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XXI. évfolyam, 14. szám

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

2013. április 30.

SZURGUTI LÁTOGATÁSON
z

TURISZTIKAI ÉS BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉGEKRÕL TÁRGYALTAK
z ITTHON A TAJGA SZÉPSÉGÉRE ÉS MEDVEVADÁSZATRA
HÍVJÁK FEL A FIGYELMET

 A szibériai testvérvárossal, a 320 ezer lakosú Szurguttal 1999
óta van kapcsolata Zalaegerszeg önkormányzatának. Ez a kapcsolat az elmúlt évtizedben egyre szorosabbá, barátivá vált, és a
két város képviselõi szinte minden évben találkoznak egymással.
Április 17–20. között a város vezetõi, Gyutai Csaba polgármester,
Doszpoth Attila alpolgármester és az Egerszegi Sport- és Turizmus Kft. ügyvezetõje, Kugler László vett részt Szurgutban idegenforgalmi és befektetõi találkozókon.
A részletekrõl Doszpoth Attila
alpolgármester tájékoztatta lapunkat, kiemelve a kettõs célt, ami a
programokat jellemezte.
– Az egyik legfontosabb cél a
turisztikai együttmûködés továbbfejlesztése, ennek jó alapja, hogy
az elmúlt évben szurguti gyerekek
nyaraltak nálunk, nagyon jól érezték magukat, és ezt a pozitív élményt hazavitték. A másik, hogy

szélesebb körben is elmondhattuk
a turisztikai elképzeléseinket,
melyhez partnereket, esetleg befektetõket keresünk. A testvér önkormányzat szervezett nekünk találkozókat. Két alkalommal találkoztunk szakemberekkel az ottani
kamarában és két nagyüzemben,
egy olajipari és egy energetikai
cégnél is látogatást tettünk – fogalmaz Doszpoth Attila.

Bemutattuk Zalaegerszeget, a
város hagyományait, a lehetõségeinket, gazdasági, turisztikai elképzeléseinket, egy csomag keretében. Ezeket érdeklõdéssel fogadták. Érdekességként említem,
hogy mindkét vállalat nagy hangsúlyt fektet dolgozóinak pihentetésére, az egyik például kötelezõen
négyévenként külföldre küldi pihenni munkatársait. Nemzetközi
pályázatot írnak ki helyszínekre,
és ez alapján választják ki, hová
mennek a cég emberei. Az idei
gyõztes Görögország volt. Mi már
a 2014-es elõkészítéssel tudtunk
foglalkozni és a következõ idõszakban elemeznünk kell a kiírt
pályázatot is.
(Folytatás a 3. oldalon.)

JUBILÁLT

SZÉPÜL A KASTÉLYPARK
SZORGOSKODTAK AZ ELSÕ ÖNKÉNTESEK
 Az országosan kiírt Zöld Övezet Program egyik nyertes pályázója az Összefogás Botfáért
Egyesület. A célként kitûzött környezetszépítés és közösségkovácsolás már az elsõ akciónapon
megvalósulni látszott, amikoris
több mint 60 önkéntes részvételével elindult a településrészi Hûvös-kastély parkjának szépítése.
– B. K. –
– Õshonos fák, cserjék és fûszernövények ültetését határoztuk
el, illetve kerti bútorok készülnek a
felajánlott faanyagok felhasználásával – mondta dr. Illyés Zoltán bi-

ológus, a program szakmai felelõse. – A helyi lakosság, a botfai civil
szervezetek és a sportkör, az egyházközösség, a plébános úr, a
Mindszenty-iskola elsõsei, a közösségi szolgálatot ellátó kilencedikesek, a Zalaegerszegi Kertbarát
Kör, az Õrségi Nemzeti Park, a
Domberdõ
Természetvédelmi
Egyesület, a Sólyom Íjász Egyesület, az Egerszegi Fúvószene Alapítvány képviselõi és egyéni csatlakozók vettek részt az elsõ akciónapon, ami felülmúlta a remélteket és bizonyítja, hogy mûködik az
összefogás, és jelen van a természetszeretet.
(Folytatás a 2. oldalon.)

A FAZEKASTALÁLKOZÓ
 Tizedik alkalommal adott otthont a hétvégén a Göcseji Falumúzeum a Zalaegerszegi Országos Fazekas-Keramikus Találkozó és Fesztiválnak.
A népszerû rendezvényt kilencedik éve szervezi a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület, a múzeummal közösen. A fesztivál tíz esztendõvel ezelõtt Németh János keramikusmûvész
kezdeményezésére azért jött létre, hogy emléket állítsanak
Göcsej vidék messze földön híres gerencsérjeinek, akik egészen a 20. század elejéig a zalaegerszegi piacra készítették
portékáikat.
A háromnapos vásári forgatag egyrészt szakmai találkozó,
hiszen az ország különbözõ pontjairól összesen negyven
mester érkezett a városba. A fazekasoknak ugyanakkor lehetõségük volt a közönséggel is találkozni: megismertetni velük
portékájukat, és beavatni õket a mesterség rejtelmeibe.
A programot a hagyományokhoz híven fazekasverseny,
folklór- és munkabemutatók, játszóház továbbá vásár színesítette. A nyárias melegben a látogatók nemcsak megtekinthették, hanem vásárolhattak is kedvükre a dunántúli, alföldi,
borsodi, korondi, sárközi, muraközi sütõ- és fõzõedényekbõl
és egyéb fazekasremekekbõl.
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Közélet

ÉPÍTÉSZ DIÁKKONFERENCIA
ISMERKEDÉS AZ ÉPÍTÉSZET NÉPI GYÖKEREIVEL

 A fiatalok hete programsorozat részeként Zalaegerszeg adott
otthont a XIX. Nemzetközi Középiskolai Építész Diákkonferenciának. A háromnapos eseményen 30 határon túli és magyarországi
építészeti középiskolából jöttek tanulók. A kárpát-medencei fiatalok mellett Olaszországból is érkeztek vendégek.
A rendezvény szervezésében ezelõtt spontán alakult, és az ela házigazda Deák–Széchenyi múlt 10 évben bõvült jelentõsen
Szakközépiskola mellett részt az intézménykör és a közössé-

vett a Porta Speciosa Közhasznú
Egyesület, melynek tiszteletbeli
elnöke Vizi György, lapunknak
elmondta: egyesületük 19 évvel

gük is. A konferencia célja, az
építõipari szakközépiskolai képzésnek (a technikusképzés részeként) olyan fórumot teremteni

EMLÉKMÛ A KATONÁKNAK
TISZTELETADÁS ÉS ÁLDÁS

 Végsõ formát nyert a zalaegerszegi volt Petõfi-laktanya elõtti
katonai emlékpark. A két lépcsõben elkészült emlékhely ünnepélyes avatására Szent György napján került sor, katonai tiszteletadás és papi áldás mellett.

az iskoláknak, diákoknak, ahol a
szakmailag tehetséges gyerekek
be tudják mutatni munkáikat, tudásukat és a tanárok is büszkélkedhetnek a tanulóikkal. A magyar szakképzésben egyedülálló
a zalaegerszegi rendezvény.
A hivatalos megnyitón a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben Balaicz Zoltán alpolgármester üdvözölte a konferencia
résztvevõit, szólt Zalaegerszeg
történetérõl, építészeti emlékeirõl és az építészeti konferencia
fontosságáról. Elhangzott: az évrõl évre megrendezett találkozó
szeretné felhívni a fiatalok figyelmét az épített örökség szépségeire és az újítás lehetõségeire
is.
A konferencia résztvevõi kirándulás keretében ismerkedtek
göcseji és õrségi településekkel,
kiállításon mutatták be pályázati
munkáikat, és ellátogattak a Hevesi Sándor Színházba is, ahol a
Made in Hungaria címû darabot
nézték meg.
Jövõre a felvidéki Losonc ad
otthont az építésztanulók találkozójának.

Az ünnepségen részt vett a
Zalaegerszegi Honvédklub, a
Nemzetközi Szent György Lovagrend, a helyi hadkiegészítõ
parancsnokság, valamint a kivitelezésben közremûködõ Városgazdálkodási Kft. és a támogató
önkormányzat képviselete. Az
emlékmû-létrehozás ötlete a
honvédklub tagjaitól ered, ismertette Gondos Ferenc ezredes, a klub elnöke. 2009-ben
történt a megvalósítás elsõ lépcsõfoka, idén pedig a parkká
rendezés Horváth Zsuzsanna
tájépítész tervei alapján, az önkormányzat több bizottsága
anyagi támogatása mellett. A
város vezetése nevében Balaicz
Zoltán alpolgármester mondott
köszöntõt, felidézve a zalaegerszegi katonai élet legjellemzõbb
momentumait az 1600-as évi
védõõrségtõl a helyi laktanya
bezárásáig. Az emlékparkot
Ocsovai Grácián ferences szerzetes áldotta meg.

