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TÁNCHÁZAK ÉS FOLKLÓRHÉTVÉGE JÁRMÛIPARI TESZTPÁLYA ÉPÜL
A VÁROS IS TÁMOGATJA A MOZGALMAT

 Tavaly Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá válásának 130.
évfordulója alkalmából újraindult a hetvenes években nagy népszerûségnek örvendõ táncházmozgalom. A programok a Zalai
Táncegyüttes szervezésében zajlottak a Keresztury VMK-ban.
– pet –

vül – az esemény. A tavaly négy
alkalommal meghirdetett táncház
A nagy sikerre való tekintettel a beváltotta a hozzá fûzött reméváros vezetése, és a programot nyeket, olyannyira, hogy az önkorkoordináló egyesület úgy döntött, mányzat idén egymillió forinttal tá-

hogy önkormányzati támogatással
idén is folytatódik a rendezvény. A
részletekrõl Balaicz Zoltán polgármester és Rácz Petra, a Zalai
Táncegyüttes Egyesület elnöke
tartott sajtótájékoztatót a városházán.
A polgármester elmondta: fontosnak érezték, hogy újjáéledjen
ez a régi hagyomány, és elsõ körben arra is kíváncsiak voltak,
hogy egyáltalán mennyi embert
vonz majd – a profi táncosokon kí-

mogatja a programsorozat folytatását.
Rácz Petra a támogatást megköszönve, a részletekrõl úgy nyilatkozott: több táncos eseménnyel
és tematikus programmal is készülnek idén. Június 18-án például
egy évzáró táncházat szerveznek,
szeptembertõl pedig „Gyere hozzám guzsalyasba” címmel tematikus táncházak várják az érdeklõdõket a VMK-ban. Az elsõ alkalommal rábaközi, októberben szat-

KÖZEL NEGYVENMILLIÁRDOS BERUHÁZÁS ZALAEGERSZEGEN

mári, novemberben mezõségi, decemberben pedig gyimesi csángó
néptáncokkal ismerkedhet meg a
közönség.
***
Az Egerszeg Fesztivál keretében
május 21–22. között „Hallottad-e hírét Zalaegerszegnek?” címmel folklórhétvége és verbunkverseny zajlott a Dísz téren és a Kerestury
VMK-ban a Zalai
Táncegyüttes
szervezésében.
Szombaton immár 19. alkalommal került sor a
Kárpát-medencei
verbunkversenyre, vasárnap pedig negyedik alkalommal szerveztek gyermek
és ifjúsági szóló
néptáncversenyt
a megye fiataljainak.
A hétvége során benépesült a
Dísz tér is: különféle néptáncbemutatók, koncertek, népdalverseny, valamint kirakodóvásár és
kézmûves-foglalkozások is várták
a közönséget.

Vigh László és Balaicz Zoltán a terveket ismertette.

 A jövõ az ipar és a digitális technológiák összeolvadása, és eb- benzinkutakkal, szállodával és
ben egyelõre sem Európa, sem Magyarország nem elég jó, a felegyéb kiszolgáló létesítményektételek viszont adottak.
kel, melyek lehetõvé teszik, hogy
Közép-Európa egyik legnagyobb
– Vadas Zsuzsa –
szegre. Hozzátette: itt lesz lehetõ- beruházása legyen a zalaegerség az önvezetõ jármûvek teszte- szegi.
Magyarország próbálja átkor- lésére, ez lesz a legnagyobb ilyen
Balaicz Zoltán hozzátette: óriámányozni a jelenleg elsõsorban pálya ötszáz kilométeres sugarú si lehetõséget kapott a város,
összeszerelõ üzemekbõl álló autó- körben, a régióban. A részletekrõl amely 250 hektáros területet bizipart tudásintenzívebb vizekre, en- Vigh László országgyûlési képvi- tosít az északi ipari parkban. Az
nek érdekében tesztpályát építünk selõ és Balaicz Zoltán polgármes- önkormányzat a TOP-program keönvezetõ kocsiknak Zalaeger- ter a bejelentést követõen rendkí- retébõl 3,1 milliárdot fordít az elõszegre – fogalmazott Orbán Viktor vüli sajtótájékoztató keretében készületekre (útbekötésre, közaz elmúlt héten. A Mûegyetemen szólt.
mûfejlesztésre). Az építkezés betartott Jövõ autói címû konferenciVigh László elmondta: a kor- fejezését 2017. december végére
án.
mány döntése értelmében 35 mil- tûzték ki. A tesztpálya mintegy
A miniszterelnök hozzátette: a liárd forintot biztosítanak állami 350 kvalifikált munkaerõnek (mérkormány a jármûipar további tá- forrásból az építkezéshez. Jelez- nököknek, kutatóknak) biztosít
mogatása érdekében döntött a te: Zalaegerszeg évek óta szere- majd álláslehetõséget. A polgártesztpálya építésérõl Zalaeger- tett volna egy ilyen volumenû be- mester szerint a létesítmény nem
ruházást megvalósítani, ez ügy- csak Zalaegerszeg, Zala megye,
ben többször is tárgyaltak a mi- de az ország szerepét is erõsíteni
niszterelnökkel. A jármûipari fogja. Ma már a gyártás mellett
tesztpályával felkerülhet a zalai egyre fontosabb szerep jut a fejmegyeszékhely az európai tér- lesztésnek, ezt szolgálja a zalaDINAMIKUSAN FEJLÕDÕ PIACVEZETÕ CÉG
képre. A térség országaiban mû- egerszegi beruházás is, amely haAKTÍV NYUGDÍJASOK MUNKÁBAN PROGRAMOT INDÍT
ködõ jármûgyártók tesztelhetik itt tással lesz a város oktatására,
autóikat, hetekre, hónapokra ide- leginkább a mûszaki felsõoktaZALAEGERSZEGEN
költözve. Olyan központ épül tásra.

NYUGDÍJAS MUNKATÁRSAT KERESÜNK!

DIPLOMÁS NYUGDÍJASOK
RÉSZÉRE.

Olyan aktív nyugdíjasok jelentkezését várjuk, akik szeretnek emberek között lenni, beszélgetni, és hasznosan kihasználni a szabadidõt, továbbá pluszjövedelmet szeretnének.

JELENTKEZNI LEHET AZ ALÁBBI E-MAIL-CÍMEN:
oneletrajzzala@gmail.com, 06-30/195-4209

FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓ
ZALAEGERSZEG, 2016. JÚNIUS 11. SZOMBAT
 Az Egerszeg
Fesztivál keretében
megrendezik
a XVI. Zalaegerszegi
Fúvószenekari
Találkozót, melynek
helyszíne a Dísz tér.

10.30-TÓL FÚVÓSZENEKARI FELVONULÁS,
FÚVÓSZENEKARI TÉRZENE ÉS KONCERT.

STRESSZELÜNK, HA NINCS TÉRERÕ

MINDENNAPI FÜGGÕSÉGEK: HOSSZÚ A LISTA
 Huszonnégy óra alatt hány függõségen eshetünk keresztül? –
tette fel a költõi kérdést dr. Zacher Gábor, a fõvárosi Honvéd Kórház sürgõsségi osztályának fõorvosa zalaegerszegi elõadásán.
– pP –
A nagy népszerûségnek örvendõ toxikológus „mindennapi függõségeinkrõl” beszélt az Art Moziban.
Mindenekelõtt azonban leszögezte: a függõség szóhoz szinte mindenki negatív értékeket társít, pedig maga a szó nagyon is semleges. A függõség ugyanakkor nem
merül ki a sokak által hitt alkoholdrog-nikotin hármasságban.
Függeni ugyanis rengeteg dologtól lehet; még egy régi emléknyomtól is, amit nem tudunk kitörölni az agyunkból, maximum elfojtani tudjuk. Az sem igaz, hogy a
függõség pusztán örökletes dolog.

Tény, hogy sok múlik a genetikán,
és akinek a családjában van erre
hajlamosító tényezõ, nagyobb
eséllyel válik függõvé. Azonban a
szociális minta (családi szokások,
körülmények, kortárs csoportok
hatása) szerepe egyáltalán nem
elhanyagolható a probléma kialakulásában. Vannak ugyanis olyan
mintamagatartások, amik már kisgyermek korban rögzülnek. A cigarettára gyújtás stresszhelyzetben
például pont ilyen. A gyerek
ugyanis csak annyit fog fel kiskorában, hogy probléma van, a szülõ meg rágyújt, tehát ez egyfajta
„megoldásnak” tûnik számára.
(Folytatás a 6. oldalon.)
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Közélet

DEÁK TÉRI ÉSZREVÉTELEK FIDESZ: TOP ÉS CSOK
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓK

RÉGI LÉPCSÕSOR ÉS PARKOLÁSI GONDOK

 Több olvasói reakció is érkezett szerkesztõségünkbe a május 10-i lapszámunkban megjelent, „Változások a Deák téren”
címû írásunkkal kapcsolatban.

Mindszenty-központ projektelemeként létesítendõ
parkolóház lehet a megoldás a térség parkolási
anomáliáira.
Ami a könyvtár lépcsõsorát illeti, az alpolgármester elmondta: az idei költségvetésben ugyan nem
szerepel ennek felújítása,
azonban a városban folyamatosan újulnak meg a
közterek, illetve a hozzájuk
kapcsolódó lépcsõsorok.
Így a megyei könyvtár lépcsõje is sorra kerül majd a
közeljövõben.

