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ÖKOVÁROS: SIKERES PÁLYÁZAT ELKÖTELEZETT ORSZÁGÉPÍTÕ
TEREPRENDEZÉS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG, KÖZFOGLALKOZTATÁS SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE

 Energiaracionalizálást, közfoglalkoztatást és tereprendezést
szolgált az a mintaprojekt, mely az Ökováros program keretében
valósult meg Zalaegerszegen az elmúlt néhány hónapban, ismertették az illetékesek a Gébárti-tó partján tartott sajtótájékoztatón.
Gyutai Csaba polgármester,
Aladi Gusztáv, a Kontakt Humán
Kft. ügyvezetõje és Cseke Tibor, az
önkormányzat városüzemeltetési
osztályvezetõje számolt be a sikeres pályázatról. Maga az Ökoprogram 2010-ben indult Zalaegerszegen, s számos eredmény kapcsolható hozzá, köztük a most befejezett energiaracionalizálási és
közfoglalkoztatási projekt, fogalmazott a polgármester. Ez utóbbit
a Belügyminisztérium kazánkorszerûsítési támogatása tette lehetõvé, melynek köszönhetõen a

bazitai és ságodi óvódákban
faaprítékos tüzelési módra tértek
át. Ezzel 60 százalékos energiamegtakarítást kalkulálnak. A beruházás, melyhez az önkormányzat
4 millió forintos önrésszel járult
hozzá, 2013 áprilisában valósult
meg. A szükséges fahulladékot az
önkormányzat tulajdonában lévõ
200 hektáros erdõ biztosítja. Ez
utóbbira alapozva kívánják a projektet egyéb intézményekben is
folytatni, megvalósítva ezzel az erdõvagyon karbantartását. Ahogy
ez utóbbi tervet közfoglalkoztatás-

sal szándékoznak megvalósítani,
úgy a mostani projekt keretében is
20 fõnek biztosítottak 5 hónapon
keresztül munkát. Elsõ körben a
város kedvelt kiránduló- és horgászhelyét, a Gébárti-tó környezetét tették esztétikusabbá, 1,5 kilométeres erdõsávot megtisztítva. A
keletkezett fahulladékot az önkormányzat által vásárolt 4,5 millió forint értékû aprítógéppel már a helyszínen feldolgozták, alapanyagot
szolgáltatva az óvodai kazánokhoz.
Az összesen 24 millió forintból
megvalósuló projekt jó példa a
kormány, az önkormányzat, a
munkaügyi központ és egy
nonprofit foglalkoztatási cég sikeres együttmûködésének, hangozott el a sajtótájékoztatón.

 Szent István királyra emlékeztek két napon át Zalaegerszegen. Immár hagyományosan
augusztus 19-én a csácsi Szent
István-szobornál tartottak ünnepséget, augusztus 20-án a
Jézus Szíve ferences plébániatemplomban ünnepi szentmisével tisztelegtek az „erõskezû
uralkodó, apostoli király" elõtt,
azt követõen a templomkertben
megáldották az új kenyeret.

ünnepi beszédében Szent István
király életét és munkásságát
Gyutai Csaba, Zalaegerszeg polgármestere. – E tekintetben apja,
Géza fejedelem munkáját fejezte

súlyozta: élete, tettei máig is világító lámpás, keresztény, nemzeti
elkötelezettsége zsinórmértékül
szolgál minden magyar polgár
számára.

be, és törekvéseit teljesítette ki,
amikor hatalomra kerülve a német-római és a bizánci császár
helyett egyedüli uralkodóként Szilveszter pápától kért és kapott koronát. Ezzel a gesztussal nyilvánvalóvá tette, Magyarország nem
lesz sem Nyugat, sem Kelet hûbérese, nem lesz másodrendû állam,
hanem a többiekkel egyenlõ helyet
foglal el az európai keresztény közösségben. Ma is ez a legfontosabb üzenet, nem vagyunk és
nem leszünk senkinek sem az
uralma alatt. A polgármester hang-

Az ünnepi megemlékezésen
közremûködött a ferences plébániatemplom kórusa Bíró Ferenc
kántor vezényletével, a csíksomlyói
Árvácska együttes irodalmi köre, a
Folkish zenekar, valamint Vörös István és gyermekei fúvósok.
Az új kenyeret Szabó Vilmos
evangélikus lelkész és Andor Károly ferences szerzetes szentelték
meg, majd Gyutai Csaba polgármesterrel és Vigh László országgyûlési képviselõvel felszelték a
friss kenyeret, melybõl mindenki
kapott egy-egy falatnyi kóstolót.

– A kommunista diktatúra évtizedeinek kivételével éppen 75
esztendõ óta hajtunk fejet minden
évben szentté avatására emlékezve, nemzeti történelmünk legnagyobb alakja államalapító és
országépítõ mûve elõtt – méltatta

HR AGYOMÁNY A KORTÁRS
KÉPEKEN
G A

négy évben pedig Kopasz Tamás
Munkácsy-díjas képzõmûvész vezetésével újra festõmûvészek költöznek nyaranta a kézmûvesek
házába.
Idén két mexikói – Armando
Martinez és Daniela Jauregui –
mellett egy szlovákiai születésû,
ám ma már Mexikóban élõ festõmûvész, Stano Cerny képviselte
a tábor nemzetközi „vonalát”. A
magyarok között két ifjú alkotót –
Ferenc Réka Boglárkát és
Herédi-Szabó Tibort – köszönthettünk. A hagyományokhoz híven pedig két zalaegerszegi kötõdésû mûvész – Gazdag Ágnes és
Tóth Norbert – is meghívást kapott.
Ha már a hagyomány szónál
tartunk: épp ez volt a témája az
idei mûvésztelepnek is. A tábor
nyitásakor Gyutai Csaba polgármester, Kopasz Tamás mûvészeti
vezetõ és Nagy Johanna, a mûvésztelep vezetõje is kíváncsian
Mûvésztelep túl van már néhány kõszobrászat és festészet után várták, hogy a résztvevõk vajon
korszakváltáson is: kezdetben a hosszú évekre a kerámiamûvé- mit „hoznak ki” a témából.
fémszobrászat dominált, majd a szeté lett a fõszerep. Az elmúlt
(Folytatás az 5. oldalon.)

ITUÁLIS FÜSTTEL ZÁRÓDOTT A ÉB RT MÛVÉSZTELEP

 Huszonkettedik alkalommal
rendeztek nemzetközi mûvésztelepet a Gébárti-tó partján. A kézmûvesek házába
minden nyáron alkotómûvészek költöznek két hétre, hogy
egymás munkájának megismerésén túl, egy meghatározott téma köré rendezve gondolataikat, új mûveket hozzanak létre.
– pet –
Huszonkét év hosszú idõ.
Százötvennél is több mûvész fordult meg a tó partján ennyi idõ
alatt, s az itt készült alkotások száma is több százra tehetõ. A
GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi
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Közélet

LEGYEN SZÉP, VIRÁGOS A VÁROS 15 ÉVES A TOURINFORM-IRODA
JÓTÉKONYSÁGI NAP AZ AQUACITYBEN

 Nem mindennapi gasztronómiai
élményekben részesülhettek azok,
akik kilátogattak augusztus 11-én
az AquaCitybe, ahol Zalaegerszeg
önkormányzata a vízi vidámpark
együttmûködésével tizenkettedik
alkalommal rendezte meg hagyományos jótékonysági családi napját. A sütõ-fõzõ versenyen ezúttal
26 csapat igyekezett jóllakatni a
fürdõvendégeket. Persze nem öncélúan, mivel az eladott ételekért
becsületkasszába befolyó összeget, a belépõdíjakat, valamint a
vállalkozói felajánlásokból összegyûlõ pénzt a város virágosítására
fordítják a szervezõk.
Legyen is szép, virágos a város –
nyugtázta a jótékonyság nap idei célkitûzését Magyar Istvánné. Két kis
unokája éppen a Zalaegerszegi Fõiskolák csapata által készített palacsintát fogyasztotta. Szabó József, a
PTE Zalaegerszegi Képzési Központjának igazgatóhelyettese el-

mondta, még meg sem sültek az elsõ palacsinták, már hosszú sorok kígyóztak standjuknál. Nemcsak a minõségre, de a választékra sem lehetett panasz, mivel húszféleképpen

