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IFJÚSÁGI PARK, DIÁKCSERE, ISKOLABUSZ
 Önkormányzati hatalomátvétel is történt az V. Városi Diáknapok rendezvény alkalmával. Az idén jubiláló Zalaegerszegi Városi
Diákönkormányzat (ZVDÖK) ünnepi mûsorral egészítette ki az
ilyenkor szokásos ülést.
– b. k. –
Egynapos, jelképes hatalom átadással fejezi ki a városi önkormányzat a fiatalokba vetett bizalmát. Ezzel a hagyományos gesztussal szívesen élnek is a diákok.
Az idén Kövesi Csaba diákpolgár-

mester került ily módon néhány
órára a város élére, Juhász Elõd
János diák-alpolgármester Gecse
Péter alpolgármestert „váltotta le”,
míg a jegyzõi posztot Takács Nikolett, a diákparlament általános iskolai tanácsnoka vette át.
Kövesi Csaba (Zrínyi-gimná-

KÖZGYÛLÉSI DÖNTÉSEK
z

DR. KUSTOS LAJOSNAK

POSZTUMUSZ DÍSZPOLGÁRI CÍMET ADOMÁNYOZNAK
z PRO URBE: TÖRÖK ZOLTÁN, GÁLA TÁRSASTÁNC KLUB
 Elismerésekrõl döntött zárt ülésen a város képviselõ-testülete
múlt heti ülésén. Posztumusz díszpolgári kitüntetést szavazott
meg a közgyûlés dr. Kustos Lajos volt tanácselnöknek,
1967–1990 közötti közel 23 éves városépítõ tevékenységéért – jelentette be Balaicz Zoltán polgármester a testületi ülést követõ
sajtótájékoztatóján. Ezekben az évtizedekben lett a 25 ezer lélekszámú Zalaegerszeg 70 ezres lakosú város.
Pro Urbe Zalaegerszeg elismerést kap Török Zoltán református lelkész, aki több cikluson keresztül volt a közgyûlés tagja.
Idén nyáron nyugdíjba vonul. A
másik Pro Urbe kitüntetést a Gála
Társastánc Klub veheti át magas

színvonalú munkájukért. A továbbiakban Balaicz Zoltán a legfontosabb döntésekrõl számolt be. Elsõként a három TOP-programhoz
kapcsolódó pályázat benyújtásáról.
(Folytatás a 3. oldalon.)

zium) immár másodszor ülhetett a
polgármesteri székbe, miután átvette Balaicz Zoltán polgármestertõl a város pecsétjét. Mint mondta,
a széket ismételten kényelmesnek találta, az élmény jelentõs,
ennek ellenére nem tervezi a politikusi pályát. De örömmel jegyezte meg, hogy nemcsak a mostani
alkalommal jöhetnek be a fiatalok
a város vezetõihez, mert véleményüket, javaslataikat, elõterjesztéseiket folyamatosan és komolyan
figyelembe veszik. S hogy mégis
milyen intézkedéseket foganatosítana, ha valódi hatalmat kapna?
Mindenképpen több munkahelyet
teremtene, ajándékkal ösztönözné a jobb tanulást, nagyobb anyagi támogatást adna a ZVDÖKnek. Illetve sportrajongóként ünnepet rendezne a Dísz téren a
bajnokcsapatoknak, melyben engedélyezné a szökõkutas fürdõzést is. Ez utóbbira inkább a kosárcsapat esélyes, de mivel a futballt is kedveli, teljhatalom esetén
beválogatná magát a kezdõ csapatba – mondta mosolyogva, a
diákparlament képviselõinek gyûrûjében.
(Folytatás a 3. oldalon.)

SZULEJMÁN ÚJRA MEGHÓDÍTJA HAZÁNKAT?
EGY

TÉVÉSOROZAT HELYI HATÁSOKKAL

5. oldal

2

Közélet

A LELKÉSZI FELADATOKRÓL
NYITOTT KÖZÖSSÉG, ÚJ KEZDEMÉNYEZÉSEK

 Több mint hét hónapja új evangélikus lelkész házaspár vezeti a
közösséget Zalaegerszegen (és Pusztaszentlászlón). Zsugyel
Kornél inkább a megyeszékhelyen látja el a teendõket, míg felesége, Zsugyel-Klenovics Katalin Pusztaszentlászlón. Néha azonban fordított a felállás. Az elmúlt idõszakban kialakult meglátásokról, tervekrõl érdeklõdtünk.
– B. K. –
– Ez a harmadik település, ahol
a lelkészi feladatokat ellátjuk, remélem most már hosszú távra lehet itt berendezkedni – mondja
Zsugyel Kornél.
– Tetszik a zalai lét?
– Nyitott az itteni közösség, a
kezdeményezésekre van fogadókészség, jó a kapcsolat a többi felekezettel és a városvezetéssel.
És mindketten megtaláltuk itt a
gyülekezetünket.
– Milyen újító kezdeményezésekre lehet számítani?
– Tartottunk már családi napot a
parókia épületében. Igyekszünk kapcsolódni az országos szervezésû
programokhoz is. Kezdenek a gyülekezeten belül közösségek kialakulni.
Tervem egy énekkar megalakítása,
illetve egy világi kórustalálkozót szeretnénk szervezni pünkösdkor.
– Nem lesz kicsi ehhez a
helyszín?
– Ez az egy templomunk van,
meglátjuk, mekkora lesz az érdeklõdés, és továbbiak majd ettõl
függnek.

Zsugyel Kornél

– A templom állapota megfelelõ?
– Igen, jó, a százéves évfordulóra szépen felújították. A parókián
szükségesek ablakcserék, de mivel városi védettség alatt áll az
épület, ez speciális feladatot jelent.
– Mekkora létszámú a felekezet?
– Közel nyolcszáz evangélikus
él Zalaegerszegen. Van mozgás a
lakosságban, és némi kutatómun-

A DK PROGRAMJÁRÓL
VÁGÓ ISTVÁN ZALAEGERSZEGI FÓRUMÁN

 A Demokratikus Koalíció programjáról és az embereket érintõ
aktuális kérdésekrõl beszélgetett az érdeklõdõkkel az elmúlt héten a Tudomány és Technika Házában Vágó István ismert televíziós személyiség, a DK médiacsoportjának vezetõje.
A fórumot megelõzõ sajtótájékoztatón elmondta: mivel a média
nem igazán készséges abban,
hogy számot adjon a Demokratikus Koalíció programjáról, õ, mint
„médiafelület”, fórumokon tolmácsolja a párt elképzelésit. „Személyesen megyek el, hetente több alkalommal is különbözõ fórumokra
és elmondom, mi hogyan látjuk a
közélet egyes kérdéseit és mi a
véleményünk róla”.
Vágó István szerint a boltbezárásról a közszolgálati média mást
állít, mint a valóság. A parlamentben sikertörténetként adták elõ, de
valójában a szocialista népszavazási kezdeményezést gátolták
meg a törvény visszavonásával. A

DK szolidáris az egészségügyi
dolgozókkal, a pedagógusokkal,
és nem állnak bele egy karaktergyilkossági kampányba, ami Pukli
István (Tanítanék Mozgalom) gimnáziumi igazgató ellen folyik.

kát igényel például az újonnan ideköltözött hívek megtalálása. De általában százötvenen rendszeresen járnak templomba, ez megfelel
a korábbi átlagnak. Inkább idõsebb
korosztályról van szó, bár hittanóráinkat is látogatják a gyerekek a
parókián, illetve a Mindszenty- és
az Izsák-iskolákban. Tervezünk
majd nyitott rendezvényeket, fõleg
a nagyobb ünnepek elõtt, hogy jobban megismerhessenek minket.
– Általában milyennek látja
az itteni hitéletet?
– Zalában komolyan veszik ezt
az emberek. Abból is látszik ez,
hogy nincs kirívó különbség mondjuk az ünnepekkor és az évközi al-

kalmakkor templomba járók között. Máshol ebben nagy eltérés
van. Éppen ezért személyesebb is
a kapcsolat. Legtöbbször családi
ünnepek, házasságkötés, keresztelõ miatt jönnek, de ha valaki
gyónni szeretne, egyéb problémája van, azzal is bekopoghat. Sokszor nem is tanácsot várnak, hanem csak meghallgatást.
– Részt vett a húsvéti
kereszetúton. Hogy tetszett ez
az ünnepi esemény?
– Nekem újdonság volt. Mivel
evangélikus faluban születtem,
meg ilyen közösségekben voltam
eddig, és ez ott nem szokás, ismeretlen volt. Örülök, hogy a különbözõ felekezetek megtalálják egymással a hangot.
– Remélhetõleg a kórustalálkozón is sikerül megtalálni a
hangot, hiszen ez lesz a legközelebbi nagyobb volumenû rendezvényük.
– Ezen dolgozunk – mondta végül a lelkész.