ZÁRULT A PROJEKT

BÚCSÚ SZALAY ANNAMÁRIÁTÓL

 A napokban zárult hivatalosan az a projekt, mely a zalaegerszegi Teleki Blanka Székhelykollégiumban jellemzõ tehetséggondozó munkát fejlesztette.
Tavaly augusztusban kezdõdött a nyolc hónapot átfogó projekt, mely során a nevezett intézményben folyó tehetséggondozó
és karitatív munkát erõsítették,
illetve a nagyobb nyilvánosság
miatt ismertebbé vált az Arany
János Tehetséggondozó Program is. A záróünnepségen Sümegi László kollégiumigazgató
mondott köszöntõt, majd a diákok rövid mûsora után Kasz Ildikó igazgatóhelyettes és Preisz
Judit tagintézményvezetõ ismertették a tehetséggondozást, személyiségfejlesztést és értékközvetítést megvalósító projekt
részleteit.
A pedagógusok intenzív képzésével indult a program, mely a
tehetséggondozást, a hátrányos
helyzet csökkentését tûzte ki célul. Nem utolsósorban közösségépítés, az ezt szolgáló különbözõ közös kulturális és sportprogramok, valamint a személyiségfejlõdés jó irányát segítõ alkalmi
vagy rendszeres karitatív tevékenység is része volt a folyamatnak.
A teljes mértékben támogatott
program közel 3 millió forintos
költséggel valósult meg, ezen
belül legnagyobb tételt az igénybe vett szolgáltatások (1,2 millió)
és az eszközráfordítás (közel
800 ezer forint) tették ki.

Szülõvárosában, Zalaegerszegen helyezték örök nyugalomra
Szalay Annamáriát, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a
Médiatanács közelmúltban elhunyt elnökét. A temetésen, amelyet
a család kérésére a sajtó nyilvánosságának kizárásával tartottak,
Orbán Viktor miniszterelnök mondott búcsúztatót. A temetési szertartáson részt vett Áder János köztársasági elnök, Kövér László, az
Országgyûlés elnöke, Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke, valamint a
parlament és a párt számos képviselõje.
Szalay Annamária hosszan tartó, méltósággal viselt, súlyos betegség után hunyt el 51 éves korában.

SZÉPÜL A KASTÉLYPARK
SZORGOSKODTAK AZ ELSÕ ÖNKÉNTESEK
(Folytatás az 1. oldlaról.)
Elsõként õshonos madárberkenyefákat ültettünk – folytatta –, mert
ez jól kapcsolódik az egyébként is
felvállalt madárvédõ programunkhoz, illetve elkészült a teraszos
ágyás a fûszer- és gyógynövények
számára. Kialakítunk egy komposztálót bemutató céllal, kivágtunk tájidegen fákat, helyet kapott egy méhcsalád, ajándékba kaptunk egy vadkacsapárt, hamarosan újra üzemel
majd a lepkeház. Felajánlásból, ingyen tudtuk elvégezni a földmunkákat, és egyéb ajándékokat, például
sok faanyagot kaptunk. Az ilyen akcióknak a környezetszépítés mellett
az is a lényege, hogy egymásra találjanak a hasonlóan gondolkodó
emberek. Az elsõs mindszentysek
már elültették itt a parkban a saját
fájukat, amihez rendszeresen visszatérnek majd. Remélem, hasonló
kötõdés alakul ki a kilencedikesek,
erdei iskolások, táborozók vagy az

itt megforduló családok esetében is.
Folyamatosak lesznek nyáron a
parkban a munkák, a mostanihoz
hasonló nagyobb akciónap õsszel
várható, amikor õshonos gyümölcs-

fákat ültetünk majd. A 363 ezer forintos pályázati támogatás 60 százaléka egyébként növények formájában
jut el hozzánk – mondta végül Illyés
Zoltán.

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban N Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. N Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes N Felelõs szerkesztõ:
Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354 N Szerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6. N Pf.: 199 N Telefon/fax/üzenetrögzítõ:
(92) 599-353 N Pr–marketing: Molnár Lászlóné 30/432-9140 N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy N Felelõs vezetõ: Lõrincz Endre
ügyvezetõ N E-mail: info@zalamedia.hu NISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
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Aktuális

NEMET MONDTAK A PANELRE
VÁROSKÉPVÁLTOZÁS A HETVENES ÉVEKBEN

 Miért nem épült Zalaegerszegen panelház? Mennyire kaptak szabad kezet az építészek
a ’70-es években, és ki döntött
a belváros szerkezetének átalakításáról? Ilyen és ehhez
hasonló kérdések kerültek terítékre a Göcseji Múzeumban,
ahol az „Elõre a szocializmus
útján…” Így éltünk a hetvenes
években címû kiállításhoz kapcsolódó beszélgetéssorozat
ezúttal a korszak építészetét
járta körül.
– pP –
Baránka József és Inkovics
László építészekkel, valamint a
ZÁÉV nyugalmazott vezérigazgatójával, Baksa Attilával, Béres
Katalin történész beszélgetett. A
meghívott elõadók a hetvenes
években kezdték pályafutásukat
Zalaegerszegen. Baksa Attila
épp 1970-ben érkezett a zalai
megyeszékhelyre, és a Zala Megyei Állami Építõipari Vállalathoz került (mely 4500 fõt foglalkoztatott akkoriban), Baránka
József 1968-ban a Mûegyetem
ösztöndíjasaként került a ZÁÉV
tervezési osztályára. Inkovics
László itt született, majd orvosnak készült, de nem bírta a vért,
így az építészet felé fordult a figyelme. Az egyetem elvégzése
után, 1976-ban került vissza
szülõvárosába, ahol egy fel-

pezsdülõ városi élettel szembesült.
Mindhárman egyetértettek abban, hogy a hetvenes évek egy
élénk, sok változással járó idõszak volt a város életében. Jelentõsen átalakult a városkép, emeletes lakóházak, gyárak, üzemek
épültek, a korábbihoz képest hatalmasra duzzadt a lakosságszám is. Volt olyan év, amikor
emiatt ezer új lakás épült.
Hogy sikerült megúszni a panelt? A hiedelmekkel ellentétben
ugyanis Zalaegerszegen nem
épültek panelházak, a legtöbb
épület esetében az alagútzsalus
eljárást alkalmazták. Baránka József szerint azért nem épült itt panellakás, mert az drága volt, és a

ZÁÉV akkori vezetése sem támogatta ezt a fajta építési eljárást.
Nyilván a domborzati viszonyaink
is segítettek ebben, mert dombvidékeken sokkal nehezebb az elõre gyártott panelelemeket mozgatni.
Baksa Attila úgy emlékszik,
hogy az 1970-ben induló tizenöt
éves lakásépítési programhoz
iparosított technológiát kerestek.
A házgyár, vagyis a panel logikusnak tûnt volna, mégis inkább az
alagútzsalus megoldás mellett
döntöttek, melyet egy francia cég
fejlesztett ki.
Nemcsak lakótelep-építés zajlott a hetvenes években, hanem a
belváros képe is jelentõsen megváltozott. Béres Katalin kérdésé-

NYITOTT SZEMMEL, ÕSZINTÉN
KIÁLLÍTÁSOK ÉS FUTÁS A FÖLD NAPJA ALKALMÁBÓL
 A tudósok szerint 4,5 milliárd
évre tehetõ a Föld kora, s a felszín 29,2 százalékát alkotó szárazföldön ezalatt 107 milliárd
ember élt, s él ma 7 milliárd,
akiknek a dolga a csodálatos
kék bolygó megóvása. Külön
napja is van égitestünknek. A
gyorsan nemzetközivé vált
mozgalomnak Magyarországon
23 éve van hagyománya –
hangzott el többek között a zalaegerszegi Apáczai ÁMK-ban
ez alkalomból tartott kiállítás
megnyitóján.

Meghívó
CSALÁDI NYÍLT NAP
A WALDORF-ÓVODÁBAN
Gyertek el gyermekeitekkel
május elsején, ismerkedjetek
meg az idejáró gyermekekkel,
az óvónõkkel és szülõkkel,
kapcsolódjatok be a cipósütésbe, gyertyakörbe, körjátékokba, szabad játékba, és tapasztaljátok meg, milyen itt nálunk!
IDÕPONT:
2013. május 1. (szerda)
9.00–12.00
(a délelõtt folyamán bármikor szabadon
be lehet kapcsolódni a programba.)

Helyszín:
Napravár Waldorf Óvoda,
Zalaegerszeg, Arany János utca 15.

