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 Korrekt, szakmai vita folyt az elmúlt heti városi közgyûlésen,
ahol 46 napirendi pontot tárgyaltak a képviselõk – jellemezte az
ülést Balaicz Zoltán polgármester sajtótájékoztatóján.
Elsõként a költségvetési rendelet harmadik negyedévi módosításáról szólt, a fõösszeg több
mint 513 millió forinttal nõtt, így a
városi büdzsé az eredetileg tervezett 17 milliárd 286 millió 474
ezerrõl 18 milliárd 994 millió 365
ezer forintra nõtt. Ezt követõen települési támogatásról számolt be:
eszerint decemberben mintegy
ezer, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõ gyermek jogosult lesz egyszeri, 5700
forint támogatásra, ezt külön kérelem nélkül kapják meg. Jövõre pedig a diákok iskolakezdési támogatást kapnak, ennek összege a
 Generációk címmel nyílt tárlata Ludvig Zoltán és Ludvig
Dániel nagykanizsai festõmûvészeknek a Keresztury VMK
Gönczi Galériájában. Apa és fia közös kiállítását Lehota János esztéta nyitotta meg.
– pet –
Két világ, két teremben; elsõre mintha nem is lenne hasonlóság a két alkotó között – fogalmazott a Lehota János. A „Generációk” címet õ sokkal inkább a „nézõpontokkal” helyettesítené, mert mint mondta: a két Ludvig szemléletében, az alapokban, a csírában rejlik a hasonlóság.
Ludvig Dániel munkái inkább plasztikusak, epigrammaszerûek, ám alakjaiban ott van a huncutság is. Õ még hiszi, amit
a gyerekek, hogy a köveken lévõ minták, repedések, vonalak
egy macskaalakot rejtenek. Ludvig Zoltán sokkal inkább lírai
alkat, a belsõ világot próbálja feltárni. Mindig megy elõre, az
égbe, a végtelenbe tekint. A világ azonban nem végcél, hanem
lehetõség számára: mi hozható ki egy csírából, egy magból
vagy a szürkébõl. Hány alakzatra, hány árnyalatra bonthatók?
Ludvig Zoltán képein a szürke nem rusnyaság vagy renyheség, hanem lehetõség; bármi alakulhat belõle.
Ludvig Zoltán és Ludvig Dániel is grafikusként, sõt reklámgrafikusként kezdték pályájukat, innen kanyarodtak a festészet
felé, nem feledve a grafikai hagyományokat. Az idõsebb Ludvig
1999 óta vezeti Nagykanizsán a nemzetközi mûvésztelepet,
melynek szervezésébe már jó ideje fia is bekapcsolódott.
A két Ludvig tárlata október 9-ig látogatható.

Az árak felõl érdeklõdjön területi képviselõinknél vagy a központi számon!
A hirdetésben feltüntetett akció 2015. május 25-tõl szeptember 30-ig tart.

VITÁK MINDEN KORBAN
MÛVÉSZET ÉS POLITIKA KAPCSOLATA

 A tavalyi sikereken felbuzdulva ismét tudományos konferenciát
rendezett a Göcseji Múzeum a mûvészet és politika viszonyáról.
Míg az elõzõ évben a 20. század történéseit járták körül az elõadók, most a barokk és reformkor került fókuszba.
– pet –
Ahogy azt Kaján Imre múzeumigazgató köszöntõjében megfogalmazta: a konferenciasorozat alapötlete onnan indult, hogy a 20.
században a politika minden addiginál erõteljesebben igyekezett
felhasználni a mûvészetet. Tavaly
körül is járták ezt a témát, ám felmerül a kérdés, hogy vajon mi volt
a jellemzõ a korábbi évszázadokra? A mûvészet és politika kapcsolatát így most az 1541–1849 közötti idõszakra vetítve vizsgálták

meg a neves elõadók. Az igazgató
jelezte: nem állnak meg a reformkornál, hiszen a sorozatot szeretnék folytatni.
A
konferenciát
megnyitó
Balaicz Zoltán polgármester szerint a két téma nem választható el
egymástól. Olyannyira, hogy a
mûvészet és a politika kapcsolatának néhány momentumát még Zalaegerszeg elmúlt évtizedeinek
tükrében is érdemes egy kicsit felidézni. Három fontos esemény jutott eszébe ezzel kapcsolatban.
(Folytatás az 5. oldalon.)

nyugdíjminimum 30 százaléka,
ami jelenleg 8550 forint. Emelkedett a Bursa Hungarica ösztöndíj
legmagasabb összege 7125-rõl
10 ezer forintra emelkedik. Megemelték a gyógyszer- és az adósságrendezési támogatás értékhatárát.
Balaicz Zoltán szólt arról is,
hogy a Zalaegerszegen mûködõ
cégek bõvülésének köszönhetõen
2016 végéig 2500 új munkahely
jöhet létre, ez azt is jelenti, hogy
munkaerõhiányra kell számítani. A
polgármester jelezte: az önkor-

mányzat bõvíteni szeretné a szakképzési ösztöndíjakat, hatékonyabbá tenni és a hiányszakmák
felé irányítani a tanulókat. Új lakásépítési program is elkezdõdhet
a városban, hogy biztosítani tudják
a letelepedõ szakemberek lakhatását.
***
A sajtótájékoztatót követõen
elismerést adott át Balaicz Zoltán
polgármester Szabó Tibornak, a
Rendért Zalai Közbiztonsági
Egyesület tagjának. Az eseményen jelen volt id. Sándor Dénes
elnök.
(A közgyûlési döntésekre lapunk következõ számában visszatérünk.)
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SZILY NÓRA ÚJSÁGÍRÓ A NÕI VÁLLALKOZÓK KLUBJÁBAN

 Május óta mûködik a városban a Nõi Vállalkozók Klubja, mely a
nevében foglalja a lényegét, nõként, vállalkozóként hogyan lehet
hatékonyabb az élet és a munka. A klub legutóbbi vendége, Szily
Nóra újságíró, televíziós mûsorvezetõ élettapasztalatait osztotta
meg a nagyszámú érdeklõdõvel a nõi szerepekrõl, karrierrõl,
munkahelyi veszélyekrõl, önismeretrõl.
– Bánfi Kati –
– Nõként sokféle szerepben kell
megfelelni. Ha magamat kell bemutatni, újságíró vagyok, mûsorvezetõ,
pszichológus, coaching, kétgyermekes anya, elvált nõ – kezdte elõadását Szily Nóra. – Felelõsséggel kell
vagy kellene a médiában sugallni,
hogy milyennek kell lenni egy nõnek. Mert a sok szerep mindegyikében tökéletesnek lenni, az hazugság. Ma matematikai módon leírható, hogyan nézzen ki egy nõ, de ha
ezeket a számokat a tükrünkre írjuk,
elõbb-utóbb kilógunk valahol. Méltósággal kellene ehelyett az idõ hozta
szerepeket megtalálni.
Az elõadás további részében a
karrierre terelõdött a szó.
– Mi a siker? Én a családomból
hoztam egy teljesítménykényszert,
tökéletességre törekvést. A mélyinterjúim során számos sorssal, megoldási móddal találkoztam, amelyek
rajzoltak a személyiségemen. A sikerre is rá szoktam kérdezni a beszélgetõpartnereimnél. Geszti Péter
például azt mondta, kellenek hozott
adottságok, szerencse, amire készen kell állni, szorgalom, energia
és erõfeszítés, valamint legyen a
korszellemmel kompatibilis az adott
képességgel, tevékenységgel. Nekem az óvodában létra volt a jelem,
ami kicsit szimbolikus is az életemre, mert végigjártam a lépcsõfoko-

volt. Ma már némi derûvel nézek
vissza, ma, amikor mindezt egy út
részének látom. Mert két gyerekkel
az ember életre van ítélve. Meg kellett tanulnom képernyõ nélkül élni,
konvertálni a tudásomat, túlélési
technikám az önképzés volt, és ekkor kezdtem el írni. Ma már hálás
vagyok ezért a korszakért, mert
megmutatta, hol van hatásköröm,
kivel tudok együttgondolkodni. Mintha a sors pöckölt volna az értõ figyelem felé. 40, 50 éves koron túl
az ember segítõszakmában hiteles
tud lenni.
Végül a túlzásba vitt munka is
szóba került.
– Vállalkozóként, bizonytalan bevétellel hajlamos az ember túlvállalni magát. Vigyázni kell, mert ez kiégéshez vezethet. De ugyanígy veszélyes, ha valaki imádja a munkáját, mint én. Mert lássuk be, a rendszer megengedi, hogy napi 24 órát
dolgozzunk. És ki vigyáz rám, ha én
Szili Nóra
nem? Meg kell tanulni nemet monkat. Tudtam, hogy meg kell állni dani is, bármennyire is ott a másik
egy-egy lépcsõn, és lassan emelni a
lábat a következõre. Ezzel az életpályamodellel kezdtem 1990-ben a
televíziózást. 1997-ben aztán indultak a kereskedelmi csatornák és a
bulvárlapok. Robbant és átrendezõdött ezzel a világ, jött az állandó fiatalítás, a lecserélés, és 32 évesen
veteránnak neveztek. Majd egy másik csatornánál, 8 évi munkával a
hátam mögött, bezártak egy szerzõdésbe két évre, ahonnét kilépni és
szerepelni sem tudtam, miközben a
nézõk várták a mûsorom. Mint kiderült, „azért vettek meg, hogy ne legyek máshol”. Mindez egybe esett a
válásommal. Teljes összeomlás