– pet –
Mint arról beszámoltunk, a következõ hetekben, hónapokban
megújul a bíróság épülete, a nyár
és az õsz folyamán pedig két új
köztéri alkotás (Farkas Ferenc
Fiatalok címû mûve, és Béres János Ivókútja) is a térre kerül.
Az olvasói jelzésekbõl kiderül:
bár mindenki örül annak, hogy
megújul a Deák tér, többekben
felvetõdött, hogy a megyei könyvtár kissé megkopott lépcsõsora
nem illik majd a megszépült környezetbe. Mások pedig azt vetették fel, hogy az õsszel a Deák térre költözött városi ügyfélszolgálati iroda miatt jelentõsen megnövekedett a térség autóforgalma, ami dugókhoz és parkolási
anomáliákhoz vezet, különösen
piacnapokon.
A felvetõdött kérdésekkel kapcsolatban megkerestük Gecse Péter alpolgármestert, aki elmondta:
tudnak a parkolási gondokról, hiszen az önkormányzat felé is többen jelezték a problémát. A soron
következõ közgyûlésen így módosításra kerül a város parkolási rendelete, ami kiemelten foglalkozik
majd a Piac térrel, illetve a stadion
környékével is. A tervek szerint a
piac közelében új területeket vonnak majd parkolási övezetbe, ami
reményeik szerint enyhíti majd a
problémát. Hosszú távon pedig a

Bali Zoltán kiemelte, hogy a mogatás mértéke új lakás építése,
képviselõ-testület elfogadta a vá- vásárlása, valamint használt lakás
rosi tulajdonú cégek beszámolóit vásárlása és a meglévõ bõvítése
és az idei évre vonatkozó üzleti esetén 1,2 millió forint visszatéríterveiket. Megállapították, hogy a tendõ kamatmentes kölcsön, amicégek a múlt évben stabilan és bõl gyermekkedvezmény nyújthaeredményesen mûködtek, csupán tó, meglévõ gyermekenként 300
egynél jelentkezett veszteség. ezer forint. Amennyiben a CSOK
Szólt a TOP-program keretében csökkentett összegben kerül folyómegvalósuló fejlesztésekrõl is, sításra, az önkormányzati támogamegemlítve, hogy 2016 a pályáza- tás is ugyanilyen arányban csökti elõkészületekrõl szól. Ide tarto- kentett összeggel kerül megállapízik a Gébárti-tó környezetének tásra. A támogatás hiteltartozás
megújítása, körüljárhatóságának csökkentésére használható fel,
biztosítása, új fahíd építése, a ré- pénzintézethez történõ utalással.
ginek a felújítása, továbbá a Zala
A frakcióvezetõ hozzátette: az
holtágának új életre keltése a ka- elsõ lakáshoz jutók támogatását is
szaházi hídtól a Malom utcáig.
szélesebb kör számára tették leDr. Tóth László a családok ott- hetõvé. Az igénylõk kizárólag egyhonteremtési kedvezményének fajta önkormányzati támogatást
meg. Megjegyezte: az uniós pén- helyi szabályozásáról beszélt. A tá- kaphatnak.
zek igénybevétele és a kormány
EU-ellenes magatartása nehezen
egyeztethetõ össze. Javasolta továbbá, hogy a beruházások megvalósításában helyi vállalkozások
kapjanak az eddiginél több megbízatást, munkát.
 „Kár tagadni, az önkormányzat jól gazdálkodott az elmúlt esz***
Ugyancsak sajtótájékoztató ke- tendõben. Bevételei is megfelelõen alakultak. Ugyanakkor az
retében számolt be az MSZP váro- iparûzésiadó-bevételnél a túlzott óvatosság érvényesült” – fogalsi szervezete a közelmúltban le- mazott közgyûlés utáni sajtótájékoztatóján dr. Kocsis Gyula önzajlott tisztújításról is. A párt városi kormányzati képviselõ, az EZE elnöke.
elnöke továbbra is Kiss Ferenc, alA bevételek alakulásával kap- bérezése. Dr. Kocsis Gyula szerint
elnökök: Rétai Balázs és Major
Gábor. Kiss Ferenc elmondta: csolatban megjegyezte: a pályá- lehet emelni a béreket, de differennem a személyi villongásoknak zati pénzek késése miatt van el- ciáltan, hiszen a cégek kondíciói
van most itt az ideje, hanem a maradás, és ez kihat a kiadási ol- sem egyformák. A TOP-programmunkának. Felfokozott hangulat- dalra is. A CSOK helyi szabályozá- ban megfogalmazott fejlesztések
ban van a párt, készülnek az or- sáról politikai vita alakult ki a köz- szükségesek, egyetért velük, higyûlésben, ez a képviselõ szerint szen Zalaegerszeg gazdagodását
szágos tisztújításra.
A 2017-es központi költségve- nem baj. A politikának támogatnia szolgálják. A közterületi célú katéssel kapcsolatban arról szólt, kell a családokat, a városnak pe- merarendszer a beérkezõ utak
hogy a nyugdíjak 0,9 százalékos dig szüksége van a fiatalokra, mentén kerül felállításra, nem minemelését a nyugdíjasok becsapá- munkahelyekre. Ezért minden den esetben jó a kamera helyszísának tartja. Úgy tûnik, fogalma- eszközt fel kell használni, sõt ha ne, és sajnos sebességet sem
mérnek – fogalmazott. Példaként
zott, hogy az idõs embereket csak lehet, még többet tenni.
A városi cégek beszámolójával említette az andráshidai körforgaleszközként használja a hatalom.
Nem érti, ha a gazdaság jól telje- és idei évi üzleti tervük elfogadá- mat, ahol minden további nélkül kisít, a reformok mûködnek, miért sával kapcsolatban megjegyezte: kerülhetõ a kamera, fõleg annak,
nem lehet 2–3 százalékos nyugdíj- fontos kérdés a prémiumfeltételek aki egy kis helyismerettel rendelmeghatározása és az ügyvezetõk kezik.
emelést adni a jövõ évben.

MSZP: FIGYELIK AZ UNIÓS PÉNZEKET
 Stabil lábakon álló költségvetés, jól gazdálkodó önkormányzat,
ha a számokat nézzük, ezt lehet levonni a 2015. évi zárszámadásról – fogalmazott közgyûlés utáni sajtótájékoztatóján Kiss Ferenc
szocialista önkormányzati képviselõ.
Hozzátette: a jó eredményhez
két új adót vezettek be, és véleményük szerint az iparûzésiadóbevételt pedig alultervezték. Rétai
Balázs, a költségvetési albizottság vezetõje a zárszámadás kapcsán arról beszélt, hogy 670 millió
forinttal több iparûzési adó folyt
be, ez a szám szinte megegyezik
az építményadó mértékével, ezért
nem is lett volna szükség az új
adónem bevezetésére. Mivel a
magánszemélyek
kommunális
adójából mindössze 2 millió forint
folyt be, javasolja ennek kivezeté-

sét, megszüntetését. A hulladékgazdálkodással
kapcsolatban
megjegyezte: a zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 167 millió forint
veszteséget ért el, ezt a pénzt az
önkormányzatnak pótolnia kell.
A TOP-program keretében
megvalósuló fejlesztésekrõl Kiss
Ferenc elmondta: A város fejlesztésére fordítandó pénz 95 százaléka európai uniós forrás. Szerinte
ezek a projektek túlárazottak és
nyilvánosságra kellene hozni,
hogy a komoly városi bevételekbõl
milyen fejlesztések valósulnak

FÛZFÁBÓL KARKÖTÕ
NÉPI MESTERSÉGEK BEMUTATÓJA A CSALÁDI PÜNKÖSDÖN

 Fûzfából karkötõket fontak, fából sípokat faragtak, agyagból tálakat formáltak a gyerekek a gébárti Családi Pünkösdön. A Kézmûvesek Háza valamint a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület kilencedik pünkösdhétfõi rendezvénye változatos programkínálatával
érdeklõdõk sokaságát vonzotta – a szervezõk megelégedésére.
– A. L. –

 A legfontosabb témákat emelte ki a városi közgyûlést követõ
sajtótájékoztatóján dr. Tóth László frakcióvezetõ és Bali Zoltán, a
gazdasági bizottság elnöke, frakcióvezetõ-helyettes.

Prokné Tirner Gyöngyi, a Kézmûvesek Háza vezetõje elmondta:
nem meglepõ a nagy érdeklõdés, hiszen erre számítottak, és még imádkozó asszonyokat is fogadtak, hogy
jó idõ legyen. A fazekasfesztivál
utolsó napját ugyanis elverte az esõ,

gás, a kosárfonás, az agyagozás
technikájával, a kovácsmesterek
nehéz munkájával, melynek alapfeltétele – mint ahogy az kiderült –
a jó ritmusérzék. A hímzést és a díszítõ festést horvát motívumok
alapján lehetett gyakorolni. A nagykanizsai Thury György Múzeum által berendezett kiállításon eredeti-

de most a kellemes tavaszi idõnek
köszönhetõen a programkínálat közönségre találhatott.
A családok nemcsak szemlélõi,
de tevékeny részesei is lehettek a
népi mesterségek bemutatójának.
A gyerekek emellett ládavasúton
utazhattak, és más népi játszóeszközöket próbálhattak ki. Megismerkedhettek többek között a fafara-

ben is megtekinthették az érdeklõdõk a Mura menti horvátok viseleteit, szõtteseit és fazekasedényeit.
Prokné Tirner Gyöngyitõl megtudtuk, a magyar–horvát családi
pünkösd immár hagyománynak
számít. Elõzménye, hogy a Zala
Megyei Népmûvészeti Egyesület
korábban két határ menti projektben vett részt, amikor is horvát

kézmûveseket fogadtak a gébárti
Kézmûves Házban. A pünkösdhétfõ a horvátoknál munkanap, ennek
ellenére szívesen jöttek, ápolva a
kapcsolatot, hiszen további közös
projektek megvalósítását tervezik.
Mirjana Biber-Hren, a Muraközi
Kezek Népmûvészeti Egyesület
elnöke érdeklõdésünkre elmondta,
a közös rendezvényeken már elfeledett, illetve nem ismert népi mesterségeket sajátítanak el egymástól. A zalaiaknak a gyékénnyel való fonás számított különlegességnek, nekik pedig a szalmafonás itteni technikája, amit itt tanultak
meg a Kézmûves Házában. A szövõkereten való szövést szintén itt
ismerték meg, mert Muraközben
régen csak a nagy szövõszékek
voltak használatosak.
Stjepan Cizmak, Kapronca város idegenforgalmi közösségének
munkatársa hozzáfûzte, reneszánsz fesztiváljuk a város elsõ
írásos említésének ünnepe. A
múltidézõ rendezvény, ahol mindenki korhû ruhát ölt magára, a
13. századba repít vissza. Egyik
kiemelt programja a középkori
kézmûvesek bemutatója, melynek
magyar résztvevõi is vannak.
A családi pünkösdöt kulturális
találkozó is színesítette. Fellépett
a keszthelyi Család Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
tánccsoportja, a botfai Válicka citerazenekar, a Nagykanizsai horvát tamburazenekar. Az Énekmondó Együttes „De jó volna!” címmel
számított a gyermekek és szüleik
figyelmére.

EZE: STABIL A GAZDÁLKODÁS
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ZALAEGERSZEG MEGYEI
JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓI
2016. május 24.