További információ:
www.zalaiwaldorf.hu
Szeretettel várjuk
az egész családot!

SZURGUTI LÁTOGATÁSON

(Folytatás az 1. oldalról.)
A találkozókon kidomborítottuk,
hogy Zalaegerszeg jó helyen fekszik, nem csak kelet és nyugat kapuja, hanem központja egy egészségügyi, termálvízre alapozó régiónak. A gyerekeknek szánt programok mellett a felnõtteknek például
európai látványosságot is tudunk kínálni, például egy bécsi kirándulást.
Beszéltünk minden alkalommal
a gébárti komplexum fejlesztésének lehetõségeirõl, és arról, hogy
befektetõi társakat keresünk egy
szállodaépítéshez. Azt tapasztal-

hetõségeikre. Kérték, közvetítsük
itthon a kínálataikat. Minden találkozón a kölcsönösséget hangsúlyoztuk, és a kulturális kapcsolatokon, a barátságon túl az üzletrõl
beszéltünk.
Vittünk kóstolóba kuriózumokat: aszalt szilvát, mézet, kecskesajtot, mangalicakolbászt, zalai
bort, pálinkát. A termékek nagy sikert arattak, ezért felvetõdött, hogy
a moszkvai magyar kereskedõházon keresztül esetleg Szurgutban
ezeket, ha nem nagy mennyiségben is, de lehessen kapni.

Szurgut alpolgármestere a zalaegerszegi küldöttséggel.

tam, hogy jelenleg a turisztikai lehetõségek iránti kíváncsiság
elõbbre tart a befektetõinél. Aztán
a szurguti partnereink is elmondták, hogy õk mit tudnának nyújtani
számunkra. Felhívták a figyelmünket a medvevadászatra, a tajga
szépségére és egyéb turisztikai le-

Doszpoth Attila elmondta, pozitív
élményekkel tértek haza, és a szerzett tapasztalatok alapján, most a
részletek kidolgozásán van a hangsúly. (A látogatás érdekessége volt,
hogy Jakov Szemjonovics Csernyak
Zalaegerszegért Díjat vett át Gyutai
Csaba polgármestertõl.

ZALAEGERSZEG LANDORHEGYI VÁROSRÉSZÉBEN
102 M2 ALAPTERÜLETÛ, „SZINTELTOLÁSOS” 5+FÉLSZOBÁS CSALÁDI HÁZ
1358 M2-ES TERÜLETTEL ELADÓ. AZ INGATLAN ELHELYEZKEDÉSE ALAPJÁN
VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA IS IDEÁLIS.
ÉRDEKLÕDNI: 06-30/622-9816

ÚJ FAZONT, ÚJ KÜLSÕT KAPOTT A CSIPKE PASSZÁZS
NEMCSAK ÜZLETHÁZ, TALÁLKOZÁSI PONT IS
 Befejezõdött a Csipke passzázs kereskedelmi és szolgáltató
üzletház építése. A Csipkeház alatti megújult „árkádot" ünnepélyes keretek között április 24-én adták át a város közönségének. Az átépítés a zalaegerszegi belváros-rehabilitációs projekt
keretén belül, magánberuházásban valósult meg, a terveket
Pelényi Gyula készítette.

– B. K. –
A zalaegerszegi középiskolások 137 alkotásából választották
ki a legszebb hatvan felvételt,
mely a természetes környezet nö-

re, hogy mi alapján döntötték el,
hogy melyik régi ház megy és melyik marad, Inkovics László azt felelte: sajnos egy rossz korszellem
is uralkodott akkoriban. Emiatt sok
olyan polgári ház és egyéb épület
vált az átalakulás áldozatává, ami
ma már megtartásra érdemes lenne. Volt azonban akkoriban „egy
szabadulni a régitõl, mert az nem
modern” szemlélet, ami sok elhibázott döntést szült.
Baránka József elmondta: hatalmas szerepe volt az átalakulásban a rendezési terveknek,
melyekrõl azonban nem a helyi
tanácselnökök, hanem a központi
VÁTI (Városépítési Tudományos
és Tervezõ Intézet) döntött. Itt készült ugyanis az országos településhálózat-fejlesztési keretterv. A
helyi építészeknek nem sok beleszólásuk volt a dolgokba. Nem
volt mód kreatív tervezésre, sokkal inkább a végrehajtás volt a
feladatuk. A város szerkezetébe
durva beavatkozás történt, ez üt
vissza ma is. De a rendezési tervek mindenhatóak voltak.
Inkovics László hozzátette: akkoriban is voltak divathullámok.
Ilyen volt például a szalagház. A
városok szinte versengtek egymással, hogy ki tud nagyobb, illetve hosszabb szalagházat építeni.
Így került a Kossuth Lajos utcára
is egy, de az ország más városaiban ennél lényegesen nagyobbak
is vannak.
Az építészek szerint sajnos
egy össznépi igénytelenség is
uralkodott a hetvenes években, a
lehetõ legkevesebb építõanyagból igyekezett mindenki gazdálkodni. Többek között ez a szemlélet hívta életre a falvak jellegzetes családi házait, a kockaházakat is.

vény- és állatvilágát, a tájat, vagy
természetvédelmi témát örökít
meg. A megnyitó a fenti szavakkal
Bogdán Marianna igazgató tisztje
volt, az elbírálást Karner László
mûvésztanár és Pezzetta Umberto
végezte. A díjakat Kincses Attila
fényképész adta át a nyerteseknek. A kiállításmegnyitó után az
Alsóerdõre vezetõ futással tisztelegtek a diákok a Föld elõtt. A rendezvényen, mely a zalaegerszegi
Ökováros program részeként valósult meg, részt vett Balaicz Zoltán
alpolgármester is.
Szintén kiállításmegnyitóval ün-

nepeltek az andráshidai Öveges
ÁMK-ban, Pál Judit természetfotós
elsõ tárlatával. A szerzõ elmondta,
csak a természetet szereti fényképezni, ezen belül is kedvenc témája a szarvasok és az õzek, melyeket lakóhelyéhez közel szokott lencsevégre kapni. Számos képe közül úgy válogatott, hogy minél
többféle állatot és növényt be tudjon bemutatni az érdeklõdõknek. A
kiállítást dr. Kun Edit festõmûvész
nyitotta meg, mindenkit arra biztatva, hogy nyitott szemmel, harmonikus lélekkel és természetszeretettel a szívben éljen.

A munkálatok során
megújult a Kossuth Lajos utca–Tüttössy utca–Petõfi utca–Dísz tér
által körülhatárolt tömbbelsõ. A közlekedõfelületek új díszburkolatot kaptak. A passzázs felsõ részét acélszerkezettel és
bevilágító üvegfelülettel
fedték le. A tetõre vezetõ

BALLAGÁSRA, SZÜLINAPRA
AKCIÓS ÁRON ajándékozzon
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOT
Helyszín: Zalaegerszeg, Október 6. tér 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

Legközelebb
Május 21-én 15.00 óra
június 17-én 9.00 és 15.00 óra
Honlapunkon a további hónapokra is regisztrálhatsz!
AZ IDÕPONTOT HOZZÁD IGAZÍTJUK!
A VIZSGASZERÛ TESZT OTTHONI GYAKORLÁSÁHOZ
INTERNETES HOZZÁFÉRÉS, BIZTOS VIZSGA!
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

lepusztult lépcsõket elbontották. A
Csipkeház alatti üzletek is teljesen
megújultak, sõt tizenhét új is létesült. Összesen mintegy 700 négyzetméter alapterületen rendezték
egy vonalba az üzletportálokat az
áttekinthetõség érdekében. Kialakításra került továbbá egy központi vizesblokk is.
Az átadáson Gyutai Csaba polgármester felelevenítette a Csipkeház építésének néhány mo-

mentumát, illetve
utalt arra, hogy a
hetvenes évek végén, nyolcvanas
évek elején milyen
országos
visszhangot váltott ki a Vadász
György építész által megálmodott
egyedi épület. Mint mondta a tervezõ a hagyományos népi építészet elemeit (kontyos házak) ötvözte az akkori kor kihívásaival.
„Büszkék voltunk erre az épületre,
ám az évtizedek elmúltával már
nem voltunk büszkék az árkád állapotára. Valamit tenni kellett, valahogy át kellett építeni, meg kellett
újítani” – fogalmazott.
Az új fazont és külsõt kapott
passzázsról elmondta: a beruházás

