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XXI. évfolyam, 25. szám

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

TISZTELETET A FÁKNAK!
GAZDASÁG- TÖBB
R
ITKÁN TERÍTÜNK POKRÓCOT A LIGETBE

FEJLESZTÉS

 Több, a város gazdasági
életét befolyásoló fejlesztési
célokról, lehetõségekrõl tárgyalt a város képviselõ-testülete júliusi rendkívüli ülésén. A részletekrõl Gyutai
Csaba sajtótájékoztatón
számolt be.
Szólt a Zala-Depo Kft. fejlesztési elképzeléseirõl, arról, hogy a cégnek lehetõséget biztosítanak egy konkurens cég megvásárlására. A
polgármester annyit árult
még el, hogy jelenleg is folynak a tárgyalások és a képviselõknek ezzel kapcsolatban titoktartási nyilatkozatot kellett aláírniuk.
Ugyancsak zárt ülésen
tárgyaltak a Deák tér 3–6.
szám alatti tömb rekonstrukciójáról. Gyutai Csaba
emlékeztetett: már a korábbi
városrehabilitációs programban is szerepelt a piactér átépítése kapcsán a
Deák téri beruházás, elkészültek a tervek is, de a gazdasági válság miatt a beruházó Városfejlesztõ Zrt.-nek
nem sikerült finanszírozót
találnia.
(Folytatás a 2. oldalon.)

 Európai városokban, de még Budapesten is (hogy az amerikai
metropoliszokat ne is említsük) teljesen természetes, hogy ha
kellemes az idõ, benépesülnek a városi parkok. Kortól, nemtõl,
társadalmi státustól függetlenül piknikeznek, sportolnak az emberek a szabadban, vagy csak heverésznek a fûben az árnyas fák
alatt.
– pP –

Padon ülõ szerelmespárok, kutyasétáltatók, levegõzõ nyugdíjaA zalaegerszegi parkokat, li- sok, trécselõ tinik még csak-csak
geteket bejárva azonban ritkán feltûnnek – mondjuk a Vizslalátunk kockás pléden pihenõ családokat vagy társaságokat. Sõt,
sokan ezt furcsának is találnák.

parkban. A város két legrégibb
parkja (melyeket az 1930-as
években alakítottak ki) a Dózsa
liget és a Béke liget viszont sokszor üresnek, kihasználatlannak
tûnik, de sok más zöldfelületnek
is hasonló a sorsa. Vajon a parkokkal van gond, vagy az itt élõk
szemléletével – merül fel a
kérdés.
(Folytatás az 5. oldalon.)

2013. augusztus 6.
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Közélet

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI CÉLOK NÉPSZERÛ ÉS KEDVELIK
ZALACO-BERUHÁZÁS AZ ÉSZAKI IPARI PARKBAN
z BARNAMEZÕS TERÜLETEK VÁSÁRLÁSA, FEJLESZTÉSE
z POSTA ÚTI CSATORNÁZÁS
z

(Folytatás az 1. oldalról.)
Úgy tûnt, tette hozzá a polgármester, hogy ennek hiányában le
kell mondaniuk az 54 millió forint
uniós támogatásról, amely ehhez a
projekthez kapcsolódott.
Most sikerült egy olyan konstrukciót létrehozni az MFB leányvállalataival – többek között a
Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. és a ZÁÉV részvételével – valamint saját erõvel és állami támogatással számolva, amely
alapot adhat a továbblépésre.
Az önkormányzat kezességet
vállal arra, hogy a Deák tér 3–6.
szám alatt megvalósuljon a beruházás, minõségi lakások, üzlethelyiségek épüljenek, és létrejöhessen a városi tulajdonú cégek közös
ügyfélszolgálati
irodája.
Gyutai Csaba hozzátette: mivel az
önkormányzati kezességvállalás
is hitelfelvételnek minõsül, az

egész konstrukció csak akkor lesz
érvényes, ha a kormány engedélyét is megkapja a beruházáshoz
az önkormányzat. Bíznak ebben,
hiszen Zalaegerszegnek jók a
pénzügyi kondíciói. A tervek szerint a 835 millió forintos beruházás
még az idén elindul.
Eredményes lett az a pályázat,
amely alapján mintegy 24 ezer
négyzetméter alapterületû beépítetlen telket vásárolhat az északi
ipari parkban a Zalaco Zrt. A társaság élt az önkormányzat befektetéstámogató rendelete adta lehetõséggel, amely alapján telekárkedvezményt adhat a város. A
Zalaco 75 százalékos árkedvezményt kapott, így 50,1 millió forintos (áfával együtt) vételárat fizet a
területért. A sütõipari cég vállalja,
hogy két éven belül állományi létszámát 110 fõvel növeli, a vállalt
nettó árbevétel-növekedés össze-

 A melegrekordok mellett sorra dõlnek meg a zalaegerszegi
AquaCityben a látogatottsági rekordok. A vízi élmény- és csúszdaparkban az elmúlt vasárnap 3721 vendég fordult meg, a 2003.
évi 3527-tel szemben. Ezzel 11 éves rekord dõlt meg, így 2013. július 28-a az AquaCity leglátogatottabb napjaként jegyzi magát.
Július 31-ig több mint 55 ezren látogattak el a fürdõbe, ami szinge a beruházás üzembe helyezé- tén rekordnak számít.
sétõl számított két éven belül 1,5
ezer Egerszeg-kártyás belépõt admilliárd forint lesz. A vállalt beruhá- – AL –
tak ki. A fürdõ népszerû a fõvároszás összértéke: 750 millió forint.
Ez az adat meghaladja több ko- ban, Pest, Vas, Veszprém és
Gyutai Csaba a munkahelyteremtõ beruházás fontosságát hangsú- rábbi év összes vendégszámát, Gyõr-Moson-Sopron megyében,
ami a tavalyi rekordévhez viszo- de egyre többen érkeznek az Allyozta.
Döntött a testület az adósság- nyítva augusztus elsejéig 17 szá- földrõl is. A külföldiek száma szinkonszolidáció során megtakarítás- zalékos vendégszám-növekedést tén növekedõ tendenciát mutat,
ra kerülõ összeg gazdaságfejlesz- is jelent. Ugyanez elmondható a nagyon sok a német, az osztrák
tési célokra történõ felhasználásá- jegyárbevételekrõl is – jelezte vendég, sok a szlovén, cseh, anról is. A megtakarításra kerülõ Kugler László. Az AquaCityt üze- gol, lengyel fürdõzõ, de svéd, holösszeget a helyi befektetések ösz- meltetõ Egerszegi Sport és Turiz- land, belga és spanyol látogatók is
tönzésére és befektetési környezet mus Kft. ügyvezetõ igazgatója úgy elõfordulnak.
Az ügyvezetõ igazgató úgy érfejlesztésére költik. Így többek kö- fogalmazott, szeretik az AquaCityt
zött az MFB-hitel önrészt (3 millió a zalaegerszegiek, amit bizonyít tékelt, a zalaegerszegi AquaCity
forint) a barnamezõs területek érté- az is, hogy ez idáig több mint 18 szolgáltatási szerkezetének kökesítés, illetve bérbeadás elõtti állapotjavítására használnák. Sor
kerül a Posta úttól keletre lévõ ipari területen történõ csatornafejlesztésre (20 millió forint). Barnamezõs
vásárlásra, fejlesztésre 54 millió forintot szán az önkormányzat.
 Az elmúlt hétvégén került megrendezésre Zánkán a XIII. „Nemzetközi 24 órás mountainbike váltóverseny”, ami a jövõ évi világbajnokság fõpróbája is volt egyben.