EÖ GYMÁSRA
HANGOLVA
,
,
SSZEHANGOLÁS FEJLESZTÉS HATÉKONYSÁG

 Zalaegerszegen a szociális és gyermekjóléti alapellátások, a
szociális háló fejlettebb, mint a környezõ településeken, és ez
többletterheket is jelent. Ezért az a cél, hogy még hatékonyabbá
tegyük a segítõhálózatot – fogalmazott Gyutai Csaba polgármester azon a sajtótájékoztatón, ahol az „Egymásra hangolva” címet
viselõ európai uniós pályázatot mutatták be.
A részletekrõl Salamon Györgyi
projektvezetõ és Kovács Szilvia
szakmai vezetõ számolt be. Elhangzott: bár a jogszabályokban
foglalt szolgáltatások teljes köre
biztosított a városban élõk számára, ennek ellenére a lakosság egy

BALOLDALI ÖSSZEFOGÁS
 A Demokratikus Koalíciónak (DK) mind a 106 választókerületben van jelöltjük, ugyanakkor úgy tartják, minden pártra szükség
van a baloldali összefogásban – hangsúlyozta Balogh Miklós.
A DK Zala megyei 1. számú.
választókerületének elnöke a pártelnököt ábrázoló óriásplakátnál
tartott sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy az együttmûködés és
az összefogás pártjaként ahhoz a
reformpolitikához tartják magukat,
melyet Gyurcsány Ferenc és
Bajnai Gordon folytatott. Megjegyezte, hogy Gyurcsány Ferenc
országjáró körútján szeptemberben Zalaegerszegre is ellátogat.
Majd aggodalmát fejezte ki, hogy

ízesített palacsinta közül választhattak a vendégek.
A jótékonysági napon Felsõrajk
település is képviseltette magát, ízletes káposztás hússal megvendégelve az érdeklõdõket. Vigh László polgármester, országgyûlési képviselõ
kiemelte, a szórakoztatás mellett nagyon fontos célja a jótékonysági napnak, hogy ezúttal is olyan célt támogassanak, mely a város minden lakójának javát szolgálja.
Pál Petra, az AquaCity marketingvezetõje érdeklõdésünkre elmondta, az ételek árusításából és az
ezerforintos belépõdíjakból közel 2,2
millió forint gyûlt össze. A fõzõversenyen a Zalaegerszegi Fõiskolák, a
Zalavíz, a Városgazdálkodási Kft. és
a Bogáncs Állatmenhely csapata bizonyult a legeredményesebbnek.

az elmúlt három évben leépült
minden az országban, és nyoma
sincs a demokráciának.
Lövei István választókerületi
tag az Orbán-kormány politikáját
bírálva kijelentette, tönkretették az
önkormányzatokat, melyeknek
semmi hatáskört nem hagytak.
Munkahelyteremtés helyett megalázó közmunkát adtak az embereknek. Most pedig a legnagyobb
bankra fáj a foguk a takarékszövetkezeti integrációval.

része számára az ellátásokhoz
történõ hozzáférés egyenetlen. A
rendszer bonyolult, számos esetben nehezen áttekinthetõ. Zalaegerszeg önkormányzata, mint fõ
pályázó, tíz intézménnyel, illetve
szervezetettel kötött együttmûködési megállapodást a projekt megvalósítása érdekében. A pályázat
keretén belül reprezentatív mintavétellel, 1000–1200 háztartás
részvételével szociális térkép készül a város lakosságának szociális szükségleteirõl. A 15 hónapon
keresztül megvalósuló projekt során a szociális és gyermekjóléti
alapellátásokban dolgozók számára szakmai mûhelyeket szerveznek, és segítséget nyújtanak a
hozzátartozóknak is. A 35 millió forintos uniós támogatás mellé a városnak nem kellett anyagilag a
projekt mellé állnia.

ÚJ VÁROSKALAUZ: ZALAEGERSZEG TITKAI

 A zalaegerszegi Tourinformiroda 15. születésnapját ünnepli, ennek apropóján sajtótájékoztató keretében emlékeztek
vissza az iroda elmúlt évtizedes
tevékenységére, majd új kiadványt mutattak be: Zalaegerszeg titkai címmel.
Gyutai Csaba polgármester elmondta: már a ’90-es évek közepén volt kezdeményezés egy turisztikai információs szolgálat létrehozására, de a jelentõs idegenforgalmi beruházások 1998-ban
kezdõdtek a termálfürdõvel, az
AquaCityvel, a kempinggel. Így
már komplex turisztikai csomagot,
információs szolgáltatást lehetett
kínálni a turistáknak. Az iroda nélkül mindez nem jöhetett volna létre, hiszen koordinálásával magas
színvonalú turisztikai szolgáltatást
végez. Egységes arculat alakult ki
a turisztikai programkínálókban,
nívós, színvonalas kiadványcsaládot jelentettek meg az elmúlt években. A polgármester szólt arról is,
hogy a Tourinform-iroda eredményesen képviseli a várost a nemzetközi és hazai turisztikai kiállításokon, ennek eredményeképpen
folyamatosan nõ Zalaegerszegen
a turisták száma. A város nevében
gratulált a 15. születésnaphoz és
egy emléklapot adott át Pereszteginé Szabó Julianna irodavezetõnek.
Az idegenforgalmi arculatnak
megfelelõ kiadványcsomag 8. füzetét, Zalaegerszeg titkai – Városkalauz a múlt tükrében címmel,
Szemes Péter irodalomtörténész
mutatta be. Mint fogalmazott, a kiadvány segítségével egy zalaegerszegi körsétára van lehetõség
a Deák tértõl a vasútállomás, majd
a Falumúzeum érintésével vissza
a Deák térre. Eközben épületekkel, terekkel, történetekkel ismerkedhetnek meg. Elhangzott: minden város kutatja a múltját, keresi
a feltárandó érdekességeket, ez
az ingyenes kiadvány ehhez nyújt
segítséget.
Pereszteginé Szabó Julianna
röviden szólt az iroda múltjáról, az

átszervezésekrõl. 2005–2012 között megyei idegenforgalmi feladatokat is elláttak, 2007-ig az
Egerszeg-kártya ügyintézését is az
iroda végezte. Zalaegerszeg városa és a Tourinform-iroda nagy
hangsúlyt fektet a látogatók tájékoztatására. Adatokat sorolva az
irodavezetõ megjegyezte: míg
1999-ben 4335-en keresték fel
õket, addig 2012-ben közel 10 ezer
500-an fordultak az irodához.

1998-ban 17 zalaegerszegi szállásadóval tartottak kapcsolatot,
mára ez a szám eléri az ötvenet.
Évekig egy nap volt az átlagos látogatási idõ Zalaegerszegen, ez az
elmúlt évben 2,4 napra változott.
A Magyar Turizmus Zrt. a legjobb Tourinform-iroda fenntartó címet a Tourinform-iroda kiváló
munkája alapján 2012-ben Zalaegerszeg
önkormányzatának
ítélte.

KOLLÉGIUMI FÉRÕHELYEK
MINDEN KÉRÉST TELJESÍTETTEK
 A zalaegerszegi önkormányzat oktatási, kulturális és sportbizottsága rendkívüli ülésén döntött a város tulajdonában lévõ pécsi felsõoktatási kollégiumi férõhelyek pályázatairól.
Balaicz Zoltán alpolgármester
arról tájékoztatta lapunkat, hogy
minden igénylõ megkapta a megpályázott kollégiumi elhelyezéseket. A városi és megyei önkormányzatnak összesen 60 kollégiumi férõhelye van a Pécsi Tudományegyetem Szántó Kovács János Kollégiumában. A 10 városi fé-

rõhelyre 2, az 50 megyei férõhelyre 19 pályázat érkezett, így minden kérésnek eleget tudtak tenni.
A bizottsági ülésen áttekintették
az aktuális kulturális programokat,
valamint szó volt a fõiskolák évnyitóinak idõpontjáról, valamint a harmadikai zalaegerszegi sörfesztivál
elõkészületeirõl.