PIACNYITÁS
A
VÁSÁRLÓK ÖRÜLNEK

JOBBIK: A KLIK ELLEN
 Már több mint száz rendezvényen, fórumon és szakmai konferencián vannak túl, és a párbeszédet a lakossággal nyár elejéig
folytatják. A valódi nemzeti konzultáció zalaegerszegi fórumát
megelõzõ sajtótájékoztatón a párt kezdeményezésérõl és céljáról
beszélt Vona Gábor. A Jobbik elnöke Dúró Dórával, a parlament
oktatási és kulturális bizottságának elnökével és Zakó László
megyei elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatót.
Vona Gábor elmondta: a konzultáció három témát érint, ez pedig az egészségügy, az oktatás
és a korrupció. A lakossággal valódi párbeszédre törekszenek,
gyûjtik az észrevételeket, öszszegzik a felvetett kérdéseket.
Ezek alapján készül egy kérdõív,
melyet szeptemberben juttatnak
el 4,2 millió háztartásba. Nincs
adatgyûjtési szándékuk, tette
hozzá, a kérdõíveket anonim módon tölthetik ki. Ugyanakkor lehetõvé teszik, hogy interneten keresztül is csatlakozhassanak az
emberek a kérdõív kitöltéséhez.
Azt kéri, minél többen vegyenek
részt a valódi konzultációban.
Dúró Dóra hangsúlyozta: a
kormány oktatáspolitikája megbukott, ezt legjobban a megyeszékhelyek iskolái érzik meg. Az igaz
volt, hogy az önkormányzati intézményfenntartás igazságtalan

volt, mert nagyrészt a finanszírozástól függött, de az önkormányzati iskolák között nagyon sok jól
mûködött. A kormány a problémákra hibás választ adott. Azokat
az intézményeket, melyek a felmérések szerint átlagon felül teljesítenek, meg kellett volna hagyni önkormányzati fenntartásban.
Az államnak ott kellett volna beavatkoznia, ahol az anyagi lehetõség miatt hátrány érte a gyerekeket. Dúró Dóra a KLIK-et mûködésképtelen mamutintézménynek
tartja, és mint fogalmazott, az iskolákat az mûködtesse, ahol a
legjobb eredményt tudják elérni
az intézmények. Megjegyezte: a
KLIK 90 ezer kifizetetlen számlát
halmozott fel.
Zakó László arról számolt be,
hogy utoljára az ötvenes években
féltek így az emberek úgy a hatalomtól, mint napjainkban.

 A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007–2013 program keretében megvalósuló TOURISM4C
elnevezésû projekthez kapcsolódóan workshopot rendezett Zalaegerszegen 2016. április 12-én „Együttmûködési lehetõségek
a turisztika területén a magyar–horvát határtérségben” címmel.
 Sajtok, lekvárok, savanyúságok, mézek, aszalványok, növényi
olajok, kolbászok, szalámik, tojások, szörpök, valamint kézmûvestermékek gazdag választékát kínálta az elsõ alkalommal megrendezett zalaegerszegi helyi termelõ piac.
Már a nyitás elõtt sorra érkeztek
a vásárlók, akiket Horváth István, a
Vásárcsarnok igazgatója tréfásan
arra figyelmeztetett, hagyjanak valamit a kétórai nyitásra.
A rendezvényt Vigh László országgyûlési képviselõ nyitotta
meg. Azt mondta, egy hatvanezer

lakosú városnak szüksége van a
helyi termelõi piac nyújtotta kínálatra, amely az õs- és kistermelõknek lehetõséget ad a hagyományos módon elõállított termékeik
eladására.
A piacon több mint húsz, a megye számos településérõl érkezõ
termelõ kínálta portékáját. Mint
mondták, örülnek a lehetõségnek,
ahogy a vásárlók is a megbízható
minõségû, házi készítésû termékeknek.
A megnyitón részt vett Tolvaj
Márta alpolgármester, valamint köszöntõt mondott Süle Katalin, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
megyei elnöke.

Az együttmûködés egyik lehetséges formája egy közös, határon
átnyúló klaszter létrehozása, mely a projekt céljai között is szerepel.
A résztvevõk megvitatták a klaszterkialakítás lehetõségeit, a megvalósításhoz szükséges pénzügyi, támogatási forrásokat. Emellett a
meghívott varasdi vendégek bemutatták városuk turisztikai és
gyógyászati kínálatát.

Meghívó
Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg
Egyesület esedékes
összejövetelét

2016. április 27-én
(szerda) 16 óra 30 perckor
tartjuk az ÁNTSZ
I. emeleti könyvtártermében.
(Zalaegerszeg Göcseji út 24.
szám alatt.)
Témák:
1. Újdonságok a cukorbetegség kezelésében.
Elõadó: dr. Bagosi Zoltán
diabetológus adjunktus
2. Egyéb aktuális ügyek megbeszélése.
Az összejövetelre szeretettel
várjuk tagjainkat,
hozzátartozóikat és kedves
vendégeinket.
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EGYETEMI NAPOK
SZAKMAI ELÕADÁSOK, SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK

 Hagyományos programokkal, de már nevében megújulva várta
a megyeszékhelyi felsõoktatási intézmények hallgatóit az I. zalaszabadidõs tevékenységét, hogy egerszegi Egyetemi Napok rendezvénysorozata az elmúlt héten.
ennek tükrében tudjanak javasla- A program hivatalosan a közgazdász délutánnal vette kezdetét az
tokat tenni a jelenleg erõsen tech- Infocentrumban, melynek elõadásait a siker témája köré fûzték.
nikaieszköz-befolyásolt generáció
– liv –
kimozdítási lehetõségeire.
zõversenyt, melyen természeteBalaicz Zoltán polgármester az
sen a BGE és a Pannon Egyetem
Lambertné Katona Mónika, a Mechatronikai Intézetének hallgaülés végén azonnal reagált is az
elõterjesztésekre. Többek között BGE Gazdálkodási Karának dé- tói is részt vettek. Másnap a BGE
elmondta, a Vizslapark felújítását kánja köszöntõjében kiemelte, hallgatói kezében volt a fakanál.
tervezik 230 millió forintos hogy intézményük 2016. január el- Simon Eszter, a kar hallgatói önráfordítással, mely magában sejétõl egyetemi rangot kapott, kormányzatának elnöke érdeklõfoglalhatja az ifjúsági park mely a helyi felsõoktatási kampu- désünkre elmondta, a kenyeret, a
kialakítását is. A vasútállo- szok, valamint a Zalaegerszegi tûzifát és mûanyag evõeszközöket
másról induló, oktatási intéz- Fõiskolások Egyesülete által szer- a szervezõk biztosították, a többi
ményeket érintõ, kizárólag vezett rendezvény elnevezésében hozzávalót a csapatok hozták.
diákok által használható au- is megnyilvánul. A BGE háromna- (Ottjártunkkor az alakuló téren legtóbuszjárat iránti igényt to- pos szórakoztató programkínálat- alább 30 csapat serénykedett.)
vábbítja az illetékeseknek.
Majd gratulált a diákoknak,
megköszönte, hogy 10 éve
számíthatnak rájuk a város
életének jobbításában.
A diákhét kulturális, sportés szórakoztató programokból állt, a szokásostól kissé
eltérõ sorrendben, igazodva
a „Szakmák éjszakája” országos rendezvény helyi
merését, illetve egy újabb díj, az vállalták, hogy egy általuk összeál- eseményeihez, illetve kapcsoló„Év DÖK-öse” kitüntetés létreho- lított kérdõív segítségével felmérik dott az egyetemisták, fõiskolások
zását kérték. Valamint a diákok a városban tanulók szórakozási és bizonyos programjaihoz is.

DIÁK-HATALOMÁTVÉTEL
IFJÚSÁGI PARK, DIÁKCSERE, ISKOLABUSZ

(Folytatás az 1. oldalról.)
A város dísztermében zajlott az
ilyenkor szokásos közgyûlés, amikor is hivatalos elõterjesztéseket
nyújtanak be a tanulók a város vezetõsége felé. Mivel a ZVDÖK
idén 10 éves, ünnepi mûsorra is
sor került, természetesen diák
szereplõkkel. Átadták az ilyenkor
hagyományos „Ifjúságért” díjakat.
Felnõtt kategóriában Krajczár Jácint tanár (Kölcsey-gimnázium), ifjúsági kategóriában pedig Bognár
Ákos önkormányzati képviselõ érdemelte ki a diákoktól az idén ezt
az elismerést.
A közgyûlésen 8 elõterjesztés
hangzott el. Ezek többek között
egy ifjúsági park létrehozását, iskolabusz indítását, diákcsereprogramot, az ötös záródolgozat elis-

KERAMIKUSFESZTIVÁL KÖZGYÛLÉSI DÖNTÉSEK

HÉTVÉGÉN FAZEKASTALÁLKOZÓ A SKANZENBEN KITÜNTETÉSEK, TOP-PROGRAM, CSOK
 A Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület és a Göcseji Múzeum
szervezésében, immáron 13. alkalommal, kerül megrendezésre a
Zalaegerszegi Országos Fazekas-Keramikus Találkozó és Fesztivál a Göcseji Falumúzeumban április 22–24. között.
A fazekasfesztivál a zalai, vasi
„gölöncséreknek” állít emléket, és
a mesterség mai képviselõit mutatja be.
A fesztivál gondolatának elindítója, majd fõvédnöke Németh János Kossuth- és Munkácsy-díjas
keramikusmûvész, a nemzet mûvésze, maga is fazekas-kályhaké-

szítõ dinasztia sarja. A fesztivál három napja alatt ismét bemutatkoznak az ország különbözõ tájairól
ideérkezett fazekasok és keramikusok. A kirakodóvásáron és szakmai programokon kívül hagyományõrzõ mûsorok, kiállítás, na és
az elmaradhatatlan zalai ételek és
italok is várják a közönséget.