veszély, a megfelelési kényszer. Bár
többségben az jellemzõ, hogy az
emberek nem szeretik a munkájukat, az ezzel járó napi szenvedést
elképzelni sem tudom. Borzasztó lehet. Ezért kell az önismeret, a saját
motivációnk felismerése, hogy számunkra milyen az ideális nap, ideális hét. Erre kell törekedni. A pályaválasztás elõtt álló fiamnak is azt
mondom, ha nem tudja, mi szeretne
lenni, gondolja meg, milyen életstílus, munkakörülmények tetszenek
neki.
Elõadása végén néhány gyakorlati jó tanácsot adott a jelenlévõ hölgyeknek, hogyan tegyék boldogabbá az életüket. Saját életmódja
summázásaként pedig elmondta,
mindennek ellenére derûvel tudja
kezdeni a napot, mélységekkel szeret foglalkozni, az élet saját tempójában. S a saját felelõsség felvállalása kapcsán Laár Andrást idézte,
„ahol ma vagyok, oda én jöttem, s
ahol holnap leszek, oda is én megyek”.

 A bibliofülke 2014. június 14-én nyílt meg Zalaegerszegen, az
Európa téren. A nyitott, ingyen használható könyvespolc kényelmes, rugalmas és vicces könyvcserét kínált az olvasni vágyóknak, valamint jó lehetõséget azoknak, akik szívesen osztották
meg másokkal kedvenc olvasmányaikat.
A bibliofülkét örömmel, lelkesedéssel használta minden korosztály, az elvitt könyveket becsületesen pótolták a lelkes zalaegerszegiek. Sajnos, egy év sikeres mûködés után most azt tapasztaljuk,

polcokat, egy éjszaka után rendszeresen kifosztva találjuk a
könyvszekrényt, amibõl aztán sokszor a bolhapiac kínálata gazdagodik – tájékoztatta lapunkat
Wettstein Tamás, a ZAZEE Kulturális Egyesület elnöke.
– Igyekeztünk kitartani, igyekeztünk pótolni a könyveket, újra
legyártattuk az ellopott bélyegzõket, viszont mostanra annyira kétségbeejtõ a
helyzet, hogy nem bírjuk tovább nézni a
szomorú fülkét. Egy
utolsó
alkalommal,
2015.
szeptember
23-án ünnepélyesen
feltöltjük könyvekkel,
és reménykedünk a
csodában. Reméljük,
hogy a közösség ereje felülkerekedik az
egyéni érdeken, vagy
talán sikerül a destruktív megközelítést
megfordítani.
Amennyiben a feltöltés után újra kiürül
a bibliofülke, fájó szív(Archív felvétel)
vel kénytelenek levan, aki saját érdekeit elõtérbe he- szünk végleg bezárni, és elszállílyezve, akarva vagy akaratlanul el- tani az Európa térrõl. Bízunk azonrontja a programot. Hiába pótolják ban abban, hogy a könyvbarátok
gondosan a könyveket az olvasók, továbbra is támogatják az egyesühiába töltjük meg rendszeresen a let kezdeményezését.

 Átadták a Teskánd és Bagod
között létesített 4,1 kilométeres
kerékpárutat. A felhagyott vasúti
töltésen épült meg az új biciklis
úttest, amely keresztülhalad a Zala folyó és annak holtágán átvezetõ felújított hídon. A Zala-völgyi
kerékpárút újabb szakaszán a
teskándi sportpályától Bagodon
keresztül Zalalövõig lehet immár
egyvégtében kerékpározni.
Vigh László országgyûlési
képviselõ elmondta, azon dolgoznak, hogy kerékpáros összeköttetés létesüljön választókerülete
három városa, Lenti, Zalalövõ és
Zalaegerszeg között.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere érdeklõdésünkre
elmondta, a megyeszékhely és
Bagod közötti kerékpárút a TOPprogram révén épülhet meg a jelenlegi uniós ciklusban.
A beruházás költségvetésére
Teskánd önkormányzata 173,3
millió forint, míg Bagod önkormányzata 105,8 millió forint támogatást nyert a Közlekedési
Operatív Program keretén belül.
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KÜLÖNLEGES KERTEKKEL IS TALÁLKOZTAK
LEZÁRULT A LEGSZEBB KERT VERSENY

 Zalaegerszeg elõször csatlakozott „A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb
konyhakertje” elnevezésû programhoz. Mint arról már többször beszámoltunk, az otthoni
kertgazdálkodást népszerûsítõ
programot három évvel ezelõtt
Karcag város alpolgármestere
hívta életre.
– pet –
A programhoz több zalaegerszegi intézmény és magánszemély is csatlakozott, akiknek kertjeit egy szakavatott zsûri (Csalló
Erika biotermelõ és Kálmán István
mezõgazdasági szaktanácsadó)
vette szemügyre.
A verseny zárásaként díjátadó
gálát rendeztek a város dísztermében, ahol a legszebb kertek

SZEZONÉRTÉKELÉS
AQUACITY ÉS VÁROSI STRAND

 Az AquaCity mûködése óta az idei évben érte el a fürdõ történetének negyedik legmagasabb vendégszámát, 84 ezer 354 fõt –
hangzott el a szezont értékelõ sajtótájékoztatón, melyen a részletekrõl Balaicz Zoltán polgármester és Bánhegyi Péter ügyvezetõ
beszélt.
A polgármester hozzátette: ha
az elmúlt tíz év adatait elemzik,
akkor a harmadik legjobb szezont
zárták ebben az évben az
AquaCityben. A városi strand mûködésével kapcsolatban elmondta: a városi strand augusztus 6. és
szeptember 1. között mûködött a
gyermekmedencével, és beváltotta a hozzá fûzött reményeket. A
mûködése alatt 2500-an váltottak
jegyet, így elmondható, hogy az
újranyitás sikeres volt. A strand
esetében nem elvárás a nyereséges üzemeltetés, de így is egy jelképes összeggel, 15 ezer forintos
nyereséggel zártak.
Az AquaCity vendégforgalmá-

val kapcsolatban elhangzott: az
Egerszeg-kártya továbbra is jelentõs, 50 százalékos kedvezményt
nyújtott a belépõjegyek árából. A
szezon során a fürdõbe érkezõ
vendégek 43 százaléka váltott
kedvezményes jegyet. A látogatók
nagy része továbbra is a hétvégén
tölti szabadidejét a fürdõben, a
legerõsebb nap a vasárnap (az elmúlt években a szombat volt). Az
élményparkba az idei szezonban
nem csak Magyarországról, hanem a világ minden tájáról érkeztek látogatók. Idén a vendégek
több mint 16 százaléka érkezett
külföldrõl, a legtöbben Ausztriából
és Németországból.

VARI-KÚT-AVATÁS

szággyûlési képviselõ, Balaicz nyek közül a pszichiátriai osztály, a három helyen. Mini (50 négyzetméZoltán polgármester és Tolvaj Bandi Cica Óvóda és a Szent Lász- ter alatti) kategóriában pedig HuMárta alpolgármester, aki zársza- ló Utcai Tagóvoda végzett az elsõ szár Judit vehetett át elismerést.
vában a földön végzett munka
örömérõl,
fontosságáról
és
egészségre gyakorolt jó hatásáról is beszélt.
Kálmán István a zsûri nevében
gratulált minden résztvevõnek, további kertészkedésre buzdítva õket,
annál is inkább, mert néhol igazi különlegességekkel is találkoztak.
A normál, 50 négyzetméter feletti kert kategóriában elsõ helyezést
Visi Zoltánné ért el. Zártkert-zöldség kategóriában Szabóné Lajtai
Gyöngyi, zártkert-gyümölcsös kategóriában pedig Gángó László kertje
tulajdonosai jutalomban része- lett az elsõ. Zártkert „vegyesben”
sültek. Az eseményen részt vett Milley Istvánné gazdaságát találta a
többek között Vigh László or- legszebbnek a zsûri. Az intézmé-