A BÚSLAKPUSZTAI RÉGI HULLADÉKLERAKÓNÁL

Gyutai Csaba, Zalaegerszeg
polgármestere a helyszínen tartott
sajtótájékoztatón elmondta, 2010ben adták be az elsõ pályázatot az
elõkészítési szakaszra. A 2011ben elnyert közel 37 millió forintból
a tervek és engedélyek készültek
el. A pályázati konstrukció második szakaszában szintén százszázalékos támogatási intenzitással
758,5 millió forint uniós támoga-

tást nyertek a projekt megvalósítási, kivitelezési szakaszára. A tényleges munkálatok 2014 januárja
után kezdõdhetnek, addig várhatóan lezajlanak a közbeszerzési
eljárások. A polgármester emlékeztetett arra, hogy a rendszerváltozás utáni években a korábbi
üzemeltetõ szigetelés nélkül helyezte el a hulladékot. 2000-ben
ezt a depót lezárták, és egy új,

szönheti nagy népszerûségét. A
fürdõben ugyanis nemcsak az élményelemek kínálnak felüdülést,
hanem számos rendezvény, a
gasztronómiától kezdve a koncertekig nyújt szórakozást a vendégeknek, amiért egyetlen fillér többletköltséget nem kérnek. A zalaegerszegi AquaCity ráadásul
messze a legolcsóbb a magyarországi fürdõk között. A látogatottsági adatok ilyen mérvû növekedéséhez az aktív marketingmunka is
hozzájárult, jegyezte meg.
Augusztus 10-én tûzijátékkal
színesített jótékonysági napot tartanak, augusztus 17-én extrém
sportnapra invitálják az érdeklõdõket, a hip-hop táncosok és a
mûugró-bemutató mellett az
Animal Cannibals koncertje kínál
plusz-szórakozást a fürdõzés
mellett.

ZKSE-SIKEREK

MEGSZÛNIK A KÖRNYEZETSZENNYEZÉS
 Lokalizálják és résfallal veszik körbe a 400 ezer köbméter tömörített hulladékot a már lezárt búslakpusztai hulladéklerakóban.
Zalaegerszeg önkormányzata által két pályázaton elnyert csaknem 800 millió forint uniós forrás teszi lehetõvé a beruházást,
ami a további környezetszennyezés megszüntetését szolgálja.

LÁTOGATOTTSÁGI REKORD AZ AQUACITYBEN

modern hulladéklerakót építettek
az Ispa-programban. A régi tetejét
ugyan leszigetelték, de az alsó szigetelést és a csurgalékvíz elvezetését nem oldották meg. Emiatt
okozott környezetszennyezést,
ami most megszûnik a beruházás
által.
Kovács Éva stratégiai szakreferens elmondta, lokalizációs rendszert, passzív kezelõfalat, aktív
kapukat, szürõtelepeket, vízgyûjtõ
és a kezelt vizet elvezetõ rendszert építenek ki a kivitelezés során a 4,2 hektár területû hulladéklerakóban. A munkálatokkal várhatóan 2015. május végére készülnek el. A kármentesítési monitoring és az üzemeltetés 15 éven
át mûködik majd, a szakemberek
becslése szerint legalább ennyi
idõ kell ahhoz, hogy minimálisra
csökkenjen a hulladék mennyisége ebben a depóban.

a versenyzõknek nem csak a kemény tereppel, a hatalmas porral
kellett megküzdeniük, hanem a 40
fokos hõséggel is.
Szabó Zoltán versenyzõ lapunknak elmondta, hogy egy ilyen megmérettetésen az extrém terhelés
miatt a fizikai felkészültség mellett
mentálisan is erõsnek kell lenni. A
Az idei évben közel hétszáz tó csapat – Chovanyecz Emese, verseny egy elõre kijelölt terepen
sportoló vett részt a megméretteté- Dávid Diána, Arany Médea zajlott, ami az idei évben hosszabb,
sen különbözõ kategóriákban. A (Zalaegerszeg), Kiss Judit (Keszt- nehezebb és technikásabb volt az
elõzõ évekhez képest. Nagyobb
szintemelkedésekkel is meg kellett
birkózni. Ennek ellenére a zalai férfi kerékpárosok 24 óra alatt 472 kilométert, a lányok pedig 413 kilométert teljesítettek.
A következõ megmérettetés a
csapatok számára a szeptemberi
tízórás terepmaraton lesz.

BELVÁROSI, 3. EMELETI,
ÚJSZERÛ, 100 M2-ES
TÁRSASHÁZI LAKÁS
GARÁZZSAL ELADÓ.

IRÁNYÁR:
versenynek idén is volt zalaeger- hely), Karácsonyi Ildikó (Kõszeg)
szegi érdekeltsége. A férfiváltó ka- és Felföldi Viktória (Veszprém) – az
tegóriában, a ZKSE színeiben in- elsõ helyen végzett. Az idei évben
duló csapat: Bruchner Tamás, Császár Norbert, Németh Péter, Polgár
Szabolcs és Szabó Zoltán részvételével, a legerõsebb mezõnyben a
kiváló, 6. helyezést érte el.
A nõi váltó kategóriában pedig a
négy zalai versenyzõt is felvonulta-

15,9

MILLIÓ FORINT.

ÉRDEKLÕDNI: 20/3939-357

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA LAST MINUTE AJÁNLATAI
Olaszország: tengerparti pihenés kirándulásokkal
(3*szálloda)
aug. 24–29.
95.900 Ft/fõ
Karintia csodái: tavaktól a hegyóriásokig
szept. 6–8.
37.900 Ft/fõ
Velence és szigetei: Murano–Burano–Torcello
szept. 6–8.
41.500 Ft/fõ
Isztria és a Kvarner-öböl gyöngyszemei (félpanzió)
szept. 11–15.
61.900 Ft/fõ
Montenegró nemzeti parkjai és tengerpartja (félpanzió)
szept. 13–17.
75.500 Ft/fõ
Délvidéki magyar emlékek nyomában
szept. 26–29.
43.900 Ft/fõ
TÖRÖK körút (4* szálloda + félpanzió)
szept. 28–okt. 7. 172.900 Ft/fõ

KÖRUTAZÁSOK, VÁROSLÁTOGATÁSOK:
Toszkán varázslat–Elba szigete
szept. 13–17.
Felvidék történelmi városai
szept. 25–29.
Prága–Karlovy Vary–Konopiste–Telc
okt. 10–13.

81.500 Ft/fõ
58.500 Ft/fõ
49.900 Ft/fõ

(SZÉP-kártya és Ajándék Erzsébet-utalvány elfogadóhely)

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!