a városrehabilitációs projekt keretében zajlott, ám egy kiváló partnert is
találtak Varga Attila, a Csipke Ingatlanfejlesztõ Kft. ügyvezetõjének
személyében, aki fantáziát látott
ezekben a belsõ terekben. Azt gondolta, hogy a terület alkalmas arra, hogy ne csak
egy üzletház, hanem egy
találkozási pont jöjjön létre. Egy város ugyanis
nemcsak üzletek sorozata és házak halmaza, hanem olyan hely, ahol az
emberek szívesen találkoznak és beszélgetnek
egymással, vagyis közösséget alkotnak. A
mostani passzázs pedig
egy ilyen barátságos, élhetõ hely lett. Ráadásul
az Ökováros programhoz
illeszkedve zöld szigeteket is kialakítottak.
A megújult passzázst Varga Attila jelentette készre. Mint fogalmazott: mindenkinek köszönet jár, aki
szerepet vállalt a mostani arculat
kialakításában. Külön köszöni
ezenkívül az itt élõknek, hogy egy
éven keresztül elviselték, tûrték a
bontással és felújítással járó kellemetlenségeket.
Az üzletházat szalagátvágással Gyutai Csaba, Varga Attila, valamint Vigh László országgyûlési
képviselõ adta át a közönségnek,
majd a résztvevõk közösen bejárták a megújult tereket.
A projekt összköltsége meghaladta a 200 millió forintot. Az üzletekbe hamarosan beköltöznek a
bérlõk, már csak három üzlethelyiség vár gazdára.
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BOHÓZAT A SZÍNPADON
KRITIKA: MOLNÁR FERENC: A DOKTOR ÚR

 A jubileumi évad zárásaként Molnár Ferenc szépírói pályája korai szakaszában írott – A doktor úr (1902) – bohózatát tûzte repertoárjára a megyeszékhelyi teátrum. Molnár darabjainak közös vonása, hogy cselekményük szociográfiailag pontosan behatárolható közegben – többnyire a fõvárosban – játszódik. Ehhez a sajátságos miliõhöz teremt egyéni karaktereket, amelyek egy-egy
darab eseménysorán túlmutatva tipikus figurákká válnak. Lényegét tekintve ezt az alkotómódszert érhetjük tetten elsõ sikeres
színpadi mûvében, A doktor úrban is.
Szemes Béla

rendõrségi fogalmazó (Csató) alkalmi találkának tervezett, de kaoA történet magvát hordozó vi- tikus helyzetbe torkolló színrelépészonyt – önmagában is groteszk se, valamint a fiatal sógornõ (Lenmódon – az ügyvéd (dr. Sárkány) ke) és az ügyvéd segédje (Bertaés védence, a sokszorosan visz-

szaesõ, de a büntetés alól mindig
kibúvó bûnözõ (Puzsér) kapcsolata teremti meg. Az általuk képviselt
fõ cselekményszálba algoritmusszerûen – az ügyvédhez és/vagy a
bûnözõhöz köthetõen – épül be az
ügyvéd felesége (Sárkányné) és a

lan) közötti bonyodalommal teli
szerelmi viszony.
A zûrzavaros helyzeteket követõen azonban tisztázódnak a szerepek, világossá válik, hogy ki, kivel, miért kötött szövetséget: az
emberi játszmáknak többségében

nyertesei lesznek. Csupán Csatót
nem léptetik elõ rendõrtisztté, és
Lenke megbukott algebrából és
történelembõl. De kárpótlásuk nekik sem marad el: a fogalmazó
morálisan, a fiatal lány az ügyvédsegéd szerelme elnyerésével
vigasztalódhat…
Molnár Ferenc komikusra hangszerelt, ironikus hangvételû bohózatának rendezésére Lendvai Zoltán vállalkozott, aki csupán annyit
változtatott a szerzõ darabján,
hogy a három felvonásnyi szöveget két részre vonta össze. Az
egyetlen helyszínen (dr. Sárkány
lakása) játszódó történet – valószínûleg Molnár Ferenc darabjának
dramaturgiai egyenetlenségébõl
fakadóan – expozíciója azonban
hosszúra sikeredett. Ennek következménye, hogy a bohózat mûfaji
sajátosságához szervesen hozzátartozó pergõ ritmus lelassult, a
verbális és metakommunikációs
elemek hatásértéke kevésbé érvényesült. Az elsõ felvonás bevezetõ
részében inkább a színmûre jellemzõ stílusjegyek és formanyelv
uralták az elõadást. (Lehetséges,
hogy a rendezõnek ebben a szakaszban bátrabban kellett volna
hozzányúlnia a szöveghez.)
Az elõadás elegáns, ugyanakkor szép és visszafogottan látványos, a darab tartalmának szellemiségéhez, környezetéhez illõ
díszletét kitûnõ érzékkel Szlávik
István készítette, amelyhez harmonikusan igazodtak Tihanyi Ildi
tervezett jelmezei.

VAN HOZZÁ TEHETSÉGÜK
KÖLCSEYS „FELFEDEZETTEKET” DÍJAZTAK

 A Kölcsey Ferenc Gimnázium két tanulója is sikeresen szerepelt a Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács „Felfedezettjeink” pályázatán. Trömböczki Napsugár Villõ és Vörös Zétény az egyik legnagyobb biztosító által felajánlott „Érd el a célodat program” különdíját nyerte el, így fejenként 98 ezer forint jutalomban részesültek.
– pet –
A díjak átadására március közepén került sor Budapesten, az
Országos tehetségnapon – tájékoztatta szerkesztõségünket Varga Miklósné, az iskola tanára, a
pályázat koordinátora. Mint mondta, minden évben kiírják a Felfedezettjeink pályázatot, melyre az elõzõ tanév eredményei alapján lehet
jelölni tanulókat. Szeptemberben
három diákkal pályázott az iskola,
melybõl kettõ sikeresen szerepelt,
ami országos viszonylatban is komoly eredménynek számít.
A pályázatra olyan tanulókat le-

De szerepelt a Hevesi Sándor
Színház Oliver és Pál utcai fiúk címû darabjában, ezenkívül arany
fokozatot nyert a Helikonon versmondó kategóriában, sõt egy
nyertes színjátszó körrel a
POSZT-ot is megjárta. Napsugár
jelenleg a Kölcsey-gimnázium
végzõs magántanulója, hiszen
egyre több lehetõséget kap a fõvárosban, így napjai jó részét már ott
tölti.
Vörös Zétény a film és a média
területén ért el szép sikereket. Volt
többek között OKTV elsõ helyezett, szerepelt egyik filmjével a
Göcseji
Filmszemlén,
Zala

díjakon kívül az elbírálásnál sokat
számít a diákok vizuális és kommunikációs képessége, kreativitásuk, közösségi munkára való képességük is. Mindkét fiatal nagyon
jó adottságokkal rendelkezik e területeken is. Na, és az sem volt
mindegy, hogy a nyereményt mire
szeretnék költeni a jelöltek. A pályázati kiírás szerint ugyanis a diákoknak az elnyert összeget tehetségük kibontakoztatására kell fordítaniuk, s már elõre jelezniük kel-

A rendezõ a színház „válogatott
csapatára" osztotta a szerepeket,
így a kisebb szerepekben Debrei
Zsuzsanna (szobalány), Bot Gábor (második rendõr), Bálint Péter
(elsõ rendõr), György János (igazgató) is kiváló alakításokat láthattunk.
A címszerepet Kiss Ernõ (dr.
Sárkány) élményt nyújtó színpadi
teljesítménnyel, a szerepet uraló
magabiztossággal alakította. A
nõi szereplõk közül Kovács Olga
hibátlanul
formálta
meg
(Sárkányné) a gazdag férj mellett
tetszelgõ, nõiességének vonzerejét kihasználó, azzal tisztában lévõ, ugyanakkor a különbözõ praktikákban járatos szépasszony figuráját. Czegõ Teréz játéka a nevelõnõ (Marosiné) alakjában volt
kifogástalan, míg Misurák Tünde
(Lenke) a szendének mutatkozó
szerelmes lány hitelességével
ajándékozott meg bennünket.
Bellus Attila egyszerre tudta a
rendõrfogalmazó és a nõi szíveket meghódító férfi szerepét magára ölteni. Hertelendy Attila az
osztálytalálkozóra érkezett – fõként az átmulatott éjszaka másnapi mámorának hatása alatt lévõ
– Cseresnyés alakjában nyújtott
eredetit. A szerelmes ügyvédsegéd figuráját Mihály Péter keltette
életre, akihez az effajta szerepek
igazán illenek. Színpadi alakításainak tablója fokozatosan gazdagodik, színészi játéka mind
érettebbé, sokszínûbbé válik. Darabbéli alakításával méltán járult
hozzá az elõadás sikeréhez.
Besenczi Árpád – Puzsér szerepében – egyéniségébõl eredõen
is a vígjátékokban/bohózatokban
igazán otthonosan mozog. Valamennyi mondatából, mozdulatából visszaköszön, hogy ebben a
mûfajban különösen terepen érzi
magát.

lett, hogy mire szeretnék az összeget fordítani. A felhasználásról utólag pedig egy részletes beszámolót is kell majd írniuk.
A Felfedezettjeink pályázatra
különbözõ korcsoportú gyerekek és
fiatal felnõttek pályáztak szerte az
országból. A tehetségsegítõ tanács
három fõdíjat, és tíz további díjat
oszt ki évente, a projektbe bekapcsolódó biztosítócég pedig további
huszonnégy díjat oszt ki a zsûri által sikeresnek ítélt ifjak között.
A Kölcsey-iskola a tehetséges
tanulók felkarolása érdekében a
jövõben is jelentkezik majd hasonló pályázatokra, hiszen – mint
ahogy a tanár fogalmazott – jelenleg ez az egyetlen lehetõségük arra, hogy támogassák azokat, akik
tényleg jók valamilyen területen.

