u
h
.
a
i
d
e
m
a
l
a
z
.
w
ww

XXI. évfolyam, 21. szám

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

2013. június 18.

BARNAMEZÕS IPARTERÜLETEK
z

z

VIZSGÁLNI KELL A FEJLESZTÉSI LEHETÕSÉGEKET

FELVENNI A KAPCSOLATOT AZ INGATLANOK TULAJDONOSAIVAL

 Zalaegerszeg az ötvenes években fejlõdött jelentõsebb ipari településsé. A ruhagyár volt az elsõ nagyobb beruházás, amely megvalósult, az akkori Lenin út, ma Platán sor nyugati oldalán, mely
akkor még beépítetlen terület volt. Aztán következett a tejipari vállalat, szintén ezen a helyszínen. A késõbbi üzemek, a Ganz-Mávag,
Caola, Alugépgyár, Zalahús a város keleti területén, míg a
Zalabaromfi, a Hûtõház az északnyugati területen kaptak helyet.
– V. Zs. –
A város lakossága ezekben az
években mintegy 15 ezer fõ volt, a
nagyfokú iparosítás következtében nõtt fokozatosan a zalai megyeszékhely lélekszáma. Megépült a landorhegyi és a kertvárosi
lakótelep, és a nyolcvanas évekre
a lélekszám elérte a hatvanezret.
Ugyanakkor a város szerkezete
– több oldalról is dombok veszik
körül – gátat szab a terjeszkedés-

nek, viszont a gazdaság fejlõdése
szempontjából napjainkban is kiemelt jelentõsége van az ipartelepítésre alkalmas területek feltárásának és hasznosításának. Zalaegerszegen jelenleg két kiemelt,
döntõen önkormányzati tulajdonban lévõ zöldmezõs iparterületként szolgáló területet tartanak
számon: a 76-os elkerülõ út mellett az északi ipari parkot, és a város déli határánál, a Flextronics
üzem mellett, a déli ipari parkot.

A zalaegerszegi önkormányzat
tulajdonában elsõsorban zöldmezõs beruházások megvalósítására alkalmas ingatlanok vannak, illetve voltak, és ezek fejlesztéséhez, közmûvesítéséhez jelentõs
önkormányzati forrást biztosítottak az elmúlt években. A város
elemi érdeke, hogy a lehetõ leggyorsabban tudjon reagálni a felmerülõ befektetési lehetõségekre.
A zöldmezõs beruházások esetében azonban az azok megvalósításához, épületek, üzemcsarnokok megépítéséhez hosszú idõ
szükséges, és ez korlátozza a
gyors hasznosíthatóságot. Ezért
célszerû figyelni a barnamezõs
beruházásokra alkalmas területekre is.
(Folytatás a 2. oldalon.)

(Fotó: pP)

SIKERES ÉVAD A GAZDASÁGI FEJLÕDÉSÉRT
NYÁRI SZÜNET ELÕTTI ÉRTÉKELÕ A SZÍNHÁZBAN TÉRSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK MEGYEI TÁMOGATÁSSAL

 Izgalmas és eredményes szezont zárt a Hevesi Sándor Színház, hangzott el a teátrum pénteki, évadzáró társulati ülésén. Dr.
Besenczi Árpád igazgató az elmúlt hónapok történéseit összefoglalva elmondta: példátlan sérülés- és betegséghullám söpört
végig idén a színházban, így különösen örül, hogy minden szempontból sikeres évadot zárhatnak.
– pet –
Tucatnyi színész szenvedett törést, vagy esett át valamilyen betegségen a szezon alatt, ami jelentõs
átszervezésekkel járt. Az igazgató
reméli, hogy jövõre a kollégákat kevesebb baj éri, és mindenki megpróbál jobban vigyázni magára.
A Hevesi Sándor Színház idén
ünnepelte harmincadik születésnapját, az ünnep alkalmából, a színházalapító Ruszt József tiszteletére

mellszobrot avattak a nézõtéri galériában az évad elején. A színháznak összesen 275 elõadása volt az
idén, több mint 69 ezer nézõ látogatott el az intézménybe, a bevételük
pedig közel 96 és fél millió forint
volt. A bérletesek száma pedig idén
elõször meghaladta a tízezret.
Nagy Ferenc szervezési osztályvezetõt emiatt külön meglepetés-díjban részesítette Vigh László országgyûlési képviselõ.
(Folytatás a 2. oldalon.)

 A megyei közgyûlés múlt heti ülésén a térségfejlesztési feladatkörhöz kapcsolódóan Manninger Jenõ elnök a következõket
mondta.
Miután a kormány 2012. december 20-án hozott határozatával az ország harmadik kiemelt jármûipari központjává nyilvánította a
Zalaegerszeg–Szombathely–
Szentgotthárd térségében megvalósult Nyugat-Pannon Jármûipari
és Mechatronikai Központot, elindult az a kutatásfejlesztési és innovációs munka, amely jelentõsen
hozzájárulhat a központ kiteljesedéséhez, az övezet gazdasági fejlõdéséhez. E tevékenység megerõsítése érdekében a szentgotthárdi Opel-gyár vezetésével megalakult Zala és Vas megyei partne-

reket magában foglaló konzorcium
egy versenyképességi pályázatot
nyújtott be az Innovációs Alapból
elnyerhetõ támogatásra. A Zala
Megyei Önkormányzat a jármûipa-

ri központ további fejlõdése és elõrelépése szempontjából kulcsfontosságúnak tartja, hogy a pályázat
sikeres legyen, és a gyakorlatban
is megvalósulhasson a térség fejlõdését szolgáló kutatási program,
ezért elvi támogatásáról szóló nyilatkozattal kívánja elõsegíteni a
kedvezõ döntést.

MEGNYITOTTA KAPUIT
AZ AQUACITY
(2. oldal)

 Második alkalommal került
megrendezésre a Göcseji Falumúzeumban a Népi gyermekjátékok olimpiája. A nagyszüleink,
dédszüleink hagyományos játékainak emléket állító vidám vetélkedõn hét csapat mérte össze
erejét. A programot Balaicz Zoltán alpolgármester, Velkey Péter
humánigazgatási osztályvezetõ
és a ZTE egykori labdarúgója,
Bita József nyitotta meg.
A zalaegerszegi és alsónemesapáti diákok a skanzen egyes
portáit végiglátogatva vetélkedhettek a különféle „olimpiai számokban”. Volt zsákban futás, sáron járás, kötélhúzás, kosárra
dobás, bakugrás és karikahajtás.
Némi gyakorlás és kisebb nagyobb csetlés-botlás után a gyerekek hamar beletanultak a korbeli játékszerek alkalmazásába,
s jól teljesítettek a rajt után.
A versenyt a Petõfi-iskola
csapata nyerte, második helyen a
Liszt-iskola Csodaszarvas csapata végzett, a harmadik helyezést
pedig az izsákos diákok nyerték.
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Közélet

MEGNYITOTTA KAPUIT AZ AQUACITY SIKERES ÉVAD
CÁPADOBÁLÁSSAL ÉS A DELTA ZENEKARRAL

 Igazi nyári idõ és kitûnõ hangulat várta a strandolni, pihenni
vágyókat az AquaCity-ben. A vízicsúszda- és élménypark szombaton nyitott ki. Este hattól a Delta zenekar zenélt, és a jókedvet
fokozóan a hagyományos cápadobálás sem marad el. A hétvégén extra kedvezményekkel válthattak belépõjegyet az érdeklõdõk. A szezonbeli várakozásokról és a programokról a nyitás
elõtti csütörtökön tartottak sajtótájékoztatót.
– AL –
Gyutai Csaba, Zalaegerszeg polgármestere hangsúlyozta, az AquaCity Zalaegerszeg és környékének
legnagyobb idegenforgalmi attrakciója, amit a turisztikai kiállításon elvégzett felmérésük is megerõsített.

Ezt fejleszteni kell, és olyan marketingakciókat kell kigondolni, ami
megkülönbözteti a többitõl. A zalaegerszegi vízicsúszda- és élménypark ugyanis nem a sokadik akar
lenni, hanem egy olyan sajátos hangulatú fürdõ- és szórakozóhely, ahol
a belföldi és külföldi turisták felejthetetlen élményeket szerezhetnek.