3

Aktuális + PR

AZ EGÉSZSÉGES IVÓVÍZÉRT KÖZVETLEN KAPCSOLAT A BETEGEKKEL

4,3 MILLIÁRD FORINTOS BERUHÁZÁS ZALAEGERSZEG TÉRSÉGÉBEN MEGÚJULT A BENU GYÓGYSZERTÁR A SZÉCHENYI TÉREN

 Ivóvízminõséget javító beruházás indul késõ õsszel Zalaegerszeg
térségében, a zalai megyeszékhellyel együtt 13 településen. A 4,3
milliárd forintos fejlesztés célja, hogy a vezetékes ivóvíz jelenleg
még magasabb értékû arzéntartalmát literenként 10 mikrogramm alá
csökkentsék. A megépülõ mûtárgyakkal (víztisztítóval, víztoronnyal,
vízátemelõkkel) egyúttal biztonságosabbá válik a vízellátás.
– AL –
Gyutai Csaba, Zalaegerszeg
polgármestere a sajtótájékoztatón
azt hangsúlyozta, a város nemcsak a helyi lakosok, hanem az
önkormányzati tulajdonú Zalavíz

Zrt. teljes szolgáltatási területén
élõk egészségéért is felelõs. Az
európai uniós csatlakozás során,
az ivóvízminõség javítása kapcsán hazánk vállalta az ivóvíz ar-

zéntartalmának 50-rõl 10 mikrogramm/literre való csökkentését.
Ez a kötelezettség a zalai megyeszékhelytõl délnyugatra fekvõ falvakat érinti, ahol ma még magasabb ez az érték, bár a korábbi
egészségügyi határértéket nem

haladja meg. A polgármester beszélt arról is, hogy a kormány két
héttel ezelõtt kormányhatározatban hagyta jóvá az ivóvízminõség
javítását szolgáló beruházást,

amelyhez 75,8 százalékos uniós
és 13,37 százalékos hazai támogatás társul. A mintegy 459 millió
forintos önrészt és az áfát az érintett települések összefogásával,
valamint hitelfelvételbõl fedezik.
A fejlesztés megvalósításához
Zalaegerszeg önkormányzata Bagod, Becsvölgye, Boncodfölde,
Csonkahegyhát, Dobronhegy, Hagyárosbörönd, Kávás, Kustánszeg,
Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg,
Zalaboldogfa, Zalaszentgyörgy településekkel önkormányzati társulást hozott létre 2010 májusában.
Horváth László, a Zalaegerszeg és térsége ivóvízminõségének javítására létrejött társulás elnöke elmondta, a bagodi rendszeren már az év végére elkészül az
ellátó vezeték, a vízellátó hálózat,
és a mûtárgyak építését pedig
2014 végére fejezik be. Ekkortól
már minden településen elérhetõ
lesz a megfelelõ minõségû ivóvíz.
A beruházási program befejezésének határideje 2015. június 30-a,
amit szigorúan tartani kell, jelezte
dr. Major Veronika, a konzorcium
képviselõje, ezért az állami szakigazgatási szervek gyorsított ügyintézéssel segítik a kivitelezést.
A sajtótájékoztató az együttmûködési megállapodás aláírásával
zárult.

ELISMERÉSEKET ADTAK ÁT
EGERSZEG BÚCSÚ A SKANZENBEN

 Az Együtt Zalaegerszegért
Egyesület (EZE) idén a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekarnak ítélte oda a Lokálpatrióta Díjat, melyet a Göcseji Falumúzeumban és a Magyar Olajipari Múzeumban megrendezett
Egerszeg búcsún adtak át ünnepélyesen. Dr. Kocsis Gyula,
az EZE elnöke azt is bejelentette, hogy idén elõször Zalaegerszegért emlékplakettet is átadnak a városlakók kérésére,
mellyel Pelényi Gyula építészt
kívánják elismerni.
Szakmai felkészültség, kitartás,
figyelem, érdeklõdés, alkotói szabadság de egyben az alkotó ember felelõssége is jellemezte munkásságát, fogalmazott Agg Ferenc
építész méltatásában. Mint mondta, Pelényi Gyula az 1970–80-as
évek nagy városépítési korszakának kiemelkedõ építésze. (Pelényi
Gyula betegsége miatt nem lehetett jelen, a díjat a késõbb érkezõ
fiai vették át.)
Az ünnepség a Lokálpatrióta
Díj átadásával folytatódott. A Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar
tevékenységét Iványi Ildikó, a Lokálpatrióta Klub elnöke méltatta,
mialatt a háttérben, elõadásukban
a Boleróból hallatszottak részletek. A jelenleg Pál János által dirigált zenekar 1957-ben alakult, ez
idáig 621 koncertet adott már. A
zenekar a zalaegerszegi Hevesi

miatt nehéz körülmények között
tevékenykednek, mindenki a saját
hangszerén játszik. Lelkesedésüket és önzetlenségüket jól mutatja,
hogy mindezek ellenére sok koncertet adnak, több alkalommal ingyenesen lépnek fel.
Ezt követõen Velkey Péter, a
polgármesteri hivatal humánigazgatási osztályának vezetõje adta
át a díjat Tóth Lászlónak. A zenekar titkára elmondta, megtisztelõnek érzik az elismerést.
A város védõszentje, Mária
Magdolna tiszteletére rendezett
búcsún népi mesterségek bemutaSándor Színház zenés produkciói- tójával, kirakodóvásárral, kulturális
nak állandó közremûködõje is egy- mûsorral, étel- és italkínálattal várben. A szûk anyagi lehetõségeik ták a családokat.

FINN–MAGYAR NYELVI TÁBOR

 Kéthetes finn-magyar nyelvi tábor indult Zalaegerszegen a helyi
Finn-Magyar Baráti Kör, illetve a programot már tizenhetedszer
megrendezõ budapesti Kalevala Baráti Kör szervezésében. A finn
és magyar résztvevõk egymás nyelvét tanulják intenzíven, középhaladó, illetve haladó szinten. A délelõtti nyelvórákat délután a
magyar vidéket és kultúrát megismertetõ programok váltják.
– B. K. –
Zalaegerszeg elsõ alkalommal
ad otthont a közel két évtizedes
hagyománnyal bíró, két-három
évente magyar, illetve finn helyszíneken megrendezendõ nyelvi
tábornak. Legutóbb két évvel ezelõtt Tapolca volt a házigazdája az
eseménynek. A mostani választás
a helyi baráti kör vezetõjének,
Boncz Ferenc közremûködésének köszönhetõ.
A rendezvényt és a résztvevõket Gyutai Csaba polgármester
köszöntötte, hangsúlyozva, hogy
Zalaegerszeg és Varkaus között
1977-ben jött létre testvérvárosi
kapcsolat, mely azóta intézmények, iskolák, kulturális csoportok
szintjén tovább gazdagodott.
Büszkén említette, hogy egy zalai

fiatal költõ, Szálinger Balázs ismét
Kalevala-fordításba fogott, bár a
Vikár Béla-féle fordítás is kellõen
elismert.
Koppányi Miklós, a Kalevala
Baráti Kör vezetõségi tagja elmondta, a két nép között sok baráti szál van gyülekezeti és egyéb
egyesületi szinteken. Egy másik
nép kultúrájának megismerésével
más szemmel nézhetünk a saját
kultúránkra, hagyományokra, s a
másik iránt nõ a tisztelet, ez a legfõbb erénye az efféle együttléteknek – fogalmazott
Takalo Tenho, a finn résztvevõk egyike, több évtizedes gyakorlás után már kellõen jó szinten
beszéli a magyar nyelvet, de tudását még tovább szeretné fejleszteni, ezért vesz részt immár többedik alkalommal a táborban.

 Zalaegerszegen, a Széchenyi téren a BENU Gyógyszertár kívül-belül megújulva várja a betérõket. Az ünnepélyes megnyitón a gyógyszertár szakemberei egészségügyi tanácsadással várták a betegeket, valamint az Egy Csepp
Figyelem Alapítvány jóvoltából szûrõvizsgálatokat is végeztek a patika elõtt.