KÖZBIZTONSÁGI HELYZETKÉP

A RENDÕRKAPITÁNYSÁG BESZÁMOLÓJA A KÖZGYÛLÉS ELÕTT
 Zalaegerszeg múlt évi közbiztonsági helyzetérõl, a bûncselekmények alakulásáról számolt be a városi közgyûlés legutóbbi
ülésén dr. Farkas Tibor alezredes, a Zalaegerszegi Rendõrkapitányság vezetõje.
Tájékoztatója szerint a rendõrkapitányság illetékességi területén 2015-ben a regisztrált bûncselekmények száma – 3,6 százalékkal – 1973-ról 2045-re nõtt.
Az emelkedés oka az, hogy a
rendõrkapitányság
nyomozó
szervei több olyan sorozatjellegû
ügyet derítettek fel és fejeztek
be, mely az elmúlt esztendõben
került be a statisztikai adat-

szolgáltatásba. A közterületeken
elkövetett bûncselekmények száma 13,3 százalékkal csökkent,
405-rõl 350-re. Kiemelten kezelt
bûncselekmény kategóriába tartoznak többek között: testi sértés,
kiskorú veszélyeztetése, garázdaság, lopás, rablás, zsarolás, kábítószerrel való visszaélés. 2014-ben 1049 ilyen bûncselekményt regisztráltak, míg az

elmúlt évben 1064 ilyen jogsértés
történt.
A bûncselekmények kriminalisztikai struktúráját vizsgálva
megállapítható, hogy továbbra is
a vagyon elleni bûncselekmények
teszik ki az összes bûncselekmény több mint ötven százalékát.
A személy elleni bûncselekmények közül a testi sértések száma
108-ról 92-re csökkent, a garázdaságok száma pedig 96-ról 71re. A testi sértések elkövetési
módszere az elmúlt évek tendenciáit követve megváltozott. A
szórakozóhelyeken, közterülete-

CSOK-OS ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÁSA
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kedvezményes eladási áron történõ megvásárlásra kínálja fel a családi otthonteremtési kedvezményre (CSOK) jogosult magánszemélyek részére az alábbi építési telkeket:
ELADÁSI ÁR
Hely
Helyrajzi Terület
15%-os
30%-os
50%-os
(Zalaegerszeg) szám
(m2) kedvezménnyel kedvezménnyel kedvezménnyel
1 gyermek
2 gyermek
3 vagy több
esetén
esetén
gyermek esetén

Fizetendõ bánatpénz
összege

ken elkövetett testi sértések helyett, a kisebb közösségekben,
családi, ismerõsi körben lett gyakoribb a testi sértés.
A kiemelten kezelt bûncselekmények közül legtöbb esetben a
lopás kategóriába tartozó deliktumok történtek a kapitányság illetékességi területén, túlnyomó
többségben alkalmi lopásokról
van szó. Az úgynevezett „trükkös¨
lopások esetében megállapítható,
hogy az elkövetõk továbbra is
tudatosan választják ki az idõs
embereket, akiket félrevezetnek,
kihasználják a figyelmetlenségüket és különbözõ trükkökkel bejutnak a lakásukba. A betöréses
lopások száma az elmúlt évben
kismértékben nõtt, a rablások
száma viszont csökkent. Az elmúlt évben 42 esetben kapott értesítést a rendõrkapitányság
családon belüli erõszakról.
A kapitányság illetékességi területén az elmúlt évben összesen
171 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt. Ez a
szám 18-cal kevesebb, mint
2014-ben. A balesetek közül öt
volt halálos kimenetelû, 58 végzõdött súlyos, 108 pedig könnyû
sérüléssel. A balesetek okai továbbra is a sebesség helytelen
megválasztása és az elsõbbségadás szabályának megsértése.

HÕSÖK NAPJA

1. Budaivölgyi utca
697/21

878

3.778.250 Ft

3.111.500 Ft

2.222.500 Ft

kedvezményes ár 10%-a

697/22

897

3.832.225 Ft

3.155 950 Ft

2.254 250 Ft

kedvezményes ár 10%-a

697/24

1.100

4.264.110 Ft

3.511 620 Ft

2.508 300 Ft

kedvezményes ár 10%-a

697/25

1.182

4.577.080 Ft

3.769 360 Ft

2.692 400 Ft

kedvezményes ár 10%-a

A Hõsök napja alkalmából
a városi megemlékezésre
2016. május 29-án (vasárnap) kerül sor a zalaegerszegi Hõsök Kertjében.
11 ÓRÁTÓL,
TÉRZENE VÁRJA

2. Cseresznyésszeri utca 8.
1825

A MEGEMLÉKEZÕKET.

718

3.351.848 Ft

2.760.345 Ft

1.971.675 Ft

kedvezményes ár 10%-a

VADVÁRI TIBOR

3. Levendula utca (Kaszaházi fennsík)
6316/2

1.173

Ünnepi beszédet mond:

3.493.663 Ft

2.877.134 Ft

2.055.096 Ft

kedvezményes ár 10%-a

4. Mezõ utca – (Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt. tulajdonában lévõ építési telkek)
5635/10

810

5.439.150 Ft

4.479.300 Ft

3.199.500 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/11

809

5.432.350 Ft

4.473.700 Ft

3.195.500 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/12

1.039

6.976.885 Ft

5.745.670 Ft

4.104.050 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/13

1.039

6.976.885 Ft

5.745.670 Ft

4.104.050 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/14

1.039

6.976.885 Ft

5.745.670 Ft

4.104.050 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/15

1.040

6.983.600 Ft

5.751.200 Ft

4.108.000 Ft

kedvezményes ár 10%-a

ALPOLGÁRMESTER

ÚTLEZÁRÁS
 2016. MÁJUS 29-ÉN (VASÁRNAP) a Hõsök napi megemlékezés miatt 11.00 órától
12.00 óráig lezárják az Október 6. teret.
Megértésüket köszönjük.
ZMJV Önkormányzata

II. Vételi ajánlatok beadása – A vételi ajánlatok folyamatosan beadhatók.
Beadás kezdete: 2016. május 17. (kedd) 13.00 óra
Beadás vége:
2016. december 30. (péntek) 12.00 óra

VÁROSVEZETÕK FOGADÓÓRÁJA
BALAICZ ZOLTÁN polgármester minden hónap elsõ keddjén tartja fogadóóráját 14.00–17.00 óra között a Városházán, az elsõ
emeleti irodájában. Kérjük, hogy idõpont-egyeztetés céljából a
következõ telefonszámot hívják: 92/502-106
GECSE PÉTER alpolgármester minden hónap negyedik keddjén
tartja fogadóóráját 14.00–17.00 óra között a Városházán, az elsõ emeleti irodájában. Idõpont-egyeztetés céljából a következõ
telefonszám hívható: 92/502-106
VADVÁRI TIBOR alpolgármester minden hónap harmadik szerdáján 14.00–17.00 óra között várja a hozzá fordulni szándékozókat a Városházán, az elsõ emeleti irodájában. Idõpont-egyeztetés céljából hívható titkárság: 92/502-105
TOLVAJ MÁRTA alpolgármester minden hónap második keddjén
14.00–17.00 óra között tartja a fogadóóráját a Városházán, az
elsõ emeleti irodájában. Kérjük, idõpont-egyeztetés miatt a következõ titkársági számot hívják: 92/502-105
DR. KOVÁCS GÁBOR jegyzõ minden hónap harmadik hétfõjén
délelõtt 10.00–12.00 óra között, délután 16.00–17.00 óra között
tartja fogadóóráját a Városházán, az elsõ emeleti irodájában.

HELYI IPARÛZÉSI ADÓ
BEVALLÁSA!
 Tájékoztatjuk a Tisztelt adózókat, hogy a 2015. évi helyi iparûzésiadó-bevallás benyújtásának határideje 2016. május 31.
A 2015. évi helyi iparûzési adó összegérõl az adóhatóság által
rendszeresített nyomtatványon 2016. május 31-ig kell bevallást
tenni, és a befizetett adóelõleg és bevallott adó különbözetét
ugyanezen idõpontig kell megfizetni.
A helyi iparûzési adó bevallására szolgáló nyomtatvány és a
kitöltési útmutató a www.zalaegerszeg.hu honlapon E-ügyintézés/Formanyomtatványok/Adóügyek/Helyi iparûzési adó
cím alatt letölthetõk és kitölthetõk. A bevallási nyomtatvány igény
esetén a Polgármesteri Hivatal Adóosztályán is átvehetõ.
A befizetett adóelõleg és a bevallott végleges adó különbözetét
az önkormányzat 11749008-15432704-03540000 sz. helyi iparûzési adó számlájára kell megfizetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az adózót abban az esetben is
terheli bevallási kötelezettség, ha adófizetési kötelezettsége nem
keletkezik.
A helyi iparûzésiadó-bevallások a Polgármesteri Hivatal
Adóosztályán 2016. május 30. napján ügyfélfogadási idõn kívül is,
8.00–12.00 és 13.00–16.00 óra között személyesen leadhatók.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Adóosztálya

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a lakosságot és a közlekedõket, hogy a Rákóczi út Gasparich út–Vágóhíd
utca közötti (Jézus Szíve-templom elõtti) szakaszát a közmûépítési munkákhoz kapcsolódó végleges útburkolat-helyreállítás idejére, 2016. május 23. és 2016. május 27. között az átmenõ gépjármûforgalom elõl ismételten lezárják. A közösségi közlekedés jármûvei az érintett útszakaszt továbbra is igénybe vehetik.
A kivitelezés ideje alatti közlekedési nehézségekért a továbbiakban szíves türelmüket és megértésüket kérjük!
Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatala

A részletes ajánlati felhívás teljes szövege az önkormányzat hivatalos honlapján a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon megtekinthetõ és onnan le is tölthetõ.
A kedvezményes telekértékesítéssel kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes ajánlati felhívást és
készpénzátutalási megbízást beszerezni ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
II. emelet, 211. sz. irodájában (Telefon: 92/502-126, 92/502-129) lehet.

BEFEJEZÕDÖTT A LOMTALANÍTÁS

ELISMERÉS
 A polgármesteri hivatal kiemelkedõ szaktudással és tapasztalattal rendelkezõ köztisztviselõi közül öten kaptak
elismerést a város napi ünnepi
közgyûlésen. (Tóth Lilla egy
késõbbi idõpontban veszi át az
elismerést.)
Felvételünkön: dr. Kovács
Gábor jegyzõ, Béres László, az
adóosztály vezetõje, Takács
Éva informatikus szakreferens,
Simon Anita számviteli szakreferens, Szak Tibor útépítési
szakreferens és Balaicz Zoltán
polgármester.