A nyitást felújítási és fejlesztési
munkálatok elõzték meg. A
bébimedencénél és a jacuzzinál
árnyékolót helyeztek ki, új akadálymentes útvonalakat hoztak
létre a babakocsis közlekedést
megkönnyítendõen. Legnagyobb
beruházásként újraburkolták a

gyermekmedencét, ami 12 millió
forintba került. A polgármester
megemlítette azt is, hogy a tavalyi
esztendõ kiemelkedõen jól sikerült, 92 ezer látogató volt. Idén is
hasonló üzleti eredményt és látogatószámot várnak. Végezetül
hangsúlyozta: az AquaCityt azért
építették, hogy az a zalaegersze-

JUBILÁLNAK A KERTBARÁTOK
 Jubileumot ünnepelnek az idén a zalaegerszegi kertbarátok. Az országos szövetséggel egy idõben, 1968-ban alakultak meg, bár a jogi, egyesületi bejegyzés csak késõbb történt.
A valós közösségi és hagyományápoló tevékenység, a hazai
termények, a kerti munka és a termõföld szeretete azonban
kezdetektõl, 45 éve (sõt gyaníthatóan jóval elõbbrõl) jellemzi
a jelenleg 60 fõs tagságot. A vacsorával egybekötött ünnepi
együttlétnek a Keresztury VMK adott otthont.
Az ünneplõk megtöltötték a
VMK színháztermét. Kertészeket és a kertészkedést éltetõ
mûsor mellett számos köszöntõ
hangzott el. Így a város nevében Balaicz Zoltán alpolgármester, az országos szövetség képviseletében Szent-Miklóssy Ferenc tiszteletbeli elnök, szakértõként dr. Pálfi Dénes, míg az
ünnepeltek
szószólójaként
Mrakovics Miklósné, a Zalaegerszegért Díjjal is elismert Zalaegerszegi Hagyományápoló

Kertbarát és Kulturális Egyesület elnöke kapott szót.
Az ünnepség során a Kertészek és Kertbarátok Országos
Szövetsége elnöki elismerésében részesült többek között
Gyutai Csaba polgármester is.
A rendezvényhez kapcsolódóan kiállítás is nyílt a
Keresztury VMK-ban, mellyel a
nagyközönség felé szeretne
nyitni, az egyébként számos
gyümölcsözõ kapcsolatot ápoló
egyesület.

giek törzshelye, találkozóhelye legyen, ezt a szándékot támasztja
alá, hogy 2012-ben, a tízéves jubileum évében több mint 35 ezren
keresték fel Egerszeg-kártyával a
fürdõt.
Kugler László, az Egerszegi
Sport- és Turizmus Kft. ügyvezetõje arról beszélt, hogy az
AquaCity imidzsében továbbra is
a tengerparttal való összehasonlítást helyezik elõtérbe. Azt tapasztalják ugyanis, hogy fõleg az
ország más területein élõ belföldi
turisták egyre inkább az ilyen típusú, minõségi hazai fürdõhelyeket, mint a zalaegerszegi, részesítik elõnybe, mintsem a külföldi
tengerpartokat. Ezt a kedvezõ
tendenciát célzott marketinggel,
még gazdagabb programkínálattal és még színvonalasabb szolgáltatással akarják használni ki.
Az ügyvezetõ tájékoztatta a sajtó
munkatársait a várható kedvezményekrõl és a júniusi programokról is.

NYÁRI SZÜNET ELÕTTI ÉRTÉKELÕ A SZÍNHÁZBAN

(Folytatás az 1. oldalról.)
A szakma felfigyelt a Színésznõk címû, Háziszínpadon játszott
elõadásra, mely néhány hete kiválón szerepelt a POSZT-on. Ecsedi
Erzsébet alakítása pedig országos
visszhangot váltott ki. Két nagyszínpadi elõadás premiere is
standing ovation-nal (vagyis állva
tapsolással) végzõdött; a Made in
Hungária és a Figaro házassága.
Ez utóbbi darabbal kapcsolatban
Besenczi Árpád elmondta: bár voltak negatív megjegyzések, hogy
miért Alföldi Róbertet hívják rendezni, a Nemzeti Színház leköszönõ igazgatója beváltotta a hozzá
fûzött reményeket, és rövid idõ
alatt kiváló produkciót varázsolt a
színház színpadára. Szintén sikeres volt a fiataloknak szóló Kebab
címû diszkószínházi elõadás,
mellyel több nyári fesztiválra is
mennek.
Ami a jövõ évadot illeti, négy
színmûvész (Tánczos Adrienn, Ti-

Ecsedi Erzsébet

sza Anita, Gulyás Hermann Sándor és Kató Balázs) megválik a
társulattól, és máshol folytatják a
munkát. Õsszel a Csíksomlyói

passió címû elõadással kezdenek
Csiszár Imre rendezésében, majd
egy kortárs zalai szerzõ, Szálinger
Balázs mûve (Köztársaság) kerül
mûsorra. Mivel a megyei önkormányzat kiesõ hatvanmillió forintja
miatt a színház nehéz helyzetben
van, ezért a mûsortervre vonatkozóan készülnek B és C változattal
is.
Balaicz Zoltán alpolgármester
hozzáfûzte: ebben az évben sikerült pótolni a hiányzó pénzösszeget, reméli, hogy a 2014-es esztendõre is találnak majd megoldást.
Az évadzáró alkalmából több
díjat is kiosztottak. Közönségdíjas
lett Kiss Ernõ, a legjobb elõadás
díját a Made in Hungária kapta, a
Színházbarát Kör díját pedig
Tánczos Adrienn. Idén Szakály
Aurél nyerte a Forgách-gyûrût,
Máriáss-díjban Lõrincz Nikol,
Aranydeszka díjban Székely Tibor
anyagbeszerzõ részesült. Az évad
Nívódíjasa Ecsedi Erzsébet lett
(aki a POSZT-on a legjobb nõi alakításért járó elismerést vehette át
a Színésznõkben nyújtott munkájáért). A fiataloknak járó jutalmak
közül a Hevesi Sándor Színház
Cserebogár-díját Zsíros Viktor, a
Terminátor-díjat pedig Barcsi Márton vehette át.

ORSZÁGOS HÍRÛ PRODUKCIÓ MEGALAKULT
AZ IKSZ
ZALAEGERSZEGRE ÉRKEZIK A MACSKÁK

 Szeptemberben Zalaegerszegen is bemutatásra kerül a világszerte népszerû Macskák címû musical. A Madách Színház fergeteges produkcióját az OktóberFest keretében, szeptember 13-án
láthatja a közönség a Városi Stadionban. A részletekrõl a városházán tartottak sajtótájékoztatót a szervezõk.
Elöljáróban Balaicz Zoltán alpolgármester elmondta: örül,
hogy az idén 30 éves produkció –
melyet 2007-ben újítottak fel – városunkban is bemutatásra kerül,
ráadásul egy különleges helyszínen. Tóth Krisztián, az OktóberFest szervezõje régóta úgy gondolja, hogy a ZTE-stadion nemcsak futballmeccsek lebonyolítására alkalmas, hanem kulturális,

mûvészeti produkciók befogadására is. Így született meg a gondolat, hogy az õszi programsorozat keretében egy országos sikerû produkciót hozzanak Zalaegerszegre.
Wettstein Tibor, a Madách
Színház gazdasági vezetõje zalaegerszegiként különösen örül annak, hogy szülõvárosában is bemutathatják a musicalt, melyben

ISMÉT RINGATÓ JUNIÁLIS

ráadásul a Hevesi Sándor Színház egyik színésze, Foki Veronika is játszik. Mindlevery szerepében, egy mókás, tolvaj macskalányt alakít majd.
T.S. Eliot angol költõ Macskák
címû versciklusából született musicalt 1983. március 25-én mutatták be elõször Angliában. Magyarországon nem sokkal a londoni premier után láthatta a közönség. Az elmúlt harminc év
alatt összesen 1400-szor került
színre a produkció, másfélmillió
nézõ váltott rá jegyet, s 190 mûvész alakította az egyes szerepeket.
A zalaegerszegi bemutatóra –
mely a teljes, kõszínházban játszott elõadás lesz – még lehet jegyet vásárolni a Hevesi Sándor
Színházban.

 Megtartotta alakuló és tisztújító ülését az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség
(IKSZ) zalaegerszegi csoportja.
A hivatalos ülésen a 31 helyi
középiskolás és fõiskolás fiatalt tömörítõ zalaegerszegi
csoport megválasztotta tisztségviselõit.
A szövetség helyi elnöke Herold Barnabás, eddigi megbízott
elnök lett, míg az alelnöki teendõket Varga Áron, a titkári feladatokat pedig Végh Márk látja majd el.
A tisztújító rendezvényen a budapesti elnök, Csontos Sandra is
részt vett.
A Fidesz és a KDNP jelenlévõ
vezetõi támogatásukról biztosították az új jobboldali zalaegerszegi
ifjúsági szervezetet.