Az ünnepségen elsõként
Balaicz Zoltán alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Hangsúlyozta: a
gyógyszertár belvárosi helyszíne miatt
nagyon jó helyen fekszik, és kiemelt szerepet tölt be Zalaegerszeg egészségügyi
szolgálatában. Az itt élõkön kívül sokan
megfordulnak a környéken, akiknek bármikor szükségük lehet gyógyszerre
vagy egy megbízható szakember segítségére. Háziorvosi, szakorvosi rendelõk
vannak a közelben, ezért is nagyszerû,
hogy ilyen magas színvonalú gyógyszertár fogadja a betérõket.
– Hasznos kezdeményezésnek tartom, hogy a gyógyszertár felelõsséget
vállal a lakosokért, és felhívja a figyelmüket az egészségük védelmére, valamint közvetlen kapcsolatot igyekeznek
ápolni a betegekkel – fogalmazott az alpolgármester.
Magyarországon jelenleg 124 BENU

Gyógyszertár található, amelyeket folyamatosan újítanak fel. Az elmúlt évben 20
BENU Gyógyszertár szépült meg, az
idén pedig már 14. A BENU képviselõjétõl megtudtuk: számukra a két legfontosabb érték az ember és az egészség. A
korszerû és modern kialakítás mellett

nagy hangsúlyt fektetnek a betegekkel
való közvetlen kapcsolatra, valamint a
személyes hangvételre a mindennapokban.
A felújított BENU Gyógyszertárakban, így Zalaegerszegen a belvárosi
gyógyszertárban is megszûnt a beteget
és gyógyszerészt elválasztó üvegfal, ami
jelentõsen megkönnyíti a betegekkel való kommunikációt és a tanácsadást. A
gyógyszertárat úgy alakították ki, hogy a
betegek a széles kínálatból kedvükre válogathassanak a sor feltartása nélkül,
mivel az egyedi, szabadpolcos elrendezésnek köszönhetõen a termékek sokkal
átláthatóbbak, mint a hagyományos patikákban. Az egyes készítmények kategóriák szerint kerülnek a polcokra, aminek köszönhetõen a betegek összehasonlíthatják az azonos típusú termékek
árait, és kézbe vehetik a termékeket.
A BENU Gyógyszertár dolgozóinak a
legfontosabb célja, az egészségmegõrzés segítése és a színvonalas kiszolgálás biztosítása a legmagasabb szakmai
elvárásokat követve Zalaegerszegen és
az egész országban.
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Hirdetés

ZSÛRIZTÉK A VÁROST
BAZSALIKOM, ÉDESKÖMÉNY, MÁNGOLD A VIRÁGÁGYÁSOKBAN

 Zalaegerszegen járt a „Virágos Magyarországért” környezetszépítõ verseny zsûrije. A huszadik alkalommal megrendezett országos megmozdulás idei kiemelt témája a táj- és természeti értékek, a növény- és állatvilág megõrzése. Május 31-ig nevezhettek az önkormányzatok (az idén 300
település) a megmérettetésre, melynek gyõztese az európai versenyen
képviseli hazánkat. A zalai megyeszékhely eddig három alkalommal nyert
el különdíjat, s az elmúlt év szakmai munkáját a nevezett témában már az
is minõsíti, hogy több mint egy órán keresztül sorolták az eredményeket.
– B. K. –

Horváth Zsuzsanna tájépítész elmondta, 1000 négyzetméteren, 60
Gyutai Csaba polgármester, Hor- ezer tõ egynyári virág díszíti a várost,
váth István, a Városgazdálkodási Kft. 25 ezer tõ kétnyári és 8000 hagymás
ügyvezetõje, Sümeghy Gabriella és
Székely Róbert, a városüzemeltetési
osztály munkatársai és Horváth Zsuzsanna tájépítész tájékoztatta a bírákat.
A polgármester kiemelten szólt a
városi kerékpárutak megduplázásáról, illetve a gázüzemi autóbuszok alkalmazásáról, mint környezetvédõ
közlekedési módról. Horváth István a
Városgazdálkodási Kft. munkáját ismertette, köztük kitért az új feladatkörökre, így a városi járdák fenntartására, a kegyeleti szolgáltatások közül
a sírkertészetre, illetve a városi rendezvényeken való megjelenésre. Ez
utóbbiak közül a mind gyakoribb és
egyre népszerûbb belvárosi virágvására, mely esztétikumában is illik a növény társaságában. A hagyomákörnyezethez.
nyos fajták mellé mindig ültetnek újSümeghy Gabriella a verseny idei donságot is, idén például gumós betémájához kapcsolódóan ismertette a góniát, szalmarózsát, sétányrózsát.
tájvédelmi munkát. Így a Parkerdõbõl Szintén újdonság a zöldség és fû(és a Gébárti-tó nyugati oldaláról) el- szernövények betársítása (bazsalitávolítják a tájidegen fákat, ugyanak- kom, édeskömény, mángold), mely
kor védik a honosakat. Ezek népsze- extrém habitust ad a virágágyásokrûsítésére szolgált a Város fája ver- nak. A zöldterületekkel kapcsolatban
seny, melyet lakossági szavazás alap- ismertette, hogy tavaly 9 millió forinján nyert el egy több száz éves tot különített el az önkormányzat eme
gesztenyefa. Szintén a környezetvé- értékõrzésre, mely nem mennyiségi,
delmet szolgálják az ökováros kereté- hanem minõségi feladatokat jelentett.
ben lebonyolított nevelési célzatú A színház elõtti tér megtervezése
programok.
mellett, a gyalogosok által kitaposott

útvonalakat burkolták le több helyen,
ily módon is figyelembe véve a lakossági igényeket. A körforgalmak zöldfelületét szintén folyamatosan ápolják, ahogy a lakótelepi részeken is folyik a parkosítás, a játszóterek folyamatos karbantartása, fejlesztése. Kiemelt terület a város turisztikai célpontjainak virágosítása, melyre az elmúlt idõszakban 1,5 millió forintot
fordított az önkormányzat.
A bírálóbizottságból Németh Sándor (Gyõr) és Nagy Zsolt (Sopron) in-

téztek kérdéseket a zalai szakemberekhez, az õshonos növényekkel, a
játszóterekkel és az öko gyermekintézményekkel kapcsolatban. Erre válaszolva elhangzott, Zalaegerszegen
minden óvoda és számos iskola
„zöld” szemléletû, minden óvodában
szabvány játszóterek állnak rendelkezésre, melyek állapotát havonta jegyzõkönyvezik. A városi játszóterek (71
darab) folyamatosan, az anyagi lehetõségekhez mérten újulnak meg.
A megbeszélés után városnézõ
sétára indult a zsûri a helyi szakemberek kíséretében.

Kultúra
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TÖBB TISZTELETET A FÁKNAK! HAGYOMÁNYÉRTELMEZÉSEK A VÁSZNON
RITKÁN TERÍTÜNK POKRÓCOT A LIGETBE

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mielõtt azonban szakértõt keresünk a jelenség okainak feltárására, ne feledkezzünk meg arról
sem, hogy a kert (ami park, liget is
lehet) már az õsidõktõl fogva szimbolikus jelentõsséggel bírt. Az archaikus népek vallásaiban éppúgy
fontos szerepet töltött be, mint az
irodalomban vagy a képzõmûvészetben. A földi Paradicsom szimbóluma, maga a Kozmosz, a világmindenség, az Éden, de a termékenység, valamint a Bûn és bûnbeesés jelképe is. Mindezeket talán Bosch híres Gyönyörök kertje
címû triptichonja „foglalja össze"
legjobban. Ennél pedig csak Radnóti sorai lehetnek ismertebbek:
„…és ott a park, a régi szerelmek
lábnyoma…”
Arról, hogy milyen lábnyomokat
rejtenek, vagy éppen nem rejtenek
a zalaegerszegi parkok, s mi lehet
az esetleges „távolmaradás" oka,
Németh Miklós nyugalmazott városi fõkertésszel, a városvédõ
egyesület tagjával beszélgetünk.
A szakemberrel a Béke ligetben
találkoztunk, ahol ott-tartózkodásunk alatt mindössze néhány kutyasétáltatót, egy fiatal párt és
egy-két „áthaladót" láttunk. Csupán egy fiatalember (Bence)
mondta azt, hogy õ bizony barátaival rendszeresen kijár pihenni
kockás pokróccal a parkokba.
Ilyenkor nemcsak piknikeznek és
beszélgetnek, hanem elõkerülnek
a hangszerek is.
Németh Miklós szerint ha értékük alapján vizsgáljuk a parkokat,
akkor az eszmei, esztétikai és környezeti értékein túl nagyon fontos
az is, hogy milyen funkciója van az
adott zöldfelületnek. A városi parkoknak, ligeteknek kikapcsolódásra, rekreációra, sportolásra is alkalmasnak kell lenniük. Lényeges,
hogy milyen a park árnyékos területeinek megoszlása, ami a nö-

vényzet elrendezésétõl függ. Az a
jó, ha minden napszakban vannak
árnyas övezetek, ahol nyári idõben hûsölhet az ember.
A parkokban, ligetekben meghatározott arányban kell magasabb fákat, a bokrokat és gyepet
telepíteni. Egy egyhektáros terü-