K10–11
RESZ-VERSENY
ÉVES DIÁKOK RÉSZÉRE

 A szabályos kerékpáros közlekedés fontosságára, népszerûsítésére fogott össze a város önkormányzata a Zalaegerszegi
Rendõrkapitánysággal, a helyi polgárõr-egyesülettel és számos
civilszervezettel.
A kerékpáros KRESZ-verseny
részleteirõl Balaicz Zoltán polgármester, Tolvaj Márta alpolgármester és Galbavy Zoltán (fõszervezõ)
önkormányzati képviselõ sajtótájékoztató keretében számolt be. Elhangzott: második alkalommal kerül sor a 10–11 évesek versenyére, a tavalyi megmérettetésre is
nagyon sokan, mintegy százan jelentkeztek. A verseny két részbõl
áll, kerékpáros ügyességi feladatokból és egy KRESZ-teszt kitöltésébõl. A szervezõk célja, hogy biztonságosan tudjanak a gyerekek
kerékpározni és ismerjék a szabá-

lyokat. A versenyt felkészítés elõzi
meg. (Ennek részleteirõl az osztályfõnököknél lehet érdeklõdni, illetve jelentkezni.) Jelentkezési határidõ: 2016. április 25. A verseny
idõpontja pedig május 5. csütörtök, 15 óra, Liszt-iskola.
Az elsõ helyezett díja egy kerékpár, melyet Balaicz Zoltán polgármester ajánlott fel. A második
és harmadik helyezett is értékes
tárgyjutalomban részesül. A Zala
Megyei Rendõr-fõkapitányság és
a Zalaegerszegi Rendõrkapitányság értékes különdíjakat ajánlott
fel.

(Folytatás az 1. oldalról.)
(Mint ismert, 2020-ig 11,2 milliárd forintos fejlesztési forrást hívhat le a város). Ennek keretében
lehetõség lesz 360 millió fejlesztési támogatásból egy új óvoda felépítésére Andráshidán. Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésének keretében 353
millió forint hívható le, ennek keretében több háziorvosi rendelõ, védõnõi szolgálat és a központi ügyelet újulhat meg. Több mint 900 millió forint áll rendelkezésre a TOPprogram keretében óvodák és bölcsõdék felújítására.
A polgármester szólt arról is,
hogy Zalaegerszeg csatlakozik a
kormány CSOK-programjához,
melynek keretében kedvezményesen értékesít családi házas beépítésre alkalmas önkormányzati tulajdonban lévõ telkeket. Az otthonteremtési kedvezmény mértéke
egy gyermek esetében 15, két
gyermeknél 30, három vagy több

gyermeknél pedig 50 százalék,
ami az eredeti vételárból jön le. Ez
a lehetõség elsõ körben december
31-ig érvényes. Balaicz Zoltán jelezte, további kedvezmények kidolgozása is folyamatban van, a
májusi közgyûlésen folytatják az
otthonteremtési programhoz való
újabb csatlakozási lehetõségeket.
A közgyûlés úgy döntött, a város csatlakozik a Mária zarándokúthoz (Mariazelltõl Csíksomlyóig
tart), és tárgyalta a Zalaegerszeget érintõ szakasszal kapcsolatos
kérdéseket. A testület azt várja,
hogy ezzel is erõsödik a vallási turizmus a városban. Szavaztak a
képviselõk két köztéri alkotás helyszínérõl is. Farkas Ferenc: Fiatalok szobra a Deák téren, Szabolcs
Péter: Sakkozók címû alkotása a
Dísz téren lesz felállítva. Döntés
született arról is, hogy a „Nemzeti
Ovi-Foci, Ovi-Sport Program”-hoz
5,7 millió forint önerõt biztosít a
város.

tal készült, a hallgatók szakmai ismereteit bõvítve az elsõ napon
startup (kezdõ) vállalkozások témában tartottak elõadásokat, míg
másnap a sikerhez vezetõ útról a
közgazdász délutánon.
Az utóbbi eseményen Vadvári
Tibor, Zalaegerszeg alpolgármestere is köszöntötte a fiatalokat.
Méltatta a felsõoktatás stratégiai
szerepét a város életében, kitérve
a Kampusz-projekt keretében
megvalósítandó fejlesztésekre.
Ezen a napon a PTE Egészségtudományi Kar szervezte a fõ-

Kora délután focikupát rendeztek,
melyre a helyi középiskolásokat is
meghívták, ahogy a fõzõversenyre
is. A jótékonysági futáson 200-an
vettek részt, a nevezési díjból bejövõ összeget a megyei kórház onkológiai osztálya alapítványa számára ajánlották fel.
A BGE életében május utolsó
szombatján ismét lesz egy „elsõ
rendezvény”, hiszen hagyományteremtõ szándékkal, elsõ alkalommal rendezik meg a városi közgazdászbált, tudtuk meg Lambertné
Katona Mónika dékántól.

LOMTALANÍTÁS ZALAEGERSZEGEN 2016.
 Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft. és a Zala-Depo Kft. együttmûködésében – kizárólag a lakosság részére – meghirdeti a háztartások tavaszi
nagytakarítását.
A lomtalanítás családi házak és zártkertek esetén igénybejelentés alapján, házhoz menõen történik, a guberálások megelõzése, illetve az újrahasznosítható hulladékok szelektív gyûjtése érdekében. A lomtalanítást kérõ ingatlantulajdonosoknak a városrészenként felajánlott két gyûjtési nap egyikére kell bejelenteni szállítási igényüket. A szolgáltató csak az igénybejelentést leadó ingatlanokat keresik fel.
2016. április 21–22. (CSÜTÖRTÖK vagy PÉNTEK)
Kertváros nyugati része (Göcsej és Köztársaság u. közötti
terület).
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2016. április 19.
kedd, 16.00 óráig.
UTCÁK SZERINT:
Köztársaság u. páratlan oldala, Átalszegett, Závodszky (volt Gorkij
u.), Csendes, Liszt Ferenc, Goldmark, Gyimesi, Vajda L., Erdész,
Fejér Gy., Balassi B., Lehel, Napsugár, Mókus, Göcseji u. páros
oldala, Alsóerdei és Stromfeld Aurél u.
2016. április 25–26. (HÉTFÕ vagy KEDD)
Szenterzsébethegy, Vorhota, Ságod
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2016. április 21.
csütörtök, 16.00 óráig.
UTCÁK SZERINT:
Csapási, Csillagfény, Fakopáncs, Flamingó, Termál, Diófa,
Fácános, Fûzfa, Hajnóczy, Martinovics, Orgona, Paperdõ, Patak,
Pitypang, Rigó, Ságodi 39-tõl, Szellõháti, Szilvás, Telekalja, Tó,
Tuboly László, Új, Vasvári Pál, Viola, Csonttetõ, Erzsébethegyi,
Szõlõhegyi, Szirom, Újhegyi, Virágszer, Gyík, Teskándi, Vorhotai,
Völgyi u. és Kápolnaszer.
2016. május 2–3. (HÉTFÕ vagy KEDD)
Jánkahegy, Lukahegy, Gálafej, Vakaroshegy, besenyõi
Öreghegy
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2016. április 28.
csütörtök, 16.00 óráig.
UTCÁK SZERINT:
Hosszú-Jánka, Jánkahegyi, Kikelet, Napkelet, Ördöngös-völgy,
Rövid-Jánka, Szõlõskert, Volán, Liliom, Tõzike, Lukahegyi,
Sugár, Aranyesõ, Feketerigó, Gálafeji, Havasi gyopár, Jázmin,
Ligetszépe, Nárcisz, Százszorszép, Erdõalja, Forrás, Lejtõs,
Szeretet, Olajfa, Sövény, Vakaroshegyi, Cédrus, Öreghegyi,
Pityke, Krókusz, Rózsadombi, Boglárka, Tujasor, Feltáró és
Azáleás u.
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HELYI TERMELÕI PIAC NYÍLIK ZALAEGERSZEGEN!
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzeti Agrárkamara Zala Megyei Szervezete szervezésében helyi termelõi
piac indul Zalaegerszegen minden hónap második csütörtökén 14.00 és 18.00 óra között.
HELYI TERMELÕI PIAC NYITÁSI IDÕPONTJA:
2016. ÁPRILIS 14.
(CSÜTÖRTÖK) 14.00–18.00
Zalaegerszeg, Piac tér
Ha szeretne helyi õstermelõktõl, kistermelõktõl
saját gazdaságból származó alapanyagokból elõállított MINÕSÉGI, egészséges, feldolgozott élelmiszeripari termékeket (pl.: sajtokat és egyéb tejtermékeket, lekvárokat, savanyúságokat, mézeket
és egyéb méhészeti termékeket, aszalványokat,

növényi olajokat, olajos magvak õrleményeit, kolbászokat, szalámikat, gyümölcsleveket, szörpöket,
szirupokat, tojást), valamint helyi kézmûvestermékeket vásárolni, akkor várjuk a zalaegerszegi helyi
termelõi piacon!!!
Érdeklõdni lehet az alábbi elérhetõségeken:
HELYI KISTERMELÕK:
Fejér Eszter NAK élelmiszeripari referens,
tel.: 30/496-6090, fejer.eszter@nak.hu
Dr. Szili-Fodor Dóra NAK vidékfejlesztési referens,
tel.: 70/436-5329, fodor.dora@nak.hu
HELYI KÉZMÛVESEK:
Németh Erzsébet ZMJV turisztikai és szervezési
szakreferens,
Tel.: 92/502-172,
nemeth.erzsebet@ph.zalaegerszeg.hu

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE – ZALAEGERSZEG
„KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ”,
1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

A

PÁLYÁZATOT HIRDET
VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE – ZALAEGERSZEG

PÁLYAMUNKÁS KARBANTARTÓ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

Pályázati feltételek:
• 8 általános,
• B kategóriás jogosítvány.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkavégzés helye:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér
azonnal betölthetõ.
16.
A pályázat benyújtásának határideje:
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbí2016. április 30.
zással járó lényeges feladatok:
A pályázati kiírással kapcsolatosan további inSportltesítményekben üzemeltetési, pályakarbantartási feladatok ellátása. Traktoron való formációt Háriné Varga Zsuzsanna nyújt, a 92/314090-es telefonszámon.
munkavégzés elõnyt jelent.
A pályázatok benyújtásának módja:
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra • Elektronikus úton Bodrogi Csaba részére a
fenyvesi@zelkanet.hu e-mail-címen keresztül.
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992.