HARMADIK ALKALOMMAL VÁRJÁK A CSALÁDOKAT

BARNAMEZÕS IPARTERÜLETEK
(Folytatás az 1. oldalról.)
Felmérni az adottságait, megvizsgálni a szükséges fejlesztési feladatokat és irányokat, illetve, hogy
az önkormányzat milyen módon
vállalhat aktívabb szerepet ezeknek
a területeknek az újraélesztésében.
A város gazdaságának fejlõdése érdekében az önkormányzat közremûködése annak ellenére is megfontolandó, hogy a barnamezõs beruházásokra alkalmas területeken
található ingatlanok jellemzõen magánkézben vannak.
Zalaegerszeg közgyûlése e héten nem véletlenül tárgyal a barnamezõs iparterületek fejlesztési lehetõségeirõl, és arról, hogy a területeken található ingatlanok tulaj-

donosaival fel kell venni a kapcsolatot a területek hasznosítása érdekében. „Az állapotfelmérést a
lehetõ legrövidebb idõn belül célszerû befejezni, és annak alapján
rögtön el is készíteni a város területének egészét átfogó fejlesztési
koncepciót a zalaegerszegi barnamezõs iparterületek újraélesztésére” – fogalmazott a képviselõk elé
kerülõ elõterjesztés.
Természetesen külsõ pénzügyi
forrásokat is fel kell kutatni, folyamatosan figyelni az uniós és hazai
támogatási pályázatokat és megvizsgálni a Magyar Fejlesztési
Bank önkormányzati infrastruktúra-fejlesztési programjában elkülönített hitellehetõségeket is.

 „Vedd ölbe, ringasd, énekelj” – sokak számára már bizonyára jól ismert az idézett jelmondat. Évek óta mûködik Zalaegerszegen Ringató foglalkozás, június 29-én pedig harmadik alkalommal kerül sor a Ringató juniálisra. A hagyományokhoz híven az Apáczai VMK-ba várják a kisgyerekes családokat a szervezõk.
Az anyukák, apukák és a legkisebb gyerekek délelõtt tíz órától
vehetnek részt a zenés, verses, játékos foglalkozáson, melyet ezúttal is Hochrein Judit vezet, a Kis-Hétrét zenekar közremûködésével. Tizenegy órától a Hochrein Juditból, Kardos Endre Boziból
és Lõrincz Kálmánból álló formáció koncertet is ad a játszótéren.
A Ringató Juniális idején kézmûves-foglalkozások és játszóház
is várja a gyerekeket. A civil és baráti összefogással megvalósuló
rendezvényt rossz idõ esetén is megtartják; akkor minden program
az Apáczai VMK aulájába kerül.
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ELFOGADÁS, KREATIVITÁS
PROGRAM A LANDORHEGYI-ISKOLÁBAN

J
Ó GYAKORLAT
IRÁGÜNNEP A BELVÁROSBAN

V

50 EZER TÕ EGYNYÁRI VIRÁG KERÜLT KIÜLTETÉSRE

 Mintegy ezer négyzetméternyi virágfelületet ültettek be közel
ötvenezer tõ egynyárival az elmúlt három hétben a Városgazdálkodási Kft. szakemberei. Az idei évi fajtaválasztékban megtalálhatók a hagyományosnak mondható, mindenki által jól ismert növények, valamint az újdonságnak számítanak a bordó levelû, törpe növekedésû dáliák, gumús begoniák, sétányrózsák, díszfüvek.
Fûszernövények is színesítik a
város virágágyásait, és elfoglalták
helyüket a belvárosban a kedvelt
leanderek. A zalaegerszegi virágünnepen a Széchenyi tértõl a polgármesteri hivatalig
megtekintette a tavasszal kiültetett
virágokat Gyutai
Csaba polgármester, akit Horváth
István, a Városgazdálkodási Kft.
ügyvezetõje
és
Horváth Zsuzsanna tájépítész tájékoztatott a virágosítás részleteirõl.
Fontos, hogy
milyen egy belváros képe turisztikai és idegenforgalmi szempontból – fogalmazott Horváth István,
hozzátéve, bármelyik európai várossal felvehetik a versenyt a virágosításban. Gyutai Csaba is azt
mondta, hogy több európai város
is megirigyelhetné Zalaegerszeget. A város mindig híres volt virágos belvárosáról. Mindezt jelzi,

egész évben rendben tartja, ezzel
hozzájárul a város esztétikusabb
látképéhez.
Horváth István elmondta: bíznak abban, hogy a felhívásra számos családi ház, társasház, kereskedelmi egység, oktatási intéz-

 A zalaegerszegi kertvárosi
óvoda vezetõje, Kemendi
Györgyné és óvodapedagógusa, Oláhné Csák Zita által készített pedagógiai módszertani újító törekvése – Jó gyakorlat
címmel elfogadott gyûjteménye
– felkeltette a Mosonmagyaróvári Integrált Óvoda nevelõtestületének érdeklõdését.
Ennek keretében 2013. június
5-én szakmai kirándulást szerveztek a zalaegerszegi kertvárosi
óvodába. A kölcsönös tapasztalatszerzés, ismerkedés, kötetlen beszélgetés után sor került a „Jó
gyakorlat” megvásárlására, az
adásvételi szerzõdés megkötésére.

FOTÓKIÁLLÍTÁS
 A Keresztury VMK szervezésében június 28-án 18
órakor kerül sor Gál Cecília:
Portrék és Életképek címû
fotókiállításának
megnyitójára.

hogy évek óta sikerrel rendezik
meg a Virágos Zalaegerszegért
programot.
Elhangzott, az idei évben is
meghirdeti a versenyt a Városgazdálkodási Kft. A környezetszépítõ
verseny sokkal többrõl szól, mint
virágosításról. A pályázó azt vállalja, hogy közvetlen környezetét

mény jelentkezik. A versenyzõk –
július 15-ig jelentkezhetnek – minden segítséget megkapnak a Városgazdálkodási Kft.-tõl.
A polgármesteri hivatal elõtt virágvásárra került sor, a rendezvényt a Dózsa-iskola tanulóinak
táncelõadása tette még színesebbé.

VÁROSOK KÖZÖTTI EGYÜTTMÛKÖDÉS
KIALAKULÓBAN A KAPCSOLAT A SZÉKELYFÖLDI BARÓT VÁROSSAL

 2013. június 6–9. között háromfõs hivatalos delegáció –
Dékány Endre és Kauzli Józsefné önkormányzati képviselõk, valamint Bogár Beáta, a polgármesteri hivatal nemzetközi szakreferense – utazott az erdélyi Barótra, az ekkor megrendezett Barótnapok rendezvénysorozatra.
Barót város a Székelyföldön,
Kovászna megyében található. A
közel kilencezer lakosú, 70%-ban
magyarok lakta település az Erdõvidék központja. Sepsiszentgyörgytõl 48 km-re északnyugatra

szorosabbá és szélesebbé vált,
amelynek eredményeként az utóbbi idõben hivatalos szinten is elkezdõdött az együttmûködés. Az
idei Egerszeg Fesztiválon Zalaegerszegen járt egy baróti csoport

ti csoportja is részt vett. A programok közt különbözõ témájú kerekasztal-beszélgetések – vállalkozók és az önkormányzat együttmûködése, az EU-ban történõ
munkavállalás feltételei, turisztikai
lehetõségek és marketing – is szerepeltek, amelyeken a zalaegerszegi küldöttség is megosztotta tapasztalatait a jelenlévõkkel.
A megbeszéléseken a városok
közti együttmûködés különbözõ le-

a Baróti-medence közepén fekszik, a Barót-patak szeli át.
A Baróton mûködõ Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont és a zalaegerszegi Széchenyi István Szakközépiskola között 2009-ben jött
létre testvériskolai kapcsolat,
amely az elmúlt években egyre

Lázár-Kiss Barna András polgármester vezetésével, aki egyúttal a
Baróti Napokra szóló meghívást is
átadta.
Az Európai Unió támogatásával
megvalósuló rendezvénysorozaton számos magyarországi testvérváros küldöttsége és mûvésze-

hetõségei is szóba kerültek, amelyet, különösen ifjúsági területen
mindkét önkormányzat támogat.
Ennek jegyében a nyáron már
baróti fiatalok érkezhetnek a Zalaegerszegen megrendezendõ Kárpát-medencei ifjúsági táborba.
Bogár Beáta

A tárlatot Balaicz Zoltán
alpolgármester nyitja meg.
Közremûködik: a Folkish zenekar.
Helyszín: Art Mozi (Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4–6.).
A kiállítás 2013. július 27-ig
látogatható.
(„A képek ott vannak, csak
meg kell õket örökíteni. A
legjobb kép az igazság – fogalmazott Robert Capa.)