Németh Miklós

letre 100–110 fa szükséges, az
összterület 60–70 százalékának
gyepbõl, 10 százalékának cserjébõl kell állnia. A szakember szerint
ha egy parkot nem szívesen látogatnak, akkor annak a növények,
utak nem megfelelõ elrendezése
is lehet az oka. Azt is látni kell,
hogy nem minden fa alkalmas arra, hogy kifeküdjenek alá; a fenyõ
tûlevelei például nem biztos, hogy
„kényelmesek". Problémát jelent
az is, hogy az utóbbi években elszaporodtak a kullancsok, mert –
egy uniós jogszabály alapján –
nem lehet irtani õket. Ez sok emberbõl eleve félelmet vált ki.
Az egykori fõkertész úgy látja,
hogy a város parkjainak állaga
romlik. Kevés az ivókút, a játszásra, sportolásra alkalmas tér és
eszköz, a kihelyezett bútorok (padok, asztalok) jó része pedig el-

TÁMOGATÁS A PÓTFELVÉTELIHEZ
A MÛSZAKI SZAKEMBERKÉPZÉSÉRT
 Zalaegerszeg számára kiemelt jelentõséggel bír a helyi mûszaki felsõoktatás, azaz a mechatronikai mérnöki képzés, amely a
Nyugat-magyarországi Egyetem Gépészeti és Mechatronikai Intézetének keretében mûködik Zalaegerszegen.
Az egyetem döntése értelmében a szakon pótfelvételire kerül
sor, melynek során a felvett hallgatóknak költségtérítést kell fizetni.
A
költségtérítés
összege
175.000 Ft/fõ/félév, amely a jelentkezõ fiatalok családi, szociális és
anyagi hátterét figyelembe véve viszonylag könnyebben vállalható
más intézmények díjaihoz képest.

A jelentkezés határideje 2013.
augusztus 12.
Mivel a város és a megye kiemelt prioritásként határozta meg a
szakiskolai, szakközépiskolai és
felsõfokú mûszaki (elsõsorban gépipari, elektronikai és mechatronikai)
képzések támogatását, ezért Zalaegerszeg önkormányzata úgy döntött, hogy az egyetemmel és a közremûködõ partner vállalatokkal

öregedett. Sok helyen a gyep állaga sem megfelelõ, emiatt nem is
lehetne a fák alá feküdni. Bár a faállomány viszonylag jó állapotban
van, és az utak, kerékpárutak fejlesztése terén is történtek pozitív
változások.
Ahogy a park szimbolikájában
is megjelenik a bûn, úgy sajnos a
valóságban sem kíméli a parkokat:
gyakran nem odaillõ alakok – vandálok, hajléktalanok – pusztítják,
szennyezik a környezetet. Néha
pedig szatírokról, erõszakos cselekményekrõl is szólnak a hírek,
ami miatt sokan az esti órákban
már nem szívesen mennek be a ligetekbe. A szakember szerint volna mit javítani a közbiztonságon.
Németh Miklós az egyik legnagyobb problémának azt látja, hogy
a városlakók egy része nem tiszteli a fákat és a parkokat. Sokan természetesnek gondolják, hogy van
fa (hiszen rengetegen települtek
be a városba a környezõ falvakból,
ahol eleve adott a nagyobb zöldfelület vagy erdõ), s nem gondolják,
hogy a városban ez komolyabb
odafigyelést, gondoskodást igényel. Nincs már akkora tradíciója a
parkokban való „korzózásnak"
sem, ami a 20. század elején, közepén még divat volt. Az itt élõk
egy jó részének ugyanis van szõlõhegye, birtoka, így ha zöldbe vágyik, oda megy.
A volt fõkertész arra is felhívta a
figyelmet, hogy a parkok jövõbeni
fejlesztésénél, az elpusztult, megbetegedett fák, cserjék pótlásánál
nem árt gondolni arra is, hogy az
éghajlatváltozás miatt egyre szárazabb lesz a klíma. Emiatt bizonyos fajták (a párát kedvelõ fenyõk) lehet, hogy kiszorulnak.
Vannak azonban olyan szárazságtûrõ, és Magyarországon is honos
(nem õshonos) fák és virágok, melyekkel széppé és idõtállóvá válhat
a környezetünk.

együttmûködve támogatni kívánja a
zalaegerszegi mûszaki felsõoktatás hallgatói utánpótlásának biztosítását, méghozzá oly módon, hogy
a pótfelvételi eljárás keretében felvételre kerülõ valamennyi hallgató
esetében átvállalja költségtérítési
díjuk teljes elsõ két félévi összegét.

MEXIKÓI ALKOTÓK IS ÉRKEZTEK A MÛVÉSZTELEPRE

 A hagyomány a témája a most induló GébArt Zalaegerszegi
Nemzetközi Mûvésztelepnek. Az augusztus 5–17. között huszonkettedik alkalommal megrendezésre kerülõ alkotótáborba nyolc
képzõmûvész érkezett (Kopasz Tamás, Daniela Jauregui,
Armando Martinez, Stano Cerny, Ferenc Réka Boglárka, HerédiSzabó Tibor, Gazdag Ágnes és Tóth Norbert), hárman közülük
egyenesen Mexikóból.
– pet –

azonosítjuk a népmûvészettel. A
képzõmûvészetnek, illetve a festészet történetének szintén megvannak a maga hagyományai, ami
akár a mester-tanítvány viszonyban is nyomon követhetõ. Érdekes
például megvizsgálni, hogy az
egyes festõmûvészeknek kik voltak a mestereik, aztán õk kiket „neveltek fel”, indítottak el a pályán.
Akár a 19. századig is vissza lehet
vezetni ezeket a szálakat.
A fiatal zalaegerszegi alkotó el-