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA LAST MINUTE AJÁNLATAI
MONTENEGRÓ (tengerpart +félpanzió)
szept. 13–17.
73.500 Ft/fõ
Toszkán varázslat – Elba szigete
75.500 Ft/fõ
szept. 13–17.
Délvidéki magyar emlékek nyomában
szept. 26–29.
41.500 Ft/fõ
TÖRÖK körút (4* szálloda + félpanzió)
szept. 28–okt. 7. 172.900 Ft/fõ
Észak-Magyarország és Felvidék (félpanzió)
okt. 4–6.
37.500 Ft/fõ
PRÁGA-KARLOVY VARY okt. 10–13.
47.500 Ft/fõ
VELENCE és szigetei
okt. 11–13.
41.500 Ft/fõ

EGYNAPOS PROGRAMOK:
Melki Apátság–Wachau–Dunakanyar
aug. 31.
Plitvicei tavak
szept. 7.

7.100 Ft/fõ
7.100 Ft/fõ

Tengerparti fürdõzés Crikvenicán
szept. 7.

9.100 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!
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Aktuális

SZENVEDÉLYES TRIÓ A BELVÁROSBAN MEGÚJUL A DÍSZ TÉR ÉS A VÁSÁRCSARNOK
FRANCIA-MAGYAR UTCAZENE

 Zenei csemegében volt része azon járókelõknek, akik csütörtök este a Dísz tér környékén jártak. A marseille-i konzervatóriumban végzett diákok két hegedûn és egy gitáron játszva ragadták magukkal a közönséget a folklór és az improvizált muzsika világába. Nemcsak mûsoruk, hanem habitusuk is fergeteges
volt. Az élményt a vendéglátó Válicka Citerabarátok Egyletének
magyar népdalcsokra tette teljessé.

– B. K. –

ben már hivatalosak is voltunk
Franciaországba. Azóta a két csapat nemcsak a hagyományokat,
hanem ezt az ritkaságszámba menõ kulturális kapcsolatot is örökíti,
hiszen generációváltás történt azóta a mûvészeti csoportokban.
– Öt éve találkoztunk utoljára,
amikoris a franciák szerepeltek
Botfán. Õk egyébként utcán, téren, templomkertben és hasonló
helyeken lépnek fel. Régi álmunk
volt valamilyen közös produkció, s
most ez a zene révén megvalósulhatott – mondta Nagy Katalin, a citerazenekar mûvészeti vezetõje,
az utcazene nyitányaként szereplõ
„Elmegyek, elmegyek” címû magyar népdal közös elõadása után.
– Meddig vendégeskednek
nálunk a franciák?
– Kevesebb, mint egy hétig,
azonban sûrû lesz a programjuk. A
Dísz tér mellett fellépnek a piacon,
a Jákum utcában egy presszóban,
Õriszentpéteren a Hétrétország
Fesztiválon, valamint Botfán a Hûvös-kastélyban.

hallott a franciák vezetõje, Vincent
Siano, aki jelenleg is elkísérte a
Az Avignonhoz közeli Beaumes triót. Nagyon megtetszett neki a
de Venise és Botfa kapcsolata 25 magyar népzene, s következõ évéves múltra tekint vissza.
– Már önmagában ez is kuriózum, hiszen falvak szintjén valósult
meg a nemzetközi kapcsolat, mely
negyedszázada tart – mondta
Nagy Lajos, a citerazenekar
alapítója. – Mi négyszer szerepeltünk náluk, õk pedig már hatodjára
vannak itt. Õk amatõr színjátszó
társulat (TRAC) tagjai, akik a  A zalaegerszegi Gébárti-tó partján tartotta elsõ nyilvános fórumoliere-i utcaszínházi hagyomá- mát a tavaly újjáalakult Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetnyokat követik, és fõleg középkor- sége. A 44 egyesületet és közel 8000 tagot számláló szövetség az
ba kalauzoló darabokat adnak elõ. érintettek véleményére volt kíváncsi, elsõsorban a Gébárti-tó körErre volt már példa Botfán is, és az nyezetével kapcsolatban.
elõadás, a mûvészi hatás legyõzte
A tagok részérõl számos felvea nyelvi akadályokat. Most, kivéte- – B. K. –
tés érkezett, melyet a szövetség
lesen zenei trió jött vendégségbe,
A szövetség elnöksége mellett házon belül igyekszik orvosolni, ilitt pedig tényleg nem kell tolmács.
– Hogyan kezdõdött ez a kap- a terület önkormányzati képviselõi, letve továbbítja a kéréseket, észrevalamint a rendõrség és a Város- vételeket az illetékesek felé. A
csolat?
– 1988-ban a Deák téren ját- gazdálkodási Kft. illetékesei vettek kompetencia a tulajdonos zalaszott a citerazenekar, melyet meg- részt a szabadtéri megbeszélé- egerszegi önkormányzat, a körsen. A beszámolók között elhang- nyezetet gondozó Városgazdálkozott, tervezik a tó körbejárhatósá- dási Kft., halászati kérdésekben a
gának megvalósítását, valamint szövetség, egyéb ügyekben a
BELVÁROSI,
folytatódik a tavaly elkezdett inten- rendõrség között oszlik meg. A pa3. EMELETI,
zív haltelepítési program, mely so- naszok között elhangzott a nappali
2
rán több mint 100 mázsa hal kerül jegyek kedvezõtlen idõintervalluÚJSZERÛ, 100 M -ES
idén a vízbe. A sikerek között sze- ma, a kifogható halakkal kapcsolaTÁRSASHÁZI LAKÁS
repel a sok gondot okozó törpe- tos méretmeghatározás, a tó neharcsák lehalászása, a területen a héz megközelíthetõsége, lékhorGARÁZZSAL ELADÓ.
veszélyes fák kivágása, az új fogá- gászati problémák, a gyermekhorsi napló bevezetése, mely a be- gászokra vonatkozó korlátok. ValaIRÁNYÁR:
csületes horgászok érdekeit védi, mint az illegális fürdõzõk és kutya15,9 MILLIÓ FT.
mondta többek között Makovecz fürdetõk jelenléte, a környékbeli
Tamás, a szövetség elnöke.
rendezvényekkel járó nagy zaj.

HORGÁSZOK FÓRUMA
SIKEREKRÕL ÉS PANASZOKRÓL

LAKÁSBESZÁMÍTÁS
LEHETSÉGES.
ÉRDEKLÕDNI:
06-20/3939-357

ELADÓ,
vagy kiadó 4500 m2

IRODAHÁZ
ELADÓ,

VAGY FELÚJÍTÁSÉRT

CSERÉBEN ÜZEMELTETÉSRE
KIADÓ ÉPÜLET.

Zalaegerszeg belvárosában, a színház közvetlen közelében lévõ, akár szállodának vagy egészségügyi centrumnak, esetleg zajmentes
összeszerelést végzõ vállalkozásoknak is kiválóan megfelelõ adottságokkal rendelkezõ, két részbõl álló épületegyüttes.

ÉRDEKLÕDNI:
06-30/292-5540
telefonszámon.