 Különbözõ mûvészeti tevékenységek terén kínál képességfejlesztést, elsõsorban hátrányos helyzetû diákok számára a Nemzetközi Yehudi Menuhin Alapítvány által támogatoptt MUS-E
program. Magyarországon 1994 óta létezik ez a lehetõség, országosan hat intézmény kapcsolódásával, köztük van a zalaegerszegi Landorhegyi-iskola is. Az idei tanévben érintett két osztály
munkáiból készült tárlatra, illetve színielõadásra várták az érdeklõdõket.
A szakkörök Ecsedi Erzsébet
színmûvész és Tánczos György
mûvésztanár vezetésével zajlanak. Kiemelték, elsõsorban képességfejlesztés és tehetséggondozás a program lényege,
mégis egyfajta mûvészeti tevékenységnek értékelhetõ, mely fõként a munka, a közösségi munka szeretetére, az alkotás örömére tanít.

– Vigyék tovább az élményt,
használják a tudást, amit megszereztek, feledtesse a hétköznapi
gondokat, adja az alkotás felszabadító erejét, segítse egymás elfogadását – mondta a kurzus zárásaként Tánczos György, útravalóul
a programból kiváló (Magyarországon jelenleg csak alsós korosztály támogat az alapítvány) negyedikeseknek.

4

Városháza
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY – ZALAEGERSZEG
A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ”,
1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

ÁLLÁS-

PÁLYÁZATOT HIRDET
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY – ZALAEGERSZEG
ISKOLAORVOSI SZOLGÁLAT

PÁLYÁZATI

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET

HIRDETÉS

ISKOLAORVOS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ
FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI
INTÉZMÉNY KÖZPONTI ÜGYELETÉRE

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

SZAKDOLGOZÓ

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg.

(ÜGYELETES NÕVÉR
MUNKAKÖRBE)

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
iskolaorvosi feladatok ellátása a munkaköri leírás és a 26/1997.
(IX. 3.) NM-rendelet alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• egyetem, szakképesítés a 26/1997. (IX. 3.) NM-rendeletben
meghatározottak szerint,
• magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• egyetem, iskolaorvostan–ifjúság-egészségügy szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, diploma és szakvizsga-bizonyítvány másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követõen
azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lékai Katalin nyújt, a 06-30-964-7540-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Egészségügyi Alapellátási Intézmény – Zalaegerszeg címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kis u. 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számot: 32/2013, valamint a
munkakör megnevezését: iskolaorvos.
Elektronikus úton dr. Lékai Katalin részére a eualapellatas@
zalaszam.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 27.

Cím

Alapterület
(m2)

Szobaszám

Feltételek:
Ápoló (OKJ 54501201)/
körzeti ápoló/körzeti
közösségi szakápoló/felnõtt
szakápoló/mentõápoló/
diplomás ápoló/egyetemi
okleveles ápoló/mentõtiszt.
Büntetlen elõélet,
magyar állampolgárság.
Érdeklõdni lehet:
Tel.: 30/9647-540
E-mail:
eualapellatas@zalaszam.hu
Jelentkezés írásban:
Egészségügyi Alapellátási
Intézmény
intézményvezetõ
8900 Zalaegerszeg, Kis u. 8.

BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a LÉSZ Kft. nyilvános pályáztatás útján kívánja hasznosítani az alábbiakban felsorolt bérleményeit:
Bérbeadás idõtartama maximum 5 év.

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

A lh. fsz. 1.

34

1

összelõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
komfortos

179

6.086

A lh. fsz. 6.

38

1

összelõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
komfortos

179

6.802

A lh. I/20.

36

1

összelõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
komfortos

179

6.444

A lh. I/25.

34

1

összelõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
komfortos

179

6.086

A lh. I/26.

34

1

összelõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
komfortos

179

6.086

A lh. II/38.

38

1

összelõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
komfortos

179

6.802

A lh. II/39.

36

1

összelõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
komfortos

179

6.444

B lh. II/45.

34

1

összelõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
komfortos

179

6.086

B lh. II/47.

38

1

összelõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
komfortos

179

6.802

B lh. II/49.

38

1

összelõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
komfortos

179

6.802

B lh. II/51.

34

1

összelõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
komfortos

179

6.086

A lh. t.tér 52.

34

1

összétkezõ, elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC
komfortos

179

6.086

A lh. t.tér 54.

34

1

összétkezõ, elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC
komfortos

179

6.086

A lh. t.tér 56.

34

1

összétkezõ, elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC
komfortos

179

6.086

A lh. t.tér 61.

42

2

összétkezõ, elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba, WC
komfortos

179

7.518

TELJES MUNKAIDÕBE.

A MUNKAKÖR BETÖLTHETÕ
2013. JÚLIUS 1-JÉTÕL.
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
ZALAEGERSZEG, BOTFY U. 1.

Egyéb helyiségek

Átalszegett u. 23/A

FELVÉTELT HIRDET
KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONYBA,

HIRDETMÉNY

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.
2013. június 21. (péntek)

Fizetendõ óvadék

Fizetendõ bánatpénz
(havi bruttó bérleti díj)

1440 Ft+áfa/m2/hó

87.234 Ft

43.617 Ft

iroda, mûhely

17,80 m

2

1440 Ft+áfa/m /hó

65.105 Ft

32.553 Ft

iroda, mûhely

36,60 m2

1440 Ft+áfa/m2/hó

133.868 Ft

66.934 Ft

raktár

6,57 m2

420 Ft+áfa/m2/hó

+ 7009 Ft

+ 3.504

Balatoni u. 3.

raktár

7,00 m

420 Ft+áfa/m2/hó

7.468 Ft

3.734 Ft

–

a házastársak egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalkozással rendelkezik,

Jókai u. 34/b

a kérelem benyújtásakor a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét,

Cím (Zalaegerszeg)

Megnevezés

Alapterület

Alapár

Balatoni u. 3.

iroda, mûhely

23,85 m2

Balatoni u. 3.
Balatoni u. 3.
(együtt bérelhetõ)

2

2

Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
–

házassági életközösségben élnek,

–

a házastársak legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,

raktár

71 m

2

300 Ft+áfa/m /hó

54.102 Ft

27.051 Ft

–

Kispest u. 3.

raktár

85 m2

400 Ft+áfa/m2/hó

86.360 Ft

43.180 Ft

–

Kispest u. 5.

iroda, mûhely

34 m

2

1120 Ft+áfa/m /hó

96.723 Ft

48.362 Ft

Kispest u. 11.

iroda, mûhely

79 m2

1120 Ft+áfa/m2/hó

224.739 Ft

112.370 Ft

Kispest u. 14.

raktár

39 m2

400 Ft+áfa/m2/hó

39.624 Ft

19.812 Ft

Kossuth u. 36–38.

raktár

26 m2

560 Ft+áfa/m2/hó

36.982 Ft

18.491 Ft

Kossuth u. 55.

iroda

47 m2

1800 Ft+áfa/m2/hó

214.884 Ft

107.442 Ft

iroda, mûhely

29 m2

1120 Ft+áfa/m2/hó

82.499 Ft

41.250 Ft

raktár

97 m2

400 Ft+áfa/m2/hó

+ 98.552 Ft

+ 49.276 Ft

Várkör 7.

mûhely

17 m

1647 Ft+áfa/m /hó

71.117 Ft

35.559 Ft

Várkör 7.

raktár

22,5 m2

570 Ft+áfa/m2/hó

32.576 Ft

16.288 Ft

Várkör 7.

raktár

9m

2

570 Ft+áfa/m /hó

13.030 Ft

6.515 Ft

A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e cél-

Várkör 7.

raktár

9m

2

570 Ft+áfa/m /hó

13.030 Ft

6.515 Ft

ra rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt,

Landorhegyi u. 28.
(együtt bérelhetõ)

2

2

2

2

2

2

Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazolhatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg,

–

rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 427.500 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft),

–

az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére,

–

lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.

A pályázat benyújtásának módja:

zárt borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási OszA pályázat jeligéje: „NLC garázsbérlet –130626”

tályának (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgár-

A helyiségekre maximum 5 éves bérleti szerzõdés köthetõ.
Amennyiben ennél rövidebb idejû szerzõdést szeretnének kötni, kérjük, a pályázatban jelezzék.
A pályázatokat a jelige feltüntetésével zárt borítékban, a pályázó adatainak feltüntetésével a Lakáskezelõ, Építõipari és Szolgáltató Kft. címére (8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.; telefon: 92/312-730/107) kell eljuttatni. További felvilágosítás ugyanott kérhetõ.

mesteri 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.

Licit tárgya: a bérlemények havi bérleti díja.
Induló ár:
az önkormányzat rendeletében meghatározott alap bérleti díjtételek.

A pályázathoz csatolni kell:
–

a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát,

A versenytárgyaláson (licit) a pályázók – külön értesítés nélkül – részt vehetnek. A licit során az ajánlatokat a bérleti díj 5%-ának megfelelõ összeggel lehet emelni. A pályázat nyertesei a helyiségért legmagasabb bérleti díjat ígérõ pályázók.