2013. MÁJUS HAVI PROGRAMOK
Május 11. Természetjáró-kikötõ
Zalaszentgyörgy–Kávás túra
Indulás a vasútállomásról
Részletek a honlapon
Május 23. Kalandtúra: Bátorságpróba a Parkerdõben
Találkozó a Zala Plaza elõtt 18.00 órakor
Diák-sziget ifjúsági iroda Zala Plaza
Május 25. 10.00 órakor: Gyereknapi foglalkozások
Pince-sziget ifjúsági iroda
Május 21. 15.00 órakor: Álláskeresési technikák – a fiatalok
lehetõségei az EU-ban
Izsák Imre ÁMK
Április 30. Májusfaállítás
Május 31. Májusfa-kitáncolás
Bõvebb információk a honlapon!

het jelölni, akiknek vannak országos versenyeken elért helyezéseik, és más területen is megmutatták már tehetségüket. Trömböczi Napsugár neve minden bizonnyal nem ismeretlen már a közönség elõtt, hiszen 2012-ben õ
nyerte az MTV „Padtársat keresünk” országos tehetségkutató
versenyt, s azóta is a gyermekcsatorna egyik fiatal mûsorvezetõje.

Györgyrõl készített filmje pedig országos pályázaton második helyezést ért el. 2011-ben a zalaegerszegi önkormányzat által kiírt
Öröm-Bánat térképe címû projekten is elsõdíjas lett. Zétény már
befejezte középiskolai tanulmányait, jelenleg a fõvárosban tanul,
a BKF mozgóképkultúra és médiaismeret szakán.
Varga Miklósné hozzátette: a

Nincs barátod? Rosszul érzed magad az iskolában? Baj van a
gyerekkel?
Nincs munkád?
Anonim tanácsadási lehetõség: tanacsadas@diakszigetzeg.hu
GYERTEK, VÁRUNK BENNETEKET!
Elérhetõségeink:
Honlap: www.diakszigetzeg.hu
E-mail: info@diakszigetzeg.hu
Telefon: 06-30/622-6854
06-30/622-6834

RABUL EJTETTE A BLUES
HUSZONÖT ÉV, EZER KONCERT

Huszonöt évvel ezelõtt álltam színpadra elõször, és éppen itt az
SZMK-ban! – kopogtatott be szerkesztõségünkbe Kránitz Antal
szájharmonikás, a Shabby Blues Band frontembere. 1988. április
29-én, a város elsõ blues-zenekara, a Blues experiment zenélt. A
saját számokat játszó formáció (melynek tagja volt Angyal Tibor
Angie énekes és Balaton Poey János basszusgitáros is) két évig
mûködött.
– pP –
Miért éppen blues-együttest alapított Kránitz Tóni a nyolcvanas
évek végén, mikor a rock mûfajon
belül már egész más irányzatok
voltak népszerûek?
– Mert rabul ejtett a blues! 1980ban Zalaegerszegen koncertezett
Hobo, és ez óriási hatással volt
rám. Úgy is mondhatnám, ha nincs
a Hobo Blues Band, sosem kezdek
el zenélni – válaszolta.
A következõ években összegyûjtött szinte mindent, ami a blueszenével, illetve annak gyökereivel, a
’30-as, ’40-es évek tradicionális fekete muzsikájával kapcsolatban
állt. Könyveket olvasott, lemezeket
vásárolt. Ez utóbbiakat fõleg Jugoszláviából, hiszen Magyarországon
kevéssé voltak fellelhetõk a mûfaj
nagyjai.
– Idén több kerek évforduló is
van az életemben – folytatta. Ötvenéves vagyok, és harminc éve
dolgozom újságkihordóként! Ez
utóbbi azért nagyon fontos, mert
óriási szerencsém volt ezzel a melóval. 1983-ban kezdtem a postánál dolgozni (és azóta is biciklin
élek). Vicces, hogy elsõre a hosszú
hajam miatt fel sem vettek, aztán
kétszer is kiváló dolgozó lettem. Az
újságkihordás a szocializmusban
egy nagyon szabad életet jelentett.
Igaz, hajnalban kellett kelni, de reggel nyolc órára tulajdonképpen végeztünk a munkával. A nap többi
részét a zenének és a mûfaj tanulmányozásának szentelhettem.
1990-ben Kardos Bozi Endrével, Markó Tamással és Polgár Péterrel megalapította a Bleus
Mission formációt, ami az elõzõ zenekarhoz képest jóval professzionálisabb stílust képviselt; fõleg feldolgozásokat játszottak. Másfél év
múlva aztán megérkezett a városba Müller Péter Sziámi, aki az újjáalakuló együtteséhez keresett embereket. A zenésztársai meg csatlakoztak hozzá.
Hogy haragudott-e? Azt mondja
nem. Örült, hogy egy országosan
ismert zenésszel és szövegíróval
muzsikálhatnak együtt a többiek, õ

meg ismét megkereste Angie-t,
hogy nincs-e kedve zenélni. Volt.
Így alakult meg 1991-ben a Shabby
Blues Band, melynek azóta hat lemeze jelent meg. Tóni közben egy
másik formációban, az Acoustic
Blues Duóban is zenél Hangácsi
Mártonnal.
– Huszonöt év alatt ezer koncertet nyomtam le, rengeteg bulit szerveztem, és két bleus-kocsma programjait is egyengettem. Nem untam meg a mûfajt, nekem mindig ez
marad a kedvenc! Míg élek, csinálom.
Miért nem akart dobos, vagy gitáros lenni? Próbálkozott, de tisztában volt vele, hogy nála sokkal jobb
zenészek is vannak. A szájharmonika hangja viszont kezdetektõl
megfogta, gyerekkorában meg tanult furulyázni, így adta magát,
hogy a színpadon õ fújja.
– Azt a szabadságvágyat és fájdalmat, ami annak idején a bluest
életre hívta, és ami fiatalon engem
is megfogott, ma is át tudom érezni. A szájharmonika síró hangja pedig tökéletesen kifejezi ezt a hangulatot. Tudom, hogy a blues rétegzene, és hogy a fiatalok közül egyre kevesebben hallgatják. Ehhez
hasonló életérzés most talán az R
n' B zenében van, melynek a gyökerei szintén visszavezethetõk a
tradicionális bluesig. De abban is
biztos vagyok, hogy néhány évtized múlva a jazzhez hasonlóan a
blues is tananyag lesz az iskolákban, mert klasszikussá válik.
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Városháza
ZALAEGERSZEG

KÉRDÕÍV

MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

PÁLYÁZATOT HIRDET

– KIZÁRÓLAG A LAKOSSÁG RÉSZÉRE –

A KERESZTURY DEZSÕ VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT

KEDVES OLVASÓ!