FOLYTATÓDIK A BELVÁROS-REKONSTRUKCIÓ

 Szeptembertõl folytatódik a belváros-rehabilitációs program
Zalaegerszegen. Az európai uniós forrásból finanszírozott program második ütemének részeként 2014 végéig megújul a Dísz tér,
a Kossuth utca több üzletének homlokzata, a Vásárcsarnok épülete, valamint folytatódik a Rákóczi utat elkerülõ tehermentesítõ
út kiépítése is. A részletekrõl a Piac téren tartott sajtótájékoztatót
Gyutai Csaba polgármester és Bertók Sándor fõépítész.
– pet –
A polgármester elmondta: a közel 930 millió forint összköltségû
program egyik legfontosabb eleme
a Dísz tér teljes átalakítása. Az a
cél, hogy egy élhetõ, zöldfelületekben és pihenõrészekben gazdag, ám átjárható, igazi belvárosi
tér jöjjön létre. Szeretnék, ha az új Dísz térre kitelepülnének a
környezõ kávéházak,
és igazi közösségi
helyként funkcionálna
a belváros ezen része.
Gyutai Csaba a rehabilitáció
további
elemeivel kapcsolatban úgy nyilatkozott:
vállalkozók és üzlettulajdonosok bevonásával tizenhét Kossuth utcai üzlet portálja újul meg. A Portál
Program keretében
komplex homlokzatrekonstrukciót hajtanak végre az
érintett boltokon. A felújítással
egységes hangulatú és dizájnú üzletsor létesül a város fõutcáján.
A belvárosi átalakításokkal párhuzamosan folytatódik a tehermentesítõ út kiépítése is. A Kazinczy teret és a Rákóczi utat mentesítõ út a beruházás elsõ üteme-

ként a Kölcsey-gimnáziumig épült
meg a Budai Nagy Antal utcából
kiindulva. Most a Kiskondás étteremig szeretnék folytatni az építkezést. A projekt részeként megtörténik továbbá a Vásárcsarnok
homlokzatának felújítása is.

nek az elkerülõ út továbbépítésével változtatni. A Vásárcsarnok
felújításához kapcsolódóan elmondta: a projekt részeként, vállalkozók bevonásával visszaépül
a Piac téri virágudvar is. Ezt korábban pont a tehermentesítõ út
elsõ ütemének építése miatt kellett elbontani.
A zalaegerszegi városrehabilitáció 2009-ben indult. Az elsõ
ütemmel megújult a Kossuth utca,
a Csipke passzázs és a Piac tér. A
program második ütemének munkálatai szeptemberben kezdõd-

Bertók Sándor fõépítész kiemelte a tehermentesítõ út fontosságát, melyre fokozottabban szeretnék felhívni a lakosság figyelmét is. Bár sokan használják,
funkcióját egyelõre nem tölti be
teljesen, hiszen még mindig nagy
a Kazinczy tér és a Rákóczi út átmenõ forgalma. Ezen szeretné-

nek, és 2015 februárjáig tartanak.
A közel egymilliárd forintos projekt
97 százaléka uniós, illetve állami
támogatással valósul meg. A
hiányzó három százalékot hitelbõl
finanszírozza a város. Ebbõl
70 millió forintot szánnak a polgármesteri hivatal elõtti felújítására is.
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GÉSAKONTYOK, MESTERIEN
S AJTÓKÖZLEMÉNY
„EGYMÁSRA HANGOLVA”
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 35.000.000 forint uniós támogatást nyert a „Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására” címû pályázati kiíráson az Új Széchenyi
Terv keretében. A TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0043 azonosító számú pályázati projekt az „Egymásra hangolva”
címet viseli. A program célja Zalaegerszeg területén mûködõ szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások
összehangolása, fejlesztése valamint hatékonyabb segítõhálózat kialakítása, melyben konzorciumi partner a
Zalaegerszegi Családsegítõ Szolgálat és Gyermekjóléti Központ valamint a Zalaegerszegi Gondozási Központ.
Zalaegerszegen a szociális és gyermekjóléti alapellátások tekintetében, pl.: idõsgondozás, családgondozás, hátrányos
helyzetû gyermekek gondozása, házi segítségnyújtás, a jogszabályokban foglalt szolgáltatások teljes köre biztosított a városban élõk számára. Ennek ellenére a lakosság egy része számára az ellátásokhoz történõ hozzáférés lehetõsége egyenetlen, amelynek egyik oka, hogy a rendszer bonyolult, számos esetben nehezen áttekinthetõ.
A nyertes pályázati támogatással az önkormányzat, szakmai és civil szervezetek összefogásával komplex, könnyebben
hozzáférhetõ, személyre szabottabb és hatékonyabb segítséget szeretne biztosítani Zalaegerszeg lakosságának. A projektben kiemelt szerepe van az együttmûködésben rejlõ tartalékok feltárásának.
Az „Egymásra hangolva" címû pályázat keretén belül Zalaegerszegen, reprezentatív mintavétellel szociális térképet készítünk, melynek célja, hogy pontosabb képet kapjunk a város lakosságának szociális szükségleteirõl és problémáiról, valamint
a már mûködõ szociális és gyermekjóléti alapellátások rendszerének mûködésérõl. A szociális térkép jelentõsen hozzájárul
a programban vállalt szociális és gyermekjóléti alapellátások rendszerének fejlesztéséhez, valamint szakmai segítséget nyújt
a helyi társadalompolitikai döntések meghozatalához.
A szociális térkép elkészítése során kérdezõbiztosok keresik fel a lakosságot, akik hivatalos névkártyával igazolják kilétüket.
Ezúton is kérjük a lakosság együttmûködését a sikeres felmérés érdekében.
A tizenöt hónapon keresztül (2013. augusztus 1–2014. október 31.) megvalósuló projekt során a szociális és gyermekjóléti alapellátásokban dolgozók számára belsõ képzéseket és szakmai mûhelyeket szervezünk. Továbbá olyan hozzátartozóknak nyújtunk segítséget, akik szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg, fogyatékkal élõ, speciális nevelési igényû felnõtt vagy
gyermek ellátásáról gondoskodnak.
A szociális és gyermekjóléti alapellátásban dolgozók magasabb színvonalú szakmai tevékenységét a projekt során szolgáltatási kézikönyv kiadásával segítjük.
A projektrõl bõvebben az alábbi elérhetõségeken lehet érdeklõdni:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17–19.
Telefon: 06-92/502-100 / 212 • Fax: 06-92/502-101
E-mail: zimbi@ph.zalaegerszeg.hu • Honlap: www.zalaegerszeg.hu

JELLEGZETES HAJVISELETE MINDEN NÉPNEK VAN

 Az országban egyedülállóan tud gésakontyokat készíteni Rákosa Ferencné zalaegerszegi mesterfodrász. Számos bemutatón,
japán fesztiválon részt vett már ennek okán tanítványaival együtt.
Legutóbb Budapesten kápráztatták el a közönséget.
Bánfi Kati
– A gésafrizura egy speciális
konty. Aki ezt el tudja készíteni, az
minden kontyot meg tud fésülni.
Ezért is hasznos, különösen a tanulóknak az ismerete – mondta
Rákosa Ferencné, aki évek óta kiváló munkát végez a diákok felkészítésében, amiért a közelmúltban
kapta meg a kamarától a Zala Megyei Szakképzésért díjat, a jelenleg is tíz tanulót foglalkoztató mesterfodrász.
– Hol tanulta meg ezt a ritka
frizurakészítési technikát?
– Geszti Glória színésznõnek
van egy talán 100 éves japán
kontyparókája, melyet az egyik
önálló estjén szokott viselni. Ezt
kaptam meg, elõször tanulmányozásra, aztán feljavításra. Szétbontottam, lerajzoltam, újra felépítettem. De segítségemre volt néhány
videó is, ami ezt a technikát mutatja be. Többször átdolgoztam a fésüléseket, a gyerekeket is tanítottam közben.
– Hogyhogy csak Ön (és csapata) tudja elkészíteni ezt a frizurát az országban egyedül?
– Bár érdeklõdõk mindig akadnak szakmai berkekbõl is, nem tudok róla, hogy más is elsajátította
volna ezt.
– Hol volt alkalmuk ezt a tudást kamatoztatni?
– Eddig hat fesztiválon vettünk
részt. Legutóbb, júliusban Budapesten a Nagyvásárcsarnokban
rendezett Japán Nemzeti Napok
keretében. Itt számos kulturális

program szerepelt, köztük a mi bemutatónk is, mely nagyon népszerû volt. Budapesten lenne igény az
ilyen konty készítésére a fesztiválon túl is. A hátsó „púpja” egyébként néhány mai divatos kontyban
visszaköszön. Baráti kapcsolatom
van dr. Vihar Judit professzorral, a
Magyar–Japán Baráti Társaság elnökével, valamint Szigethy Istvánnal, aki szintén ennek a társaságnak tagja. Így számos helyre ajánlanak, hívnak minket. Télen Kassán is voltunk. Nagy sikerünk szokott lenni mindenfelé, volt ahol
egész nap sor állt, pedig 15–20
perc alatt megfésülünk egy gésafrizurát. Az az érdekessége, hogy
ez mindenkinek jól áll. Idõsnek,
fiatalnak, és bármilyen hajszín
esetén jól mutat. Legalább vállig
érõ hajból már elkészíthetõ.
– Egyébként minden népnek
van ilyen jellegzetes hajviselete,
vagy a japán kivétel?
– Minden népnek van, fõként a
különbözõ fonások, ezek illenek a
népviseletekhez.