BÖLCSÕDEI BEÍRATÁS
 A Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék a
¹ a szülõ betegsége esetén a háziorvos/szakor2016/2017 nevelési évre felvételt hirdet a 2013.
vos által kiállított igazolást,
augusztus 31. után született kisgyermekek szá- ¹ az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos
mára.
igazolását,
¹ ha az ellátási kérelmet szociális indokra alapozA Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék tagbölzák, a kérelemhez csatolni kell azokat a nyilatcsõdéibe azon szülõk gyermeke vehetõ fel és gonkozatokat és igazolásokat, amelyekbõl a gondozható, akiknek bejelentett lakóhelye vagy életvidozó/család jövedelme megállapítható,
telszerû tartózkodási helye Zalaegerszeg közigaz- ¹ egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár
gatási területén van.
igazolását emelt családi pótlék folyósításáról,
A bölcsõde a férõhelyszáma legfeljebb 15%-áig ¹ a családban nevelt három vagy több kiskorú
az ellátási területén kívül lakóhellyel, ennek hiágyermek esetén a Magyar Államkincstár igazonyában tartózkodási hellyel rendelkezõ gyermek
lását emelt családi pótlék folyósításáról (amenyellátását is biztosíthatja, feltéve, hogy az ellátási
nyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatásterületén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
ra a szülõ nem jogosult),
hellyel rendelkezõ valamennyi, bölcsõdei ellátást ¹ a gyermek tartós betegsége esetén a Magyar
igénylõ és arra jogosult gyermek ellátását biztosítaÁllamkincstár igazolását emelt családi pótlék
ni tudja.
folyósításáról,
Bölcsõdébe a gyermek húszhetes korától vehetõ fel ¹ a gyermek sajátos nevelési igénye esetén a
¹ harmadik életévének, sajátos nevelési igényû
szakértõi bizottság szakvéleményét,
gyermek az ötödik életévének betöltéséig,
¹ a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
¹ annak az évnek az augusztus 31-éig, amelyben
való jogosultság esetén az errõl szóló határozaa harmadik életévét, a sajátos nevelési igényû
tot.
gyermek az ötödik életévét betölti, vagy
¹ annak az évnek a december 31-éig, amelyben a A gyermekek felvételét az alábbi tagbölcsõdékgyermek szeptember 1-je és december 31-e kö- be kérheti a szülõ (törvényes képviselõ)
zött tölti be a harmadik életévét, ha a szülõ, tör- CSEPEREDÕ BÖLCSÕDE
vényes képviselõ vállalja, hogy a gyermek elZalaegerszeg, Petõfi u. 21–25.
látását a nevelési év végéig a bölcsõde bizto- NAPSUGÁR BÖLCSÕDE
sítja.
Zalaegerszeg, Napsugár u. 32.
A felvételi kérelmet a Zalaegerszegi Egyesített TIPEGÕ BÖLCSÕDE
Bölcsõdék intézményvezetõjéhez kell benyújtani
Zalaegerszeg, Kis utca 8.
személyesen (Zalaegerszeg, Petõfi u. 21–25.) ÛRHAJÓS BÖLCSÕDE
2015. május 2. és május 5. között 8–17 óráig.
Zalaegerszeg, Ûrhajós u. 2.
A felvételi kérelemhez csatolni kell:
¹ a gyermek és szülõje (törvényes képviselõje)
lakcímkártyájának másolati (fénymásolt) példányát,
¹ tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény
által kiállított iskolalátogatási igazolást,
¹ az illetékes munkaügyi központ igazolását a
munkaerõpiaci képzésen való részvétel idejérõl,

További tájékoztatást telefonon, vagy e-mailben is kérhetnek:
Prenner Zsuzsanna – Zalaegerszegi Egyesített
Bölcsõdék intézményvezetõ – tel: 598-874; 30/3773925 • egyesitettbolcsi@zalaszam.hu
A felvétel eredményérõl az intézmény 2016. május 30-ig értesíti a szülõket.
További információk: www.zalaegerszeg.bolcsi.hu

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 2.

FELHÍVÁS ÓVODÁBA TÖRTÉNÕ JELENTKEZÉSRE
 A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) korm.rendelet, a nevelésioktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyûlése Oktatási, Kulturális Ifjúsági és Sportbizottságának
20/2016. sz. határozata alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban az óvodai jelentkezések idõpontjai az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
Óvodai jelentkezés a 2016/2017. nevelési évre:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodáiban a
jelentkezés idõpontja:
2016. április 27–28. (szerda–csütörtök).
Az óvodákban ezeken a napokon 8.00–17.00 között fogadják a
Kedves Szülõket.
A nem önkormányzati fenntartású óvodákban az intézmények
fenntartói által meghatározott idõpontban és módon történik az óvodai jelentkezés.
Az Nkt. 4. § 19. pontja szerint a nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétõl a következõ év augusztus 31-éig tartó idõszak.
Az a gyermek, aki 2016. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától (2016. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyzõ a
szülõ kérelmére és az óvodavezetõ, valamint a védõnõ egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem elõtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel
alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A szülõ gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, így
azok a szülõk, akiknek gyermekei 2016. augusztus 31. után töltik be
3. életévüket (elõfelvételis jelentkezõk), gyermekük óvodai felvételi
szándékát a fenti idõpontokban szintén jelezhetik az intézményekben, és óvodai felvételükrõl a 2016/2017. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó elõírásoknak megfelelõen, a rendelkezésre álló szabad férõhelyek függvényében dönt az óvoda vezetõje.
Az Nkt. 49. § (2) és (3) bekezdése szerint a gyermeket elsõsorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében
lakik, illetõleg ahol szülõje dolgozik.
Kötelezõ az óvodába történõ jelentkezése a gyermeknek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, majd a ne-

velési év kezdõ napjától legalább napi négy órát köteles óvodai
nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülõ felelõs.
A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény
247. § a) pontja szerint az a szülõ vagy törvényes képviselõ, aki a
szülõi felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellõ idõben
az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ
el.
A Rendelet 20. § (2) bekezdése szerint a napi négy órában óvodai
nevelésre kötelezett gyermek szülõje, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás
idejének utolsó határnapját követõ tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzõt.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában mûködõ óvodák alapító okiratukban meghatározottak szerint
ellátják a többi gyermekkel együtt nevelhetõ sajátos nevelési igényû
gyermekek óvodai nevelését, amely a szakértõi bizottság szakvéleménye alapján vehetõ igénybe. A szakértõi bizottság tájékoztatja a
szülõt azokról a lehetõségekrõl, amelyek alapján a sajátos nevelési
igényû gyermek az óvodai nevelésben eleget tehet. A köznevelési intézményt a szülõ választja ki a szakértõi bizottság által javasolt intézmények közül.
Az óvodai felvételrõl a férõhelyek függvényében az óvoda vezetõje dönt az érvényes jogszabályi elõírás alapján. A felvételrõl az óvoda vezetõje – az intézményben kialakított hagyományos módon –
legkésõbb 2016. május 19-ig írásban tájékoztatja az érintett szülõket.
Az óvoda döntésével szemben fellebbezni a kézhezvételtõl számított 15 napon belül lehet, a fellebbezést Zalaegerszeg megyei jogú város jegyzõjének címezve a felvételt elutasító óvodához kell benyújtani.
Kérjük a Tisztelt Szülõket, hogy a jelentkezéshez feltétlenül vigyék magukkal
z a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (anyakönyvi kivonat vagy személyi
igazolvány) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a gyermek TAJ-kártyáját,
z a szülõ (gondviselõ) személyi azonosító és lakcímet vagy tartózkodási helyet igazoló hatósági igazolványát.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott
óvodák felvételi körzetei Zalaegerszeg város honlapján érhetõk el:
http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/20022/ovodai_felveteli_korzetek.pdf
Tájékoztató az integráltan nevelhetõ sajátos nevelési igényû gyermekeket ellátó óvodákról és azok elérhetõségérõl:
http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/22083/integralt_ellatas_biztosito_
ovodak.pdf