–

a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,

–

munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.

Pályázatnak tartalmazni kell:
• A bérelni kívánt helyiség pontos meghatározását, kívánt bérleti jogviszony hosszát.
• Pályázó nevét, címét.
• Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról.
• Bánatpénz befizetésérõl másolatot.
Pályázatok beadási határideje: 2013. június 25. (kedd) 12.00 óra
Versenytárgyalás idõpontja:
2013. június 26. (szerda) 11.00 óra
Helyszíne: LÉSZ Kft. tárgyalója, 8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.
Bérleti szerzõdések megkötésének várható idõpontja: 2013. június 27-tõl.
A pályázati kiírás a www.zalaegerszeg.hu internetes portálon is elérhetõ.
A bánatpénzt a LÉSZ Kft. OTP Bank Zrt.-nél vezetett 11749008-20183372 számú számlájára kell befizetni (szerzõdéskötés esetén a bérleti díjba vagy az óvadékba beszámít).

Bérlõkijelölés:
–

elsõdlegesen jelölhetõ ki az a pályázó, aki zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezik és az 1 hónapra esõ
fajlagos megtakarítása a legmagasabb,

–

amennyiben nincs zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ pályázó, abban az esetben kijelölhetõ az a
pályázó is aki, zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkezik és az 1 hónapra esõ fajlagos
megtakarítása a legmagasabb,

–

az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítás kiszámításánál az induló elõtakarékosság összegét, a havi
kötelezõ elõtakarékosság összegét, illetve az igényelt elhelyezés idõtartamát kell figyelembe venni.

A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el, várhatóan a 2013. július hónapban tartandó ülésén. A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval
az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.: 92/502-139, vagy 92/502-140).

Városháza
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JUNIÁLIS A MIKES-OVIBAN

TÁJÉKOZTATÓ A NÖVÉNYVÉDELMI
TEVÉKENYSÉG SZABÁLYAIRÓL
 A növényvédelmi tevékenységgel szemben több jogszabály
támaszt követelményeket. Az elõírások betartásával biztosítani
lehet a károsítómentes növényi termények elõállítását oly módon, hogy közben a magunk és körülöttünk élõk egészségét
nem veszélyeztetjük, a környezetet nem szennyezzük, s óvjuk
a természetet.
Az ingatlantulajdonosok, termelõk és földhasználók törvényi kötelezettsége betartani az integrált növénytermesztés szabályait, valamint a környezet- és természetvédelmet.
A fenti elõírások az alábbiakat foglalják magukba:
– A károsítók elleni védekezés a vegyszeres növényvédelmen kívül magában foglalja az agrotechnikai és mechanikai védekezést.
– A növényvédõ szerek saját célra történõ felhasználása a képesítési elõírások betartása mellett csak a címkén feltüntetett feltételek, a növényvédelmi technológiára vonatkozó utasítások betartásával történhet. Saját célú felhasználásnak minõsül a közvetlen rokon – szülõ, gyermek, võ stb. – által végzett tevékenység.
Egyéb (bér)munkavégzés szolgáltatásnak minõsül, melyre külön
szabályok vonatkoznak.

 Juniálisra várták a Mikes Utcai Óvodába a jelenlegi és leendõ
óvodásokat. Az idõzítés remek volt, hiszen az elsõ nyárias jellegû délutánon tartották a színes szabadtéri programot.
Az intézményben szokássá vált a juniális, mely három éve népi hagyományokkal egészült ki, mondta köszöntõjében Kovács Józsefné
tagóvoda-vezetõ. A program elején ezért mind a négy csoport kedvenc
népdalával állt színpadra. A szülõk között is akad hivatásos hagyományápoló, akik színesítették a rendezvényt. Így a Kishétrét együttes
kísérte az ovisok énekét, a Zalai Táncegyüttes néhány tagja pedig
Kiss-Molnár István vezetésével mutatott ízelítõt a néptáncok sorából.
A délután többi része is kapcsolódott a hagyományõrzéshez, vásári
forgatagot imitálva. Ennek keretében népi mesterségeket lehetett kipróbálni, agyagedénykéket és csuhébabákat készíteni. Az óvoda körül két
lovas szekér utaztatta a gyerekeket, s ha nem is hamuban, de kemencében sült a pogácsa. A büfé kínálatában is volt régi receptúrás ételkínálat. De nem maradhatott el a modern kor kedvenc játéka sem, az
ugrálóvár.

–

A méhek védelme érdekében a permetszerek kijuttatása során
különösen figyelni kell a virágzó, illetve a méhek által látogatott
növények kezelésére. Napközben csak méhekre veszélytelen,
míg az esti órákban a méhekre mérsékelten veszélyes a méhkímélõ technológia alkalmazására engedélyezett növényvédõ
szerek juttathatók ki.
– Permetezésnél meg kell akadályozni a permetszer elsodródását,
valamint a kezelésre nem szánt növényekre jutását.
– Árutermelés során permetezési naplót kell vezetni, azt 5 évig
szükséges megõrizni, valamint arra jogosult személyek részére
kötelezõ bemutatni.
– A kis kiszerelésû növényvédõ szerek 1 liternél nem nagyobb ûrtartalmú göngyölege kitisztítást követõen kommunális hulladékként kezelhetõ, a szemetesbe dobható. Tisztítás nélküli növényvédõszer-göngyöleg (mûanyag flakon, üveg, nejlonzacskó, doboz stb.) veszélyes hulladéknak minõsül!
A jogszabályokban foglaltak be nem tartása esetén
15.000–5.000.000 Ft összeghatár közötti növényvédelmi bírság
szabható ki.
További információkkal a Zala Megyei Kormányhivatal Növényés Talajvédelmi Igazgatósága szakemberei, növényvédelmi felügyelõi készséggel állnak bárki rendelkezésére.
Telefon: 92/550-160 • E-mail: zala-nti@nebih.gov.hu

TEGYÜNK EGYÜTT
VIRÁGOS VÁROSUNKÉRT!
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Városgazdálkodási Kft. ez évben is meghirdeti a „Virágos Zalaegerszegért" környezetszépítõ pályázatot, melyre 2013. július 15-ig lehet jelentkezni.
A környezetszépítõ verseny sokkal többrõl szól, mint egyszerû
virágosításról. A pályázó vállalja, hogy közvetlen környezetét
egész évben rendben tartja, ezzel nagymértékben hozzájárul Zalaegerszeg város esztétikusabb látképéhez
A helyi verseny szorosan kapcsolódik az országos „Virágos Magyarországért" mozgalomhoz, melyben az elmúlt évek sikerén felbuzdulva Zalaegerszeg idén is versenybe száll, hogy kivívja a verseny bíráinak elismerését. Ezért is bíznak abban a Virágos Zalaegerszegért felhívás szervezõi, hogy ebben az évben is számos
családi ház, társasház, kereskedelmi egység és oktatási-nevelési
intézmény csatlakozik az akcióhoz.

KS ÖZTISZTVISELÕK NAPJA
ZÜNETEL AZ ÜGYFÉLFOGADÁS

A közszolgálati tisztviselõk jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 93. § (2) bekezdése értelmében minden év július 1-je munkaszüneti nap. 2013. július 1-jén (hétfõn) a Polgármesteri Hivatalban
az ügyfélfogadás szünetel.

KÖZGYÛLÉSI ELÕZETES JUBILEUMI ÜNNEPSÉG
 2013. június 20-án (csütörtökön) 9.00 órától kerül sor Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének soron következõ
ülésére a város Széchenyi téri dísztermében. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a ZTV minden alkalommal élõben közvetíti az eseményt.
Néhány kiemelt téma a napirendek közül:
– A közterületek elnevezésérõl és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
– Zalaegerszeg megyei jogú város településszerkezeti terve, valamint Zalaegerszeg megyei jogú város építési szabályzatának
megállapításáról szóló 13/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelet
módosítása
– A közmûvelõdési intézményrendszer átszervezése
– Köznevelési és közmûvelõdési intézmények alapító okiratainak
módosítása, megszüntetõ okiratok elfogadása
– Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyelet feladatellátási
társulási megállapodásának felülvizsgálata, az új feladatellátási
megállapodás elfogadása
– A Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat javítására létrejött
önkormányzati társulás társulási megállapodásának elfogadása
– Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlõségi Programjának elfogadása
– Zalaegerszeg megyei jogú város közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
– Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kiegészítése az új szociális célú városrehabilitációs akcióterülettel

ELISMERÉSEK

 A korábbi évekhez hasonlóan a májusi ünnepi közgyûlésen a polgármesteri hivatal kiemelkedõ szaktudással, szakmai tapasztalattal rendelkezõ köztisztviselõinek is elismerik
munkáját.
Az idei évben Schifterné
Krammer Tímea részére adományozott a hivatal vezetõje
címzetes fõtanácsosi címet „az
építéshatósági ügyintézés területén
végzett
magas
színvonalú, felelõsségteljes,
ügyfélbarát munkája elismeréseként.”
Címzetes vezetõ tanácsosi
címet kapott Karáth Józsefné
„az adózás területén kiemelkedõ szakértelemmel, szorgalommal és precizitással végzett munkája elismeréseként”.
Az elismeréseket dr. Kovács Gábor jegyzõ adta át.