MAGASABB VEZETÕI BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

Zalaegerszeg önkormányzata turisztikai szolgáltatókkal és szakemberekkel karöltve új turisztikai stratégia kidolgozásán fáradozik,
amelynek eredményeként remélhetõleg a turizmus is egyik jelentõs
gazdasági ágazattá válhat városunkban. Közösen dolgozunk azon,
hogy Zalaegerszeget vonzó célponttá tegyük, ahova egyre több vendég egyre hosszabb idõre látogat majd el.
Fontosnak tartjuk azt is, hogy a leendõ turisztikai fejlesztéseket a
város lakói is magukénak érezzék, ezért kérjük, ha ideje engedi, válaszolja meg az alábbi kérdéseket, s a kitöltött kérdõívet juttassa el
a polgármesteri hivatal aulájába, portájára.
Köszönjük, hogy a válaszadással segíti munkánkat!
1. Ön szerint mi lehet Zalaegerszeg legfõbb vonzereje a turisták számára?
(Maximum 2 válasz lehetséges.)
Fedett termálfürdõ
Aquacity Vízicsúszda és Élménypark
Göcseji Múzeum
Göcseji Falumúzeum
Tv-torony
Kirándulási lehetõségek a környéken
Egyéb: ................................................................................
2. Véleménye szerint mi kellene ahhoz, hogy több vendég több idõt töltsön Zalaegerszegen?
Több kulturális esemény, program
Könnyebb megközelíthetõség
Szálláslehetõségek bõvülése
Több attrakció
Több reklám
Gyógy- és termálturizmus fejlesztése
Garantált programok
A Göcsej nyújtotta turisztikai lehetõségek jobb kihasználása
Több napos, kész programajánlatok
Egyéb: ................................................................................
3. Az alábbi marketingeszközök közül válassza ki azt a kettõt, amelyik Zalaegerszeg esetében Ön szerint a leghatékonyabb lehet!
Sajtóreklám
További prospektusok, kiadványok létrehozása
Médiareklám
Internetes turisztikai honlap továbbfejlesztése
Turisztikai kiállításokon való részvétel
Magyar Turizmus Zrt. külképviseleteivel szorosabb és hatékonyabb kapcsolattartás
Egyéb: ................................................................................
4. Az alábbi elnevezések/állítások közül melyiket tartaná leginkább Zalaegerszeghez illõnek?
Ökováros
A legtisztább levegõjû város
Iskolaváros
Göcsej kapuja
Sportváros
Fürdõváros
Reformkori központ
Kirándulók fellegvára
A keramikusok hazája
Barátságos emberek városa
A legzöldebb település
Tájjellegû ételek hazája
5. Ön szerint mi lehet Zalaegerszeg turizmusfejlesztésének kulcsa a jövõben? (Maximum 3 válasz lehetséges.)
A Göcsej által nyújtott lehetõségek
Megközelíthetõség javítása
A rendezvények, kulturális programok mennyiségi és minõségi javítása
Fürdõfejlesztés
Komplex turisztikai programcsomagok kiajánlása
Hagyományõrzés fejlesztése
Egyéb: ................................................................................
6. Ön szerint melyik csoport számára lehet legvonzóbb célpont Zalaegerszeg?
Fiatalok
Családosok
Friss házasok
Nyugdíjasok

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– büntetlen elõélet,
– egyetemi szintû mûvelõdési és felnõttképzési menedzser (népmûvelõ,
közmûvelõdési elõadó) szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi
végzettség és szakképzésben szerzett felsõfokú közmûvelõdési szakember, vagy kulturális menedzser szakképesítés; fõiskolai szintû mûvelõdésszervezõ (népmûvelõ, közmûvelõdési elõadó) szakképzettség, vagy
tanítói oklevéllel szerzett közmûvelõdési, népmûvelõi szakkollégiumi képesítés, vagy nem szakirányú fõiskolai végzettség és a szakképzésben
szerzett felsõfokú kulturális menedzser szakképesítés; nem szakirányú
egyetemi végzettség és felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsga;
–

felsõfokú közmûvelõdési végzettségének és szakképzettségének vagy
szakvizsgájának megfelelõ feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat;

–

közmûvelõdési-intézményvezetõi oklevél;

–

kiemelkedõ közmûvelõdési tevékenység.

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a végzett szakmai munka (referencia), vagy tudományos munka bemutatását,
– 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, LANDORHEGYI U. 21.
ELLÁTANDÓ FELADATOK:
Intézményvezetõi feladatok ellátása (a mûvelõdési központ képviselete, a
szakmai munka stratégiai tervezése, szervezése, irányítása és ellenõrzése,
a munkarend és ügyrend meghatározása, munkáltatói jogkör gyakorlása
az intézmény alkalmazottjai felett, gazdálkodás a megállapított költségvetési elõirányzatokkal).
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. május 17.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. június 20.
A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2013. augusztus 1-je, a magasabb
vezetõi megbízás határozott idõtartamra, 2018. július 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 postai úton Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez
(Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) 3 példányban (egy eredeti, kettõ másolat)
és e-mail-ben a bartlandrea@ph.zalaegerszeg.hu címre kell benyújtani.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen bírálóbizottsági személyes meghallgatás után a közgyûlés dönt.
A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás Velkey Pétertõl, a humánigazgatási osztály vezetõjétõl, a 92/502-190-es telefonszámon kérhetõ.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a kertvárosi „Bóbita” integrált játszótér a játszóeszközök, köztéri bútorok festése
miatt 2013. május 6-tól 2013. május 10. napjáig zárva lesz.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!

AVAR- ÉS KERTIHULLADÉK-ÉGETÉS HATÁRIDEJÉNEK
MÁJUS 15-IG TÖRTÉNÕ MEGHOSSZABBÍTÁSA
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a környezetvédelemrõl szóló 17/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 4. § (6) bekezdése alapján a rendkívüli idõjárásra tekintettel elrendelem az avar- és kertihulladék-égetés tavaszi határidejének 1 hónappal való meghosszabbítását.
Ez alapján a lakosság egészségének és a környezet tisztaságának
védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a komposztálásra
alkalmatlan avar- és kerti hulladék égetése – a rendeletben meghatározott egyéb feltételek mellett – május 15-ig lehetséges. Ezt követõen
az égetés 2013. október 15-ig tilos!
Gyutai Csaba
polgármester

CSALÁDI HÁZAS ÖVEZET: 2013. április 29–30-án (HÉTFÕ v.
KEDD) lomtalanítás reggel 7.00 órától:
Kertváros Ny-i része (Göcseji és Köztársaság utak által bezárt
terület)
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Köztársaság u. páratlan oldala, Hoffhalter, Átalszegett, Gorkij,
Csendes, Stromfeld Aurél, Liszt Ferenc, Goldmark, Lépcsõsor,
Gyimesi, Vajda L., Erdész, Fejér Gy., Balassi B., Lehel, Napsugár, Mókus, Göcseji u. páros oldala, Alsóerdei u.
CSALÁDI HÁZAS ÖVEZET: 2013. május 2–3-án (CSÜTÖRTÖK v.
PÉNTEK) lomtalanítás reggel 7.00 órától:
Erszébethegy, Vorhota, Ságod
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2013. április 29. (hétfõ) 16.00 óráig.
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– 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, Kápolnaszer
CSALÁDI HÁZAS ÖVEZET: 2013. május 6–7-én (HÉTFÕ v.
KEDD) lomtalanítás reggel 7.00 órától:

Családi házas igénybejelentés fogadása: 2013. május 2. (csütörtök) 16.00 óráig.

A zalaegerszegi Gondozási Központ Pszichiátriai és

AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Becsali, Csáfordi forduló, Cserhegyi, Futrinka, Budai-völgy,
Gyöngyvirág, Gyümölcsös, Izzó, Király-horhos, Meredek, Mosoly
– Bazitai, Kilátó, Kisbükk-dûlõ, Magasbükk u., Nimród, Toposházi
– Szívhegyi, Hóvirág, Meggyfa, Belsõszeg, Szüret, Zalagyöngye,
Kökény

Szenvedélybetegek Nappali Intézménye
(Szociális Klub)

terápiás segítõ munkakörbe,

RÖVID IDEIG ZÁRVA TART

Családi házas övezetekben a lomtalanítás igénybejelentés alapján, házhoz menõen történik, a guberálások megelõzése, illetve az
újrahasznosítható hulladékok szelektív gyûjtése érdekében. A lomtalanítást kérõ ingatlantulajdonosoknak a városrészenként felajánlott kettõ gyûjtési nap egyikére kell bejelenteni szállítási igényüket. A
szolgáltató csak az igénybejelentést leadó ingatlanokat keresi fel!
A lomtalanításhoz összegyûjtött hulladékok közül elkülönítve kerülnek elszállításra az alábbi frakciók: papír, mûanyag, fém, zöld és
fa, elektronikai, illetve egyéb hulladékok, ezért lehetõséghez mérten
kérjük külön elhelyezni õket.
A veszélyes hulladékokat a városi hulladékudvarokban kérjük leadni. A lakossági átvételük 10 kg/év mennyiségig ingyenes. A lomtalanítási igényeket – a számlán szereplõ vevõkód megadásával – a
92/598-940-es telefonszámon, illetve az info@zaladepo.hu e-mail
címen lehet bejelenteni.
Társasházak részére a konténerek külön igénybejelentés nélkül
kerülnek kiszállításra, amelyben a hulladékot el lehet helyezni. A
pontos menetrendrõl a közös képviselõk tájékoztatást kapnak azzal
a kéréssel, hogy a lépcsõházakban függesszék ki. Ezek idõpontjai
városrészenként eltérhetnek az azonos városrész családi házas
gyûjtésének idõpontjaitól! Amennyiben az ilyen konténer megtelik,
cseréjét bárki kérheti a 30/516-5414 telefonszámon.