 Véget ért a Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Zala-Depo Kft. által meghirdetett tavaszi nagytakarítási akció.
A lomtalanítás az idei évben március 17-tõl május 13-ig tartott,
mely során 1396 bejelentés érkezett, és összesen 6147 m3 hulladékot szállítottak el a Zala-Depo Kft. és a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft. munkatársai.
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden kedves résztvevõnek
az akció zavartalan lebonyolításában való közremûködést, azt, hogy
segítették munkánkat és ezzel hozzájárultak városunk tisztaságához, környezetének védelméhez!
Bár a családi házas övezetben élõk számára véget ért a nagytakarítási akció, a társasházaknál, tömbházaknál továbbra is elszállítjuk a feleslegessé vált használati tárgyakat. Ez esetben a közös
képviselõvel egyeztetett idõpontban, évente egy alkalommal, konténeres elszállítással történik a lomtalanítás.
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben nem tudtak
részt venni a lomtalanításban, vagy az év többi részében is keletkezik pluszhulladék háztartásukban, hulladékudvaraink egész évben
igénybe vehetõk. Építési és lomhulladék (pl. bútor, szék, asztal, fotel, ágy) 1 m3-ig, zöldhulladék 5 m3-ig, rongyhulladék 1 m3-ig, elektronikai hulladék 80 kg-ig, veszélyes hulladék 20 kg-ig, autógumi 10
db-ig adható le térítésmentesen, míg a papír-, mûanyag csomagolási hulladék, öblösüveg, fém korlátlan menynyiségben elhelyezhetõ a város területén található két hulladékudvarban.
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Városháza

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U.

23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ
FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

2016. JÚNIUS 2.

Vitrinkiállítás a Kézmûvesek Házában: „Gyékénymunkák” – Karácsony Ilona gyékényfonó, népi iparmûvész kiállítása

AZ ÚJ FELTÉTELEK SZERINT.

2016. JÚNIUS 3.

Rajzkiállítás az Öveges József Általános Iskola ügyes kezû tanulóinak alkotásaiból (Andráshidai Mûvelõdési Ház)

2016. JÚNIUS 3., 14 óra

Lépj elõre egyet Zalaegerszeg megismerésében!
A történeti múltutazás kifejezetten mozgáskorlátozottak számára
szervezett belvárosi túra, melyet a Tourinform-iroda és a Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület közösen szervez. A program a Széchenyi tér 4–6-os szám alatt található Tourinform-irodából indul,
várhatóan másfél órát vesz igénybe.

2016. JÚNIUS 3-IG

Õsrobbanás – Koncz Rebeka üvegmandaláinak kiállítása a Móricz
Galériában

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be!
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is.

2016. JÚNIUS 3-IG

„Mert az úgy van” – Gábriel József festõmûvész emlékkiállítása a
Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben

2016. JÚNIUS 4., 18 óra

Trianon okai és következményei – Dr. Raffay Ernõ történész professzor elõadása a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben

2016. JÚNIUS 4–5.

sZALAdEGERSZEG városi futóünnep
https://www.facebook.com/events/448456198687811/

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.

2016. JÚNIUS 5-IG

Tavaszi termés – zsûrizett alkotások kiállítása a Kamarák Házában

2016. JÚNIUS 7., 19 óra

Csernus Imre interaktív elõadása az Art moziban
https://www.facebook.com/events/757152971053514/

Szálláshasználó-kijelölés:
A javaslattételnél és a kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat elõnyben részesíteni:
1. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
2. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
3. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
4. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
5. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
6. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
Azonos családi állapottal rendelkezõk (házastársak, regisztrált élettársak illetve egyedülálló személyek)
közül azt kell elõnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb.

2016. JÚNIUS 10-IG

A zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészeti Iskola diákjainak kiállítása az Apáczai Csere János
Mûvelõdési Központban

2016. JÚNIUS 10–12.

Egerszeg Fesztivál 2016 – Zalaegerszeg, belváros
www.zalaegerszegturizmus.hu

2016. JÚNIUS 10., 11 óra

Zenehajó – Modern Art Orchestra Hajós Andrással a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben

2016. JÚNIUS 11., 10 óra

Toronyiránt: fedezzük fel Egerszeg belvárosi templomait!
A program a Széchenyi tér 4–6-os szám alatt található Tourinformirodából indul, várhatóan két órát vesz igénybe. A programot Zalaegerszeg megyei jogú város és a Tourinform-iroda közösen szervezi.

2016. JÚNIUS 11., 9–18 óra

Esélyegyenlõségi nap – II. amatõr csörgõlabda-bajnokság az Apáczai Csere János Mûvelõdési Központban

2016. JÚNIUS 11., 15 óra

Orbán-napi ünnepség a Csácsi-hegyi kápolnakertben

2016. JÚNIUS 12.

EU-SPORTNAP 2016 – Egészségnap Katus Attilával a Széchenyi
téren https://www.facebook.com/events/1729650470608611/

Cím

Alapterület
(m2)

Szobaszám

Egyéb helyiségek

Komfort- Fajlagos lakbér Havi szállásfokozat
(Ft/m2/hó)
haszn. díj (Ft)

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély

Átalszegett u. 23/A
B lh. 1/33.

34

összkomfortos

188

6.392

A szálláshelyek megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes
egyeztetés szerinti napokon.
A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15. • 2016. június 17. (péntek)

A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ letelte után soron következõ ülésén, várhatóan 2016. június 27-én. A pályázattal kapcsolatos
részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.: 92/502139, vagy 92/502-140).

ZALAEGERSZEG

MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

OKTATÁSI, KULTURÁLIS IFJÚSÁGI

ÉS

SPORTBIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A GÖCSEJI MÚZEUM

MAGASABB VEZETÕI (IGAZGATÓ) BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség,
– tárgyalásszintû idegennyelv-ismeret, amelynek
igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy azzal egyenértékû
okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítésérõl
szóló igazolás bemutatásával,
– a kultúráért felelõs miniszter által a kulturális
szakemberek szervezett képzési rendszerérõl,
követelményeirõl és a képzés finanszírozásáról
szóló rendelet szerinti akkreditált államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam
elvégzését igazoló okirat vagy nyilatkozat arról,
hogy a megbízást követõ 2 éven belül a tanfolyam elvégzését vállalja,
– végzettségének, szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban legalább ötéves szakmai
gyakorlat,
– kiemelkedõ szakirányú tudományos tevékenység,
– vezetõi gyakorlat és tapasztalat,
– a Kjt. 20/B § (2) bekezdése alapján a magasabb vezetõi beosztás ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe a 150/1992.
(XI. 20.) korm.rend. szerint kinevezhetõ.
A pályázathoz csatolni kell
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a büntetlen elõélet igazolásáról és arról, hogy nem áll foglakozástól való eltiltás hatálya alatt,
– az iskolai végzettséget és a pályázati feltételek
között meghatározott egyéb igazoló okiratok
közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– államilag elismert komplex típusú középfokú
nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy azzal egyenértékû okirat közjegyzõ által hitelesített másolata,
a szakmai gyakorlat külföldi teljesítésérõl szóló
igazolás közjegyzõ által hitelesített másolata,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a végzettségének és szakképzettségének és
egyben az intézmény alaptevékenységének
megfelelõ legalább ötéves szakmai gyakorlat
igazolását,
– a vezetõi gyakorlat igazolását,

–

a kiemelkedõ tudományos tevékenységet igazoló dokumentumok vagy publikációk másolata,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában
részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Batthyány u. 2.
Ellátandó feladatok:
Intézményvezetõi feladatok ellátása (az intézmény képviselete, a szakmai munka stratégiai
tervezése, szervezése, irányítása és ellenõrzése, a munkarend és ügyrend meghatározása,
munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény alkalmazottjai felett, a hozzá rendelt költségvetési szervek pénzügyi-gazdálkodási feladatai ellátásának irányítása, gazdálkodás a megállapított költségvetési elõirányzatokkal.)
A pályázatok benyújtásának határideje:
2016. augusztus 15.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2016. szeptember 15.
A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2016.
október 10., a magasabb vezetõi megbízás határozott idõtartamra, 2020. december 31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kikötésével.
Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint annak
végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.) korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján történik.
A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város
polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) kell 3 példányban (egy eredeti, kettõ másolat) benyújtani.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen
szakértelemmel rendelkezõ bizottsági személyes
meghallgatás után a közgyûlés dönt.
A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferenstõl, a 92/502-121-es telefonszámon kérhetõ.

2016. JÚNIUS 12., 13–18 óra XXII. Egerszegi Prószafesztivál a Dísz téren
2016. JÚNIUS 12-IG

Kovács Gábor, a Földgázszállító Zrt. dolgozójának fotóit bemutató
kiállítása a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeumban

2016. JÚNIUS 15., 17 óra

DÚS – Dús László festõmûvész jubileumi kiállításának megnyitója
a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben

2016. JÚNIUS 16., 15–19 óra Landorhegyi termelõi piac a Keresztury Dezsõ VMK-ban
2016. JÚNIUS 22., 15–18 óra Kertvárosi Vakáció az Apáczai Csere János Mûvelõdési Központban
2016. JÚNIUS 24., 18 óra

Szent Iván-éji rendezvény az Apáczai Csere János Mûvelõdési
Központban

2016. JÚNIUS 24., 19 óra

Bródy János 70 éves jubileumi koncertje az Art moziban

2016. JÚNIUS 25., 14 óra

Szent Iván-éji vigasság az Andráshidai Mûvelõdési Házban

2016. JÚNIUS 25-IG

Hagyományos tárgyak továbbélése és a gyermekvilág – kiállítás a
Keresztury Dezsõ VMK-ban

2016. JÚNIUS 26.

XCU mountain bike series! az AquaCity-ben

2016. JÚNIUS 29., 17 óra

Sándor Nagy Tünde grafikusmûvész és Kacsák Tamás képzõmûvész kiállításának megnyitója a Keresztury Dezsõ VMK Gönczi Galériájában
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Kultúra

GYERMEKSZEMMEL ÖRÖKSÉGEINKRÕL KÖLTÖZNEK AZ ORVOSLÁS SZENTJEI
EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS RAJZKIÁLLÍTÁS