 Megszépült udvarával, új udvari játszóeszközökkel ünnepelte
negyvenéves fennállását a zalaegerszegi Szent László Utcai Óvoda. Az intézmény jogelõdje 1948-ban létesült, mai helyére 1973.
május 7-én költözött.

Kezdetben három, de nem sokkal késõbb már négy csoporttal mûködött. Az átszervezések miatt 2006-tól már csak két csoportban folyik
a nevelõmunka. Az intézménybe járó ötven kisgyermek környezettudatos nevelésére is nagy hangsúlyt fektetnek a pedagógusok, úgy tûnik
sikerrel, hiszen az intézmény 2009-ben és 2012-ben is elnyerte Zöld
Óvoda címet. Az intézmény sokat szépült, gyarapodott az elmúlt évtizedekben, melyhez a szülõk is hozzájárultak kétkezi munkájukkal és
felajánlásaikkal.
A jubileumi ünnepségen Õriné Both Márta tagóvoda-vezetõ, majd
Gyutai Csaba polgármester mondott köszöntõt, a gyerekek pedig körjátékot adtak elõ.

ISMÉT MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
 Idén is több helyszínen várja a Göcseji Múzeum a Múzeumok éjszakája programsorozatára a látogatókat. Az érdeklõdõk egy belépõjeggyel vehetnek részt a Göcseji Múzeum, a
Göcseji Falumúzeum, a Zala Megyei Bíróság és a Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem rendezvényein, kiállításain.
A múzeum elõtti téren június 22-én 18 órától várják a közönséget, akik szabadtéri programokon, interaktív múzeumpedagógiai –
és kézmûves-foglalkozásokon vehetnek részt, de koncertekre és
filmvetítésre is sor kerül. Ezek részben kapcsolódnak az Így éltünk
a hetvenes években címû kiállításhoz.
A Zalaegerszegi Törvényszék épületében ismét tárlatvezetéssel, valamint a Zalaegerszegi Városi Vegyeskar zenés fellépésével
várják az érdeklõdõket. A skanzenbe óránként indulnak majd buszok, s aki kilátogat, bepillanthat a régi falusi élet rejtelmeibe, valamint egy pajtaszínházi elõadást is megtekinthet. A Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben pedig Bukta Imre Munkácsy-díjas képzõmûvész kiállítását lehet megnézni.
Az éjszakába nyúló kulturális forgatagon a Göcseji Múzeum látványraktárába is beleshet a közönség.
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Kultúra

NYÁRI SZÍNHÁZ A KORTÁRS LÍRA KULTÚRDÉMONJA

INDUL A SÖRFESZTIVÁL ÉS A KVÁRTÉLYHÁZI SZEZON
 B-Vitamin-napokkal és sokszínû kvártélyházi programokkal indul a nyári szezon a héten a belvárosban. A részletekrõl a városházán tartott sajtótájékoztatót Gyutai Csaba polgármester, és
Tompagábor Kornél fesztiváligazgató, a Kvártélyház Kft. ügyvezetõje.
– pet –
A polgármester örömtelinek nevezte, hogy immár hetedik évadát
kezdi a Kvártélyház Szabadtéri
Színház. A július elsejétõl augusztus végéig tartó programsorozat
idén egy kéthetes mûvészeti fesztivállal is kiegészül. Az I.
ZAlaegerszegi KOrtárs Mûvészeti
Fesztiválon (július 1–14.) alternatív
színtársulatok produkcióit, ezenkívül koncertet és kiállítást is láthatnak az érdeklõdõk. A június 17–23.
között megrendezésre kerülõ BVitamin-napokon pedig húszféle
sört kóstolhatnak a látogatók. A
Dísz téri fesztiválsátor a hagyományokhoz híven koncerteknek is teret ad. A polgármester mindkét
programra szeretettel invitálta a város lakosait és a megyében élõket.
Tompagábor Kornél elmondta: a
héten induló B-Vitamin-napok immár
harmadik alkalommal kerül megrendezésre. A kéttucatnyi sörkülönlegesség között újdonságokkal is találkozhatnak majd a vásárlók. Ilyen
lesz például egy kuriózumnak számító belga sör, az apátsági sör és a
mézes-meggyes búzasör is. A programot koncertek teszik változatossá.
Június 18-án fellép például a Magashegyi Underground, június 20-án pedig a Maszkura és a Tücsökraj.
A Kvártélyházban megrendezésre kerülõ I. ZA-KO Mûvészeti Fesztivál a budapesti Manna Kulturális
Egyesülettel közösen valósul meg.
A civil szervezet (melynek elnöke
Gáspár Anna, szintén részt vett a

KÖNYVHETI TALÁLKOZÓ KARAFIÁTH ORSOLYÁVAL

 Költõ, író, mûfordító, blogger, performer. Bár saját megfogalmazása szerint leginkább kultúrdémon, ám a sok elfoglaltsága
közt azért mégis fõleg költõnek vallja magát. A könyvhét alkalmából Karafiáth Orsolya volt a Keresztury Irodalmi Kör legutóbbi
sajtótájékoztatón) olyan színházi vendége. A szerzõvel Karáth Anita költõ beszélgetett a Deák Fecsoportokat karol fel, akik nem ré- renc Megyei és Városi Könyvtárban.
szesülnek állami normatívában, s
Paróka? Tizenöt éve hordja
nincs módjuk kõszínházban fellép- – pP –
õket megszállottan. Hetven venni. A két hét alatt tíz színházi proSzó esett versekrõl és prózá- déghaja van, melyeket idõnként
dukciót, egy gyerekeknek szóló interaktív mesét, valamint koncertet ról, egykori punkzenekaráról (ami- fodrászhoz visz átfazonírozásra.
hörögve
„énekelt"), Szüksége van rájuk a játék ked(Péterfy Bori), tárlatot és irodalmi ben
beszélgetést is láthatnak a nézõk. A parázásról és parókákról. Na, véért. Bármikor, bárminek szívekínálat változatos lesz: a fiatal szí- meg nõirodalomról, bár sokkal in- sen beöltözik; szereti különféle nõi
nészekbõl álló társulatok bohózatot,
zenés darabot, mesejátékot, „roadmovie”-t, Dosztojevszkij-adaptációt
is hoznak Zalaegerszegre.
Ami a hagyományos kvártélyházi évadot illeti, mûsoron marad a
sokak által kedvelt Padlás és az
Anconai szerelmesek. Ez utóbbit
már hetedik éve játsszák de – mint
a fesztiváligazgató mondta –, a közönség követeli, hogy maradjon. A
nyári színház idei új elõadása
Müller Péter–Seress Rezsõ Szomorú vasárnap címû zenés játéka
lesz, melyet Tompagábor Kornél
rendez. A fõbb szerepekben
Hertelendy Attilát, Foki Veronikát
Karafiáth Orsolya és Karáth Anita.
és Szakály Aurélt láthatjuk.
A fesztiváligazgató elmondta, kább a kortárs irodalomban meg- karakterek alakját magára ölteni.
hogy a Kvártélyház hagyományos nyilvánuló nõiségrõl van itt szó. Úgy érzi, ha emberek közé megy,
nyári programja és a ZA-KO-feszti- Karafiáth például 2002-ben az Év az egy másik állapot, ezért van
vál most egy egységes Kvártélyház Nõje lett, de mint elárulta: ezt a szüksége egy másik arcra, egy
Nyári Fesztivállá ált össze. A prog- megtisztelõ címet saját magának másik személyiségre, amit paróramsorozatot jövõre is ehhez ha- „ajándékozta oda” egy újságíró kákkal és ruhacsodákkal fejez ki
azon kérdésére, hogy mi történt leginkább. Persze, egyik megforsonlóan szeretnék megszervezni.
A rendezvényhez kapcsolódóan vele akkoriban. A díjra azóta so- mált szerep sem idegen tõle.
július elsején utcát neveznek el a kan hivatkoznak, de senkinek sem Mindezek ellenére kiderült: szíZalaegerszegen született színész- jutott eszébe, hogy utánanézzen, nésznõnek nem alkalmas. Inkább
óriásról, Gábor Miklósról. A mûvész igaz-e? A Magyar Köztársasági szövegeket, forgatókönyveket ír.
nevét a jelenlegi Eötvös köz viseli Arany Érdemkereszt azonban Civilben pedig egy rövid hajú, farvalós.
meros-pólós csaj.
majd.