KÖZTÁRSASÁG U.–GYIMESI ÉS
FEJÉR GY. UTCÁK KÖZÖTT
– SZENNYVÍZCSATORNA-REKONSTRUKCIÓ
 Szennyvízcsatorna-rekonstrukció kezdõdött április 5-én,
kedden a Köztársaság utca–Gyimesi és Fejér Gy. utca között.
A munkavégzés várható ideje: 2016. április 5–2016. május 15.
A munkavégzés teljes ideje alatt
• lámpás forgalomirányítás lesz.
• A kertvárosi forduló felõl érkezõ 8C, 10Y, 44, C1, C2, C4 jelzésû autóbuszok az Eötvös József Általános Iskolánál lévõ autóbusz-megállóhely után a Pálóczi Horváth Ádám utca–Hegyalja
utca–Köztársaság útja útvonalon közlekednek. Ebben az irányban a „Kertvárosi ABC” megállóhelyet az autóbuszok nem érintik a munkálatok befejezéséig. Az Eötvös József Általános Iskola utáni következõ megálló a Liszt Ferenc Általános Iskola.
• A buszmenetrend-változással kapcsolatban bõvebb információ:
a 311-360 számon kérhetõ illetve http://www.enykk.hu/ honlapon
olvasható).
Az ütemek pontos kezdési, illetve befejezési határidejét a helyszíni adottságok jelentõsen befolyásolják. A forgalomváltozások idejével kapcsolatban a változást megelõzõ 3 munkanapon belül a közlekedési társaság is tájékoztatja utasait.
Az építkezés I. üteme alatt a Göcseji út irányából érkezõ buszok
a Liszt Ferenc Általános Iskolánál lévõ autóbusz-megállóhely
(Penny Market) után jobbra fordulnak, majd a Napsugár utca–
Gyimesi utca–Köztársaság útja útvonalon közlekednek.
Az építkezés II. üteme alatt a buszmegállót ideiglenesen áthelyezik. Felszállási lehetõség a Gyimesi utcán (Köztársaság u.–Gyimesi
u. keresztezõdés) lesz. A buszok a Gyimesi u.–Erdész u.–Átalszegett u. útvonalon kerülnek. Ez idõ alatt az Átalszegett u.– Köztársaság u. keresztezõdésénél egy második buszmegállót is
kiépítenek.
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Kultúra

SZULEJMÁN ÚJRA MEGHÓDÍTJA HAZÁNKAT?

készítették, ilyenképpen történelmi szemléletük, cselekedetiek
megítélése tökéletesen ellentétes
a miénkével. Nekik Magyarország
lerohanása egy nagyon dicsõséges idõszak volt.
– A film mennyiben korrajz
török szempontból?
– A film a hárem és a török udgyénken. Az eszéki hídon jöttek át, vari élet átalakulásának egy naés Somogyon keresztül a kanizsai
völgyben nyomultak elõre.
– Mégis miért ennyire kedvelt
a tévésorozat?
– Az igazság az, hogy ez egy
szappanopera, s mint mûfaj, nagyon sokakat vonz hazánkban.
Ráadásul egy nagyon jól megcsinált szappanopera, ami bõvelkedik fordulatokban, a szereplõk jól
hozzák az általuk megformált karaktereket. A sorozat egy olyan világba enged bepillantást, amirõl
történelmi ismeretek híján keveset
tudnak az emberek. S persze nagy
vonzerõ a hárem titkos világa, ami
sokak számára idillikus helynek tûnik a többnejûség intézményével.
– Mennyiben követi a törté- gyon fontos idõszakát mutatja be.
nelmi hitelességet?
A szultánok ugyanis korábban úgy
– II. Lajos egy meglehetõsen házasodtak, mint más uralkodók,
középkorú, kövérkés itáliai ember- vagyis szövetségeseiktõl kértek
ként való szerepeltetését mindenki feleséget maguknak, s õk szülték
kiszúrta, hiszen a magyar–cseh ki- az utódokat számukra. De már I.
rály mindössze 20 éves volt, mikor Szulejmán elõtt kialakult egy újfajéletét vesztette a mohácsi csatá- ta szemlélet, mégpedig Bizánc elban. Egy dologgal kell tisztában foglalása után. Ekkor úgy gondollenni, hogy ezt a filmet a törökök ták, õk a világ urai, így nincs is

EGY TÉVÉSOROZAT HELYI HATÁSOKKAL

 Ha most visszamennék 1532-be, hatalmas szultáni fõsereget
látnák, ahogy a kanizsai völgyben halad elõre Bécs irányába
nagy pusztítást maga után hagyva. I. Szulejmán vezeti ezt a sereget, aki késõbb, 1566 nyarán Szigetvárnál összeütközik Zrínyi
Miklóssal. Két olyan személy kerül szembe egymással, akik
egész életükben a másik népe ellen harcolnak. Az események fura fintora, hogy mindketten az ostrom idején halnak meg, de nem
egymás keze által. Mindez 450 évvel ezelõtt történt.
– Antal Lívia –
– 2016 I. Szulejmán és Zrínyi
Miklós halálának 450. évfordulója,
melynek érdekes vonulata, hogy
tavaly a szultán síremlékének
(türbéjének) maradványaira bukkantak Szigetvár mellett. Legalábbis ezt feltételezik a magyar tudósok
– mondja dr. Vándor László történész, a Göcseji Múzeum nyugalmazott igazgatója, akivel arról beszélgettünk, hogy szerda esténként
miért szögez le milliókat a képernyõ
elé a magyar állam legnagyobb agresszorának története. – Szigetváron nagy ünnepséget kívánnak tartani az évforduló kapcsán, ami
nemcsak történészkörökben veti fel
a kérdést, vajon kit is ünnepelünk?

– Többek között a mohácsi
gyõzõt...
– Amit mindenki tud, de kérdés,
hogy összekapcsolja-e a filmbéli
Szulejmánt a gyászos emlékezetû
1526. augusztus 29-i mohácsi
csatával. Ott halt meg II. Lajos magyar–cseh király a közel 20 ezer
fõs seregével együtt. A mohácsi
csata elvesztésének súlyos következménye a középkori magyar állam bukása. Több mint másfél évszázados csatározás vette kezdetét, melynek végsõ célja Bécs
meghódítása volt. Szulejmán
1532-ben indul másodszor Bécs
ellen, de Kõszegnél feltartóztatja
Jurisics Miklós. Ez azért érdekes
számunkra, mert akkor haladt át
elõször a szultáni fõsereg me-

olyan királylány, aki méltó lehetne
a szultánhoz. Kialakították azt a
rendszert, hogy hárembe rabszolgalányokat vittek, akik közül választották ki az ágyasokat. Annak,
akit kedvelt a szultán, megengedték, hogy egy gyermeket szülhessen.
– Hürrem alaposan felrúgta
ezt a szabályt…

– Hürrem elérte azt, ami addig
egy háremhölgynek sem sikerült.
Egyrészt felszabadíttatta magát és
törvényesen lett felesége a szultánnak, másrészt öt gyereket szült
neki. Gyakorlatilag kialakította a
hárembeli intrikát, melynek következtében a hárembõl nagyon komoly politikai irányítása folyt az
oszmán birodalomnak egészen a

KÉZMÛVESSÉG, RÉGÉSZET A PSYCHÉ LÁZADÁSA
ÉS ANGOL NYELV

MÁR LEHET JELENTKEZNI A NYÁRI TÁBOROKRA
 Változatos programokkal várja a gyerekeket a nyári szünidõ
alatt a Göcseji Múzeum és a Göcseji Falumúzeum. Bár messzinek tûnik még a vakáció, a tematikus nyári táborokra már most
lehet jelentkezni.
– pet –
A részletekrõl Molnárné Raposa Irén osztályvezetõ tájékoztatta szerkesztõségünket. Mint
mondta: idén nemcsak a hagyományos kézmûvestábor, hanem
képzõmûvészeti foglalkozásokkal
egybekötött angol nyelvi tábor, és
régészeti tábor is várja a diákokat.
A Göcseji Falumúzeumban június 20-tól indul több turnusban a
kézmûvestábor, ahol a korongozáson, agyagozáson, nemezelésen,
szövésen és batikoláson kívül a
skanzen és a szomszédos olajipari múzeum kiállításaival is megismerkedhetnek a gyerekek.
Szintén a falumúzeum ad otthont az angol nyelvi tábornak,
mely Németh Miklós grafikusmûvész közremûködésével képzõmûvészeti foglalkozásokkal is kiegészül, de a néprajz is szerepet
kap az egy hét alatt. Ide fõleg azo-

kat az ötödik, hatodik és hetedik
osztályos diákokat várják, akik
szeretnek rajzolni, festeni, és az
angol tudásukat is bõvítenék.
Július 4–8. között kerül sor a
Göcseji Múzeumban a régészeti
táborra, ahová a történelem iránt
érdeklõdõ gyerekeket várják. Az
egy hét alatt a résztvevõk megismerkedhetnek többek között az
õskori életmóddal és temetkezési
szokásokkal, a környék római kori
emlékeivel, valamint a középkori
Zalaegerszeggel.
A táborokra már most lehet jelentkezni, annál is inkább, mert
meghatározott létszámú csoporttal
(maximum 25 fõvel) tudnak hatékonyan dolgozni a szakemberek.
A két intézmény honlapján
(www.gocsejiskanzen.hu; www.
gocsejimuzeum.hu) megtalálhatók
az egyes táborok idõpontjai, valamint a jelentkezési lapok is onnan
tölthetõk le, amit aztán a Göcseji
Múzeum portáján lehet leadni.