 Kerekek és lópaták, autók, harckocsik zajával, a nagy történelemi események, mint például az ’56-os forradalom idején az utcára vonult emberek hangoskodásával idézi fel a múltat napjainkig az a kisfilm, melynek középpontjában az 1765-ben épült zalaegerszegi kvártélyház áll.
– A. L. –

vészet, de a mûemléki világnaphoz
kapcsolódóan mégis fontosnak érAz ötletes videóval elsõ helye- zik az épített környezet emlékeinek
zést ért el a Landorhegyi Általános megõrzését a megyében.
és Sportiskola Fotóköre a Zala
Farkas Ferenc szobrászmû-

Karászi Karina, Védi Kata és Szentgyörgyvölgyi Kamilla.
Megyei Kormányhivatal által harmadik alkalommal meghirdetett
Mindennapi örökségünk rajz-, fotó- és videópályázaton, melynek
eredményhirdetését az elmúlt
szerdán tartották.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott a megyeháza Deák-termében
nyílt kiállításon elmondta, a kormányhivatal államigazgatási tevékenységétõl kicsit távol esik a mû-

vész a zsûri egyik tagjaként méltatta a gyerekek kreativitását és újszerû látásmódját. Úgy fogalmazott, olyan mai épületeket is papírra vetettek, melyekrõl még nem
épített örökségként gondolkodik a
közvélekedés.
Ilyen alkotást készítettek az Ady
Endre Általános Iskola harmadik
osztályosai montázs technikával.
Németh Ármin elmondta, a zala-

BEUGRÓ JÓTÉKONY CÉLLAL
EGY MAGYARFÖLDI CSALÁDON SEGÍTENEK

 Jótékonysági Beugró lesz a Hevesi Sándor Színházban június
4-én este hét órától. A népszerû improvizációs játék sztárjai egy
magyarföldi család megsegítésére ajánlják fel az est bevételét. A
részletekrõl Rudolf Péter Kossuth-díjas színmûvész és Kállai
Csaba, Magyarföld polgármestere tartott sajtótájékoztatót a Hevesi Sándor Színházban.
– pet –
Rudolf Péter – akinek szintén
az õrségi faluban van hétvégi háza
– elmondta: két héttel ezelõtt porig
égett egy magyarföldi kisgyermekes család faháza. Az eset a színészt éppúgy megrázta, mint a
környékbelieket. Annál is inkább,
mert a család afféle természetes
életmódot folytat, távol az épített
környezettõl, s minden vagyonuk
és ingóságuk ebben a porig égett
faházban volt. Nem volt kérdés,

dor Színház színpadán: Pokorny
Lia, Novák Péter, Kálloy Molnár
Péter és Debreczeni Csaba. A bevételt (mely a jegybevételeken túl
adományok formájában is érkezhet) a család megsegítésére fordítják. Az adakozók száma határozza majd meg, hogy az elpusztult értékek közül mit sikerül majd
pótolni. A faházat azonban mindenképpen szeretnék felépíteni.
Kállai Csaba polgármester ez
utóbbival kapcsolatban elmondta:
a magyarföldi önkormányzat vál-

egerszegi templomok, zsinagóga,
bíróság épülete mellett iskolájukat,
az uszodát, fagyizót, pizzériát, virágboltot, bankot is rajzoltak.
Védi Kata, az Ady Endre Általános Iskola és Gimnázium diákja középiskolai korcsoportban elsõ helyezést ért el rajz kategóriában. Elmondta: barátnõi választották a fotót, melyrõl az 1866-os zalaegerszegi városközpontot mintázta. A szokatlanabb
technikákat kedveli, mert személyesebbek számára, ezt a festményét is
az ecset másik végével készítette.
Karászi Karina, a gyenesdiási
Kárpáti János Általános Iskola tanulója továbbtanulási tervei között szerepel a rajzolás és a festészet. Dédnagymamája szomszédjukban álló
egykori parasztházát örökítette meg
pasztellkrétával, mellyel az elsõ helyet érdemelte ki korcsoportjában.
Szentgyörgyvölgyi Kamilla, az
Ady-iskola alsó tagozatosa alkotását ugyancsak elsõ helyezéssel jutalmazta a zsûri. A kallósdi Szent
Anna-templomot rajzolta le zsírkrétával fotóról, rajztanára biztatására.
A Zala Megyei Kormányhivatal
felhívására több mint 60 alkotás érkezett, melyek közül 29-et díjaztak.

LEBONTOTTÁK NÉMETH JÁNOS DOMBORMÛVÉT

 Elköltözik a Kígyó patikából
Németh János Kossuth-díjas
keramikusmûvész Szent Kozma
és Damján címû dombormûve,
mert a tulajdonos gyógyszeripari cég felújítja az üzlethelyiséget. A triptichon bontása az
alkotó szakmai felügyelete mellett szombaton megtörtént.
– pet –
A dombormû azért került lebontásra, mert a patika új dizájnjához
és a megváltozott gyógyszertári
körülményekhez már nem illeszthetõ hozzá az alkotás. Németh János ottjártunkkor elmondta: a mû
1986-ban készült, kifejezetten a
patika nyitására.
Akkor ugyanis egy mûemlék
jellegû gyógyszertárat álmodtak a
Berzsenyi útra, melynek berendezését belsõépítész tervezte. Mégpedig úgy, hogy a régi korok patika-hangulatát felidézzék. Ehhez
az elképzeléshez illeszkedett a
dombormû szimbolikája is. Szent
Kozma és Szent Damján, valamint
Hügieia és Aesculap; vagyis az orvoslás, gyógyítás, tisztaság, közegészségügy védõszentjeit és mi-

tológiai alakjait mintázta meg
az alkotó.
A keramikus tisztában
van vele, hogy a nyolcvanas
évek óta megváltoztak a
gyógyszerárusítás körülményei és ezzel együtt a patikák stílusa, belsõ elrendezései is, így a tulajdonossal
egyeztettek a bontásról, bár
sajnálja, hogy lezárul a dombormû egy korszaka. A munkálatoknál szükség volt a
mûvész „szakfelügyeletére”
is, mert elemenként lehetett
csak a falról levenni a nagyméretû, mintegy öt négyzetméter felületû kerámiakép
egyes részeit.
Németh János reméli,
hogy az alkotás méltó helyre
kerül majd, annál is inkább,
mert a legfontosabb öt-tíz mûve
között tartja számon a triptichont.
Mint mondta: itt már megjelentek
azok a munkásságára jellemzõ
formai elemek, amik késõbb is
meghatározták stílusát.
A gyógyszeripari cég vállalta a
bontás költségeit (350 ezer forint),
a mûalkotást pedig a város rendelkezésére bocsátják. Információink

AVANTGÁRD LÉGZÉSGYAKORLAT
ELÕADÁS HALÁSZ PÉTER EMLÉKÉRE

 Tíz éve hunyt el a magyar avantgárd színház fenegyereke, Halász Péter. Az 1943-ban Budapesten született, majd 1976-ban
New Yorkba emigrált, ám 1991-ben hazatért író, rendezõ, színész
nevéhez számos filmes és színházi szerep, illetve rendezés köthetõ, a nagyközönség azonban (sajnos) mégis élete utolsó nagy
performanszára emlékszik leginkább.
– pP –
2006 februárjában ugyanis –
halála elõtt néhány héttel – felravataloztatta magát a Mûcsarnokban, hogy jelen lehessen saját temetésén. („A halálban az a rossz,
hogy részt kell benne venni.”) A
kissé morbidnak tûnõ, ám valójában nagyon is magasztos akció
során (mely nyilván országos médiavisszhangra talált), több száz
barátja és pályatársa búcsúzott el
tõle. A súlyos beteg Halász ezután
New Yorkba ment, majd pár hét
múlva tényleg elhunyt. A mûvész
itthon is és nemzetközi viszonylatban is értékes és izgalmas életmûvet hagyott hátra. Sajátos életfel-

szal. Bár kevés közös munkájuk
volt, a rendezõ munkássága és
szemlélete életre szóló nyomot
hagyott benne. A Légzésgyakorlat
címû, bõ egyórás performansszal
Halász Péter szerteágazó mûvészeti tevékenységét és világlátá-

fogása, színházról és
mûvészetrõl
vallott
gondolatai ma is sokakat elbûvölnek.
Erre a nem mindennapi, a társadalmi normákkal, közízléssel és
hatalommal is sokszor
(vagy inkább mindig)
szembehelyezkedõ
szellemiségrõl emlékezett meg a D'clinic
Studiosban Torma Attila zalaegerszegi színész, a független
Paideia Theatre alapítója. Az elõadó még a kétezres sát idézte fel a színész, a „mester”
évek elején, a budapesti Új Szín- írásai alapján. Halász az író, Haházban ismerkedett meg Halász- lász a színházi ember, Halász a

ÁLLATKAVALKÁD A SKANZENBEN
ÕSMAGYAR FAJTÁK ÉS VÁSÁRI HANGULAT

 Felsorolni is hosszadalmas,
hogy hányféle állatfajtával találkozhatott a közönség május
21-én, szombaton a skanzenben. A „Nálatok laknak-e állatok?” címû rendezvénnyel a régi
állatvásárok hangulatát elevenítette fel a szabadtéri múzeum.
hogy összefogással megpróbálnak segíteni a bajbajutottakon. A
színmûvész egy sokak számára
vonzó, ám kevés költséget igénylõ
produkción gondolkodott, így mozgósította a Beugró teljes stábját
egy jótékonysági estre. Örülnek,
hogy a zalaegerszegi teátrum egybõl vállalta a partnerséget a jótékonysági akcióban.
Az improvizációs játék sztárjai
közül Szabó Gyõzõt leszámítva
(aki épp máshol lép fel aznap este) mindenki itt lesz a Hevesi Sán-

lalta az ügyintézést a ház újjáépítésével kapcsolatban, és ha szükséges, lehetõségeikhez képest
anyagi segítséget is nyújtanak ahhoz, hogy a szerencsétlenül járt
család minél elõbb beköltözhessen az új házba.
Aki nem tud részt venni az elõadáson, ám támogatná a családot,
egy e célra nyitott számlaszámra
is küldhet adományt. Ennek részleteirõl a Hevesi Sándor Színház
szervezési osztályán adnak bõvebb felvilágosítást.