Sok mindent olvas. Az ócska
ponyváktól kezdve a krimiken át a
klasszikusokig szinte bármi szóba
jöhet. Missziója az olvasás népszerûsítése is, elvégre könyvtárosnak
készült. Évekig volt a Ludwig Múzeum könyvtárosa. Mivel manapság a
fiatalokat nehezen lehet rábírni a
versolvasásra, örül, hogy egyre
több zenekar próbálkozik versmegzenésítésekkel, ráadásul teljesen a
mai kor hangulatának és kívánalmainak megfelelõen. Népszerû a
Kávészünet-formáció is, akik kifejezetten erre specializálódtak, s
Karafiáth Orsolya két versét (Pók,
Lecke) is megzenésítették. Mint
mondja: jó látni, mikor egy-egy Kávészünet-koncerten versekre táncolnak a fiatalok. Hasonló produkcióban részt vesz a Zalaegerszegrõl
elszármazott Takáts Eszter dalszerzõ, énekessel is. Sõt, van még egy
zalaegerszegi kötõdése is: könyveinek borítóját és illusztrációit már
hosszú ideje Filó Vera készíti.

FELHÍVÁS
UDVARDY IGNÁC
NAGYBÁNYAI FESTÕMÛVÉSZ

(1877–1961)
MONOGRÁFIÁJÁHOZ KERESSÜK
MAGÁNSZEMÉLYEKNÉL ÉS
KÖZINTÉZMÉNYEKBEN LÉVÕ KÉPEIT.

KÉRJÜK, HOGY AKINEK BIRTOKÁBAN
VAN VALAMELYIK ALKOTÁSA, A RÓLA
KÉSZÍTETT FÉNYKÉPET KÜLDJE EL
A KÖVETKEZÕ E-MAIL CÍMRE:
LASMAR46@GMAIL.COM.

SEGÍTSÉGÜKET KÖSZÖNJÜK!

Költõbõl író lett? Nem teljesen.
Prózákat korábban is írt, a probléma az volt, hogy eleinte nem érzett rá, hogy hogyan dolgozza ki a
karaktereket, s hogyan kösse össze a szálakat. Sokat tanult szerkesztés terén az utóbbi években.
Szerinte legutóbbi regényében, a
Kicsi Liliben már helyére kerültek a
dolgok. Természetesen a versírással sem hagyott fel. Ötévente jelentet meg verseskötetet: ez épp
jövõre lesz esedékes.
Karafiáth Orsolya fel van készülve az esetleges bírálatokra is.
A legutóbbi szegedi eset óta – a
Miro-kiállításon tartott tárlatvezetést, amikor rátámadt egy nyugdíjas pedagógus – meg pláne. Fellépések elõtt azért szokott parázni, hogy vajon milyen lesz a fogadtatása. A félelmeirõl és a depresszív hangulatairól a blogjában
is ír. Igyekszik azonban a pozitív
dolgokra koncentrálni. A Kicsi Lilivel kapcsolatban megjelent kritikák közül a „Lányregénynek látszó fejlõdésregény”, és a „Karafiáth lelki terrorja” tetszett neki a
legjobban.
A könyvrõl készült pár perces
(ám annál hatásosabb) trailer a
Youtubon is megtekinthetõ. Ahogy
Karáth Anita is mondta a könyvrõl
azoknak, akik még nem olvasták:
nyomasztó lesz, garantáljuk!

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
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Sport

A SPORTÁG ÉL A VÁROSBAN JÓ VOLT EGERSZEGINEK LENNI
AZ A LEGSZEBB MODELL, AMELYIK MEGNYERI A VERSENYT

 Zalaegerszegen, a Munkácsy utcában található a modellezõk
birodalma. A megállapítás nem túlzás. Amikor belépünk az ajtón, vendéglátónk, Hársfalvi István, a Zalaegerszegi Városi Modellezõ Klub technikai vezetõje egy kis sétára invitál minket. A
termekben eszterga–csiszoló–fûrész–fúrógépek és még sok masina szolgálja a sportág barátait.
– A rendszerváltás után a tulajdonunkba került a Munkácsy úti
épület, de pénzünk felújításra nem
volt – emlékezik vissza Hársfalvi
István. Józsi Györgynek,
a város akkori sportcsoportvezetõjének tanácsára a klubunk közgyûlése
úgy döntött, hogy a tulajdonjogot felajánljuk a városnak. Az épület így a
városi létesítménygondnokság felügyelete alá
került, s megkezdõdött a
felújítása.
Hársfalvi István úgy
látja, ha nem így döntenek, ma már nem lehetne
beszélni modellezésrõl
Egerszegen. Másfél millióból megszépült az épület, és benne már méltó
körülmények fogadták a
sportolókat.
– Nekünk óriási segítség, hogy nem kell az
épületet fenntartani – folytatta
Hársfalvi István. – A modellezés
nem tartozik az olcsó sportágak
közé. Egy kis ügyeskedéssel azért
kevesebb pénzbõl is lehet építeni
szép és eredményes modelleket.
A technikai vezetõ elmondja, a
legkedveltebb szakág a repülõmodellezés. Nem véletlenül, mert
a legolcsóbb. A hajómodellezés
már több százezer forintos „mulatság”.
– Kik modelleznek manapság?
– Klubunkban a gyermekek
mellett az idõsebbek is megtalálhatók – válaszol Hársfalvi István. –
Egykori tanítványaim tértek vissza
felnõttként. Nem is tagadják, gyer-

mekként pénzügyi okok miatt nem
tudták megvalósítani álmukat. Felnõttként erre jobb anyagi körülmények között van lehetõségük. A

tagság többségét azonban a gyerekek teszik ki. Húsz éve foglalkozom velük, és bizony néha a szülõkkel is. Nem akarják megérteni,
hogy 8 évesen még nem lehet elkezdeni a modellezést. A gyermek
ugyanis nem tudja mi a merõleges
és a párhuzamos, még nem tanulta. Készíthet modellt, amit könnyedén összetör, és elmegy a kedve
az egésztõl. Egyszóval meg kell
érni a modellezésre. Nálunk a 10
jelentkezõbõl jó, ha kettõ megmarad. A modellezés sok munkát, türelmet és kitartást igényel, az
eredmények is szép lassan jönnek.
A klubban 9 serdülõ, 4 ifi és 5
felnõtt versenyez, aki rendszere-

sen tagdíjat fizet. A tagság a nem
versenyzõkkel együtt mintegy 30
fõre tehetõ. Sportolóink nem versenyeznek rosszul, azt a körsétánk végállomása mutatja. Egy termet már megtöltöttek kupákkal, érmekkel.
– Milyen a szép modell?
Erre így válaszol Hársfalvi István: – Mindig az a legszebb modell, amelyik megnyeri a versenyt.

A VB-GYÕZTES TEKÉZÕK FOGADÁSA
 A múlt héten Gyutai Csaba,
Zalaegerszeg polgármestere a
városházán fogadta a teke-világbajnokságon aranyérmet
nyert nõi és férficsapat zalaegerszegi sportegyesületben
versenyzõ tagjait, egyesületük
vezetõit, edzõit.
Gyutai Csaba köszönetét fejezte ki a világraszóló eredményért, s
hangsúlyozta, nem egészen két
héttel ezelõtt jó volt magyarnak,
zalaegerszeginek lenni a sportcsarnokban. Reményét fejezte ki,
hogy jövõre az egyéni világbajnokságon hasonlóan jól szerepelnek
az egerszegi versenyzõk.
Balaicz Zoltán alpolgármester
elmondta, óriási élmény volt számára a világbajnokság, annál is inkább, mivel annak eseményein
szinte kivétel nélkül jelen lehetett.
A összejövetel végén nem maradhatott el a koccintás, illetve a
versenyzõk, edzõik, vezetõik elismerõ oklevelet és ajándékot vehettek át.
A fogadáson jelen voltak: Nemes Irén, Airizer Emese, Boanta
Claudiu, Kiss Tamás, Nemes Attila, Fehér Zoltán (hiányzott Farkas

SIKERES FÕPRÓBA AZ IFJÚSÁGI OB ELÕTT
 Szombathely volt a házigazdája a hagyományos Savaria Kupa
nemzetközi ifjúsági versenynek, amelyen részt vettek a Zalaszám
ZAC atlétái is.
Ferenczi Melinda tartja kiváló formáját, s a 100 m-es nõi síkfutást remek 11,91mp-es új megyei ifjúsági csúccsal nyerte. Köcse Richárd is remekelt 100 m-en, de az õ teljesítményét „elfújta” a megengedettnél erõsebb hátszél. 100 m gáton Hári Anna 14,69 mp-es eredménnyel lett elsõ, magasugrásban. Gergely Hajnalka 160 cm-el nyert, távolugrásban
pedig Kustán Réka 531 cm-es eredménnyel a második helyen végzett.
Kámán Ferenc vezetõedzõ szerint biztató ifjúsági korú atlétáink teljesítménye egy héttel a Zalaegerszegen megrendezésre kerülõ országos ifjúsági bajnokság elõtt. A verseny keretében meghívásos versenyszámokat is rendeztek, ahol több jó zalaegerszegi eredmény született.