szet szekciójának díjazottja) vesznek részt az idei mûvésztelepen.
Nagy Johanna, a mûvésztelep Kopasz Tamás kíváncsian várja,
vezetõje érdeklõdésünkre elmond- hogy õk mit hoznak ki a hagyota: a tábort idén is Kopasz Tamás mány „kérdéskörbõl”.
Munkácsy-díjas festõmûvész, fõiskolai docens vezeti. A meghívott
mûvészek között a hagyományokhoz híven lesz két zalaegerszegi
alkotó is, Gazdag Ágnes és Tóth
Norbert személyében, idén pedig
mexikói festõmûvészek is részt
vesznek a találkozón. Esténként a
mûvészek kötetlen formában mutatják be egymásnak munkásságukat. A mûvésztelep augusztus
16-án egy záró kiállítással fejezõdik be. A szakmai zsûri pedig minden alkotótól két mûvet választ ki,
amely a város tulajdonában marad, s az egyre gyarapodó GébArt-i
Gyûjteményt színesíti majd.
Kopasz Tamás, az alkotótábor
mûvészeti vezetõje az idei témával kapcsolatban lapunknak elFelvételünk egy korábbi mûvésztelepen készült.
mondta: a hagyomány kerül fókuszba, mely technikailag és tarTóth Norbert szerint két rossz mondta: neki például Fischer
talmilag egyaránt érdekes lehet. beidegzõdéssel mindenképpen György volt a mestere, ám a szobAnnál is inkább, mert izgalmas szakítani kell, ha „kortársról” és rászmûvész novemberi halála óta
kérdés, hogy a kortárs képzõmû- „hagyományról” beszélünk. A kor- nem kapott olyan új impulzusokat,
vészetbe hogyan illeszthetõ be a társ mûvészetben és a festészet- melyek elõre vitték volna a munkáhagyomány, illetve milyen módon ben végbemenõ újítások, kísérle- ban. Bízik benne, hogy a gébárti
lehet azt feldolgozni. Semmi eset- tek nem jelentik azt, hogy az alkotótáborban egy inspiráló légre sem az a cél, hogy unalmas, egyes alkotók nem tisztelik a ha- kör, egy szakmai és baráti közösvagy erõltetetten klasszicizáló mû- gyományokat. Ugyanakkor az sem ség jön létre, ami által sok új dolvek szülessenek a két hét alatt. A szerencsés, ha a hagyomány szót got is lehet tanulni.
mai szellemiséget és a hagyomá2013. június 24-ei születésû basset hound szuka kiskutyák
nyokat szerinte lehet úgy ötvözni,
hogy abból izgalmas és színvonaaugusztus végi elvitellel eladók. A kutyusok törzskönyvezetlas alkotások jöjjenek létre.
tek, féregtelenítve, oltva, chipelve vannak. Apa: Talajmenti
A téma értelmezését a mûvészeti vezetõ abból a szempontból
Lokomotív Hobó, anya: Phantom Of Lake Coco Channel.
is érdekesnek találja, hogy vajon
Érdeklõdni
mennyi lesz a hasonlóság, illetve a
különbség a magyar és a mexikói
egész nap
alkotók elképzelései között. Észreaz alábbi
vehetõ lesz-e majd a képeken a
telefonszámon
két ország közötti kulturális, életmódbeli eltérés. De, akár generálehet:
ciós kérdésként is felfoghatjuk a
témát; hiszen jórészt fiatal alkotók
(köztük kettõ az Országos Mûvészeti Diákköri Konferencia festé-

06-30/
6527-425.
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Városháza
ZALAEGERSZEGI
A „KÖZALKALMAZOTTAK

II. SZ. ÓVODA
1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A §

BELVÁROSI

JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ”,

ALAPJÁN

PÁLYÁZATI

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A RADNÓTI ÚTI ÓVODÁBA, A SZENT LÁSZLÓ UTCAI ÉS A PETÕFI UTCAI TAGÓVODÁIBA
ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
határozott idejû 2013.09. 01–2014. 08. 31-ig
A munkakör legkorábban 2013. szeptember 1.
tartó közalkalmazotti jogviszony.
napjától tölthetõ be.
A
pályázat
benyújtásának határideje:
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
2013. augusztus 21.
A munkavégzés helye:
A pályázat elbírálásának határideje:
Zalaegerszeg, Radnóti M. u. 1.
2013. augusztus 26.
Zalaegerszeg, Szent László utca 53.
A
pályázati
kiírással kapcsolatosan további inforZalaegerszeg, Petõfi u. 25–29.
mációt Novákné Borsos Ildikó nyújt, a 06/30-991Pályázati feltételek:
3986-os telefonszámon.
• fõiskola, óvodapedagógus,
A pályázatok benyújtásának módja:
• alapszintû MS Windows NT/2000/XP,
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi
• magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cseBelvárosi II. Sz. Óvoda címére történõ megküllekvõképesség.
désével (8900 Zalaegerszeg, Radnóti Miklós
utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályáA pályázat részeként benyújtandó iratok, igazati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
zolások:
2-200/55-2013., valamint a munkakör megne• iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
vezését: Óvodapedagógus.
• szakmai önéletrajz (europass),
Személyesen: László Andrásné, Zala megye,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
8900 Zalaegerszeg, Radnóti Miklós utca 1.
mely tartalmazza, hogy a közalkalmazott nem
áll olyan foglakozástól eltiltás hatálya alatt, A pályázat elbírálásának módja, rendje:
amely a közalkalmazott jogviszony létesítését
Benyújtási határidõt követõen pályázatok bonnem teszi lehetõvé,
tása, elbírálásuk a pályázati kiírás alapján elõírt
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban
követelmények szerint. Öttagú bizottság döntéfoglalt személyes adatainak pályázati eljárássét követõen, sikeres pályázó értesítése telefosal összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
non. Sikertelen pályázat esetén 2013. augusz• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a
tus 29. napig biztosítjuk a pályázati anyag átvételjes pályázati anyagának sokszorosításátelét. Csak felbélyegzett válaszboríték esetében
hoz, továbbításához (3. személlyel közléküldjük vissza a pályázati anyagot.
séhez).
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a Fiatal Családok Otthonában megüresedett szálláshelyek iránt érdeklõ, élettársi kapcsolatban élõ
leendõ pályázókat, hogy a közjegyzõk által használt Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása 2013. augusztus 5-tõl
2013. augusztus 20-ig tervszerû karbantartás miatt orszá-

gosan nem elérhetõ. Így az említett idõszakban a pályázat
érvényességéhez elõírt igazolás beszerzése nem
lehetséges.
Azok az élettársi kapcsolatban élõ pályázók, akik
2013. augusztus 5. elõtt az igazolást beszerezni nem tudták, de pályázatukat határidõre beadják, az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába való felvételükrõl az igazolást
pótlólag legkésõbb 2013. szeptember 3-ig benyújthatják.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS IDÕSÜGYI TANÁCSA

„GENERÁCIÓK

EGYÜTT” – FOTÓPÁLYÁZATA

IDÕSEKNEK, NYUGDÍJASOKNAK
A pályázat fõ célja:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsának célja, hogy az idõs emberek megbecsülését elõsegítve, lehetõséget kapjanak munkájuk, tevékenységük elismerésére, ahogy azt a
város Idõsügyi Koncepciója is tartalmazza. A pályázat a fiatalok és idõsek generációja közti távolság csökkentését célozza, és lehetõséget ad
az általuk megfogalmazott problémának a feloldására, mely szerint elégedetlenek a szabadidõeltöltési lehetõségeikkel és az emberek közti
kapcsolataikkal. Célunk a figyelem felhívása arra, hogy nem a kor függvénye, ha valaki szélesíti látókörét, hogy szívében fiatal maradjon, s teljes életet éljen akár 60, 70, 80 vagy 90 évesen is.