KONCERTAJÁNLÓ
 A Városi Hangverseny- és Kiállítóterem az alábbi programokra
hívja fel a figyelmet.
Április 23-án, szombaton 18
órakor a fiatal zalaegerszegi tehetség, Dankos Attila diplomakoncertjére kerül sor. Az orgonahangverseny mûsorán többek között
Bach és Vivaldi mûvei szerepelnek. A belépés díjtalan.

Április 28-án este hat órakor napjaink egyik legismertebb szerzõje, a
közkedvelt író, Grecsó Krisztián Jelmezbál címû legújabb kötetének
bemutatójára várják az érdeklõdõket. A szerzõvel Karáth Anita beszélget. Belépõdíj: 2500 forint.

ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!
„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR
Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035
Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu  Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187.
SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK
KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK

Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…

ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET!

ZALAI ÍRÓ MÛVE A VMK SZÍNPADÁN

 Goethe és Berzsenyi szelleme kísért; szentimentalizmus, kötött
versformák. A táncnak és a csóknak különleges, afféle beavató
szerepe van. Annál is inkább, mert két nõ viszonya bontakozik ki
szemünk elõtt.
– pánczélPetra –
A történet kitalált, bár az egyik
szereplõ – Dukai Takách Judit költõ
– nagyon is valós személyiség volt.
A másik is ismerõs, bár õ fiktív irodalmi „hõs”. Weöres Sándor
Psychéjérõl, vagyis Lónyai Erzsébetrõl van szó. A Weöres által kitalált, 19. századi költõnõ egyik verse
ihlette a darab címét is: Tarantella.
Kaj Ádám zalaegerszegi születésû író, rendezõ színmûvét láthat-

lauzolja el a nézõket, ahol Dukai
Takách Judit (Bilicsi Mónika), aki
nõ létére elismert költõ, épp öngyilkos akar lenni. Berzsenyi miatt.
Az utolsó pillanatban, váratlanul
érkezik meg hozzá Psyché, azaz
Lónyai Erzsébet (Vámos Vica),
akivel addig csak levelezõpartnerek voltak. A Juditnál sokkal szabadabb (szabadosabb) szellemiségû költõtárs megakadályozza az
öngyilkosságot;
kötöttségektõl
mentes világa pedig erõs vonzal-

ta a közönség a Keresztury VMKban, a költészet napját megelõzõ
hétvégén. Vájt fülûeknek egy izgalmas irodalomtörténeti kalandozás, laikusoknak pedig egy élvezetes és átélhetõ sztori két
(költõ)nõ életérõl, viszonyáról és
„forradalmáról”. Egy olyan korból,
amikor még csak a férfiak privilégiuma volt a tollforgatás.
Persze a korszak meghatározása relatív, hiszen bár 1817-ben
járunk a Tarantella név egy 18.
századi olasz táncra éppúgy utal,
mint Weöres 20. századi költészetére. A Kaj Ádám által írt és rendezett mûben szapphói gondolatok,
Goethe és Berzsenyi Dániel korszaka, valamint az általuk képviselt irodalmi hagyomány szintén
megjelenik; sõt mindezek tagadása is.
A Theaterrepublic Ungarn társulat által bemutatott elõadás egy
19. századi dunántúli birtokra ka-

mat vált ki Dukaiból. Olyannyira,
hogy néhány röpke hét alatt nemcsak barátok, lelki társak, hanem
szeretõk is lesznek. A leszbikus viszony kibontakozását jól szimbolizálja a többször elhangzó „csókolj
meg!” mondat, valamint a tarantella rituális tánc. Amolyan szapphóiforradalmárok õk: lázadnak a 19.
század társadalmi normái és a férfiközpontúság ellen. Psyché ezentúl a hexametereket és kötött versformákat is elutasítja, annak ellenére, hogy barátnõje épp ezek
precíz ismeretét tartja a legfontosabbnak ahhoz, hogy nõként érvényesüljenek az irodalmi közegben.
Kissé orwelli a színpadkép: Goethe (vagy a feledhetetlen Berzsenyi?) arcképe uralja mindvégig a
teret, mely Pipei Borbála díszlettervezõ munkáját dicséri. Az elõadás elsõ részében az arc szigorúan néz, mint aki õrködik a konvenciók és szabályok felett. Ké-

sõbb aztán a férfifej érzelmi állapotokat is tükröz (szemét lehunyja,
kinyitja), majd szája postaládaként
is szolgál. Jelezve a korszak élénk
irodalmi levelezését; kiváltképp
Kisfaludy Károly levélzáporait.
Dukai és Psyché teljesen ellentétes figurák, így sorsszerû, hogy
viszonyukban megjelenjen a konfliktus. És ezen a ponton mindegy,
hogy mi ellen küzdenek, mert a
párkapcsolatban éppúgy megjelenik a féltékenység, a birtoklási
vágy, a megcsalás és a „lelépés”
lehetõsége, mint egy hagyományos férfi-nõ viszonyban. Nem eldönthetõ, hogy melyikük is a „férfi”
ebben a kapcsolatban. Dukai – aki
úgy véli, hogy Lónyait bevezette
az irodalmi életbe, ezért birtokolhatja – éppúgy lehet, mint a forróvérû, hûtlenkedésre, kicsapongásra hajlamos, cinikus Psyché. Így a
könnyekkel induló történet könynyekkel is végzõdik.

17. század közepéig. Az akkori
források szerint Szulejmánt majdnem mindenre rá tudta venni, hiszen megölette Ibrahimot és
Musztafát. Az elsõ számú trónörökös anyja, Mahidevran egyébiránt
egyes források szerint cserkesz,
míg mások szerint magyar származású volt.
A sors fintoraként Valide azonban nem lehetett. Hürrem a valóságban ugyanis nyolc évvel korábban hal meg Szulejmánnál.
Anyaszultánaként csak akkor irányíthatta volna a háremet, ha valamelyik fia még élete során trónra
kerül. Így nem tudhatjuk, hogy a
világ egyik legnagyobb hatalmú
nõje hova fejlõdhetett volna a politikában a meglehetõsen tehetségtelen fia, Szelim mellett, aki apját
követte a trónon.
– Zrínyi Miklós, ha túléli a szigetvári ütközetet, Zalába jött
volna?
– Csatáron egy bencés kolostort várrá alakítottak át, ami Zrínyi
Miklós tulajdonában volt. Fennmaradt egy levele, melyben feleségét
arra kéri, hogy a két fiával a csatári várban várja meg az ostrom végét. A Magyar Irodalmi Társaság
és a Göcseji Múzeum jó néhány
évvel korábban egy emlékmûvet
létesített itt, ami régóta a bozótban
áll. Illene végre rendbe tenni a szigetvári hõs halálának 450.
évfordulójára...

De hát a psziché (lélek) már
csak ilyen: ha kell, lázad, ha kell,
szabadságra tör, vagy épp szerelembe esik. És mi van, ha ez az
egész történet nem is kétszereplõs, hanem csak egy. Lónyai pedig
nem más, mint az elkeseredett,
öngyilkosságot elkövetni kész
Dukai pszichéje (Psychéje). Aki a
halál helyett egy jobb szellemi és
lelki útra akarja terelni a költõt. A
többi
meg
tényleg
legyen
fantázia…
Akárhogy is, Kaj Ádám színmûve mindenképpen elgondolkodtató, korunk társadalmi problémáira
is reflektáló kérdéseket feszeget.
S bár a Theaterrepublic Ungarn
színészeinek játékán érzõdik,
hogy amatõrszínházi produkcióról
van szó; talán épp ez adja az elõadás báját. Összességében pedig
egy lendületes, szimbólumokban
gazdag, jól felépített színjátékot
láthatott a közönség.
(Kár, hogy a Tarantella épp aznap este debütált Zalaegerszegen, mikor a Hevesi Sándor Színház örökös tagját, Egervári Klára
színmûvészt köszöntötték 80. születésnapja alkalmából egy gálaesttel. Emiatt ugyanis sokan lemaradtak Kaj Ádám darabjáról.)
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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 EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

PÁLYÁZATOT HIRDET

SZOCIÁLIS JELLEGÛ BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA
AlapSzobaterület
szám
2
(m )

Cím

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)

B. I/5.

B. II/9.

62

62

1 + 2 félszoba, elõtér, konyössz1+2 fél ha, kamraszekrény, fürdõszokomfort
ba, WC, erkély

376

23.312

27.900

51.212

376

23.312

27.900

51.212

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.
Információ kérhetõ: személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u.
15.), telefonon az 502-139, illetve az 502-140 számon.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

HIRDETMÉNY

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Cím

ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS U. 58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT
NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁS HASZNOSÍTÁSÁRA.
Alapterület Szoba(m2)
szám

Egyéb helyiségek

Egyéb helyiségek

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

32

1

1 szoba, elõtér, fõzõfülke, fürdõszoba-WC

összkomfort

673

21.536

60

2

2 szoba, elõszoba, közlekedõ, konyha,
kamraszekrény, fürdõszoba, WC, loggia

összkomfort

673

40.380

56

2

2 szoba, elõszoba, konyha, kamraszekrény,
fürdõszoba, WC, loggia

összkomfort

673

37.688

Göcseji u. 61. B.
II/7.