Belvárosban,
46 m2-es, kétszobás,
részben felújított,
központi fûtéses
lakás, igényes
bérlõnek, hosszú
távra kiadó.
Érdeklõdni:
92/315-215-ös
telefonszámon.

– Ha nem Budapest, hanem
mondjuk Zalaegerszeg, akkor
mi manapság a kontydivat?
– A fonott kontyok, fõleg esküvõre kérnek ilyent, de a klasszikusabb loknis, enyhén vagy nagyobb
mértékben hullámos kontyok is
mennek manapság.
– Nemcsak japán fesztiválokra utaznak, hanem szakmai versenyekre is. Legutóbb fõtámogatója volt a zalaegerszegi fodrászversenynek. Bírja erõvel?
– Egyelõre igen. Segítenek ebben a tanulók, akik fiatalos lendületükkel engem is fiatalon tartanak.

Belvárosban,
54 m2-es,
központi fûtéses
lakás,
igényes bérlõnek,
hosszú távra kiadó.
Érdeklõdni:
92/315-215-ös
telefonszámon.
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VIGYEN EL A KATLANBUSZ!

FESZTIVÁL AZ ÖRDÖG SZÁNTOTTA HEGY ALATT
 Negyvenfokos hõségben öt és fél órát utazni „váltott buszokon”? „Hát, nem vagyunk normálisak!” Persze, hogy nem; azért
megyünk! A fesztiválnak meg egyébként is ez a szlogenje – Törõcsik Mari fõvédnök után szabadon –, úgyhogy nagy baj nem lehet. Hatodik alkalommal került megrendezésre augusztus elején,
Pécstõl nem meszsze az Ördögkatlan Fesztivál.
– pP –
Zalától talán kicsit messze esik
a célállomás, fõleg ha valaki autómentes:
Zalaegerszeg–Pécs,
Pécs–Siklós, Siklós–Nagyharsány
útvonalon közelíthetõ meg busszal
ez utóbbi dél baranyai település,
ami a fesztivál központi faluja is
egyben. Ezenkívül Kisharsány,
Palkonya és – idén elõször –
Beremend volt a helyszín. A menetrend a szokásos: karszalagszerzés, sátorverés, elsõ fröccs,
aztán jöhet a móka.

A kínálat
összmûvészeti:
könnyû- és komolyzenei koncertek, színház, film, valamint irodalom és képzõmûvészet egyaránt
teret kap. A programok helyszínei
is magukért beszélnek. A rendezvény öt napja alatt a falvakban
szinte minden talpalatnyi hely benépesül. A focipályától az árokparton, és a dombtetõn át, egészen a
tornateremig, na meg a templomokig, mindenhol történik valami.
Még pajtából kialakított romkocsmát is találni. (Igen, bölcsészek is
vannak, szép számmal.) A feszti-

válozókat „katlanbusz” szállítja
egyik helyrõl a másikra. A közeg
autentikus, a fíling mégsem falusias. A hazai kultúra mainstream
áramlatai keverednek itt a helyi értékekkel, s egyik sem alacsonyabb
vagy magasabb rendû a másiknál.
Egy jó fesztiválnak persze errõl
is kell szólnia, ám ennyi erõvel
akár a Mûvészetek Völgyében is
lehetnénk. Az összehasonlítás
nem véletlen, hiszen az Ördögkatlan két fõszervezõje, Kiss Mónika
és Bérczes László (a Bárka Színház korábbi, a Csíky Gergely Színház jelenlegi mûvészeti vezetõje)
éveken át szervezte a kapolcsi
Mûvészetek Völgyében a Bárkakikötõ programjait.
Mitõl sajátos és utánozhatatlan
az Ördögkatlan? A kabócáktól –
mondhatnák nemes egyszerûség-

NT YUGODTABB
ÉLET, TÖBB DAL
:
,
AKÁTS ESZTER KICSIT SANZONOS KICSIT BEAT ES

 Pécsett született, Zalaegerszegen nõtt fel, egyetemi éveit szülõvárosában töltötte, és innen indult zenei pályafutása is. Persze
nem minden elõzmény nélkül, hiszen Takáts Eszter dalszerzõ-énekes már tizenöt éves korában tagja lett egy zalaegerszegi zenekarnak (Free Time Band), majd a szintén zalai Lukács Sándor zenésztársával 2005-ben megnyerték a veszprémi Utcazene Fesztivált.
2009-ben Budapestre költözött,
jelenleg pedig Dunaharasztiban él.
Fiatal kora ellenére számos formáción túl van (Pavilon, GumiZsuzsi,
Tea Culpa, Catsandox), az utóbbi
években azonban fõleg szólókarrierjére koncentrál. Vagy mégsem? Zenekarok, városok – kísérletek, állomások. A dalszerzõvel a VI. Ördögkatlan Fesztiválon beszélgettünk,
ahol a szombati napon kétszer is fellépett: Nagyharsányban templomi,
Palkonyán „világi” koncertet adott. Az
énekest a nagyharsányi templomkertben „csíptük el” a fellépés elõtt.
– Aki a GumiZsuzsi korszakból
ismer, talán kicsit furcsállja, hogy
egyre többször templomban adsz
koncertet. Honnan jött az ötlet?
– Több mint egy évvel ezelõtt
kezdõdtek a templomi fellépések,
amit egyik ismerõsöm indított útnak,
aki a pécsi Baptista Szeretetszolgálatnál dolgozik. Már akkor is volt néhány templomi közeghez passzoló
dalom, s azóta még több született,
hiszen a környezet inspirálóan hat.
Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy túl vagyok egy komolyabb életmódváltáson, és elkezdtek
érdekelni a spirituális dolgok. A templomi fellépések annyira már nem vol-

A kép mégis egységes, harmonikus, köszönhetõen talán a hangsúlyos és érett szövegeknek. Ha
szigorúan a zenei stílust nézzük,
most épp melyik mûfaj dominál?
– Mint mindig, most is több. A
templomi koncertek inkább sanzonosak, a beat band-del viszont inkább a
’60-as, ’70-es évekre emlékeztetõ
muzsikát játszunk. A Pille pedig kicsit
Peter Gabriel-es. Kísérletezõ alkat
vagyok, szeretem ötvözni a különbözõ stílusokat. Megtalálni azt a dallamvilágot, ami tökéletesen illeszkedik a szöveghez, vagy éppen fordítva. Talán ezek a különbözõ stílusok
„életutak” is, mert erõsen hatnak rám
az életemben bekövetkezõ változások. Hol pörgõsebb, hol csendesebb. Most épp ez utóbbi. Mondják is
páran, hogy többet kellene emberek
közé mennem. Viszont így rengeteget tudok dolgozni. Inspiráló ez a viszonylagos egyedüllét a vidéki környezetben. A pécsi idõszak óta idén
sikerült a legtöbb dalt írnom.
– Lassan vége a nyárnak, milyen volt a fesztiválszezon?
– Érdekes, de idén valahogy inkább a kisebb, emberközelibb fesztiválokon, programokon léptem fel. A
nagyszínpados koncertek helyett
most jobban esik az intimebb, családiasabb légkör. Mint amilyen az Ördögkatlan Fesztivál is. Kis terek,
szép környezet. Szeptember 28-án
pedig a zalaegerszegi Grabowsky
Clubban is fellépek.