ÁLLÁSHIRDETÉS

határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonnyal

BÓBITA-JÁTSZÓTÉR

MEGHIRDETI A HÁZTARTÁSOK TAVASZI NAGYTAKARÍTÁSÁT

Becsali, Bazita, Szívhegy

FELVÉTELT HIRDET

Egyéb: ...................................................................

A

ZALAEGERSZEG MJV ÖNKORMÁNYZATA
A ZALA-DEPO KFT. EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN

(4 hónap próbaidõvel).
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Pályázati feltétel:
– felsõfokú végzettség: szociális munkás, szociálpolitikus,
szociálpedagógus,
– szociális területen szerzett – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
– büntetlen elõélet.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása során szerzett szakmai tapasztalat,
– pályázatok írásában és lebonyolítása során szerzett tapasztalat.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
– szakmai önéletrajz és motivációs levél,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
Bérezés: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény szerint.
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. május 6.
A pályázati anyagot benyújtani postai úton vagy személyesen:
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 58–60. címre Radics Andrea
intézményvezetõ részére lehet.
Pályázat elbírálásának ideje: 2013. május 10.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi tavaszi lomtalanítási akció a családi házas övezetekben a fenti városrészekkel befejezõdik.

FIGYELEM!

FIGYELEM!

2013. MÁJUS 14-ÉN
(KEDD) 17 ÓRAKOR
„VENDÉGBABÁK”
ÖNSEGÍTÕ,

2013. MÁJUS 14-ÉN
(KEDD) 17 ÓRAKOR
ÖNSEGÍTÕ,

GYÁSZFELDOLGOZÓ

ZALAEGERSZEG,
KIS UTCA 8. SZÁM ALATT.
(CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT)

CSOPORT INDUL

ZALAEGERSZEG,
KIS

UTCA

8.

SZÁM ALATT.

GYÁSZFELDOLGOZÓ
CSOPORT INDUL

KISBABÁJA ELVESZTÉSÉVEL.

Várjuk mindazokat, akik a
gyász nehéz terhét
egyedül viselik.
A sorstársak segíthetnek az
elszenvedett veszteség és
gyász feldolgozásában.

JELENTKEZNI LEHET:
06-30/218-8684

JELENTKEZNI LEHET:
06-20/498-6336

bhajni@zelkanet.hu,
facebook.com/erkeztem.koran

hadasziagnes@freemail.hu
facebook.com/agnes.hadaszi

VÁRJUK

MINDAZOKAT,

AKIKNEK NEHÉZ EGYEDÜL
MEGKÜZDENI MAGZATA VAGY
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Sport

A HATODIK HELY REÁLIS
A CSAPAT MARAD, A CÉL SZERÉNYEBB

 Pár hete eldõlt, hogy a ZTE NKK nõi kosárlabdacsapata
továbbra is az NB I A csoportjában szerepelhet. A Volán új régiós igazgatója is letette voksát a csapat mellett. A jövõben
azonban a helyi önkormányzatnak is nagyobb szerepet kell
vállalnia a szponzorációból. Tóth László, a ZTE NKK ügyvezetõje is megkönnyebbült, a nõi kosárlabda megmarad a városban.
– Mielõtt a jövõrõl beszélnénk, kicsit tekintsünk vissza az
elmúlt bajnokságra. Mennyire
elégedett a 6. hellyel?
– A bajnokság megkezdése
elõtt a 3–5. hely megszerzését
vártuk a csapattól – hangoztatta
Tóth László. – Az idény közben
anyagi és szakmai okokból elküldtük légiós centerünket, ennek fényében a 6. hely megfelel a realitásoknak. Ennek ellenére nekem
nagyon fáj a Vasas Csata elleni
pesti vereség, mivel akkor az alapszakaszt a 4. helyen zártuk volna,

– A Zala Volán új vezérigazgatója biztosított minket a csapat további szponzorációjáról. ZTE NKK
továbbra is az A-csoportban szerepelhet. A fõszponzor mellett viszont a városnak is nagyobb szerepet kell vállalnia. Gyutai Csaba
polgármester úrral már tárgyalés kedvezõbb pozíciótunk, aki hangoztatta,
ból várhattuk volna a ráhogy a városnak is érjátszást. A fõvárosi vedeke, hogy a csapat toreség után kicsit mentávábbra is az A-csoportlisan is visszaesett a
ban szerepeljen. Konkcsapat, talán ezért is
rét támogatásról még
nem sikerült elõrébb vénem esett szó, de az elgeznünk. Biztos, hogy a
vi támogatást megkapközben felmerülõ bituk.
zonytalansági tényezõk
– A két fõszponzor
is zavart okoztak. Minmellett
feltehetõen
dent összevetve elégedett vagyok még sok kicsit kell bevonni a
a 6. hellyel.
biztos mûködés érdekében…
– Megmaradt a csapat, de milyenek a jövõ évi kilátások?

AZ EGÉSZSÉG AZ ELSÕ
NEM BÁNTA MEG DÖNTÉSÉT

 Az elmúlt év legjobb egerszegi férfi sportolóinak sorában
megosztva lett 2012 legjobbja Tóth Gábor, az Ong Bak Thai
Boksz SE versenyzõje. Eredményei alapján kijárt neki a cím, hiszen a 19 esztendõs fiú thai bokszban már a hazai „vizeken” letette névjegyét.
– Nagy meglepetést
jelentett számomra az
elismerés, de természetesen nagyon örültem
neki – hangoztatta Tóth
Gábor. – Azért is tartom
értékesnek, mert nem
gondoltam, hogy a
sportbizottság egy thaibokszolóra is gondol.
– A thai boksz elõtt
több sportágat is kipróbáltál?
– Nyolcéves korom óta rendszeresen sportolok. Az elsõ sportágam
a karate volt. Nem mondom, hogy
ez kiválóan ment, de a fiatalok között értem el szép eredményeket.
Aztán jött az ökölvívás, itt is nyertem mérkõzéseket. Gyõztem többek között diákolimpián, az országos bajnokságon pedig helyezéseket értem el. Egy ideig párhuzamosan ment az ökölvívás és a thai
boksz. Végül a thai boksz mellett
döntöttem, amit nem bántam meg.
–
Melyik eredményeidre
vagy nagyon büszke?
– Elõbb a junioroknál, késõbb
a felnõtteknél a 86 kilós súlycsoportban szereztem országos bajnoki címet.
– Hová szeretné eljutni a
sportágban, amely valljuk be
nincs annyira reflektorfényben
Magyarországon?

– A legfõbb célom,
hogy életem végéig
sportoljak, minél hoszszabb ideig megõrizzem
az egészségem. Nekem
ez az elsõdleges, utána
jöhetnek az eredmények. Az eredményességrõl szólva, ameddig
lehet, szeretnék eljutni.
– Konkrétan?
– Országos bajnokságon jó lenne pár aranyat begyûjteni. Eb-re,
vb-re kijutni hatalmas élmény lenne számomra. Ha netán egy világversenyen érmet szereznék, az
már hab lenne a tortán. Keményen
dolgozom, hogy terveimbõl minél
több megvalósuljon. Örömmel tölt
el, hogy hazánkban egyre többen
ûzik a thai bokszot. Önvédelmi
szempontból sem utolsó sportág a
miénk.
– A beszélgetés során érintettük, hogy a thai bokszból
nem lehet megélni. Civilben mire készülsz?
– Egy kétéves szakra a páterdombi szakképzõbe járok, vendéglõs szeretnék lenni. Persze
mellette, mint már említettem, nagyon hosszú ideig szeretnék
sportolni. A sport ugyanis hatalmas energiát szabadít fel bennem.

TEKE

A megyei rangadón biztosan
nyert az egerszegi csapat.

Szeged–ZTK FMVas 3:5
(3544-3557)
Szuper ligás férfimérkõzés.
Szeged.
Nagy lépést tett a bajnoki cím
felé a zalai csapat.
LABDARÚGÁS
Puskás Akadémia–ZTE FC
1-1 (0-1)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés,
Felcsút.
A ZTE közel állt a bravúrhoz,
hogy elvegye a Puskás Akadémia
veretlenségét.
Hévíz–Tarr Sprint Andráshida
0-3 (0-3)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés,
Hévíz.

Meghívó
BAYER ZSOLT ÚJSÁGÍRÓ ÉS
BENCSIK ANDRÁS,
A MAGYAR DEMOKRATA HETILAP
FÕSZERKESZTÕJÉNEK ELÕADÁSÁRA
MÁJUS

8-ÁN

SZERDÁN
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ÓRAKOR

KERÜL SOR
A

MINDSZENTY JÓZSEF ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
TORNATERMÉBEN.