– pet –
A Göcseji Falumúzeum egész
napos programján õshonos és különleges állatokkal találkozhattak a
látogatók: a hagyományos cigája
(õshonos juhfajta), rackajuh, szamár, mangalica és nóniusz ló mellett többek között magyar kutyafajtákkal, galambokkal és nyulakkal is
barátkozhattak a betérõk. A skanzen minden portájának megvolt a
saját arculata, azaz inkább állata; a

rendezvény ugyanis a
paraszti világ állattartó
hagyományaira is fel kívánta hívni a figyelmet.
Már csak azért is, mert a
mai falvakban egyre kevésbé jellemzõ az állattartás.
Széles szakmai öszszefogás eredményeképpen sikerült ennyi állatot a skanzenbe terelni
a szombati napra –
mondta érdeklõdésünkre
Varjú András, a program
szervezõje, a Göcseji
Múzeum osztályvezetõje. Mint mesélte: dr. Mike
János állatorvossal beszélgetve merült fel az
ötlet, hogy jó lenne egy
efféle kavalkádot szer-

szerint Szent Kozma és Damján a
Botfy utcai háziorvosi ügyelet épületébe kerül majd, miután felújítják
és átalakítják a rendelõt. Addig pedig a Göcseji Múzeumban helyezik el a dombormûvet.
A Berzsenyi úti patika homlokzatán található, kígyót ábrázoló
Németh János-alkotás egyelõre a
helyén marad.

kommunista hatalom által megfigyelt, nemkívánatos személyiség,
Halász az emigrált egyaránt életre
kelt.
Csakúgy, mint bizonyos körökben szállóigévé vált gondolatai:
„minden piedesztálra emelt személyt le kell szarni”; „ha valami
nem sikerül, az nem sikertelenség:
ott kezdõdik a munka”; „a mai színház életünk unalmáról szól, ilyen
értelemben véve közösségi”. Az
elõadáson rövid videobejátszások
segítségével (melyet Tom Jantol
horvát filmrendezõ készített) Halász képileg és hangilag is megjelent, persze életéhez,
alkotásaihoz és halálához illõ torzulások és
szimbólumok révén.
Torma Attila egyszemélyes színháza tökéletes esszenciát adott
nemcsak az avantgárd
mûvész életérõl, hanem a korszakról is,
melyben élt (élni kényszerült). Annál is inkább érdekes ez, mert
Ruszt József rendezõ
(akitõl Halász sokat tanult) azt nyilatkozta róla: Halász színháza egyszemélyes
színház, akkor is, ha sokan játszanak benne.

vezni a falumúzeumba, hiszen
egyre kevesebben ismerik az õshonos fajtákat. És ez különösen
igaz a most felnövekvõ korosztályokra.
Szerencsére több tenyésztõvel,
civil szervezettel és intézménnyel
is fel tudták venni a kapcsolatot,
akik partnerek voltak abban, hogy
egy napra beköltöztessék állataikat a portákra. Gyergyák Szabolcs
ságodi gazdálkodó például lovat,
szamarat, tehenet hozott, Farkas
Zoltán, az ország egyik legismertebb tenyésztõje pedig pulikat, abból is négyfélét.
A rendezvényen jelen volt még
a Bogáncs Állatmenhely, a Göcseji
Kutyaklub, a Magyar Galamb- és
Kisállattenyésztõk Egyesülete és a
gödöllõi Haszonállat-génmegõrzési
Központ is, akik többek között õshonos fajta kiskacsákat és csibéket
mutattak be a rendezvényen.
Az eseményen dr. Mike János
tartott állatorvosi „fogadóórát”, melyen különféle tanácsokkal látta el
a gazdákat. A látogatókat ezenkívül „házi kedvenc” bemutató, kirakodóvásár, mesterségbemutató és
könyvvásár is várta.
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ORCHIDEATÚRA KÖRNYEZETSZÉPÍTÕ AKCIÓ A KERTVÁROSBAN

 Különleges élményben lehetett
részük azokban, akik dr. Illyés
Zoltán biológus vezetésével orchideatúrán vettek részt a dimbes-dombos botfai határban. A
szakember több kosbor fajt fedezett fel a vidéken, melyek eszmei és esztétikai értéke jelentõs.
– B. K. –

A kirándulás egy tehénlegelõn
indult. Bár a jószágok az árnyékban
hevertek, biztos ami biztos alapon a
túravezetõ tanácsokat adott „támadás” esetére. Közben persze beszélt a tehénlegelõn kialakuló má-

ÖSSZEFOGÁSSAL A BÓBITA JÁTSZÓTÉREN

 Intézmények, civil szervezetek munkatársai ragadtak csiszolópapírt majd ecsetet, hogy
lefessék a Bóbita játszótér kerítését. Mindeközben iskolások
zsákokkal felszerelkezve szemétszedésbe fogtak, de szerencsére nem sok dolguk akadt.
Az önkormányzat Te tedd! – városszépítõ akciója több száz
embert mozgatott meg a Kertvárosban.
– AL –

sodlagos gyep fajgazdagságáról.
Ezen belül még megbúvó orchideák
is elõfordulhatnak. Jelen esetben a
sisakos és a pettyes kosbor került
látótérbe. Elhangzott: a növények
túlélési stratégiája az állandó menekülés, azaz több száz kilométerre
eljuttatott mikroszkopikus magok,
melyek gombákhoz kapcsolódva
kelnek majd életre.
A túra során szóba került, hogy
az év rovara a mezei tücsök, az év
fája a mezei szil, mely a település
szélén levõ szubmediterrán jellegû
erdõs részen is megtalálható. Illetve
szó szerint minden útba esõ fû, fa,
virág, rovar, madár bemutatásra került a szakértõ szenvedélyes természetismerete és természetszeretete
nyomán. A kirándulás leglátványosabb részét a bíboros kosborok adták.
Kevésbé látványos, de biológus
szemmel annál érdekesebb madárfészek kosbor is szem elé került. Az
elszáradt növényre emlékeztetõ
barna virág minimális klorofillt tartalmaz, úgymond leszokott a fotoszintézisrõl, elvesztette növény mivoltát
és gomba közremûködésével táplálkozik. Illyés Zoltán elmondta,
több orchidea is követni kezdte ezt
az utat, így például a fehér madársisak kosbor, melyet szintén láthattak

Balaicz Zoltán polgármester
köszöntõjében elmondta, hogy
tavaly hagyományteremtõ szándékkal indították útjára a Te
Tedd! akciót, akkor a Vizslaparkot szépítették meg, idén pedig a
Bóbita játszótérre esett a választás. Örömét fejezte ki, hogy a hivatalokból több mint kétszázan
jelentkeztek a felhívásra, melyhez csatlakoztak a környék iskolásai és óvodásai. A környezetükért tenni akaróknak köszönhetõen máris népszerûségnek örvend
az akció, melyhez további ötleteket várnak.
A Városgazdálkodási Kft. munkatársai a növényültetésben, míg
a LÉSZ Kft. dolgozói a kerítésfestésben mûködtek közre. Nemcsak
a játszótér és a gyógypedagógiai
intézmény közötti területet díszítik
immár új növények, hanem a Bóbita játszóteret is. Az akcióhoz csatlakozó General Electric munkatársai negyven új növényt telepítettek, emellett lefestették a padokat,
és egy új játszóeszközt is elhelyeztek.
Orosz Ferencné, a településrész önkormányzati képviselõje elmondta: szíve a Bóbita játszótér
és a Kertváros, ezért is örül annak,
hogy második helyszíne lehetnek
a Te tedd! akciónak. Külön öröm
számára, hogy nagyon sokan
érezték úgy, hogy szívesen kivennék részüket a munkából.

STRESSZELÜNK, HA NINCS TÉRERÕ

MINDENNAPI FÜGGÕSÉGEK: HOSSZÚ A LISTA
(Folytatás az 1. oldalról.)
Szóval, nézzük azt a huszonnégy órát, milyen „veszélyeknek”
vagyunk kitéve. A lista úgy tûnik
elég hosszú és korántsem véges:
telefon, számítógép, koffein, nikotin,
alkohol,
munkaalkoholizmus,
gyógyszer, tv-sorozat, vásárlás,
evés, szex, edzés, szolárium, drog
és játék. Sõt, olyan testet és lelket
építõ dologtól is függõvé lehet válni,
mint például az olvasás. Persze a
fent felsoroltak kombinációjára is
bõven van példa. Mindenki tudja
például, hogy egy rendes nikotin- és
koffeinfüggõnek hogyan indul a
napja: ébredés; köhögés; rágyújtás;
kávéfõzés; kávézás újabb cigivel;
vécé. És azt is el tudjuk képzelni,
hogy milyen az, ha az erõs dohányos nem jut reggel cigarettához.
Zacher Gábor szerint a megváltozott kommunikációs stratégiánk
miatt hosszú távon nehezen viseljük a „gépnélküliséget” is. Egy új
stresszfaktor az, ha mindjárt „lemerülünk”, ha nincs térerõnk, vagy ha
belátható idõn belül nem tudunk
online-ok lenni a közösségi térben.
Három-négy éve megjelent egy új
függõség is; a sorozatfüggõség.

Zacher Gábor

Ennek két fajtája van, az egyiknél
az egyén olyan filmsorozatokat
néz, amik izgalmasak, ám nem feltétlenül akar a filmbéli világ részese lenni. A másik csoportba viszont
a szappanopera-függõk tartoznak,
akik általában olyan társadalmi
csoportból jönnek, hogy a tévénézés jelenti számukra a túlélést. Míg
ugyanis nézik a gazdag emberek
könnyed, szerelmes történeteit, elfelejtik azt a pszichoszociális get-

Fábián Krisztofer, az Eötvös-iskola negyedikes tanulója érdeklõdésünkre elmondta, legjobb az
egészben, hogy most megtisztítják
a környéket, mert sokan vannak
azok, akik csak úgy eldobják szemetüket.
Osztálytársa, Kõnig Anna Tímea hozzáfûzte, szeretik a kör-

nyezet tantárgyat is, most éppen a
Balatonról tanulnak. A Föld napja
alkalmából kék és barna színû tenyérlenyomataikat helyezték el
egy, a bolygót illusztráló papírra.
Ráírták azt is, hogy õk, gyerekek,
mit is tehetnek környezetükért: „hiszen a Föld jövõje tényleg a mi kezünkben van”.