rom isteni erényre utal. A vallásnak és a hitnek komoly szerepe
lett életedben?
– Nincs szó semmi túlbuzgóságról. Inkább csak amolyan „lecsendesedõs” korszakomat élem, és érdekel egyfajta transzcendens, vagy inkább metafizikai vonal. Több dalom
ebben a szellemiségben született. A
játékossághoz már annál több köze
van a dolognak: ez a hetedik lemezem, mely ráadásul hét évvel az elsõ
után jelenhetett meg. A számmisztika kedvéért pedig hét dal került fel az
albumra, melyet az Európa Kiadóból
ismert Kirschner Péter hangszerelt.
– A templomokban egy szál gitárral lépsz fel, de nem mondtál le
a nagy koncertekrõl sem.
– Nem bizony! A Takáts Eszter
Beat Band rendszeresen fellép, ami
„pörgõsebb” koncerteket jelent, és
van egy új formáció is, a Pille.
– Ha a zenei pályafutásodat végignézzük, vagy inkább hallgatjuk,
az tapasztalható, hogy igen sokféTakáts Eszter
le mûfajt és stílust kipróbáltál már.
tak ismeretlenek elõttem, hiszen álta- Egy kis sanzon, egy kis alternatív
lános és középiskolás koromban „beütés", aztán folk, újabban beat.
énekeltem kórusokban, és többször
felléptünk templomokban is. Örülök,
hogy most ezt saját dalaimmal is
megtehetem. Igyekszem környezetbe illõ dalokat választani, így a régi,
GumiZsuzsis dalokat itt nem játszom.
– Januárban jelent meg Hét ReSzeptember 20–21. DIÁK-SZIGET AFTER – ZÁRÓRENDEZVÉNY
mény, Szeretet címû albumod,
Slam Poetry, koncertek, Duma Színház, Láthatatlan kiállítás…
mely némi játékossággal, de a háRészletek a honlapon!!

2013. SZEPTEMBER HAVI PROGRAMOK

ZALAIAKAT DÍJAZTAK
ÉRDEMKERESZT A FESTÕMÛVÉSZNEK, LOVAGKERESZT AZ ÜGYVÉDNEK

 Augusztus 20-a alkalmából, több évtizedes kiemelkedõ mûvészeti és mûvészetszervezõ tevékenységéért, Zala megye mûvészeti és kulturális életének gazdagításáért a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozata díjjal tüntették ki Nemes László festõmûvészt. Az alkotó a Néprajzi Múzeumban Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettestõl vehette át az elismerést.
Nemes László szerkesztõségünknek elmondta: nagyon meglepõdött és meghatódott, mikor
megérkezett a Miniszterelnökségtõl az értesítõ levél, hiszen nem
számított rá. Nem tudja, hogy ki
javasolta az elismerésre, de ezúton is szeretne köszönetet
mondani mindenkinek, aki rá gondolt. Hozzátette: a Néprajzi Múzeum méltó helyszínnek bizonyult
a díjátadásra, ahol nagyon szép

gel. A klíma ezen a vidéken már kissé mediterrán;
a horvát határ egy karnyújtásnyira. A Szársomlyó (a Villányi-hegység legmagasabb hegye)
kopár vonulatai már-már
tengerparti
hangulatot
idéznek. Innen ered a
fesztivál
elnevezéséül
szolgáló legenda is: a helyiek úgy tartják, hogy a
sziklás, meredek hegyoldalt maga az ördög szántotta. A hegy lábát övezõ
szõlõültetvények viszont
még egy laikusnak is sejtetik: a programsorozatnak összmûvészeti jellegén túl, gasztronómiai vonala is
van. A palkonyai, mûemlékké nyilvánított pincesor és a Kisharsány
fölötti Fekete-hegyen kiépült
Vylyan-terasz fontos színhelyei a
fesztiválnak. Kiváló borok, mûvészeti sokszínûség, felderítésre váró hegyi utak és erdõk, valamint
családias – egyelõre bóvlitól és
giccsárusoktól mentes – hangulat
fogadja a látogatót. Ezekben rejlik
a fesztivál egyedisége és különlegessége.
Mivel ez volt a hatodik, vannak

ceremónia közepette vehették át
a díjat.
Az állami ünnep alkalmából
szintén kitüntetésben részesült dr.
Török Ferenc, a Zala Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, a Magyar
Ügyvédi Kamara titkára is. Az ügyvéd több évtizedes munkája és
közéleti tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat díjban részesült.

„Szégyentábla” – plakátkészítési verseny díjazással a város hiányosságainak, szennyezettségeinek feltárásáról, bemutatásáról
Részletek a honlapon!
Ismerkedési est a gólyáknak
Teremfoci-bajnokság
Részletek a honlapon
Diák-sziget ifjúsági iroda Zala Plaza
Kézmûves-foglalkozások szombaton
„Zöld”-kikötõ csütörtökön
Média-kikötõ pénteken
Csillagász-kikötõ hétfõ esténként
Számítástechnikai-kikötõ csütörtökön
Tanulási problémák megoldására irányuló foglalkozások bejelentkezéssel
Természetjáró túra és Kalandtúra
(A pontos idõpontot és helyszínt a honlapon tesszük közzé)
Pince-sziget ifjúsági iroda
Múlt-kor kikötõ szerdán és pénteken
Média-kikötõ pénteken
Filmnézés hétfõnként
Zenekaroknak bemutatkozási és próbalehetõséget biztosítunk!!!
Dr. Sziget rendel:
Anonim tanácsadási lehetõség: tanacsadas@diakszigetzeg.hu
GYERTEK, VÁRUNK BENNETEKET!
Elérhetõségeink:
Honlap: www.diakszigetzeg.hu
E-mail: info@diakszigetzeg.hu
Telefon: 06-30/622-6854
06-30/622-6834

már rendszeresen visszatérõ vendégek is. Az Ördögkatlan a
Quimbyvel nyit, és a Kiscsillaggal
zár. Rutkai Bori és Háy János
rendszeresen feltûnik. Lélekben
és szellemiségben pedig Cseh Tamás (aki Törõcsik Marival együtt a
fesztivál alapításakor fõvédnökséget vállalt) is mindig jelen van. A
2009-ben elhunyt dalszerzõ-énekesrõl minden évben megemlékeznek. Távolság ide vagy oda,
évrõl évre vannak zalai fellépõk is:
a nagykanizsai gólyalábasok, a

Zalaegerszegi Leánykar (Ladvenicza Éva vezetésével) idén is szerepelt. A városunkban felcseperedõ Takáts Eszter dalszerzõ-énekes pedig új lemezét mutatta be.
A Katlanban idén tényleg pokoli volt a hõség, de mivel itt még az
ördög is jó fej, gondoskodott hûs
pincékrõl, meg árnyat adó teraszról. A szervezõk meg kellõ számú
párakapuról. A normális álláspont
az, hogy aki nem normális, az jövõre is megy a Katlanba. Ördög vigye azt a sok átszállást!