CSÁCSI-HEGYEN

 A Csácsi-hegy értékeit megõrzendõ újították fel településrészi
forrásból, a helyi Évgyûrûk Nyugdíjasklub aktív részvételével az
egykoron a Vari család tulajdonában lévõ területen található Varikutat. A beruházás nyitánya a hegyi gyalogos- és túraútvonal-fejlesztésnek.
– B. K. –
Az egykoron pethõhenyei hegy,
ma már Zalaegerszeg része, igaz,
annak határa, s odatalálni sem
egyszerû a hegyi utakon járatlanoknak. Pedig a hely gyönyörû,
vadregényes, nyugalmas, szinte
érintetlen szépség. A közeljövõ-

zikó is készült Nádaskay Zoltán
tervei alapján, Bánkúti Imre helyi
vállalkozó közremûködésével.
– Helyi pénzbõl, helyi emberek
közremûködésével valósult meg a
beruházás – mondta Herkliné
Ebedli Gyöngyi, majd hozzátette:
a kis ház prototípus is egyben,
több ilyen pihenõhelyet is tervez-

ben tervezik, hogy ezen segítendõ
útbaigazító és informálótáblákat
helyeznek el, ez utóbbit az iskola
és a Szent István-szobor közelében, hogy minél egyszerûbb legyen a tájékozódás, mondta
Herkliné Ebedli Gyöngyi képviselõ. S a táblákon már egy fényes
pont lehet a most felújított Vari-kút.
A forrásvizet körülölelõ építmény
80 éves múlttal, s a török idõkben
a közelben álló Bori-vár legendáiban való említéssel büszkélkedhet. Felújítása 1992-ben történt,
most pedig ismét megszépült.
Egyelõre a vize még nem minõsül
ivóvíznek, de tervezik ennek a
megvalósítását is. A mostani fejlesztés során egy kis pihenõ fahá-

nek a hegyre. Valamint a szintén
hegyi Csurgó-kút és Mária-forrás
gyalogutas összekötését is megcélozták, ez igazi túrázócsemege
lehet a természetben való séta
szerelmeseinek. A megvalósulás
helyi és országos pályázatok függvénye.
Az átadóünnepségen részt vett
Balaicz Zoltán polgármester, aki
ismét megköszönte a helyi közösség aktivitását. Király Imre, a
nyugdíjasklub elnöke a helyhez
kapcsolódó legendákat ismertette,
majd Csaba atya áldotta meg a
megújult kutat.
A program könnyed sétával,
pincelátogatással és helyi borkóstolóval zárult.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant:

–

A zalaegerszegi 4205 helyrajzi számú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésû 739 négyzetméter nagyságú Zalaegerszeg, Dózsa Gy. u. 2. szám alatt található ingatlan.
–
A terület a hatályos építési szabályzatban LK–5 jelû kisvárosias
lakóterület övezetbe besorolt. A területekre vonatkozó ZÉSZ-kivonat
a pályázati felhívás mellékletét képezi.
A pályázatokat „Dózsa Gy. u. 2.” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
–
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– Az ingatlan induló ára nettó 36.629.063 Ft (nem áfaköteles).
– A pályázat elbírálási szempontja: a megajánlott vételár.
– Az ingatlan értékesítése a pályázat alapján a legmagasabb
összegû ajánlatot tevõ részére történik.
– Az önkormányzat a pályázaton való részvételt biztosíték (bánatpénz) adásához köti, amelynek összege az induló licitár 10%-a,
azaz 3.662.906 Ft. A befizetett pályázati biztosíték a megkötött
adásvételi szerzõdésben foglalónak minõsül, és a vételárba beszámításra kerül.
– Az önkormányzat az ingatlant – a hatályos építési szabályzatnak
és építéshatósági elõírásoknak megfelelõ – épülettel történõ beépítése céljából értékesíti.
– Az ingatlanon található épületek bontásához szükséges dokumentációt az önkormányzat a nyertes pályázónak legkésõbb a
birtokbaadásig átadja.
– Az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlant legkésõbb 2016.
március 31-ig kiürítve birtokba adja, és a birtokba adás idõpontjáig a jogerõs bontási engedélyt megszerzi.
– Az önkormányzat eredményes pályázat esetén a nyertes pályázóval a döntést követõ 30 napon belül adásvételi szerzõdést köt.
– A nyertes pályázó köteles a megvásárolt ingatlant a tulajdon átruházási szerzõdés megkötésétõl számított 5 éven belül használatbavételi engedéllyel rendelkezõ épülettel beépíteni.
– Amennyiben a vevõ az építési beruházást az adásvételi szerzõdés aláírásától számított 4 éven belül nem kezdi meg, az önkormányzat jogosult az ingatlant a szerzõdés szerinti vételáron
visszavásárolni.

–
–

–
–

Amennyiben a vevõ a beépítési kötelezettségének határidõben
nem tesz eleget, a vevõ köteles az önkormányzat részére a késedelmes hónapok után késedelmi kötbért fizetni, amelynek mértéke 12 hónapig késedelmes hónaponként 915.000 Ft, legfeljebb
összesen 10.980.000 Ft.
A vevõ köteles az építkezés meghiúsulásának esetére
18.315.000 Ft meghiúsulási kötbért fizetni. Az önkormányzat jogosult a meghiúsulási kötbért igénybe venni, ha a beruházó az
adásvételi szerzõdés megkötésétõl számított 6 éven belül a jogerõs használatbavételi engedélyt nem szerzi meg. Ebben az
esetben a beruházás meghiúsultnak tekintendõ.
Az önkormányzat a vételár teljes kiegyenlítéséig kiköti a tulajdonjog fenntartását, és a teljes vételár meghatározott idõre történõ
meg nem fizetése esetére a foglaló megtartása mellett az egyoldalú írásbeli nyilatkozattal gyakorolható elállási jogát.
A vevõ a vételárat legkésõbb a birtokbaadás napjáig köteles
megfizetni.
A tulajdonjog-változás ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetése a vevõ kötelezettsége és költsége, az ingatlan értékesítésével
kapcsolatosan felmerülõ költségek és illetékek a vevõt terhelik.
A vevõ a teljes vételár megfizetéséig nem végezhet bontási, építési munkákat a területen.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévõ, 5 millió forint vagy azt meghaladó értékû ingatlan értékesítése esetén
az államot minden más jogosultat megelõzõ elõvásárlási jog illeti meg.

Pályázat beadásának határideje:
2015. október 20. (kedd) 10.00 óra
Helye:
ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 210–211. szoba
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja:
Személyesen vagy postai úton
A pályázati kiírás teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu önkormányzati portálon a „Pályázatok” rovatban elérhetõ.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indokolás
nélkül visszavonhatja, és az ajánlatok megismerését követõen indokolás nélkül érvénytelennek, vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.

FEJLESZTÉS ELÕTT A LÕTÉR
 Pénteken az 50 méteres szabadpisztolyos számokkal megkezdõdtek Zalaegerszegen a sportág 2015. évi országos bajnokságának küzdelmei, szombaton pedig a puskások léptek lõállásba.
A verseny második napján megtartott sajtótájékoztatón Sinka László, a Magyar Sportlövõk Szövetségének fõtitkára azt hangsúlyozta,
mind a PLE Zalaegerszegnek, mind
a városnak is hálásak, hogy felvállalták az ob rendezését.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere elmondta, hogy a városnak is fontos, hogy minél több
rangos eseményt vonzzon az