HAZAI ÉS VENDÉGSIKEREK A KUPÁN EGERSZEGI
 A Speed Kötélugró Klub második alkalommal
rendezte meg a Zalaegerszeg Kupa kötélugró
versenyt, amelyre a Dunántúl több városából érkeztek csapatok, versenyzõk.

VÍVÓÉRMEK

 A vívók diákolimpiájának országos döntõjét Balatonalmádiban rendezték meg. A Zalaegerszegi Vívó Egylet sportolói ezúttal iskoláik színeiben pástra
állva a tõrözõk mezõnyében
több érmet szereztek.

Eredmények. Egyéni, gyermek: 1. Herczeg Virág
(Speed KK Zeg.), 2. Nagy Kata (Nagyatád), 3. Szollár
Julianna (Nagyatád). Serdülõ: 1. Strijk Johanna
(Dombóvár), 2. Nagy Boglárka, 3. Drávecz Karina
(mindkettõ Nagyatád). Ifjúsági: 1. Fónai Friderika
(Dombóvár), 2. Farkas Alexandra, 3. Remi Martina
(mindkettõ Speed Zeg.) Páros. Serdülõk: 1. Kozma
Dóra–Drávecz Karina, 2. László Lilla–Kolics Manuéla
(mindkettõ Nagyatád). Ifjúságiak: 1. Fónai Friderika–Strijk Johanna (Dombóvár), 2. Farkas Alexandra–Kovács Klaudia (Speed KK Zeg.).
INF-verseny. Mini: 1. Bugyik Adél, 2. Tuboly Zsófia, 3.
Parragi Eszter (mindhárom Speed Zeg.). Gyermek: 1.
Herczeg Virág, 2. Németh Dorka, 3. Végh Edina (mindhárom Speed Zeg.). Serdülõ: 1. Strijk Johanna (Dombóvár),
2. Kozma Dóra, 3. László Lilla (mindkettõ Nagyatád).

EGERSZEGI

HÁROM EGERSZEGI ÉREM HRADEC KRÁLOVÉBAN

 A WHC Kft. jóvoltából tudta megrendezni idén
a Zalaszám-ZAC a „Ki a leggyorsabb, ki a legkitartóbb atléta?” – országos döntõjét.

ATLÉTÁK

 A Hradec Královéban megrendezett Csehország–Szlovákia–Magyarország U–18-as viadalon három zalaegerszegi atléta húzhatta fel a cíAz 1995 óta hagyományosan Zalaegerszegen meres mezt.
megrendezésre kerülõ versenyen a 10–12 éves fiatal atlétapalánták 60 és 800 m-en mérték össze tuFerenczi Melinda, a Zalaszám-ZAC bajnoknõje
dásukat, s döntötték el, hogy ki a leggyorsabb és ki tagja volt a gyõztes vágtaváltónak (100 m, 200 m,
a legkitartóbb kisiskolás 2013-ban.
300 m, 400 m), amelynek 2:09,61 perces kiváló teljeA Zalaszám-ZAC fiataljai 3 érmet nyertek.
sítménye biztató a jövõbeli sikerekhez. Ferenczi MeEredményeik:
linda 100 m-en 12,02 mp-es idõvel ezüstérmes, Hári
Lányok 60 m 9–10 évesek: 1. Kovács Anna Anna (Zalaszám-ZAC) 200 m-en 25,98 mp-cel ötödik
(Zalaszám-ZAC), 9,42 mp, 3. Bajnóczi Sára helyen ért célba.
(Zalaszám–ZAC) 9,93 mp.
A fiúknál a zalaegerszegi Major Márk diszkoszveFiúk: 60 m 9–10 évesek: 2. Soós Dávid tésben 52,26 m-es új egyéni csúccsal lett ezüstér(Zalaszám-ZAC) 9,34 mp.
mes.

Eredmények. III. korcsoport.
Fiúk: 2. Darabos Vince (Zrínyigimnázium), 3. Németh Gergõ
(Liszt F.-iskola), 7. Németh Zalán
(Zrínyi-gimnázium). Csapat: 1.
Zrínyi-gimnázium (Németh Zalán,
Darabos Vince, Farkas Márton.)
IV. korcsoport. Fiúk: 2. Wolf
Ádám (Kölcsey-gimnázium), 3. Simon Kristóf (Dózsa-iskola), 6. Lukács János (Mindszenty), 7.
Matyasovszky Benedek. (Kölcseygimnázium). Lányok: 5. Arnhoffer
Zsófia (Kölcsey-gimnázium, 10.
Németh Dóra (Kölcsey-gimnázium).
***
Veszprémben rendezték meg a
vívók korosztályos vidék-bajnokságát. A versenyen a ZVE fiataljai a tõr szakágban jól teljesítettek.
Gyermek, fiú tõr: 2. Németh
Gergõ, 6. Németh Zalán, 9. Darabos Vince. Fiú tõrcsapat: 1. ZVE
(Németh Gergõ, Németh Zalán,
Darabos Vince). Gyermek, leány
tõr: 9. Belléncs Fanni.
Serdülõ, fiú tõr: 2. Wolf Ádám,
6. Lukács János. 9. Erdei Ferenc.
Csapat: 2. ZVE (Wolf Ádám, Lukács János, Erdei Ferenc). Serdülõ, leány tõr: 5. Némethy Diána.

Sándor) versenyzõk, Fehér László, a ZTK FMVas, egyben a férfiválogatott edzõje, Zsidó János, a
ZTE ZÁÉV nõi csapatának edzõje,

Takács László, a ZTK FMVas elnöke, egyben a vb szervezõbizottságának vezetõje, Borsos József, a
ZTE ZÁÉV elnöke.

TRIÓ EGERSZEG A ZTC NÉVADÓJA
 Újabb kis egyesület, a Zalaegerszegi Tájékozódási Futó
Club talált magának névadó szponzort. A Trió Egerszeg Kft.vel a cég telephelyén írta alá a megállapodást Vajda László, a
ZTC elnöke és Simon Zoltán, a társaság ügyvezetõ igazgatója.
Az ügyvezetõ elmondta, régóta figyelemmel kísérik a tájfutók tevékenységét a városban. A klubnál minden korosztály figyelemre méltó eredményeket ér el, ami dicséretes és támogatásra méltó. A cég gazdasági eredményei most tették lehetõvé
a szponzorációt.
Vajda László, a ZTC elnöke örömét fejezte ki, hogy 21 év
után lett névadó szponzora az egyesületnek. A tõle kapott
pénzt az utánpótlás nevelésére fordítják.
A szerzõdés aláírásán megjelenõ Balaicz Zoltán alpolgármester is gratulált a két fél megállapodásához. Hangoztatta,
hogy két helyi érték talált egymásra. A két szerzõdõ fél csak
erõsítheti egymás tevékenységét.

8

Hirdetés
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

K A S Z Á S É S T Á R S A K F T.
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!

GYORSÍTOTT
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK
EGÉSZ NYÁRON

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

Legközelebb
Június 27-én 9.00 és 15.00 óra július 2-án 9.00 és 15.00 óra
Honlapunkon a további hónapokra is regisztrálhatsz!
AZ IDÕPONTOT HOZZÁD IGAZÍTJUK!
A VIZSGASZERÛ TESZT OTTHONI GYAKORLÁSÁHOZ
INTERNETES HOZZÁFÉRÉS, EREDMÉNYES FELKÉSZÍTÉS!
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ:

www.ganzautosiskola.hu

TELEFON: 06-30/373-0818; E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu

G É P J Á R M Û A L K AT R É S Z K F T.
H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145

NAGYKERESKEDÉS
FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.
NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

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

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA
TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

ZALAEGERSZEG, GYÜMÖLCSÖS U. 12.
TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05

Zalaegerszeg
városközponti irodaházban
263 m2 egyedileg lezárható
szint konyhával,
tárgyalóval, valamint önálló
irodák, elõadótermek
igény szerinti
teljes körû szolgáltatással
(porta) kiadók.
ÉRDEKLÕDNI:
+36-30/292-5540

Apróhirdetés
 Gáztûzhely (kétfunkciós), asztali
varrógép és táskavarrógép eladó.
Érdeklõdni: 06-30/480-4191