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 420%-át, azaz 119.700 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, (2016. évben a 2.280.000 Ft-ot) vagy
külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a nyugdíjminimum összegének negyvenszeresét
(2016. évben a 1.140.000 Ft-ot).
3) Zalaegerszeg város közigazgatási területén legalább 3 éve lakóhellyel, vagy legalább 5 éve tartózkodási
hellyel rendelkezik.

A

Alapterület Szoba(m2)
szám

I/8.

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.
2016. május 6. (péntek)

PÁLYÁZATI

Cím

ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

Platán sor 38.

Átalszegett u. 23/B.
1 + 2 félszoba, elõtér, konyössz1+2 fél ha, kamraszekrény, fürdõkomfort
szoba, WC, erkély

KÖLTSÉGELVÛ BÉRBEADÁS

Kispest u. 12.
mfsz. 5.

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.
2016. május 6. (péntek)
A pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el, a beadási határidõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2016. június 2.).
Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

BALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTER
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KÉPVISELETÉBEN
– CSATLAKOZVA KOVÁCS SZILVIA ÖTLETGAZDA, KARCAG VÁROS ALPOLGÁRMESTERE
ÁLTAL LÉTREHOZOTT „A LEGSZEBB KONYHAKERTEK” – MAGYARORSZÁG LEGSZEBB KONYHAKERTJEI
ORSZÁGOS PROGRAMHOZ – MEGHIRDETI A HELYI
„A LEGSZEBB KONYHAKERTEK” – ZALAEGERSZEG PROGRAMOT.
A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történõ részvétel feltételei:

konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt saját vagy bérelt földterületen.
Nevezési kategóriák:

Balkon:
Erkélyen kialakított

Mini:
50 m2 alatt

Normál:
50 m2 felett

Zártkert 1.:
Zöldség

Zártkert 2.:
Gyümölcsös

Zártkert 3.:
Vegyes (zöldség és gyümölcs)

Közösségi:
Csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek által megmûvelt kertek.
Jelentkezési határidõ:

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

2016. május 31.

Jelentkezés módja: a Jelentkezési lap kitöltése és leadása, vagy online: www.alegszebbkonyhakerek.hu
Jelentkezési lap kérhetõ és leadható:
Polgármesteri Hivatal portája 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.



Kossuth Lajos u. 58–60.
III/47.

34

1

elõszoba, konyha, kamraszekrény,
fürdõszoba–WC

összkomfort

202

6.868

III/51.

34

1

elõszoba, konyha, kamraszekrény,
fürdõszoba–WC

összkomfort

202

6.868

A lakás megtekinthetõ az intézmény vezetõjével történõ elõzetes egyeztetés szerint.
A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15. 2016. május 6. (péntek)
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, vagy rokkantsági ellátásban
részesül,
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 önkormányzati lakásra vonatkozó határozatlan vagy határozott idejû bérleti jogviszonnyal,
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 pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási
határidõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2016. június 2.).
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)
2016. május 9. (hétfõ) 14.00 óra.
A versenytárgyalásra az ajánlattevõket külön értesítés nélkül ezennel meghívjuk.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa vagy annak megmûvelõje.
Jelentkezéskor illetve a verseny idején szívesen vesszük fotók készítését a balkonról, kertrõl, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különbözõ konyhakerti növény termesztése történjen.
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelõen.
3. A megmûvelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelõen gondozott, gyommentes és
egyben hasznos.
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el.
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minõsége megfelelõ legyen.
6. Vegyszerhasználat esetén kötelezõ a naprakészen, szabályosan vezetett permetezési napló.
7. Elõnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazása, öntözésnél csatorna/esõvíz használata, a madárbarát kert kialakítása: található benne madáretetõ, madáritató és madárodú, illetve
ha a kertben minél többféle fûszer- és gyógynövény található.
8. Külön elõny – ha több generáció mûveli együtt a kertet, a legkisebbtõl a legidõsebb családtagig.
Díjazás:

Kategóriánként az elsõ három helyezett és indokolt esetben különdíjak odaítélése a település szervezésében.
Országos díjazás: A programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb konyhakertje” díjra történõ
jelölésre minden kategória elsõ helyezettje lesz jogosult a helyi zsûri ajánlása alapján.
Országos díj:

Györfi Sándor Munkácsy-díjas szobrász, Magyarország érdemes mûvésze által készített bronz kisplasztika és egy Elismerõ oklevél, melyet az országos eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között
dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter ad át Kovács Szilvia programigazgatóval.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 1–augusztus 15-ig) történik elõzetes idõpont-egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés: 2016 õszén.
VÁRJUK MINDEN ZÖLDSÉG/GYÜMÖLCS TERMESZTÕ, KERTMÛVELÕ JELENTKEZÉSÉT!

7

Sport

TINISÚLYEMELÕ OB EGERSZEGEN KÖZKEDVELT A TEREPKERÉKPÁROZÁS
JOBBAN MENEDZSELNÉK VERSENYZÕIKET

 A súlyemelõ sportág több évtizedes múltra tekint vissza
Egerszegen. Valamikor voltak válogatott versenyzõi is a ZTE SKnak. Mára már csak az utánpótlás nevelése maradt a klubnál. Tudomásul vették az idõk szavát, ennek a feladatnak igyekeznek
megfelelni. Többek között a hagyomány és az egykori eredmények figyelembevétele eredményezhette, hogy az önkormányzat
a kiemelten támogatandó sportágak közé sorolta a súlyemelést.
– Köszönjük a város vezetõinek bizalmát – hangoztatta Vörös
Zoltán, a ZTE SK tiszteletbeli elnöke. – A plusztámogatást a létszám bõvítésére kívánjuk felhasználni. Mellette két tehetséges versenyzõnket – Bakos Eriket és Kára Eriket – kívánjuk jobban menedzselni. Mindketten
tagjai a Heraklész utánpótlás-nevelési programnak, valamint
résztvevõi a korosztályos válogatottak edzõtáborának. Reméljük,
hogy egy korosztályos világversenyen való megmérettetés is
összejöhet számukra. A tini korosztályban Varga Kristóf csillantotta meg tudását.
Vörös Zoltán megemlíti, hogy az
idei év sem múlik el Göcsej Kupa és
Kiss Róbert-emlékverseny nélkül.
Az elõbbi április 23-án lesz, az utóbbi pedig az õsz során. A Göcsej Kupán ezúttal is csapatban és egyéniben hirdetnek gyõztest, az emlékverseny pedig a fiatal emelõk seregszemléje lesz. A ZTE versenyzõi
idén is ott lesznek az Alpok–Adria
Kupa mastersversenyen, ahol városunkat képviselik. Az eseményre
május 28-án kerül sor.
– Az idén hosszú idõ után a két
hagyományos versenyünk mellett
Takács Tamás elnök vezetésével
felvállaltuk az országos tinibajnok-

ság megrendezését is Zalaegerszegen. Bizakodom, hogy sikeresen rendezzük meg a versenyt, és
így több rangos esemény gazdája
lehet késõbb a zalai megyeszékhely – folytatta Vörös Zoltán. – Örvendetes, hogy júniusban Eger-

szegen lesz a 21 éven aluli válogatott súlyemelõk edzõtábora.
Megtudtuk, hogy a Magyar
Súlyemelõ-szövetségy sportstátuszt ajánlana fel Szanati Szabolcsnak, a ZTE kiváló versenyzõjének (képünkön a dobogó közepén), mivel a magyar súlyemelésben kevés a jól teljesítõ emelõ. A

HORVÁTH JÁZMIN
GYÕZÖTT SZLOVÉNIÁBAN

kevés versenyzõt igyekeznének
jól menedzselni. Ismert, hogy Szabolcs már munka mellett sportol.
Vörös Zoltán elmondta, hogy akkora fizetést biztosan nem tud
ajánlani a szövetség, mint amit „civilként” keres. A döntést a versenyzõnek kell meghoznia, õk
nem kívánnak beleszólni ebbe.
– Az elmúlt évek során jó körülmények közé kerültünk a városi
sportcsarnokban, de az idõ vasfoga kikezdte termünket, jó lenne,
ha a felújítás során ránk is gondolnának az illetékesek. Ugyanis a

sportcsarnok kisterme és edzõtermünk kiválóan alkalmas versenyek lebonyolítására. A klubunk
létszáma is emelkedik, jó lenne,
ha megfelelõ körülmények fogadnák a sportágunkat választó fiatalokat, akiket így sikerülne megtartani a súlyemelés számára –
mondta végezetül Vörös Zoltán.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Atomerõmû SE Paks–
Zalakerámia ZTE KK
109-69
(28-22, 21-17, 33-25, 27-5)
NB I-es férfi kosárlabdamérkõzés, Paks.
ZTE FC–Swietelsky Soproni
VSE 1-0 (0-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.
Tarr Andráshida SC–MTK II.
1-2 (0-0)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.
Zalagrár Pókaszepetk SE–
Csács-NSE 1-3 (1-1)
Megyei I. o. labdarúgómérkõzés, Pókaszepetk.

A szlovéniai Blagus-tó melletti
hosszas emelkedõvel nehezített
futópályán 14. alkalommal rendezte meg futóversenyét a Videm
Sportegyesület. A viadal évek óta
nemzetközi, és több számban is

magyar sikert hozott. A ZalaszámZAC klubot idén Horváth Jázmin
képviselte, aki a tavalyi, 1000 méteren elért elsõségét követõen
most 2000 méteren 09:19.49
perces eredménnyel gyõzött.