CSEMPÉSZCIGARETTA-FOGÁS

 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala megyei pénzügyõrei egy
héten belül már másodszor találtak magyar adójegy nélküli, ukrán zárjegyes csempészcigarettát. Az ügyben költségvetési csalás miatt indult eljárás.
A NAV munkatársai Letenye
közelében az M70-es autóúton
ellenõriztek egy ukrán rendszámú
gépjármûvet, melynek átvizsgálásakor az alváz gyári üregébõl több
mint 61 ezer szál Marlboro Gold,
Marlboro Red és Winston Blue
márkájú, magyar adójegy nélküli,
ukrán eredetû cigaretta került elõ.
Az ukrán gépkocsi utasai a jövedéki termékek eredetét igazolni
nem tudták.
A pénzügyõrök a 3,3 millió
forint értékû adózatlan cigarettát,

tót, amiben élnek. Tehát bármilyen
furcsa is, de ez egy menekülés
számukra; addig se gondolnak saját nyomorukra.
A toxikológus arra is felhívta a
figyelmet, hogy nemcsak negatív
életkörülmények esetén futhatunk
bele
függõségekbe.
Amikor
ugyanis valakinek jól megy, vagy
úgy érzi, hogy sínen vannak a dolgai, ugyanúgy elcsúszhat, hiszen
hajlamos megjutalmazni önmagát.
Ilyenkor jönnek az olyan kijelentések, hogy „mit árthat az a kicsi”,
„megengedhetem magamnak”,
„bármikor abba tudom hagyni”, és
ha már a környezet azt látja, hogy
ez utóbbi mégsem megy, és esetleg erre fel akarja hívni az illetõ figyelmét, akkor jön a válasz: „ezt
pont te mondod?!”
Zacher Gábor itt elárulta: õ sem
szent, hiszen dohányzik és
csokoholista is; megvan a napi
egy tábla mogyorós csokija.
Hogy mit lehetne tenni azért,
hogy a most felnövekvõ korosztályok tagjai közül minél kevesebb
függõ legyen? Csökkenteni kellene a gyerekek teljesítménykényszerét, és növelni a szeretetinjekciókat az életükben. Minél több
ugyanis a lelki, testi sérülés gyermekkorban, minél nagyobb a fiatalok kisebbségi érzése, önértékelési károsodása, annál nagyobb
eséllyel csúsznak bele majd valamilyen függõségbe.

valamint a szállításra használt
jármûvet lefoglalták, és költségvetési csalás elkövetésének gyanúja miatt büntetõfeljelentést tettek a NAV pénzügyi nyomozóinál.

A TERMÁLFÜRDÕ JÓTÉKONY HATÁSA
A GÉBÁRTI ÉLMÉNYKÖZPONT VÁRJA A LÁTOGATÓKAT
 A strandolók – felnõttek és
gyermekek – így május vége
felé már nagyon várják a jó
idõt, napsütést, kikapcsolódást. A gébárti termálfürdõ ehhez minden adottsággal rendelkezik. A zalaegerszegi
víziparadicsomban értékes ásványokban gazdag termálvíz,
felejthetetlen fényterápiás fürdõzés és pollenmentes levegõ
várja a fürdõzõket.
Az 1800 méter mélyrõl érkezõ termálvízrõl többen állítják,
hogy mióta a termálfürdõbe
járnak, könnyebben mozognak, kevésbé éreznek fájdalmat. A három élménymedencét
dicsérik azok a nyugdíjasok,
akik hát-, nyak- valamint deréktáji panaszokkal keresik fel a
fürdõt. Az ülõfürdõt azoknak
javasolják, akik a melegebb vizû medencét kedvelik. A külsõ
és belsõ gyermekmedence pedig igazán nagy élményt nyújt
a gyermekeknek. Kiemelésre

gyon hamar megkedveltek a
vendégek.
És nem csak élményt, hanem kedvezményeket is, mégpedig többfélét! A zalaegerszegi lakosok, ha lakcímkártyával
igazolják, hogy egerszegiek,
kedvezményben részesülnek.
Április elején pedig a vizes paradicsom új, családbarát szolgáltatásairól számolt be Tóth
István marketing- és értékesí-

amennyiben csoportosan érkeznek a termálfürdõbe, a
sportegyesülettel kötött szerzõdés értelmében. A kedvezményt tagsági igazolványuk
felmutatásával tudják igénybe
venni, elõzetes bejelentkezéssel, valamint egy felnõtt kíséretével. Térítésmentesen léphetnek be azok a 14 év alatti gyerekek, akik 5-ös jegyet kapnak
az iskolában, és ezt ellenõrzõjükkel igazolják. Felnõtt kísérõ
ez esetben is szükséges. A
családbarát akcióval buzdítani
szeretnék a gyerekeket a még
jobb teljesítmény elérésére.
A pihenésre, gyógyulásra,
kikapcsolódásra vágyó vendégeket, családokat várják a
gébárti félszigeten. A külsõ és
belsõ gyermekmedencék felejthetetlen élményt nyújtanak
a kisebbeknek is. Kültéri gyermekmedence nyílt a hétvégén,
ezzel teljessé vált a szolgáltatás.
érdemes a kültéri rönkszauna, tési igazgató. Ezek egyike a
MÁJUS VÉGÉN gyermekvalamint az ahhoz kapcsolódó sportjegy, amellyel a 18 év alat- programok, rendezvények várhideg vizes dézsa, amelyet na- ti aktív sportolókat támogatják, ják a látogatókat!
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BEJÁRÁS A ZTE-ARÉNÁBAN VÁRAKOZÁS FELETT TELJESÍTETTEK
35–40 SZÁZALÉKOS A KÉSZÜLTSÉG

 Pénteken a sajtó képviselõi bejárás keretében kaphattak tájékoztatást a ZTE Arénában folyó munkálatokról. Az eseményen jelen volt Vigh László országgyûlési képviselõ, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, valamint Végh Gábor, a ZTE FC elnöke, többségi tulajdonosa is.

hattak, hogy mi minden létesül itt,
noha ez egyelõre külsõ szemlélõ
számára – leszámítva a játékteret
– még kevéssé érzékelhetõ. Belül,
a fõépületben kialakították az építõk a helyiségeket, és a gépészeti
A kivitelezést irányító Tar Ba- Végh Gáborral, a ZTE FC többsé- munkálatok is elkezdõdtek, sõt
lázs projektvezetõ (képünkön) is- gi tulajdonosával nagyon jó a vá- van egy szint (a VIP-részleg),
mertette a másfél milliárd forint ros kapcsolata, látják, hogy fejlõ- amely szinte már lakható. A
összértékû beruházás részleteit.
Tájékoztatása szerint a munkák öt
ütemre bontva valósulnak meg a
tervezett õszi befejezésig. Kérdésre válaszolva a jelenlegi készültséget 35–40 százalékosra becsülte –
beleértve a már legyártott, de még
a helyszínre le nem szállított elemeket, szerkezeteket.
Vigh László az ilyen beruházások fontosságát emelte ki, hozzátéve, hogy a napokban jóváhagyott nagy értékû más beruházások nemcsak jelentõs számú munkaerõ foglalkoztatását teszik lehetõvé, de idejövõ cégek segíthetnek
a ZTE anyagi hátterének biztosításában, azaz van jövõje az egyesületnek. Balaicz Zoltán pedig úgy dik a klub, és ez a folyamat bizto- fõépület elõtt az úgynevezett, „lefogalmazott: õ kerülné a stadionre- san folytatódik.
pényépület” alapozása is megkezkonstrukció kifejezést. MagyaráVégh Gábor annyit tett mindeh- dõdött.
zatában kifejtette, hogy a modern hez hozzá: örülnek annak, hogy
Rövidesen megkezdõdik a berulétesítményt 2002-ben kezdték most már utolérhetik a város fejlõ- házás talán leglátványosabb részéépíteni, ám az nem fejezõdött be, désének dinamikáját, és most már nek kivitelezése.Tar Balázs projekta munkálatok több mint tíz évig van mit megmutatni, hol is tart a vezetõ elmondása szerint az észaszüneteltek, így most már a ZTE- beruházás.
ki lelátó tartópilléreinek a megerõsístadion befejezésérõl kell inkább
A stadion épülõ részeit bejárva tésén részben túl vannak, elkezdik
beszélni. A polgármester kiemelte: a sajtó képviselõi már ízelítõt kap- építeni az északi lelátót.

ALAKUL A JÁTÉKOSKERET
ÉRKEZÕK ÉS MARADÓK A ZTE KK-NÁL
 Nemrég fejezte be a Zalakerámia ZTE férfi kosárlabdacsapata a
2015/16-os bajnokságot, a vezetés azonban már készül a következõre, alakítják a jövõ évi játékoskeretet. A tárgyalások eredményre vezettek, volt mit mondania a vezetésnek a pénteken
megtartott sajtótájékoztatón.
Dr. Gyimesi Endre, a ZTE társadalmi elnökségének elnöke elõször a ZTE számára befejezõdött
bajnokságra tekintett vissza. Elmondta, szerényen terveztek,
alapcélként a biztos bentmaradást

tûzték ki a csapat elé, amit az
messze túlteljesített. A másik fõcél
egy szerethetõ csapat kialakítása
volt, ami maximálisan megvalósult.
Stárics Kornél ügyvezetõ a vál-

VELKEY MARADNA ÉS FEJLÕDNE
A CSAPATEGYSÉG DÖNTÕ VOLT

 A Zalakerámia ZTE férfi kosárlabdacsapatában az idei évben
már egyre több lehetõséget kapott a 21 éves Velkey János. Annak ellenére volt viszonylag többet a pályán, hogy a két amerikai
légiós – Govens és Kinney – az õ 1–2-es posztján szerepelt.
– Úgy érzem, a
bajnokság elején jól
ment a játék, utána
azonban akadt egy
ötmérkõzéses kihagyásom. Az idény
hajrájában, ismét jól
játszottam, segíteni
tudtam a csapatot –
vélekedett Velkey
János.
– A Bencze Tamás által az önre
bízott taktikai feladatokat mennyire sikerült megoldania?
– Nagyjából, de becsúsztak hibák is. Összességében nem okoztam csalódást.
– A kosárlabda melyik „mûfaja” ment jobban, a védekezés
vagy a támadás?
– Igyekeztem a védekezésemre nagyobb hangsúlyt fektetni, többé-kevésbé sikerült. Ha dobóhelyzetbe kerültem, elvállaltam a hárompontosokat is. Szerencsére
több célba is ért.
– Miben szeretnél elõrelépni
a következõ idényben?
– Elsõsorban nagyobb önbiza-

lommal kell játszanom. Néha paszszív
a játékom, ebben kell
javulnom.
– Mi volt az idei ZTE
sikerének a titka?
– Elsõsorban a csapategység, tudtunk
egymásért küzdeni.
Nagyon jó szellemû,
egységes együttest
alkottunk, amelyben
igazi egyéniségek
voltak.
– Sikerülhet a vezetésnek a
következõ idényre is egy hasonló szellemû csapatot kialakítani?
– Úgy tudom, hogy igyekeznek
együtt tartani a csapatot, bár biztosan lesznek változások. A légiósok
kivárnak, de ha a magyar mag
együtt marad, nagy változások
nem történnek, jövõre is jó együttest alkothatunk.
– Ebben szerepet vállalna?
– Természetesen, szeretnék
maradni, jövõre egy kicsivel többet
játszani, akkor már nem lenne
gond. A kosárlabda minden elemében elõre akarok lépni.

tozásokról számolt be. Mint elmondta, egy évre szóló szerzõdést kötöttek Szabó Zsolt 30 éves,
202 centi magas centerrel. A középjátékos Falco-nevelés, legutóbb Svédországban profiskodott.
Kétéves szerzõdést kötöttek
Benke Szilárddal, a Kaposvári KK
saját nevelésû, 21 éves, 196 centi
magas bedobójával, illetve újabb
egy évre kötelezte el magát a zalaiakhoz Kerpel-Fronius Balázs. A
sikeres térdmûtéten átesett Fekete Viktor 2+1 évvel hosszabbította
meg szerzõdését. A tervek között
szerepel a remek szezont maga
mögött tudó Mohácsi Máté megtartása. Nem titok, a három légióst
– Djordje Pantelicset, James
Kinneyt és Darvin Govenst – is
szívesen látnák a jövõ évi csapatban, nekik is szerzõdést ajánlottak.
A szakmai vezetésben is változás történt, Kámán Tamás távozik,
a civil életben próbálja ki magát.