mellékletként) kérjük, írják rá a kép címét! Továbbá
kérjük, a pályázati adatlapot is szíveskedjen kitölteni, aláírni és elküldeni a fotókkal együtt posta vagy
e-mail útján!
A legkreatívabb alkotásokat díjazzuk, emellett
értékeljük a népszerûséget is szavazási lehetõség
biztosításával és teret engedünk a szerencsének.
A fotókat zsûri – melynek tagja hivatásos fotós is
– értékeli, az elsõ három helyezettet, valamint egy
sorsolás útján kiválasztott alkotást díjazunk az
alábbiak szerint:
I. helyezett díja:
40.000 Ft
II. helyezett díja:
30.000 Ft
III. helyezett díja:
15.000 Ft
sorsolás útján nyertes díja:
5.000 Ft
A beérkezett képeket Zalaegerszeg város honlapA pályázat lényege:
ján közzétesszük, ahol a legtöbb szavazatot kapott
Olyan fotókat várunk, amelyeken jól tükrözõdik alkotás készítõje 10.000 Ft díjazásban részesül.
a generációk közötti kapcsolat, az egymáshoz
való közeledés, kötõdés, a szabadidõ kellemes, A pályázat benyújtása:
akár hasznos eltöltése együtt. Fontos, hogy legA fotók beérkezési határideje: 2013. szeptemalább két generáció legyen a képen. A fotón
ber 2.
szerepelhet például a nagymama, nagypapa az • Papírformátum esetén postai úton vagy szeméunokájával, unokákkal, a szülõkkel, a fiatalabb
lyesen, legalább A4-es méretben: Zalaegerbarátokkal.
szeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.
A pályázat részletei:
Humánigazgatási Osztály
A pályázaton Zalaegerszeg közigazgatási terü- • Elektronikus formában e-mailben, minimum
letén élõ, 60. életévüket betöltött személyeknek
1024*768-as felbontásban: muvo@ph.zalaszabadon választott technikával készült képekegerszeg.hu
kel van lehetõségük részt venni. Minden érdeklõdõ saját készítésû fotójával nevezhet, a képek Eredményhirdetés: 2013. október 1. (idõsek viszerkesztettsége és retusáltsága nem kizáró lágnapja rendezvény keretei között)
ok. Egy fõ maximum öt fotóval nevezhet. Az elA pályázati adatlap megtalálható a város honbírálásnál a zsûri csak azokat a fotókat tudja fi- lapján: www.zalaegerszeg.hu, illetve a Polgármesgyelembe venni, amelyek kapcsolódnak a pá- teri Hivatal portáján.
lyázat jeligéjéhez.
További információ a hutnikeszter@ph.zalaMinden kép hátuljára (digitális formátum esetén egerszeg.hu e-mail címen kérhetõ.

KÖZLEMÉNY
A választási eljárásról szóló törvény értelmében a 2014. évi általános országgyûlési választásokon alkalmazásra kerülõ szavazóköri
beosztás 2013. július 30. napján közzétételre került. A megyeszékhelyi szavazókörök területi leírása megtekinthetõ Zalaegerszeg megyei
jogú város portálján, a www.zalaegerszeg.hu/választás címszó alatt.
dr. Kovács Gábor s. k.
a helyi választási iroda vezetõje

A KERESZTURY DEZSÕ VÁROSI
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
LANDORHEGYI KÖZPONTI ÉPÜLETE

(ZEG., LANDORHEGYI U. 21.)
HÁROM HÉTEN ÁT

– 2013. JÚLIUS 29-TÕL
AUGUSZTUS 20-IG – ZÁRVA TART.
Az intézmény augusztus 21-én
(szerdán) a megszokott nyitva tartással várja ismét látogatóit!

HIRDETMÉNY

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U.

23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ
FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE
ÚJ FELTÉTELEK SZERINT.
Alapterület
(m2)
Átalszegett u. 23/A
Cím

Szobaszám

A lh. fsz. 1.

34

1

A lh. I/22.

36

1

A lh. I/25.

34

1

A lh. I/26.

34

1

A lh. II/40.

38

1

B lh. II/45.

34

1

B lh. II/51.

34

1

A lh. t.tér 54.

34

1

A lh. t.tér 56.

34

1

Egyéb helyiségek
elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
étkezõ, elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC
étkezõ, elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC

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

179

6.086

179

6.444

179

6.086

179

6.086

179

6.802

179

6.086

179

6.086

179

6.086

179

6.086

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. augusztus 16. (péntek)
További információ: www.zalaegerszeg.hu
az OTH minõsítése szerint kiváló. A fürdési idény: 2013.
május 1. napjától 2013. szeptember 1. napjáig tart.
A fürdõvíz minõségérõl, a fürdõ adatairól, valamint a
fürdõvizekkel kapcsolatosan bõvebb információk a www.
antsz.hu oldalon találhatók.
 A természetes fürdõvizek minõségi követelményeiTájékoztatásul közöljük, hogy a fürdõkkel kapcsolatos
rõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl
észrevételeiket, javaslataikat megtehetik a Zala Megyei
szóló 78/2008. (IV. 3.) korm.rendelet 11. § (4) bekezKormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézetnél telefodése értelmében tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Zanon (92/549-195), e-mailen (titkarsag.zalaegerszeg@
laegerszeg közigazgatási területén kijelölt természetes nydr.antsz.hu), valamint személyesen is (Zalaegerszeg,
fürdõhely a Gébárti tófürdõ.
Göcseji út 24.).
Ugyanitt felvilágosítás kérhetõ a fürdõvíz minõségérõl
A víz minõsége az elmúlt 4 szezon vízvizsgálatai alapján és egészségre gyakorolt hatásáról.

TÁJÉKOZTATÓ

7

Sport

BIZONYÍTOTTAK A FIATALOK EGYBEN BÍZOTT, KETTÕ LETT BELÕLE
NEM TALÁLT LEGYÕZÕRE A ZTE TK

 Veretlenül lett bajnok az elsõ osztályban a ZTE nõi teniszcsapata. A lányok évrõl évre fejlõdtek és felértek a képzeletbeli
csúcsra. A csapat saját nevelésû játékosokból és úgymond magyar légiósokból állt.

Igaz, feladták a leckét nekünk, de
igyekszünk elõteremteni az anyagi
hátteret. Három forrásban bízunk,
a Magyar Tenisz Szövetség, az
önkormányzat és a szponzorok támogatásában. Egy fiatal, tettre
kész csapat harcolta ki a feljutást.
Megérdemlik a lányok, hogy a
Szuper Ligában is megmutassák,
mire képesek. Erõsítésre jut-e?
Meglátjuk. Az egyes pályára jó
lenne igazolni. Az is elképzelhetõ,