Ebergényi úti lõtér. Ezért a sportlövõ-szövetséggel közösen elkészítették a tervdokumentációt, amely rövid és hosszabb távú fejlesztéseket
tartalmaz, e célra már a jövõ évi költségvetésben is szerepeltet bizonyos
összeget az önkormányzat. A cél
az, hogy egy olyan vidéki bázis jöjjön létre Egerszegen, ahol országos
versenyek mellett akár kontinentális
vetélkedések is szerepelhetnek.
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FELHÍVÁS
A „BEFEKTETÉS A JÖVÕBE” ZALAEGERSZEGI
FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉRE
 Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 2011. december 2-i ülésén megalkotta
a zalaegerszegi hallgatóknak adható „Befektetés a jövõbe” zalaegerszegi felsõoktatási ösztöndíj pályázati feltételeit tartalmazó 27/2011. (XII.
02.) sz. rendeletét.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottsága a mai nappal pályázati felhívást tesz közzé a „Befektetés a
jövõbe” zalaegerszegi felsõoktatási ösztöndíj támogatás elnyerésére.
A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót az elsõ alkalommal benyújtott kérelméhez csatolt, a felsõoktatási intézmény által kiállított eredeti
hallgatói jogviszony igazoláson „a hallgatói jogviszony megszûnésének – a
tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján – becsült idõpontja” rovatban feltüntetett idõpontig, de legkésõbb attól számított egy évig illeti meg.
A tanulmányi idõbe nem számítanak bele a külföldön végzett tanulmányok,
valamint a hivatalosan igazolt rendkívüli események (így különösen betegség, baleset) miatti halasztás idõszakai.
A pályázók köre:
Felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a
a) zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ nappali tagozatos hallgató, aki a
Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Gépészeti és
Mechatronikai Intézet felsõoktatási intézmény zalaegerszegi képzési
helyén az elsõ diploma megszerzése érdekében mechatronikai mérnök szakon BSc/BA képzésben végzi tanulmányait (kód: ZM),
b) zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ nappali tagozatos hallgató, aki
Zalaegerszeg város közigazgatási területén mûködõ bármely, államilag elismert felsõoktatási intézményben az elsõ diploma megszerzése érdekében BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait
(kód: ZV),
c) zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ, legalább egy félévet már sikeresen elvégzett nappali tagozatos hallgató, aki bármely, államilag elismert felsõoktatási intézményben az elsõ diploma megszerzése érdekében BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait, és a
kérelem benyújtását megelõzõ tanulmányi félévben a hivatalosan
bejegyzett és az 1–5-ös számtani skálán érdemjeggyel minõsített
tantárgyi osztályzatainak számtani átlaga mûszaki és egészségügyi
képzés esetén legalább 4.00, egyéb képzéseknél legalább 4.50, valamint legalább a 30, vagy a felsõoktatási intézmény hivatalos igazolása alapján az adott félévben maximálisan teljesíthetõ kreditpontot
megszerezte (kód: T).
Az ösztöndíj mértéke, folyósítása:
z A pályázók köre a) pontjában meghatározott esetben
z A pályázók köre b) pontjában meghatározott esetben
z A pályázók köre c) pontjában meghatározott esetben

12.000 Ft/hó
5.000Ft/hó
5.000Ft/hó

A felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév szeptember 1–január
31. közötti 5 hónapjára, valamint a II. félév február 1–június 30. közötti 5 hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként
egy összegben kerül sor a döntést követõ hónap 15. napjáig.
Az ösztöndíj igénylése:
z A felhívás a „Befektetés a jövõbe” zalaegerszegi felsõoktatási ösztöndíj
igénylésére félévenként kerül meghirdetésre, ennek alapján az ösztöndíjat félévenként kell megpályázni.
z A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók jelen pályázat kiírását követõen a 2015. október 1. és október 15. közötti idõszakban nyújthatják be
kérelmüket Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális Ifjúsági és Sportbizottságához. A postai úton feladott kérelmek esetében a feladás dátuma a mérvadó, így a pályázatot legkésõbb március 31-én
postára kell adni. A pályázati kiírás közzétételét megelõzõen és a kérelmek benyújtási határidejét követõen beadott kérelmek elutasításra kerülnek.
z A pályázók köre (a) és (b) pontjában meghatározott, Zalaegerszegen ta-

nulmányokat folytató hallgatók az 1. számú melléklet a 27/2011. (XII. 02.)
sz. önkormányzati rendelethez formanyomtatványon nyújthatják be kérelmüket, melyhez csatolni kell a felsõoktatási intézmény által kiállított, a kérelem benyújtásakor érvényes hallgatói jogviszony igazolást.
z A pályázók köre c) pontjában meghatározott hallgatók legalább egy érvé-

nyesen befejezett tanulmányi félévet követõen nyújthatnak be kérelmet a tanulmányi eredményhez kötött felsõoktatási ösztöndíjra a 2. számú melléklet
a 27/2011. (XII. 02.) sz. önkormányzati rendelethez formanyomtatványon.
A kérelemhez csatolni kell az aktuális félévre vonatkozó hallgatói jogviszony
igazolást és az elõzõ félévrõl a lezárt leckekönyv másolatát, vagy az azzal
egyenértékû és azonos információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példányát,
valamint – ha szükséges – a maximálisan megszerezhetõ kreditpontok tanulmányi osztály általi hivatalos igazolását is. Leckekönyv hiányában a helyette
csatolt dokumentumnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból az érdemjegyek számtani átlaga kiszámítható legyen.
z A pályázók köre (a) és (b) pontjai alapján kérelmet benyújtó hallgatók ta-

nulmányi teljesítményük alapján a (c) pontban meghatározott, tanulmányi
eredményhez kötött felsõoktatási ösztöndíj elnyerésére is nyújthatnak be külön kérelmet. Ebben az esetben mindkét kérelemnél a benyújtáshoz szükséges dokumentumokat külön-külön csatolni kell azzal, hogy az egyik kérelemhez eredeti hallgatói jogviszony igazolást, míg a másik kérelemhez annak másolati példányát kell mellékelni.
A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályára kell eljuttatni írásban,
vagy személyesen hétfõ, kedd és csütörtökön 8–12 és 13–16.30 óra, szerdai
napon 8–12 és 13–18 óra között, illetve pénteken a 8–12 óra közötti idõszakban.
A formanyomtatványok beszerezhetõk a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (a portai recepción), valamint letölthetõk Zalaegerszeg megyei jogú város honlapjáról az
alábbi elérhetõségen: http://zalaegerszeg.hu/tart/index/134/ Oktatasi__kulturalis_ugyek, valamint http://zalaegerszeg.hu/felsooktatas.
További információ:
Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal
Humánigazgatási Osztály
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.
Tel.: 92/502-189, 92/502-190
E-mail: bellencs.andi@ph.zalaegerszeg.hu

ALPOLGÁRMESTERI
FOGADÓNAP
MÁS IDÕPONTBAN
 TOLVAJ MÁRTA alpolgármester októberi fogadóóráját
a szokott idõponttól eltérõen
2015. október 20-án (kedden)
14.00–17.00 óra között tartja
a városházán, az elsõ emeleti
irodájában.

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A

ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS U. 58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT
NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁS HASZNOSÍTÁSÁRA.

Alapterület Szoba(m2)
szám
Kossuth Lajos u. 58–60.
Cím

I/3.

34

1

Egyéb helyiségek

elõszoba, konyha, kamraszekrény
fürdõszoba–WC

Komfort- Fajlagos lakbér Havi lakbér
fokozat
(Ft/m2/hó)
(Ft)
összkomfort

192

6.528

A lakás megtekinthetõ az intézmény vezetõjével történõ elõzetes egyeztetés szerint.

FELMÉRIK
AZ ELÉGEDETTSÉGET
 A Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft. feladata 2014.
július 1-je óta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása, a kommunális, szelektív hulladékgyûjtés, illetve
házhoz menõ szelektív és
biohulladék-gyûjtés Zalaegerszegen és további hatvannégy településen.
Fontosnak tartjuk, hogy
visszajelzéseket kapjunk ügyfeleinktõl az általunk nyújtott
szolgáltatásokkal, tevékenységekkel kapcsolatban, ezért
igyekszünk lehetõséget biztosítani arra, hogy a lakók megoszszák velünk észrevételeiket, tapasztalataikat.
Ezt a célt szolgálja a második negyedéves számla mellékleteként kiküldött elégedettségfelmérés, melyet postai
vagy elektronikus úton lehetõségük van visszaküldeni, illetve
személyesen is leadható a
Gasparich u. 26. szám alatt található ügyfélszolgálatunkon.
A kérdõív a könnyebb elérhetõség érdekében már online
felületen is kitölthetõ.
Segítõkész együttmûködésüket ezúton is köszönjük!
Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft.

ÖRÖMKÖR A JÓZSEF ATTILA
VÁROSI TAGKÖNYVTÁRBAN
 A Landorhegyi úti könyvtárban október 5-én (hétfõn) 17.00 órától várnak kicsiket és nagyokat a lelkes
szervezõk.
„Csiri-biri" mozgásos fejlesztõ tornával várja a legkisebbeket Rózsás Kata óvónõ. A
mesebirodalomban az Öreg
néne õzikéje címû mesét hallgathatják meg a gyerekek
Némethyné Bónyai Mónika
óvónõ tolmácsolásában. A kézmûves-foglalkozáson pedig elkészíthetik a gyerekek öreg néne házikóját, a nagyobbak pedig ceruza- és tolltartót õzike
motívummal. A foglalkozásvezetõ Rózsás Kata óvónõ.
„Minden hónap elsõ hétfõjén
összejövünk, játszunk,
szeretünk, nevetünk és
elindítunk valamit...”