33 ÉREM A KANIZSA KUPÁRÓL

 A hagyományos Kanizsa Kupa úszóversenyen az egerszegi
Europ Tec ZÚK úszói 10 arany-, 10 ezüst-, 13 bronzérmet szereztek.
Aranyérmesek: Jakab Balázs
(2007) 50 m pillangó, 50 m hát,
50 m mell, 50 m gyors. Dóra
Csepke (2007) 50 m mell.
Gergye Ákos (2002) 100 m hát.
Büki Erdõs Norbert (2000) 100
m pillangó. Szabó Rajmund
(1999) 100 m gyors, 100 m hát.
Matyasovszky Dalma (1999)
100 m hát.
Ezüstérmesek:
Scheffer
Eszter (2007) 50 m mell. Paksa
Borbála 50 m gyors. Gergye
Ákos 100 m gyors, 100 m pillangó. Büky Erdõs Norbert 200
m vegyes, 100 m pillangó. Hor-

váth Gréta 100 m hát. Matyasovszky Dalma 100 m gyors.
Büky Erdõs Rozita (1999) 100
m pillangó.
Bronzérmesek: Paksa Borbála 50 m pillangó. Dóra Csepke
50 m gyors. Scheffer Eszter 50
m hát, 50 m pillangó. Somogyi
Dóra (2005) 100 m hát. Erõs
Noel (2004) 100 m hát, 200 m
vegyes. Horváth Gréta. 100 m
gyors, 200 m vegyes. Betlehem
Dorka (2001) 100 m gyors, 100
m hát. Büky Erdõs Norbert 100
m gyors. Matyasovszky Dalma
100 m pillangó.

Göcsej SK–Egerszegi KK
20-37 (11-19)
Zala megyei bajnokság nõi
kézilabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

PÉLDÁS EGYÜTTMÛKÖDÉS A ZKSE ÉS A ZÖLD IRÁNY KÖZÖTT

 Beköszöntött a tavasz, s a szabadtéri sportágak kedvelõi ilyenkor új erõre kapnak. A szabadidõ- és a versenysport terén sincsen másképp, így a kerékpárosoknál sem. Városunkban a terepkerékpározás kedvelõit a ZKSE fogja össze. Horváth Szabolcs elnök duplán otthon van ebben a világban. Egy kerékpárszaküzletben dolgozik, és mellette nyeregbe is pattanhat. A ZKSE „alegyesülete” a Zöld Irány, amelynek elnöke Szabó Zoltán. Velük beszélgetünk az idei kerékpáros idényrõl.
– A klub céljai továbbra is változatlanok – hangoztatta Horváth
Zsolt. – A terepkerékpározást kedvelõknek kívánjuk biztosítani az
edzési, versenyzési lehetõséget.
Túrákat szervezünk a környék
dimbes-dombos területein, melyek
jó felkészülést biztosítanak számukra. A versenysport mellett már
több mint egy éve belefogtunk egy
szisztematikus utánpótlás-nevelésbe is. Palumbi Zsombor személyében továbbra is van korosztályos válogatott versenyzõnk.
Horváth Szabolcs elmondja,
egyre többen kedvelik a kerékpározást. A terep válfaját különösen a
jó levegõ miatt, és az sem utolsó
szempont, hogy nem környezetszennyezõ jármû a kerékpár. Áprilisban megkezdõdik a kerékpáros
idény, ami szeptemberig tart, kéthetente indulnak versenyeken a
ZKSE sportolói. A már említett
Palumbi Zsombor mellett még két
versenyzõjük ér el rendszeresen
dobogós helyezést a versenyeken.
A junior korcsoportban is akad két
tehetséges kerekesük. Majd hozzáteszi, ma már a kerékpározás
sem tartozik az olcsó sportágak
közé.
– Az önkormányzat mellett
több kisebb szponzor segíti klubunkat – folytatta Horváth Zsolt. –
Tagdíjat is szedünk a klubtagoktól,
de a versenyzõink – fõként a szü-

HÁROM ARANY
A MASTERS-OB-N
 Budapesten, a BKV Elõre
csarnokában rendezték meg a
súlyemelõk szabadidõs és
masters országos bajnokságát,
amelyen három zetés sportoló
indult. A több mint nyolcvanfõs
mezõnyben mindegyikük az elsõ helyen végzett.
M40 korosztály, 40–45 évesek,
62 kg: 1. Papp Péter 180 (80+
100) kg.
M60 korosztály, 60–65 évesek,
105 kg: 1. dr. Muhoray Árpád 147
(65+82) kg.
F35 korosztály, 35–40 évesek,
+75 kg: 1. Danicser Anita 116 (53+
63) kg.

ÚJONCKÉNT
AZ

5. HELYEN VÉGEZTEK

 A bajnokság utolsó két fordulóját a fõvárosban rendezték meg
a sakkozók élvonalában. Az elsõ napon az egerszegiek közvetlen
riválisuk, a mögöttük álló Makó ellen ültek asztalhoz. Remek formában játszottak, az elsõ és a hátsó táblákon több értékes gyõzelmet arattak.
Z. Csuti Hydrocomp SK–
ASS Makó SVSE 7,5:4,5
A záró fordulóban már nyugodtan játszhatott az egerszegi csapat, hiszen kis különbségû vereség esetén is biztos volt 5. helye.
A kiesés ellen harcoló Dunaharaszti ellen már korántsem ját-

szottak olyan koncentráltan, mint a
Makó ellen, de a célt így is biztosan teljesítették. Újoncként az 5.
helyen zártak úgy, hogy a kiesés
szele egy pillanatra sem legyintette meg õket.
Dunaharaszti MTK–Z. Csuti
Hydrocomp 7:5

leik – is zsebbe nyúlnak kedvenc
sportágukért. Talán egyszer mi is
megérjük, hogy bekerülünk a társasági adóból részesülõ sportágak közé, ami óriási segítség lenne számunkra, de addig is tesszük
a dolgunkat.
A Zöld Irány sportegyesületben
egyértelmûen az utánpótlás-nevelés folyik. A terepkerékpározást
sportágul választó gyerekek kerülnek ide.
– A gyerekek egészen az U–17-es
korosztályig vannak itt, ezután kerülnek egy lépcsõfokkal feljebb –
vázolta a sportolók útvonalát a klubon belül Szabó Zoltán, a Zöld
Irány elnöke. – A két egyesület

szoros kapcsolatban áll egymással. Beiskolázási gondokkal nem
küzdünk, nagyon sokan akarnak
terepkerékpározni. Az itt sportoló
gyerekek két csoportra oszlanak,
akad, aki egészsége megõrzése
céljából jár le a klubba, nekik külön
szervezünk foglalkozásokat. A versenyezni akarókat több szempont-

ból felmérjük. Közöljük a szülõkkel
az eredményeket, hogy mire számíthat gyermekük a versenyzés
során. A döntés a szülõk kezében
van, hogy melyik utat választják. A
legkisebbeknek heti három, a nagyobbaknak heti 4–5 tréninget tartunk, képzett szakemberek irányításával. Már ötéves kortól elkezdhetik a terepkerékpározást a gyerekek.
Szabó Zoltán elmondja, hogy a
terepkerékpár kevésbé veszélyes,
mint az országúti. Kisebb a sérülésveszély, náluk még nem történt
baleset. Az utánpótlásbázisuk
széles, 40–45 gyermek kerékpározik rendszeresen a klubban.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494
E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU
KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• út- és járdaépítés, felújítás, térkövezés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés
ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.
• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás
KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Tüttõssy u. 2/A.
• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788
PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3/C
• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)
(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Depo Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/c
Nyitva tartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00;
P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
Fax: 92/312-771
Tel.: 92/598-940

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.
NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
A hulladékok elszállítását a Zala-Depo Kft. végzi alvállalkozásban.
A házhoz menõ zsákos gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2016. április 28., május 26.
Kék zsák: 2016. április 29., május 27.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

...ha van, vagy lesz autós gondja: az MTE megoldja!

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.
z Ingatlankezelés
z Épületek, lakások felújítása
z Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
z Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
z Hibaelhárítás
z Épületek, lépcsõházak takarítása
z Kémény-béléscsövezés
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.
HÍVJON! SEGÍTÜNK!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN
• Gyógynövény alapanyagú készítmények • Biotermékek •
Reformélelmiszerek • Diabetikus, glutén- és laktózmentes
alapanyagok, lisztek • Vitaminok • Étrendkiegészítõk •
Szálas és filteres teák • Gyógyvizek • Természetes kozmetikumok • Vegyszermentes mosó- és tisztítószerek stb.
Tájékoztatás, szaktanácsadás!

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 z Emelõgép E-000883/2014/A003,
Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.
KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! z Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

Asztali számítógépek, laptopok, monitorok javítását
vállalom SZOMBATON ÉS VASÁRNAP IS!
TELEFON: 06-30/247-0700

 Zalaegerszegen, a Bíró Márton
utcában 52 m2-es, klimatizált tetõtéri lakás saját gépkocsibeállóval
eladó. Érdeklõdni: 30/646-4398.
 Zalaegerszegen a Mártírok útján
2005-ben épített, 44,5 m2-es, egyedi
cirkófûtéses lakás, elektromos kapuval ellátott saját gépkocsibeállóval
eladó. Érdeklõdni: 70/402-7964.