– Nem vertük nagy dobra el- tak, és jól mûködött nálunk a rotáképzeléseinket, csendben re- ció. Az alapszakasz során sokszor
ménykedtünk a bajnoki cím meg- játszottunk szombaton és vasárszerzésében – hangoztatta Bakos nap is, a rájátszást döntõjét is
György edzõ. – A tavalyi 3. hely ilyen formában rendezték meg a
után idén is a dobogót céloztuk fõvárosban.
meg, döntõt szerettünk volna ját– Adódik a kérdés, mire lehet
szani, sikerült.
– Elég magabiztosan
lettek bajnokok. Számítottak rá, hogy veretlenül
lehetnek elsõk?
– Igaz, veretlenül lettünk
bajnokok, de azért ez nem
volt annyira könnyû, mint
amilyennek látszik. Mindjárt
az alapszakasz elsõ mérkõzésén Gyõrben 0:2-rõl
nyertünk 4:3-ra. A rájátszás
során az elõdöntõben a
BSE ellen szintén 0:3-ról
nyertünk 4:3-ra. Az eredmények mutatják, mentálisan erõsek voltunk. A BSE
elleni találkozót tekintettem A ZTE TK bajnokcsapata (balról): Kiss Szilvia, Papi Klaudia, Kovács Barbara, Bakos
igazán döntõnek, itt kellett
György (edzõ), Bárdos Borbála, Bárdos Zsófia, Farkas Emese.
alaposan megküzdenünk a
gyõzelemért. A fõvárosiak nagyon képes a fiatal társaság a Szuper hogy külföldi játékost szerzõdtefel akartak jutni a Szuper Ligába. Ligában. Vállalják a magasabb tünk, mivel valamivel olcsóbb, mint
Játékosokat igazoltak, és kiváló osztályt?
a magyar. Mellette maximálisan
szakemberek készítették fel a csa– Rövidesen elnökségi ülést bízunk lányaink töretlen fejlõdésépatot. A Gyõr ellen is 4:3-ra nyer- tartunk, tagja vagyok a vezetés- ben is. Minden követ megmozgatünk a fináléban, de ez a siker jó- nek. Mindenképpen illik megte- tunk a szuper ligás szereplés érval egyszerûbben jött össze.
remtenünk a Szuper Liga felté- dekében.
– Egy fejlõdõképes, fiatal tár- teleit, mivel a lányok megérdemlik.
A játékosok is nagyon várják a
saság lett aranyérmes…
Jó lenne megerõsíteni a csapatot vezetés döntését, és bizakodnak a
– Így igaz. A legfiatalabb játé- is. Igaz, eredményeink mutatják, pozitív döntésben.
kosunk 13, a legidõsebb 17 éves. játékosaink egy év alatt is sokat
– Szeretnénk játszani a Szuper
A csapat tavaly óta mindössze egy fejlõdtek, de a Szuper Liga az Ligában – fogalmazott tömören
helyen változott, Farkas érkezett más, mint az I. osztály.
Bárdos Zsófia. – A magasabb oszhozzánk, õt kellett beilleszteni a
Dr. Sárváry Pétert, a ZTE TK tályban is szeretnénk kipróbálni
együttesbe. Húzó embernek szá- elnökét arról faggattuk, hogy magunkat, mire vagyunk képesek.
mított Papi, Kovács B. és az emlí- vállalják-e a szuperligás szerep- Egy év alatt még sokat fejlõdhetett Farkas. Hozzájuk jól zárkózott lést?
tünk. Nem kell félteni minket,
fel a saját nevelésû egerszegi
– Nagyon örülünk a lányok si- igyekszünk ott is a maximumra tömag. A lányok igazi csapatot alkot- kerének – örvendezett az elnök. – rekedni.

EGERSZEGRE KERÜLT
A PUMA KUPA
 Hat nemzet több mint 300 tájfutója vett részt a horvátországi
Varasd és térségében megrendezett nemzetközi Thermenland Open
tájfutóversenyen.
Bevezetésként egy héttel a nagy
verseny elõtt egy prológon vettek
részt a TRIÓ-Egerszeg ZTC versenyzõi Varasd belvárosában, melyen
négy gyõzelem mellett számos jó
eredmény született.
A háromfutamos – középtáv, éjszakai rövid táv, normál táv – Thermenland Open jellegében három
különbözõ típusú terepen került lebonyolításra. Nagy siker, hogy az
egyesületek számára kiírt Puma Kupa összetett pontversenyt a TRIÓEgerszeg ZTC nyerte meg.
Prológ ZTC-s dobogósai.
F16: 1. Porgányi Márk, 2. Csertán András. F20: 2. Kiss Kornél, 3.
Erdõs Gergely. F21: 1. Fehér Ferenc. F45: 2. Erdõs Gábor. N16: 1.
Porgányi Anna, 2. Jánoki Georgina.
N40: 1. Erdõsné Németh Ágnes, 2.
Jánoki Katalin, 3. Porgányiné Henrich Piroska.
Összetett verseny jobb ZTC-s
eredményei.
F10: 1. Molnár Levente. F12: 3.
Csertán András, 5. Fekete Sámuel,
6. Szinyéri Bence. F16: 1. Porgányi
Márk, 6. Erdõs Márton. F18: 3. Kiss
Kornél. F21B: 4. Nemes Noel. F40:
1. Fehér Ferenc. F65: 1. Vajda László, 3. Bányai Attila. N14: 2.
Porgányi Anna. N16: 5. Simon
Cintia. N35: 2. Kovács Ivett.

MATYASOVSZKY UTRECHTBEN IS BIZONYÍTOTT

 Hollandiában, Utrecht városában rendezték meg az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált, ahol a magyar színek képviseletében
több egerszegi sportoló is rajthoz állt. A legnagyobb sikert Matyasovszky Dalma, az Europ Tec Zalavíz ZÚK úszója érte el, aki
100 és 200 méteres hátúszásban egyaránt aranyérmes lett.

– Az újabb kihívás tanítványa
számára?
– A serdülõ országos bajnokság,
ahol saját korosztályában versenyez.
Itt egyértelmû esélyesként indul a
100 és 200 hát versenyszámokban.
– Nem számítottam két aranyéremre – vette át a szót Matyasoszky Dalma. – A 200 m háton reménykedtem az aranyban, 100-on
az idõeredmények alapján nagyon
sûrû volt a mezõny, aranyérmem a
bravúr kategóriájába tartozik.
– Milyen versenyek elõtt áll, és
hallhatnánk terveirõl?
– A serdülõk országos bajnokságán saját korosztályomban kell bizonyítanom, hogy nem véletlenül
tartok itt. Távolabbra tekintve, az ifjúságiak mezõnyében az Eb-n és a
vb-n szeretnék jó eredményeket elélni. Legvégsõ célom, hogy bekeA magyar úszócsapat, Horváth Csaba balról, Matyasovszky Dalma jobbról a negyedik. rüljek a felnõtt magyar csapatba.
– Dobogós helyezésben mindenképpen reménykedtünk – így
Horváth Csaba edzõ. – Úgy gondoltuk, hogy a hosszabb távon lesz
esélye Dalmának a legfényesebb
-VEZETÕI TANFOLYAMOK
érem megszerzésére. Õ azonban
NYÁRON MÉG UTOLJÁRA
remekül versenyzett és idõeredményeit tovább javítva mindkét távon
elsõként ért célba.
– Újabb egerszegi versenyzõ
Helyszín: Zalaegerszeg, Október 6. tér 19.
bizonyított, hogy vidékrõl is lehet
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)
eredményesnek lenni. Lesz kézIDÕPONT
zelfogható eredménye sikerének?
Augusztus 22-én 9.00 és 15.00 óra.
– Bízom benne, hogy a szövetHonlapunkon a további hónapokra is regisztrálhatsz!
ség vezetõi felfigyelnek sportolónkra. Annál is inkább, mivel serdülõ
AZ IDÕPONTOT HOZZÁD IGAZÍTJUK!
kora ellenére eredményei alapján
A VIZSGASZERÛ TESZT OTTHONI GYAKORLÁSÁHOZ
az ifjúságiak mezõnyében is helyt
INTERNETES HOZZÁFÉRÉS, EREDMÉNYES FELKÉSZÍTÉS!
állt volna. A jövõben reménykedem
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
központi segítségben is.
TELEFON: 06-30/373-0818; E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
– Matyasovszky Szekeres Do8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05
rina nyomdokaiba léphet?
– Mindenképpen. Eredményei feljogosítják erre. Ismerve Dalmát elmondható, hogy szorgalma, kitartása, tehetsége és adottsága alapján
pár éven belül újabb felnõtt válogatott
úszót adhatunk a magyar csapatba.

GYORSÍTOTT
SZEMÉLYGÉPKOCSI

AKCIÓS ÁRON!!!
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Hirdetés

ELADÓK: gáztûzhely, franciaágy,
Ardo felültöltõs mosógép, éjjeli
szekrények, 6 fiókos fagyasztószekrény, 72 cm Panasonic TV.
Érd.: 06-20/336-0450

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