A TALÁLKOZÓN KÖSZÖNTÕT MOND
VIGH LÁSZLÓ
ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ,
A FIDESZ ZALAEGERSZEGI
VÁLASZTÓKERÜLETÉNEK ELNÖKE.
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT
SZERETETTEL VÁRNAK!

– Egyértelmû. A következõ
idényt szerényebb költségvetéssel
tervezzük. A társasági adóból nagyobb szeletet akarunk megszerezni az elmúlt évinél, amelyre jó esélyt
látok. Nyilván ehhez mérten a szakmai célok is változnak. A felnõtt játékosokat is szeretnénk bevonni az
utánpótlás nevelésébe. Bár még
nem alakult ki a játékoskeret, de a
jövõben a 4–6. hely megszerzésére
látok lehetõséget.
– Lehet már tudni, ki megy, ki
marad?
– Gáll Tamás vezetõedzõnk
megkezdte a tárgyalásokat a lányokkal és menedzsereikkel. A
csapat keretének több mint a fele
kinyilvánította, hogy szívesen maradna, de akadnak olyan játékosok, akik szeretnék máshol is kipróbálni magukat. Örvendetes
tény viszont, hogy jelentkezett
hozzánk olyan kosárlabdázó, aki
már szerepelt nálunk. Neveket
nem mondanék, mivel a tárgyalások elején tartunk. Egy biztos, harcos, jó szellemû játékoskeretet
szeretnénk kialakítani, amelytõl elvárható lesz a célok teljesítése.

MEGOSZTVA, DE TÖRVE NEM
KÉT BAJNOK A NÕI TEKÉZÕKNÉL
 Elõzõ lapszámunkban örömmel adtunk híradást arról, hogy a
ZTE ZÁÉV nõi tekecsapata immár másodszor magyar bajnok lett.
Nos, lehet, hogy korán örültünk?
Az elmúlt héten
ugyanis összehívták a
Magyar Tekeszövetség
elnökségét, s a napirendek sorában szerepelt a
Rákoshegyi VSE beadványa is, amelyben vitatták a ZTE ZÁÉV bajnoki címének jogosságát. A tanácskozáson
részt vett Borsos József, a ZTE
ZÁÉV elnöke, egyben az országos szövetség elnökségének tagja, aki így számolt be az ott történtekrõl.
– A testület úgy határozott,
mivel a versenykiírás nem egyértelmû, mindkét csapatot bajnok-

nak tekinti, és ez már
végleges. A két csapat
nemzetközi
kupaszereplésérõl is döntés született. A ZTE ZÁÉV a
bajnokokat megilletõ Világ Kupán indulhat,
amennyiben nevez. A
Rákoshegy a második
számú sorozatban, az
Európa-kupában
szerepelhet.
Számunkra az így megszerzett
aranyérem is szépen csillog. A lányok a nehézségek ellenére is példásan küzdöttek, remek kollektívát
alkottak. Megérdemeljük a bajnoki
címet, még, ha az utólag megosztásra is került.
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Hirdetés

LÉPÉST TARTANI A KIHÍVÁSOKKAL
EU-S FEJLESZTÉS A VOKSH-NÁL
 – Társaságunk lépést kíván tartani az új kihívásokkal, ennek
adó szaktanfolyamok szerveérdekében jelentõs fejlesztésbe fogott – tájékoztat Kiss Ferenc, zésénél.
a VOKSH Oktatási Kft. ügyvezetõje. – Európai uniós támogatás– A vállalkozói képzés újdonsal ingatlan- és informatikai fejlesztést valósítottunk meg.
sága, hogy a vállalkozások szakmai irányítóinak 10 évente toAz Új Széchenyi-terv kereté- zett tanfolyamokon, és tettek – vábbképzési vizsgát kell tenniük
ben, a mikrovállalkozások fejlesz- 95 százalékuk elsõ nekifutásra – – veszi át a szót Kovács Attila, a
tésére rendelkezésre álló forrá- sikeres vizsgát – folytatja az ügy- VOKSH Kft. oktatásvezetõje. –
sok kihasználásával, mikrohitel, vezetõ.
Ez vonatkozik az autóbusz-közilletve saját forrás igénybevételéA csökkenõ piaci kereslet el- lekedés, valamint a közúti árufuvel közel 11,5 millió forintos össz- lenére a kategóriás gépjármû- varozás területén dolgozókra is.
Fokozottabban ellenõrzi a hatóság a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységeket
is, valamint a mezõgazdasági
vegyszerek, az üzemanyagok, illetve az undort keltõ anyagok
szállításának területét is.
Idén szeptember elsejétõl hatályba lépõ új OKJ az emelõgépeket, targoncákat és földmunkagépeket kezelõk képzésénél is
új elõírásokat fogalmaz meg,
amelyekre leginkább a képzések
óraszámának növelését, illetve
a vizsgafeltételek szigorítását jelentik. Ez természetszerûleg a
díjak emelkedésével is együtt jár.
– A zalagerszegi központunkban, valamint a nagykanizsai kiköltséggel meglévõ épületükön vezetõi képzést kiemelten ke- rendeltségünkön folyamatosan
bõvítést hajtottak végre, illetve zelik, hallgatóik mintegy 35 szá- indítjuk a megváltozott életkorkorszerû oktatástechnikai eszkö- zaléka ezt veszi igénybe. To- hoz kötött tehergépkocsi- és
zöket szereztek be.
vábbra is indítják tehergépko- autóbusz-, illetve személygépA beruházás eredményekép- csi- és autóbusz-vezetõk szá- kocsi-vezetõk tanfolyamait is –
pen oktatási tevékenységüket mára a GKI-s tanfolyamokat, mondja végezetül Kiss Ferenc. –
bõvíteni tudják, ami lehetõvé te- amelyeknek elvégzése már a S ami sokak számára vonzó leszi foglalkoztatottjaik megtartá- saját számlás szállításnál is kö- het, tanfolyamainkat a vállalkosát, sõt számuk növelését.
telezõ. A megjelent jogszabály- zókhoz kihelyezett formában és
– A fejlesztésbe azért is mer- ok több újabb kihívást tartogat- az igényekhez igazodóan szertünk belevágni, mivel az elmúlt nak számukra is a vállalkozók vezzük.
évben folyamatosan emelkedett képzésénél, az ADR veszélyes
A társaságról és a fejlesztéhallgatóink száma, közel 1100-an áruk szállítására felkészítõ, il- sekrõl bõvebb információ a
vettek részt az általunk szerve- letve az OKJ-s szakképesítést www.voksh.hu oldalon olvasható.

BELVÁROSI
TÁRSASHÁZBAN
KÖZÖS HELYISÉGEK
KIADÓK.

PARKOLÁS

INGYENES.

ÉRDEKLÕDNI:
92/315-215
TELEFONSZÁMON.

AZ EURO ECSET BT.
sokéves gyakorlattal, szakmai
tudással és garanciával vállal
közületek és a lakosság részére
festést, mázolást, tapétázást,
továbbá kiegészítõ munkákat
(kisebb kõmûves- és burkolómunkák). Ingyenes helyszíni
felmérés és árajánlat. Gyors,
megbízható minõségi munkavégzés referenciákkal.
Érdeklõdni: Józsa Ferenc
Zalaegerszeg, 20/217-2863

KERTVÁROSBAN
KÉTSZOBÁS,
KÖZPONTI FÛTÉSES
LAKÁS
HOSSZÚ TÁVRA KIADÓ.
ÉRDEKLÕDNI:
92/315-215
TELEFONSZÁMON.

APRÓHIRDETÉS
 Zalaegerszeg – Besenyõi
Öreghegyen gondozott építési
telek 1006 m2 gyümölcsössel,
út mellett – télen is megközelíthetõ! – 2 millió forintért eladó.
Érd.: 20/9674-612.
 Zalaegerszeg – Besenyõi
Öreghegyen erdõ melletti
zártkerti lakóingatlan 2800 m2
területtel, 2,9 millió forintért
eladó. Érd.: 20/9674-612.
 KUBOTA 14 LE összkerékmeghajtású kistraktor 900.000 Ftért eladó. Érd.: 20/9674-612.
 1–2. emeleti, déli vagy nyugati fekvésû, 2 szobás lakást
vásárolnék, készpénzért. Tel.:
36-30/905-9311.

KERTVÁROSBAN
1+2 FÉLSZOBÁS
LAKÁS
TULAJDONOSTÓL
ELADÓ.

ÉRDEKLÕDNI:
06-30/298-7379