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15. 2015. szeptember 29. (kedd)
Pályázatot nyújthat be az alábbi feltételek együttes fennállása esetén az a személy vagy házaspár, aki:
a) legalább egy éve zalaegerszegi bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
b) 60. életévét betöltötte, és saját jogú öregségi nyugdíjjal rendelkezik,
c) önmaga ellátására képes, de kora és egészségi állapota miatt segítségre szorul, és a családi
gondozást nélkülözi,
d) közösségi együttélésre háziorvosa szerint alkalmas,
e) a lakásbérleti szerzõdés megkötésekor nem rendelkezik
e.1)
önkormányzati vagy nem önkormányzati lakásra vonatkozó határozatlan vagy határozott
idejû bérleti jogviszonnyal,
e.2)
lakásra vonatkozó tulajdonjoggal,
f) a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettséget vállalja.
A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a
„NYUGDÍJASHÁZ” jelige feltüntetésével kell benyújtani.
(A pályázati formanyomtatvány továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
– A pályázó elhelyezése érdekében adományt ajánl fel.
A pályázathoz csatolni kell:
– a háziorvos szakvéleményét, miszerint a pályázó önellátásra és közösségi együttélésre alkalmas.
– igazolást az öregségi nyugdíjról.
A pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el, várhatóan a
2015. október 5-i ülésén.
Bérlõkijelölés:
A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság azt a pályázót jelöli ki bérlõnek, aki
– a pályázati feltételeknek megfelel, és
– aki a nyilvánosan megtartott licitálásos pályázati tárgyaláson a legmagasabb összegû adományt
ajánlotta fel.
Licitálni kizárólag az a pályázó jogosult, aki a pályázati feltételeknek megfelel!
Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon
az 502-139, illetve az 502-140 számon.
A versenytárgyalás, egyúttal az ajánlatok felbontásának helye és ideje:
Zalaegerszeg Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya,
(Ady Endre u. 15.) földszint 4. ajtó (ügyfélszolgálati iroda)
2015. szeptember 30. (szerda) 13.00 óra.
A versenytárgyalásra az ajánlattevõket külön értesítés nélkül ezennel meghívjuk.

ELÕKÉSZÍTÕ
FOGLALKOZÁSOK
 A zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium
és Kollégium felvételi-elõkészítõ
foglalkozásokat szervez 8. osztályos
tanulók részére a 2015/2016-os tanévben matematikából és magyar
nyelv és irodalomból 2015. szeptember és 2016. január között.
A foglalkozások helyszíne:
Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Zalaegerszeg, Zárda u. 25.
A foglalkozások vezetõi és a
foglalkozások ideje:
Matematika – Bíró Ildikó
2015. szeptember 28. (hétfõ)
15.15–16.00
Magyar nyelv és irodalom –
Bereczné Takács Judit
2015. szeptember 29. (kedd)
15.00–15.45
A részvétel ingyenes.
További információ:
92/310-195.

MEGMUTATOM

MAGAM!

KIÁLLÍTÁS A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
A JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR
(ZALAEGERSZEG, LANDORHEGYI ÚT 21.) SZERETETTEL MEGHÍV
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT 2015. OKTÓBER 7-ÉN 15.00 ÓRÁRA
KUNVÁRI LIZETT ÉS KOVÁCS VIRÁG,
AZ ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 5. C OSZTÁLYOS
DIÁKJAINAK „VARÁZSLATOS TERMÉSZET” CÍMÛ
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJÁRA.
Az alkotásokat Farkas Ildikó pedagógus ajánlja az érdeklõdõk
figyelmébe.
A TÁRLAT 2015. NOVEMBER 3-IG LÁTHATÓ.
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Kultúra

VITÁK MINDEN KORBAN
MÛVÉSZET ÉS POLITIKA KAPCSOLATA

 Nem mindennapi tárlat nyílt
a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben. Hat olyan
képzõmûvész mutatkozik
ugyanis be, akiket nem konkrétan a stílusbeli hasonlóság
köt össze, hanem az, hogy
egykor csoporttársak voltak az
egyetemen. A kulcsfigura pedig Szényi Zoltán Zalaegerszegen élõ festõmûvész, aki meghívta volt diáktársait, barátait
egy közös kiállításra.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az elsõ az 1997-es év volt, mikor a város elsõ írásos említésének
750. évfordulóját ünnepelte. Ez alkalomból döntött úgy az akkori városvezetés, hogy a Vizslaparkban
címerház létesül, valamint hogy felállításra kerül IV. Béla szobra, innen kiindulva pedig egy sétány létesül melyet további köztéri alkotá-

ünnepeljük, és ebbõl az alkalomból
ismét gazdagabbak lettünk egy
köztéri szoborral. Farkas Ferenc
Dísz térre készült, korabeli nemest
ábrázoló szobra legalább akkora
vitát váltott ki, mint a két másik
eset. Sokaknak tetszett, mások pe- – pet –
dig ellene voltak, de mára talán
Így jött létre a tematikáját és
mindenki magáénak érzi kicsit az
új alkotást – fogalmazott a polgár- mûvészi kifejezésmódját tekintve
sokszínû, ám hangulatában mégis egységes tárlat, mely találóan
a Forma-Szín-Harmónia címet
kapta. Az ország különbözõ pontjáról érkezett alkotókat (Antal József, Rácz Klára, Pásztor János,
Szatyor Gyõzõ, Szényi Zoltán és
Zsuppán István) Balaicz Zoltán
polgármester köszöntötte. Mint
mondta: Szényi Zoltán egy igazi
dunántúli ember, akinek élete
Sopronhoz, Pécshez és Zalaegerszeghez egyaránt kötõdik. A
pécsi állomás (egyetemi évek)
eredménye ez a mostani kiállítás.
A polgármester szerint a most
bemutatkozó alkotók még azt a

sok díszítenek. Komoly vitákat váltott ki a javaslat. A sétányból pedig
azóta sem lett semmi. A helyszín
most inkább amolyan torzó, így a
jövõben mindenképpen változtatni
kell az ottani állapotokon.
A polgármester felidézte a millenniumi évet is, amikor szoborpályázatot írt ki a város Szent István
alakjának megformálására. A közgyûlés Seres János, Szórádi Zsigmond alkotása mellett döntött és
ez került felállításra Csácsban, ám
civil kezdeményezésre, közadakozásból végül a másik, versenyben
lévõ mû – Fischer György Országépítõje – is köztérre került, mégpedig az Eötvös utcába. Balaicz Zoltán utalt az idei évre is, hiszen
most épp a város rendezett tanácsúvá válásának 130. évfordulóját

mester. Jelezve, a mûvészet, a politika és a civil társadalom kapcsolata nemcsak az elmúlt évszázadokban vizsgálható, hiszen része
napjainknak is.
A mostani konferencián tíz rangos elõadó tartott elõadást a témában. Szóba került többek között a
barokk építészet (dr. Kelényi
György, ELTE BTK), egyházi és
kultúrpolitikai célok (dr. Zsámbéky
Monika, Savaria Múzeum), de
Csokonai egyik komédiája is (dr.
Nagy Imre, PTE BTK). A zalai
szakembereket dr. Kostyál László
mûvészettörténész, Szemes Péter
irodalomtörténész, dr. Németh József nyugalmazott múzeumigazgató, dr. Cséby Géza irodalomtörténész és Kaján Imre, a Göcseji Mú- korosztályt képviselik, akik egyszerre képesek arra, hogy értézeum igazgatója képviselte.

PREMIERRE KÉSZÜL A BÁBSZÍNHÁZ
A KÜLÖNC BOSZORKA KALANDJAI

 Lázár Ervin-mesével indítja az évadot a Griff Bábszínház. A legkisebb boszorkány címû elõadást szeptember 25-én láthatja elõször a közönség. A részletekrõl Szûcs István igazgató, valamint
Somogyi Tamás rendezõ tartott sajtótájékoztatót, ahol bemutatkozott a színház két új vendégmûvésze is.
– pet –
Az igazgató elmondta: komoly
társulat jött össze erre a produkcióra. Többen játszanak több szerepet, de még így sem volt elég a
társulat létszáma ahhoz, hogy
megvalósuljon az elõadás, ezért

dersen leghívebb követõjeként –
mindig a gyermeki lélekbõl kiindulva írta meséit, így nem csoda,
hogy korosztályok nõttek fel ezeken a történeteken.
Somogyi Tamás rendezõ elárulta: A legkisebb boszorkány
eredetileg nem is Lázár Ervin, ha-

Lovászi Edina és Somogyi Tamás.