HAGYOMÁNY A KORTÁRS KÉPEKEN
(Folytatás az 1. oldalról.)
Annál is inkább, mert a tradíció
mindenkinek mást és mást jelent.
Eszünkbe juthat akár néphagyomány, akár mûvészettörténeti korszak, vagy valamely korábbi nagy
festészeti iskola elõtti tisztelgés,
de rituális cselekedetek is szóba
jöhetnek. A kérdés persze az,
hogy mindezt hogy lehet a kortárs
festõmûvészet eszközeivel megjeleníteni.
Mint az a tábor végére kiderült,
az alkotók tényleg sokféleképpen
értelmezték a témát. A vásznak
egyikén feltûnt egy Miska-kancsó is,
de összességében nem ez volt a jellemzõ. A mûvésztelep vége elõtt néhány nappal, a zárókiállításra készülve Kopasz Tamás lapunknak elmondta: izgalmas munkák születtek, s jól látszik, hogy leginkább a
mexikóiak értelmezték a hagyományt, hagyományos módon – ha
lehet ilyen szó – és tartalmi ismétlõdésbe bonyolódni. De ez érthetõ is,
hiszen mint azt a mûvészeti vezetõ
mondta: a mexikóiak egész élete és
kultúrája errõl szól.
A magyarok már más utakat és
lehetõségeket kerestek a téma kifejtésére. Munkáikon fõleg az látszik,
hogy õk maguk mit tartanak hagyo-

mánynak. Kopasz Tamás például
saját festészetén belül az absztrakt
expresszionizmus vagy gesztusfestészet hagyományait követi.
Gazdag Ágnes (aki Zalaegerszegen született, ám az egyetem elvégzése után Budapesten maradt, jelenleg pedig Szentendrén él és alkot) a klasszikus, azon belül is fõleg
a barokk festészet tradícióiból merít.
Képeinek stílusa – a beállítástól, a
színeken át – teljesen hagyományos(nak tûnik); a meglepetés a
portrék alanyaiban rejlik. Plüssfigurák és más mesealakok kerülnek fókuszba; vagyis munkáiban a
klasszikus festészet elemei keverednek a mai vizuális kultúra jelenségeivel. (Gazdag Ágnes munkáiból
augusztus 30-án átfogó kiállítás is
nyílik a Gönczi Galériában.)
A GébArt-i Mûvésztelep augusztus 16-án ért véget – a hagyományokhoz híven zárókiállítással. A tárlaton a mexikói rítusok világába is
betekintést nyerhettek a látogatók.
Daniela Jauregui egy sajátos performansszal készült a záróeseményre. Illatos, fûszeres füstje átjárt
kontinenseket, kultúrákat, múltat és
jelent; összekapcsolva tradíciót, kortárs festészetet és elõadómûvészetet.
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Városháza
A ZALAEGERSZEGI

BELVÁROSI

I.

BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK

SZ. ÓVODA

PÁLYÁZATOT HIRDET

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja bérbe
adni határozott idejû idõtartamra, 2013. szeptember 9. napjától az alábbi helyiségeket:

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

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2013. szeptember 9.
napjától tölthetõ be.

A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.

A pályázat benyújtásának határideje:
2013. augusztus 31.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbí- A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Salamonné Tamás Marianna nyújt, a
zással járó lényeges feladatok:
A köznevelési törvényben meghatározottak 06-92/598-731-es telefonszámon.
szerinti, gyermekcsoportban végzett, nevelõ- A pályázatok benyújtásának módja:
munkával összefüggõ feladatok.
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi
Belvárosi I. Sz. Óvoda címére történõ megkülIlletmény és juttatások:
désével (8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.).
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adata „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
bázisban szereplõ azonosító számot: I/08évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány336/2013., valamint a munkakör megnevezéadók.
sét: óvodapedagógus.
Pályázati feltételek:
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
• fõiskola, óvodapedagógus,
Sikeres pályázó értesítése telefonon. Sikerte• büntetlen elõélet.
len pályázat esetén felbélyegzett válaszboríték
Elvárt kompetenciák:
esetén visszaküldjük a pályázati anyagot.
• jó szintû csapatmunka, kommunikáció, gyerA pályázat elbírálásának határideje:
mekszeretet.
2013. szeptember 4.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázati kiírás további közzétételének helye,
• szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazo- ideje:
ló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi • Zalaegerszeg megyei jogú város honlapja –
erkölcsi bizonyítvány.
2013. augusztus 15.

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.

ÁLLÁSHIRDETÉS
CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
– ZALAEGERSZEG
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
20/A § alapján PÁLYÁZATOT HIRDET

Cím
(Zalaegerszeg)

Megnev.

Alapterület

Induló nettó
bérleti díj/hó

Bánatpénz

Megjegyzés

Széchenyi tér 3–5. épület.
I. emelet

2 iroda

∑ 54 m2
(42,5+11,5 m2)

71.150 Ft

90.361 Ft

egymásból nyíló
helyiségek

∑ 567,56 m2

1.036.117 Ft

1.315.869 Ft

riasztórendszerrel ellátva

Széchenyi tér 3–5. épület.
irodák,
II. emelet
raktárak stb.
Kossuth u. 47–51.
III. emelet 304. sz.
helyiség

iroda

16,4 m2

18.893 Ft

23.994 Ft

–

Kossuth u. 47–51.
III. emelet 305., 306.,
307., 308. sz. helyiségek

iroda

111,3 m2

160.272 Ft

203.545 Ft

légkondicionált helyiségek

A pályázatokat „Pályázat NLC 20130909” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
Ajánlattételre jogosult minden természetes és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ
gazdasági társaság.
Pályázat beadásának határideje:
Helye:

ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 219. iroda
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

Módja:

személyesen vagy postai úton

Pályázati ajánlat
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét,
– a bérelni kívánt helyiség pontos meghatározását,
– a bérleményben folytatni kívánt tevékenység leírását,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az ajánlattevõ szervezet átláthatóságára vonatkozó cégszerûen aláírt nyilatkozatot.
A helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály Szervezési Csoportjánál (II. emelet, 219. vagy 221. sz. iroda, telefon:
92/502-199, 92/502-174) lehet.
A pályázati hirdetmény teljes szövege az önkormányzat www.zalaegerszeg.hu hivatalos honlapján a
Gazdaság, befektetések rovatban Pályázatok menüpont alatt megtekinthetõ.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja, illetve a pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja.

ELADÓ INGATLAN
– ZÁRDA UTCAI ORVOSI RENDELÕ
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant:

SZOCIÁLIS SEGÍTÕ munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

Cím
(Zalaegerszeg)

Megnev.

Alapterület

Induló (licit)ár

Pályázati
biztosíték

Zárda u. 13.

kivett
orvosi
rendelõ

611 m2
épület: 208 m2
bruttó alapter.:
254 m2

28.500.000 Ft

2.850.000 Ft

A munkavégzés helye: Zala megye, Zalaegerszeg, Kis utca 8.
A munkakörbe tarozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Információs és adminisztrációs feladatok, statisztikai kimutatások készítése, dokumentációk vezetése, családgondozók tevékenységének segítése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, szociális gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintézõ, mentálhigiénés asszisztens,
• nem elvárt – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• ECDL.

A pályázatokat „Zárda u. 13.” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
Pályázat beadásának határideje:
2013. szeptember 9. (hétfõ) 10.00 óra
Helye:

ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

Módja:

személyesen vagy postai úton

Elvárt kompetenciák:
Jó szintû empátia, jó kommunikációs készség.

A pályázat akkor minõsül határidõre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidõ lejártáig a megadott címre beérkezik. A késve érkezett
ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minõsíti.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

Pályázat bontásának idõpontja:
2013. szeptember 9. (hétfõ) 10.15 óra

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 6.

Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal IV. em. 401. tárgyaló
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Családsegítõ Szolgálat és Gyermekjóléti Központ – Zalaegerszeg címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
III/18-1/2013, valamint a munkakör megnevezését: szociális
segítõ.
Elektronikus úton Mészáros Ágnes részére a csaladsegito@
mail.datanet.hu e-mail címen keresztül.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
ZalaEgerszeG Újság – 2013. auguszus 27.

NÉPMESE NAPJA

2013-BAN

IS

„MESÉVEL KEREK A VILÁG”
A József Attila Városi Tagkönyvtár „Népek meséi” címmel felolvasónapot tart szeptember 27-én pénteken, 9.00–14.00 óra között.
A könyvtár munkatársai várják azoknak az óvodásoknak, általános iskolásoknak és családoknak a jelentkezését az 596-830-as telefonszámon vagy személyesen, akik vállalkoznak 30 perces váltásokkal bármely nép meséjének a felolvasására.
Jelentkezési határidõ: szeptember 13.

Pályázati tárgyalás idõpontja:
2013. szeptember 9. (hétfõ) 10.30 óra
ZMJV Polgármesteri Hivatal IV. em. 401. tárgyaló
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

A pályázat eredményhirdetése a pályázati tárgyalások befejezésével egyidejûleg történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 12.