SZERETHETÕ VOLT A ZALAKERÁMIA ZTE

 A Körmend elleni egerszegi mérkõzéssel befejezte a
2015–2016-os bajnoki idényt a Zalakerámia ZTE férfi kosárlabdacsapata. Az együttes egyértelmûen a vártnál jobban teljesített,
még akkor is, ha sokan érmet reméltek tõle. Az 5. hely megszerzése mindenképpen sikernek számít.
– A csapat a várakozás felett
szerepelt a bajnokság során – értékelt Bencze Tamás, a ZTE vezetõedzõje: – A jó szereplés elsõsorban a játékosok érdeme, utána a
szakmai stábé, végül, de nem utolsósorban a vezetõké, biztosították
a feltételeket a nyugodt munkához. A játékosok magukévá tették
az általam elképzelt stílust, aminek fontos eleme az eredményesség mellett a látványosság, amire
fogékonyak a nézõk. A gyors indításokon, a jó külsõ dobásokon, az
eredményes védekezésen és látványos passzokon alapuló játékra
a szurkolók az egész szezon során vevõk voltak.
– Az elmúlt évek egyik legszerethetõbb csapata volt az
idei ZTE. Bizonyítja, hogy a Körmend elleni vesztes mérkõzés
után gyõztesként ünnepelte a
játékosokat a publikum…
– Legfontosabb, hogy minél
többször gyõzzél, ez idén megtörtént. Legyenek bravúros sikerek,
és a papírformát se tudd le egy
kézlegyintéssel. Nem is tettük. A
bajnokság során igazából senkit
sem vertünk agyon, ahol mi voltunk az esélyesek, ott sem nyertünk nagyon többel 15 pontnál. A
közönség tapasztalhatta, hogy a
ZTE mindenki ellen teljes erõbedobással játszik, nem becsüli le ellenfelét, ez mind pozitív tényezõt
jelentett a szurkolók számára. A

gébbek, de ez nem igazolódott
be. Ahol jobb magyar játékosok
voltak, de akadt a csapatnál 5
légiós, a magyarok a padot koptatták. Kell ennyi légiós?
– Nem mennék bele a légióskérdésbe. Jó játékost ismerek és
kevésbé jót. Sok külföldi edzõ dolgozik a magyar csapatoknál. Számukra a legfontosabb a siker, ami-

– Van olyan játékos, akitõl többet vártunk, akad olyan is, aki a
vártnál jobban teljesített. Összességében nekem senki nem okozott csalódást. Minden játékosnak
– köztük a külföldieknek is – tettünk ajánlatot, az már az õ dolguk,
hogy elfogadják, vagy sem. Idén is
szeretnénk elérni, hogy minél hamarabb kialakuljon a keretünk.

AIRIZER 636 FÁS TELJESÍTMÉNNYEL MAGYAR BAJNOK
 A világbajnokság elõtt rendezték meg a felnõtt nõi és férfi tekézõk országos egyéni bajnokságát. Az elõbbiek Budapesten, az
utóbbiak Gyõrben léptek pályára.
A zalai színeket a hölgyeknél a
ZTE ZÁÉV szuperligás játékosai,
a férfiaknál a ZTK FMVas élvonalbeli és a Lauf B TK NB I-es együttesének versenyzõi képviselték.
Az országos bajnokságon ezúttal
csak a hölgyek szereztek érmet,
õk is csak egyet, a férfiaknak nem
sikerült dobogóra állniuk. A zalai
tekebarátok ennél jobb szereplésre számítottak.
EREDMÉNYEK:
Nõk.
Egyéni: 1. Airizer Emese 636
fa, 12. Csurgai Anita 578, 16. Mátyás Szilvia 569.
Sprint: 5. Csurgai Anita, 26.
Airizer Emese, 31. Mátyás Szilvia.
Összetett: 4. Airizer Emese

HÉT ÉRMET SZEREZTEK A FIATAL BIRKÓZÓK
TOMPA HARMADIK A FELNÕTT OB-N

 Miskolcon rendezték meg a felnõtt kötöttfogású birkózók országos bajnokságát.
A 75 kilósok mezõnyében Tompa Miklós, a Zalaegerszegi Birkózó SE versenyzõje tavaly az ötödik
helyen zárt, idén viszont egészen
az elõdöntõig menetelt, ott szenvedett vereséget. A bronzéremért
lejátszott összecsapáson Lévai
Zoltánt (Dorog) tussal verte. Ellenfele az elmúlt évek során az utánpótláskorú világversenyekrõl (vb,
Eb) 11 éremmel tért haza. Tompa
bronzérme mindenképpen dicséretesnek mondható.
***
Gyõrben bonyolították le a Sillai
László nemzetközi utánpótláskorú
birkózó emlékversenyt. A 293 fiatal részvételével megrendezett

másik, talán legfontosabb tényezõ
volt, hogy olyan játékosok alkották
a ZTE-t, akik nem voltak távolságtartóak. Mind a három meghatározó légiósunk – Govens, Kinney és
Pantelics – szerethetõ egyéniség
volt.
– A bajnokság elõtt említette,
hogy a ZTE magyar játékosai a
más csapatokénál kicsit gyen-

nek lényege, hogy azonnal eredményt kell felmutatni. Számukra
pillanatnyi csapatuk egy állomáshely. Nálam, ha az adott posztra
van jó képességû magyar játékos,
õ kapja meg a lehetõséget. Engem
soha sem – más csapatnál sem –
a pillanatnyi sikerek vezéreltek. A
filozófiám, hogy a magyar játékosnak adjunk lehetõséget, ha megérdemli. Jó példa itt nálunk Mohácsi,
Kerpel-Fronius és Fekete esete.
– Mindenkinek lejárt a szerzõdése. Igyekeznek mindenkit
megtartani, vagy lesz olyan, akinek a ZTE köszöni meg?

rangos versenyrõl a ZBSE birkózói
hét éremmel tértek.
EREDMÉNYEK:
Gyermek (2007–2008). 23. kg:
5. Baranyai Richárd, 35 kg: 3.
Henczi Benjámin. 38 kg: 1. Ruzics
Milán, 2. Varga Zalán. 42 kg: 5.
Lendvai Miklós.
Diák II. kategória (2005–2006).
32 kg: 5. Cseri Csenger. 58 kg: 2.
Babati Noel. Diák I. kategória
(2003–2004). 38 kg: 5. Tóth
Dominik. 50 kg: 2. Takács Zalán,
3. Kajdi Kristóf. 63 kg: 3. Farkas
Benjámin.
Felkészítõ edzõk: Gerencsér
Zoltán, Gerencsér Roland, Tornyos Dorina.

816, 9. Csurgai Anita 791, 24. Mátyás Szilvia 721.
Férfiak.
Egyéni: 9. Nemes Attila 621 fa,
11. Fehér Zoltán 618, 21. Járfás
Szilárd 593, Becze Ferenc (Lauf B
TK) 555.
Sprint: 7. Fehér Zoltán, 16. Nemes Attila, 19. Járfás Szilárd, 22.
Becze Ferenc.
Összetett: 7. Nemes Attila 837,
10. Fehér Zoltán 821, 21. Járfás
Szilárd 792, Becze Ferenc 742.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
ZTE FC–Kisvárda Master Good 2-0 (0-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.
ZTE FC Angels–UTE 1-8 (1-2)
Nõi labdarúgó-mérkõzés, rájátszás az NB I-be jutásért. Zalaegerszeg.
Somogyjád–ZTE RK 3:1 (22, 22, 23, 6)
ZTE RK–Szombathelyi ESE 3:2 (16, –21, –14, 25, 8)
NB II-es férfi röplabdamérkõzés. Somogyjád.
Sárvár FC–Tarr Andráshida SC 1-0 (0-0)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Sárvár.

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI
NYÁRI GYORSÍTOTT TANFOLYAMOK

AKCIÓS KEDVEZMÉNNYEL!!!
Helyszín: Zalaegerszeg, Október 6. tér 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

IDÕPONTOK:
Június 6-án 15.00; június 15-én és június 20-án 9.00 és 15.00 óra
Június 28-án 9.00 és 15.00 és július 4-én 9.00 és 15.00 óra
OTTHONI GYAKORLÁSHOZ: TESZT-RENDSZER HOZZÁFÉRÉS

LEGÚJABB KÖLCSÖNTANKÖNYV! • RÉSZLETFIZETÉS!
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ:

www.ganzautosiskola.hu

TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05
VSM: EL: 48,65% FOR: 61,76%; ÁKÓ: 152,3% 179,8%; ÁKK: 155.346; 183.396
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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. május 26., június 30.
Kék zsák: 2016. május 27., június 24.
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
z

Gyógynövény alapú
készítmények

z

Étrend-kiegészítõk

z

Vitaminok

z

Biotermékek

z

Növényvédõ szerek

z

Vetõmagok

z

Borászati termékek

z

Mikroszkópos
vizsgálat

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

3 szobás családi ház
Zalabérben azonnal
beköltözhetõen,
kiváló állapotban
eladó.
ÉRDEKLÕDNI
a +36-30/959-5181-es
telefonszámon lehet.