Lovászi Edina vendégmûvész és
Barna Zsombor egyetemi hallgató
személyében „külsõs” bábszínészeket is hívtak. Évek óta tervezték már, hogy színpadra állítják ezt
a mesét, a rendezõvel is régóta
folytak egyeztetések. Örülnek,
hogy most ebben az évadban
megvalósulhat a produkció. Annál
is inkább, mert Lázár Ervin – An-

nem egy Ámi Lajos-mese. Lázár
kiemelte a mesébõl az egyik mellékszereplõt – Amarillát, a legkisebb boszorkányt – és felruházta
egy olyan dologgal, ami a klasszikus mesékben nem szokott elõfordulni. A boszorkány szerelmes
lesz, és segíteni kezdi azt, akit valójában akadályoznia kellene. A
mese így a boszorkány különcsé-

ge miatt teljesen más erkölcsi
alapra helyezõdik. A fiatal rendezõt (aki maga is bábszínészként
kezdte pályafutását), ennek a különcségnek a lélektana, illetve ennek színpadra alkalmazása érdekelte elsõsorban. Somogyi Tamás
szerint azonban mindemellett egy
elképesztõen kalandos történetet
láthatnak a gyerekek.
Lázár Ervin meséjét Upor László dramaturg dolgozta át bábszínpadra. Mivel a történet sok helyszínen játszódik, eleinte gondot
okozott az, hogy ezt hogyan jelenítsék meg a díszletek segítségével. Végül üres terek mellett döntöttek, és inkább a szavak erejével
teremtik meg az egyes jelenetek
hangulatát.
A legkisebb boszorkány szerepét alakító Lovászi Edina jelenleg
szabadúszó bábszínész, ezért is
fogadta el a Griff felkérést Amarilla
szerepére. Az elõadómûvész Budapesten született, a Kolibri Színház stúdiójában végzett, majd
évekig a veszprémi Kabóca Bábszínháznál dolgozott. A Király Kis
Mikós szerepét alakító Barna
Zsombort eddig a Barátok közt
szappanoperából ismerhette a közönség, néhány hete pedig a Ketten Párizs ellen címû tévéfilmben
is feltûnt a Duna TV-n. A jelenleg
még egyetemi éveit töltõ színésznek ez lesz az elsõ komoly színházi szerepe – és mint mondja – nagyon jól érzi magát a zalaegerszegi társulatnál.
A legkisebb boszorkány premierjére szeptember 25-én 17 órakor kerül sor.

MÚLT ÉS JELEN HARMÓNIÁJA
SZÉNYI ÉS CSOPORTTÁRSAI A ZSINAGÓGÁBAN

ket õrizzenek és adjanak át.
Szényi Zoltán ebben a folyamatban nemcsak festõmûvészként
jeleskedik, hiszen tanár és órás
is. A három mesterség harmonikus egysége pedig egész pályafutásán érezhetõ.
A kiállítást dr. Kostyál László
mûvészettörténész nyitotta meg,
aki szerint a látogatókat fogadó
két „nyitókép” – egy Sopront és
egy Zalaegerszeget ábrázoló akvarell – tökéletesen kifejezi azt,
amirõl az egész tárlat szól; vagyis
az indulás és megérkezés, a múlt
és jelen viszonyát. Portrék, tájképek, absztrakt alkotások egyaránt
láthatók. Ami közös, az a mûvészi

nyelv, amivel kifejezik magukat,
amivel bíztatják, erõsítik egymást
az egykori csoporttársak. Hiszen
a mûvészet valóban nem más,
mint egy sajátos nyelv – fogalmazott a mûvészettörténész.
Szényi Zoltán a kiállításon elmondta: negyvenkét éves múltra
tekint vissza a barátság a most kiállító mûvészek között. Eredetileg
tizenketten voltak a csoportban,
sajnos vannak, akik már nem lehetnek közöttük. Csoporttársaknak lenni akkoriban egy jóval szorosabb köteléket jelentett, mint
manapság. Együtt jártak elõadásokra, együtt dolgoztak a mûteremben, és igen, idõnként együtt

mentek a közeli sörgyárba is, persze szigorúan „üzemlátogatás”
céljából. Az egyetemi évek alatt
igaz barátokká váltak, s bár mindenkit másfelé sodort az élet és a
munka, mégis tartották a kapcsolatot. Találkozásaik a kilencvenes
években váltak sûrûbbé, mikor
Szatyor Gyõzõ nemzetközi festõ
és szobrász mûvésztelepet szervezett az Ormánságban. Azóta
évente egyszer biztos, hogy találkoznak egymással.
Hisznek abban, hogy a mûvészet emberjobbító tulajdonsággal
rendelkezik. Ennek szellemében
született a mostani tárlat is, mely
október 28-ig látogatható.

ASZTMA, ALLERGIA ELFELEJTVE!
Hatékony sóterápiával a Dr. Medi. Salz Egészségközpontban
 Nagyon szép a környezet, olyan
megnyugtató, mondja Gabi, akivel a
zalaegerszegi Dr. Medi. Salz
Egészségközpontban beszélgettünk. S valóban,
aki ide betér, különleges föld alatti sóvilágba
csöppenhet, ahol természetesen gyógyírt is
talál bajaira.
– Varrodában dolgozom, ahol tavaly befulladtam.
Az allergológiai vizsgálat igazolta kellemetlen tüneteim okát, miszerint nemcsak a pollenekre, de valamennyi szövetre is eléggé allergiás vagyok. A Dr.
Medi. Salz Egészségközpontba a közelmúltban fõnöknõm javaslatára jöttem el, aki kapott egy ajándékkupont. Ez két alkalomra szólt, amitõl már egyébként
jobban éreztem magam. Gondoltam, egy fecske nem
csinál nyarat, ezért vásároltam egy tízalkalmas bérletet. Elõször nagyon sokat köhögtem, szinte rosszabbul éreztem magam, mint elõtte. Krisztina javasolta,
igyak naponta 2–3 liter folyadékot, kiegészítve a kezelést. A köhögéssel egyébiránt távozott a tüdõmbõl
az a sok szenny, ami lerakódott. Ma már sokkal jobban érzem magam, nem köhögök, és most már a
második bérletemet töltöm. Korábban egy asztmaés két allergiatablettát szedtem naponta, illetve kétféle asztmapipát használtam. A sóterápia hatására
most már csak egy-egy tablettát kell bevennem este,
ami azért szükséges, mert mégiscsak varrodában
dolgozom. Annyira kitisztult a tüdõm, hogy a pipát
nem kell használom, de azért mindig nálam van. Sõt
a bõrviszketésem is megszûnt.
Hetente háromszor, váltott napokon jövök a
sóbarlangba. Ezt tanácsolni tudom mindazoknak,
akik hozzám hasonlóan nagyon erõs allergiával,
asztmával küzdenek. Persze mindehhez kitartás is
kell, és hit a gyógyulásban. Nem gondolom azt, hogy
ez valami humbuk lenne, hiszen a természetes
sóbarlangokat már elég régóta használják az asztmatikus betegek gyógyítására. A Dr. Medi. Salz
Egészségközpontot csak ajánlani tudom mindenkinek.
– Gabi két lányát is magával hozza. A középiskolás korú agytrénerre jár, és alkalmanként a
sóbarlangba is beül. A tanulás, utazás, kollégium

okozta feszített tempót vezeti le nálunk. Egyszerre pihen, regenerálódik, töltõdik, harmonizálódik a kezelések alkalmával. A másik kislány náthás, megfázásos
tüneteit fojtja el csírájában sóbarlangunkban – teszi
hozzá Zsemlyéné Kontra Krisztina, az egészségközpont tulajdonosa.
A sóterápia a bõrproblémák ellen is hatékony. Enikõ bõrbetegsége az évek alatt súlyosbodott, sõt kézujjai deformitása is fokozódott. Mint mondja, örömmel
élt a Dr. Medi. Salz Egészségközpont által nyújtott
sóterápia lehetõségével. Már néhány alkalom után
rendkívüli javulást tapasztalt. A lábszárán lévõ piros
foltok kezdtek halványodni, majd jóformán teljesen

eltûntek. Keze kisízületei fájdalommentesek lettek,
bõre selymessé vált, körmei megerõsödtek. A kellemes környezet, a halk zene, az ellazulás munka után
jó stresszoldónak is bizonyult. Tavaly nyáron csak
maxit vagy nadrágot mert viselni, idén nyáron végre
rövid szoknyát is felvehetett.
Dr. Medi. Salz Egészségközpontunkban eredményesen gyógyulhat fel az alsó-felsõ légúti megbetegedésekbõl, a bõrbetegségekbõl és számos más
egészségügyi problémából. Látogasson el föld alatti
GyógySó világunkba.

VÁRJUK SOK SZERETETTEL!
Cím: Zalaegerszeg, Eötvös út 3.
Tel.: +36-92/510-220 z www.drmedisalz.hu
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Városháza

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

PÁLYÁZATOT HIRDET

SZOCIÁLIS JELLEGÛ BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

Cím

AlapSzobaterület
szám
2
(m )

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

Fajlagos
lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér
(Ft)

A lakással
kapcsolatos külön
szolgáltatások
számított költsége
(450 Ft/m2)

AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

Lakbér és
egyéb
költségek
összesen (Ft)

III/15.

42

1,5

358

15.036

18.900

33.936

60

2

358

21.480

27.000

48.480

Szegfû u. 18.
I/7.

55

2

2 szoba, elõszoba, elõtér,
konyha, éléskamra, étkezõfülke, fürdõszoba, WC, erkély

2

2 szoba, közlekedõ, elõszoba,
konyha, éléskamra, fürdõ- komfort
szoba, WC

komfort

308

16.940

24.750

41.690

Sütõ u. 3.
I/1.

80

333

26.640

36.000

Egyéb helyiségek

Komfort- Fajlagos lakbér
Havi lakbér (Ft)
fokozat
(Ft/m2/hó)

62.640

A lakások megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes egyeztetés szerinti napokon, illetve a www.leszkft.hu honlapon a Fórum rovatban.
A pályázat benyújtásának helye és határideje: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA, 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2015. október 2. (péntek)
Pályázatot nyújthat be az a személy, aki:
1) szerepel a szociális helyzet alapján lakásbérbeadást igénylõk nyilvántartásában,
2) szociális helyzete alapján rászorulónak minõsül, mert
a) egy fõre jutó jövedelme nem haladja meg
aa) egyszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 350%-át, azaz 99.750 Ft-ot,
ab) többszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 300%-át, azaz 85.500 Ft-ot,
és/vagy
b) vagyonának értéke nem haladja meg a helyi rendeletben meghatározott vagyoni értékhatárt.
Vagyontárgyak együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum összegének nyolcvanszorosát, (2015. évben a 2.280.000 Ft-ot) vagy
külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a nyugdíjminimum összegének negyvenszeresét
(2015. évben a 1.140.000 Ft-ot).
3) Zalaegerszeg város közigazgatási területén legalább 3 éve lakóhellyel, vagy legalább 5 éve tartózkodási
hellyel rendelkezik.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a „PÁLYÁZAT SZOCIÁLIS JELLEGÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani.
(A pályázati formanyomtatvány továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani.
A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának megfelelõ
– igazolást, vagy annak másolatát, továbbá
– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– élettársi kapcsolat fennállása esetén élettársi minõség igazolását közjegyzõi okirattal, továbbá
– a lakbértámogatás mértékére vonatkozó – 6 hónapnál nem régebbi – jegyzõi igazolást, továbbá
– a fizetõképesség mértékére vonatkozó – 6 hónapnál nem régebbi – jegyzõi igazolást.
(Jegyzõi igazolásokat a Szociális és Igazgatási Osztályon kell igényelni.)
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha
– határidõn túl nyújtották be,
– nem e rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be,
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatkozott,
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon megtévesztette
az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra,
– e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg,
– az alaplakbérnek és a lakással kapcsolatos külön szolgáltatások számított költsége az igényelt lakbértámogatással csökkentett összege meghaladja a pályázó fizetõképességének mértékét.
A fizetõképesség egyszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 40%-a, többszemélyes háztartás
esetében a nettó jövedelem 30%-a.
A pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el, várhatóan a 2015.
november 9. napján tartandó ülésén.
Bérlõkijelölés:
A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság azt a pályázót jelöli ki bérlõnek, aki
– a pályázati feltételeknek megfelel, és
– aki önkormányzati lakbértámogatás igénybevétele nélkül, vagy a legkisebb összegû önkormányzati lakbértámogatás igénybevétele mellett vállalja a lakás bérbevételét.
Azonos összegû lakbértámogatási igény esetén az a pályázó jelölhetõ ki bérlõnek, aki
– a leghosszabb idõszakra – legalább egy évre, de legfeljebb öt évre – vállalja az általa fizetendõ lakbérnek
és a külön szolgáltatások számított költségének elõre, egy összegben történõ megfizetését.
Az egyösszegû befizetés azonossága esetén a bizottság – az alábbi szempontok együttes mérlegelésével – azt
a pályázót jelöli ki bérlõnek, aki
– saját háztartásában több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik,
– keresõtevékenységbõl – ide nem értve a közfoglalkoztatásban, az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát – származó magasabb jövedelemmel rendelkezik,
– hosszabb ideje rendelkezik folyamatos zalaegerszegi lakóhellyel,
– hosszabb ideje rendelkezik folyamatos zalaegerszegi tartózkodási hellyel,
– szociális lakásbérbeadási igényét – a szociális helyzet alapján bérbeadást igénylõk nyilvántartása alapján
– a legkorábban nyújtotta be.
A bérlõkijelölés idõtartama:
– egy év, vagy
– az egyösszegû befizetés vállalásának ideje, de legalább egy, legfeljebb öt év.
Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.
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1

1 szoba, elõtér, fõzõfülke, fürdõszobaWC

összkomfort

641

19.871

28

1

1 szoba, elõszoba, konyha, kamraszekrény, fürdõszoba-WC, loggia

komfort

641

17.948

Kossuth Lajos u. 34.
III/9.

2 szoba, elõszoba, közlekedõ,
összkonyha, kamraszekrény,
komfort
fürdõszoba, WC, loggia

Alapterület Szoba(m2)
szám

I/1.

Göcseji u. 61/B.
IV/13.

Cím

ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

Platán sor 38.

Egry József u. 10/B.
1,5 szoba, konyha, kamraösszszekrény fürdõszoba, WC,
komfort
elõszoba

KÖLTSÉGELVÛ BÉRBEADÁS

A lakások megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes
egyeztetés szerinti napokon, illetve a www.leszkft.hu honlapon a Fórum rovatban.
A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2015. október 2. (péntek)
Pályázatot nyújthat be az a személy, aki:
1) Nem minõsül szociálisan rászorulónak, mert
a) egy fõre jutó jövedelme meghaladja
aa) egyszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 350%-át, azaz 99.750 Ft-ot,
ab) többszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 300%-át, azaz 85.500 Ft-ot,
és/vagy
b) vagyonának értéke meghaladja a helyi rendeletben meghatározott vagyoni értékhatárt.
2) Zalaegerszeg város közigazgatási területén legalább 1 éve lakóhellyel, vagy legalább 3 éve tartózkodási hellyel rendelkezik.
A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a „PÁLYÁZAT KÖLTSÉGELVÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani.
(A pályázati formanyomtatvány továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
– A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani.
A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának megfelelõ – igazolást, vagy annak másolatát, továbbá
– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– élettársi kapcsolat fennállása esetén élettársi minõség igazolását közjegyzõi okirattal.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha
– határidõn túl nyújtották be,
– nem e rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be,
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatkozott,
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon megtévesztette az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra,
– e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.
A pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el, a beadási határidõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2015. november 9.).
Bérlõkijelölés:
A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság azt a pályázót jelöli ki bérlõnek, aki
– a pályázati feltételeknek megfelel, és
– a leghosszabb idõszakra – legalább 1 évre, de legfeljebb 5 évre – vállalja a költségelvû alaplakbérnek elõre, egy összegben történõ megfizetését.
Vállalásegyenlõség esetén a Bizottság – az alábbi szempontok együttes mérlegelésével – azt a pályázót
jelöli ki bérlõnek, aki
– saját háztartásában több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik,
– keresõtevékenységbõl – ide nem értve a közfoglalkoztatásban, az egyszerûsített foglalkoztatásról
szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát – származó magasabb jövedelemmel rendelkezik,
– hosszabb ideje rendelkezik folyamatos zalaegerszegi lakóhellyel,
– hosszabb ideje rendelkezik folyamatos zalaegerszegi tartózkodási hellyel.
A bérlõkijelölés idõtartama:
– az egyösszegû befizetés vállalásának ideje, de legalább egy, legfeljebb öt év.
A kijelölt bérlõ – a lakásbérleti szerzõdés megkötése elõtt – óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mértéke
azonos az adott lakás lakbérének kétszeresével.
Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.

BELVÁROSI

SÉTA
A TURIZMUS VILÁGNAPJÁN
 Múltidézõ belvárosi sétára invitálja az érdeklõdõket Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület a turizmus világnapján, 2015. szeptember
27-én, vasárnap 10 órai kezdettel.
A túra a Széchenyi tér 4–6-os szám alatt található Tourinform-irodából indul, Gróznerné Németi Piroska idegenvezetõ kalauzolásával. Az egykori Zalaegerszeget, a város neves épületeit, tereit és utcáit
felidézõ séta várhatóan 1,5–2 órát vesz igénybe.
A városnézés alapjául szolgáló Zalaegerszeg titkai címû ingyenes idegenforgalmi kiadványt keressék a Tourinform-irodában.
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SA ZAKMAI, ANYAGI SIKEREK 2015-BEN BIZONYÍTHATNAK A MAGYAROK
ZALASZÁM ZAC SPORTOLÓI MINDENHOL OTT VOLTAK

A LÉGIÓSOK HATÁROZZÁK MEG A ZTE JÁTÉKÁT

 Befejezõdött az atléták 2015-ös versenyszezonja, a Zalaszám
– Természetesen, de leginaz atlétikát, személyiségükön ke-  A hajrájához érkezett a Zalakerámia ZTE KK férfi NB I-es kosárZAC sikeres idõszakon van túl. A szakmai sikerek mellett Szakály resztül. A szakági edzõktõl elvá- labdacsapatának a felkészülése. Bencze Tamás csapata jó nevû
kább õ várja. A héten kapcsolódik
István ügyvezetõ a biztos anyagi háttérnek is örülhetett.
rom a korszerû edzésvezetést, a ellenfelekkel szemben – Szolnok és Sopron – is helytállt. A szur- be a csapat munkájába, egy jó hósportolóinkkal való törõdést, odafi- kolók bizakodnak, hogy a hosszú böjt után idén jobban szerepel napnak kell eltelnie, hogy bajnokin
pályára lépjen. Nem sürgetjük a
– Fennállásunk során
Mátyás az Olimpiai Re- gyelést. Idén sajnos nagyon sok majd a ZTE együttese.
dolgot, egyértelmûen a csapat kömég soha nem indult
ménységek Versenyén sérültünk volt. A következõ évben
– Taktikai téren van lemaradá- kozó, amikor Govens
rüli egészségügyi stáb
ilyen jól az évünk pénzállt rajthoz. Nemzetközi jó lenne megelõzni a felesleges sésunk, nem úgy tudtunk haladni, hiányzott.
dönt, mikor lesz harcra
ügyi szempontból –
szinten soha ilyen jók rüléseket.
ahogy szerettem volna – tekintett
– Elõzõ beszélgetékész.
hangsúlyozta Szakály
még nem voltunk.
– Tervek a következõ évre?
– Elkészült a csapat
István. – Januárban
– Evezzünk hazai
– Bizakodom, hogy az önkor- vissza a felkészülés eddigi mene- sünk alkalmával elsorsolása. Milyennek
összeállt a költségvetévizekre...
mányzat és szponzoraink támoga- tére Bencze Tamás vezetõedzõ. – mondta, a 8–10. helyet
tartja, jónak, rossznak
sünk,
szakembereink
– Az országos baj- tása megmarad, s megtörténik Többek között a zóna elleni véde- lehet megcélozni a bajvagy úgy van vele,
nyugodtan tervezhettek.
nokságon minden kor- rekortánpályánk felújítása. Szûcs kezés, támadás gyakorlásával ma- nokságban, úgy, hogy
elõbb-utóbb játszani
A város új sportkonceposztályban szereztünk Valdó Angliában tanul tovább, re- radtunk el. Nem is ment annyira jól. minél tovább harcban
– Az edzõmérkõzéseket el- legyünk a 8 közé kerükell minden csapattal?
ciója számunkra pénzbajnoki címet. A felnõt- mélhetõen fejlõdése töretlen ma– Az utóbbiak táboügyi szempontból mindenképpen teknél a 4x100 méteres férfivál- rad, és továbbra is a Zalaszám nézve, a ZTE játékát, eredmé- lésért. Fenntartja vélerába tartozom, de figyekedvezõ változásokat hozott. Az tónk lett elsõ, az U–23-as korosz- ZAC színeiben versenyez. Feren- nyességét a légiósok szabják ményét?
– A dolgok több részbõl állnak lembe kell venni a szurkolók elváönkormányzat lett ismét a legna- tályban hármasugrásban Horváth czi Melinda térdmûtéten esett át, meg. Mennyire elégedett velük?
– Miután magyar keretünk meg- össze. Kétségtelenül jó képességû rásait. Jó lenne nem beragadni a
gyobb támogatónk. Mellette már Lotti szerzett aranyérmet. Ifjúsági megkezdte az edzéseket. Reméjanuárban
megkötöttük
a bajnok lett Veiland Violetta súlylö- lem, hogy a következõ év sikeres erõsítése úgy sikerült, ahogy, a légiósokat igazoltunk. A kérdés, rajtnál. Az elsõ hat fordulóból
Zalaszám Kft.-vel, névadó szpon- késben, a serdülõknél szerzett lesz számára. Az országos szövet- négy légiósnak meghatározónak hogy tudnak egymással együtt ját- négyszer biztosan idegenben játzorunkkal az újabb egy évre szóló aranyat Dienes Mátyás. Az ügyes- ség tervei szerint a Zalaszám ZAC kell lennie. Amikor jó ritmusban ját- szani. Az eddigi edzõmérkõzések szunk, de lehet, hogy a MAFC elszerzõdést. Mezszponzorunkkal, a ségi csb-n két együttesünk is baj- megyei atlétikai központ lesz. Sze- szottak, jól ment a csapatnak, a azt bizonyítják, hogy tudnak. Az is len is, ha foglalt lesz a csarnok.
Forest Kft.-vel szintén az év elsõ nok lett. A szenioroknál Góczánné retnénk megfelelni ennek az elvá- magyar játékosok is profitáltak be- fontos tényezõ, hogyan erõsítenek Elmenni Szolnokra, Paksra, Fehónapjában aláírtuk a szerzõdést. Tóth Zsuzsa és Bognár Szabolcs rásnak. Ennek eredményeként a lõle. Ha nem ment a külföldieknek, ellenfeleink. Nem szabad figyelmen hérvárra, nem mondhatnám, hogy
A Magyar Atlétikai Szövetség tá- lett aranyérmes. A kölyök atlétikai keszthelyi klubbal együttmûködve akkor igazán csak egy magyar tu- kívül hagyni, hogy több csapatnál ez álmaink netovábbja. Nem nemogatása
is
megmaradt, programban is szép sikereket ér- hozzánk kerülnének a tehetséges dott jól teljesíteni. Ha egy légiós ki- öt légiós lesz. Aztán a velünk ha- künk áll a zászló a találkozók
kupaversenyeink névadó szponzo- tek el a 6–11 éves fiataljaink. A kö- fiatalok, edzõjük Csikós József ve- esik, még sebezhetõbbek vagyunk, sonló tudásúak egy részénél a ma- többségén. Azért jó lenne a neezt példázza a Sopron elleni talál- gyar keret is erõsebb. Most sem hézségek dacára kettõ, esetleg
rai pedig továbbra is felvállalták az vetkezõ években dõl el, hogy zetésével.
mennék bele szakmai esélylatolga- három találkozót megnyerni. Nem
anyagi segítséget.
megmaradnak-e a sportág szátásokba. Sok múlik a magyar játé- lesz egyszerû feladat, de nincs
– Mi történt szakmai téren mára.
kosokon, mondtam nekik, hogy mit tenni. Tapasztaljuk, hogy nagy
2015-ben?
– Késik a pályafelújításuk?
olyan év lesz számukra, hogy meg- a szurkolói elvárás – ezt mutatja
– Az összes jegyzett világverse– Valóban a következõ évben
mutathatják, mire képesek, hogy az edzõmérkõzések látogatottsányen ott voltak a Zalszaám ZAC szépül meg otthonunk a városi
ZTK FMVas–Sport 36 Vasasszonyfa 6:2 (3542-3319)
van bennük kurázsi.
ga –, igyekszünk is ennek megfesportolói. Szûcs Valdó szerepelt a sportcentrumban. Ennek ellenére
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
– Gondolom, várják Gáspár lelni, de ez nem lesz könnyû felfedett pályás felnõtt Európa-baj- sikerült megrendezünk a felnõtt viSzentesi VTE–ZTE ZÁÉV 1:7 (3167-3343)
Dávid visszatérését?
adat.
nokságon. Az U–23-as Eb-n a dön- dékbajnokságot a Zalaszám – és
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Szentes.
tõbe jutott, nyolcadik lett gátfutás- az országos ifjúsági bajnokságot –
ban. Veiland Violetta súlylökõnk a Forest Kupáért.
BFC Siófok–ZTE FC 1-0 (1-0)
Kolumbiában, az ifjúsági világbaj– Miben szeretnének elõbbre
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Siófok.
V. Orosz László férfikosárlabda emléktorna, Kaposvár.
nokságon, Takács Dóra az Európai lépni?
ZTE FC Angels–Szegedi AK Boszorkányok 1-3 (0-1)
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon Tbili– Klubunk taglétszáma 400 fõ.
Naturtex-SZTE-Szedeák–Zalakerámia ZTE KK
Magyar Kupa nõi labdarúgó-mérkõzés, 2. forduló. Zalaegerszeg.
sziben szerepelt. Köcse Richárd Nem kevés, de akad lemorzsoló62-75 (15-29, 11-16, 12-18, 24-12)
Tatabánya FC–Tarr Andráshida SC 3-3 (1-3)
Svédországban, a junior Európa- dás. Edzõink számára fontos felA pénteki, PVSK elleni gyõzelem után a ZTE a szombati dönNB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkõzés, Tatabánya.
bajnokságon képviselte a magyar adat, hogy a kiválasztás után minél
tõben magabiztosan nyert a szegedi együttes ellen.
színeket. A serdülõkorú Dienes több gyerekkel kedveltessék meg

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI

TORNAGYÕZELEM KAPOSVÁRON
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Hirdetés