A

A pályázat bontása – külön meghívó nélkül – a megjelent pályázók
jelenlétében történik.

Helye:

2013. augusztus 30-án 10.00 óráig beérkezõleg.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást
beszerezni, és a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 210–211. sz. irodáiban (telefon: 92/502-127, 92/502-129) lehet.
A pályázati hirdetmény teljes szövege az önkormányzat
www.zalaegerszeg.hu hivatalos internetes honlapján a Gazdaság,
befektetések rovatban Pályázatok menüpont alatt megtekinthetõ.
ZMJV Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására
meghatározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja, illetve a pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja.

KÖSZÖNET

A JÓTÉKONYSÁGÉRT

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala nevében ezúton is szeretném köszönetemet
kifejezni az AquaCity-ben megrendezett jótékonysági nap
résztvevõinek. Remélem, jól érezték magukat és jövõre is találkozunk a megszokott helyszínen, hogy közösen töltsünk el
egy kellemes napot, szép környezetben, ízletes ételek és hûsítõ italok társaságában. Külön köszönöm szíves támogatásukat, felajánlásaikat, amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy rózsatövek vásárlásával tovább szépítsük, virágosítsuk városunkat.
0
PÉNZBELI TÁMOGATÓK:
3B Hungaria Kft., Anton Kft., Edelmann Zrt., Food Office Kft., Forest
Kft., Gartner Intertrans Hungária Kft., Helsa Kft., Hungast Kft., JardanMart Kft., Kontakt Nonprofit Kft., LÉSZ Kft., Metal System Kft., NasteBau Kft., Omega GM Kft., Pálfi Profi Food Kft., Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Pannonway Kft., Pernix Pharma Kft., Pylon-94 Kft.,
Royal Sped Zrt., Sprint Kft., Szabadics Zrt., Szakály Kft., SzerapiszZala Kft., SZO-ZO Build Bt., Tarr Kft., Terra-Aqua Kft., TESCO-Global
Zrt., Tóth-Hús Kft., Trio Egerszeg Kft., Városgazdálkodási Kft., Vizber
Kft., West Hotel Kft., Zala-Depo Kft., ZÁÉV Zrt., ZSOMA-SZ Bt.
TERMÉSZETBENI TÁMOGATÓK:
Artonius Grafikai Stúdió, AquaCity dolgozói, BGF Gazdálkodási
Kar Zalaegerszeg, Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédõ Egyesület,
Egerszegi Sport és Turizmus Kft., Euroszínvonal Alapítvány, Ezer Rózsa Kertje Hastánccsoport, Fidelitas – IKSZ, Gála Társastáncklub,
Göcsej Kutya Klub, Ifjúsági Kerekasztal – DÖK, Keresztury ÁMK,
Komáromy Pékség, Korona Pékség, Kovács Vendégház, LÉSZ Kft.,
MAHÍR, Mandala Kávézó, Meló-Diák, Méry Zoltán, Nagycsaládosok
Egyesülete, NYME Faipari Mérnöki Kar Gépészeti és Mechatronikai
Intézet Zalaegerszegi Mûszaki Képzési és Kutatási Központja, OEP,
Öveges ÁMK, Pannon Work, PTE Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központ, Rádió 1 Zalaegerszeg, Rendért Egyesület,
Studio FM 96.3, Városgazdálkodási Kft., Vásárcsarnok, Zalaboldogfai
Lovastanya, Zala-Depo Kft., Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület,
Zalaegerszegi Városi Televízió, Zala Megyei Kormányhivatal,
ZALACO Zrt., Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének frakciói – EZE, FIDESZ, MSZP; ZalaEgerszeG városi hetilap szerkesztõsége, Zalaegerszegi 7 nap szerkesztõsége, Szuperinfó, Infozeg hírportál,
Zalamedia hírportál, Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet, Zalaegerszegi Városrészek Mûvelõdési Központja, Zalai Hírlap szerkesztõsége, Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Zala Megyei Kormányhivatal – Kormányablak, Zalavíz Zrt., ZTE KK – ZTE NKK.
Gyutai Csaba polgármester

ÖRÖMKÖR A JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁRBAN
 A Landorhegyi úti könyvtárban szeptember 9-én (hétfõn) 17.00 órától
várnak kicsiket és nagyokat a lelkes szervezõk.
17.00 órakor „Nézd csak, itt a tenyerem" címû játékos, a képzeletet is segítségül hívó foglalkozásra hívja a 4–5 éves gyerekeket Boldizsár Ildikó meseterapeuta, ezt követõen a családi mesék fontosságáról beszél a mesekutató az érdeklõdõ szülõknek. Megbeszélhetik, mit tanulnak a gyerekek a felnõttek meséin keresztül, és miért lesznek boldogabbak a felnõttek a mesemondás után.
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L
ABDARÚGÁS
NB
II
–
NB
III
A
CÍMVÉDÉS
BRAVÚR
LENNE
EGYETLEN ZALAIKÉNT AZ NB I I-BAN

ANDRÁSHIDÁN BÍZNAK A JÓ SZEREPLÉSBEN KIEGYENLÍTETTEBB MEZÕNY A TEKÉZÕKNÉL

 Az átszervezett NB III-as labdarúgó-bajnokságban mindössze
 Rövidesen kezdõdik a bajnokság a tekézõknél. A ZTE ZÁÉV
egy zalai, a Tarr Sprint Andráshida maradt. Az egerszegi együttes nõi és a ZTK FMVas férficsapata címvédõként rajtol az új idényaz elmúlt idényben újoncként magabiztosan maradt bent az NB
ben a Szuper Ligában.
III-ban, s a bajnoki rajt is jól sikerült. Vajon mire lehet képes az
új bajnokságban a csapat? – errõl kérdeztük Dobos Sándor
felkészülés során még nem
edzõt.
edzett egyszerre a csapat.
Nem panaszként mondom,
hanem tényként. Remélem,
– Fokozatosan mérjük fel a
– A bajnokság mellett még a
a lányok odateszik magukat,
csapatok játékerejét, játékrend- kupában is ott vannak…
és nem lesz gond a cél teljejét. Igyekszem rendre tájéko– Sajnos, a Magyar Kupában
sítésével.
zódni soron következõ ellenfele- nem volt szerencsénk, az NB I-es
***
inkrõl – mondta Dobos Sándor. Puskás Akadémiát kaptuk ellenA ZTK FMVas férficsapata
– Cél, hogy mindig a legjobb félként. Igyekszünk ellenük bejúlius 20-án kezdte el a feltaktikai elképzeléssel lépjünk el- csülettel helytállni. A nyitányon a
készülést az új idényre. Felenük pályára. Egyelõre konkrét Körmend elleni hazai siker megA ZTE ZÁÉV nõi együttese jú- hér László játékos-edzõ munkácélokat az elvárt helyezést ille- adta az alaphangot a további jó
tõen még nem fogalmaztunk szerepléshez. A háromcsoportos lius közepén látott munkához, az ját erõnléti edzõként Gáspár
meg, hat-hét fordulónak el kell NB III-ban összesûrûsödött a me- edzéseken tíz felnõtt- és öt ifjú- László segítette. A férfiak is több
ahhoz telni, hogy képet alkot- zõny játékereje. Több a pesti sági korú játékos gyakorolt. Az kupaversenyen vettek részt, Nehassunk a valós erõvicsapat, és az NB I-es edzések mellett több kupaver- mes Attila és Fehér Zoltán egyészonyokról.
együttesek tartalékjai is sennyel készültek a bajnokságra. ni viadalokon szerepeltek.
– A játékoskeretünkben annyi
– Játékoskeretünkbõl Kiss Ta– Sikerült a felkémegtalálhatók ellenfeszülés során a beterleink között. Abban bi- változás történt, hogy Nemes Irén más és Boanta Claudiu távozott.
vezett munkát elvézakodom, hogy a baj- Ausztriába igazolt, helyére érke- Az elõbbi Olaszországban, az
gezni?
nokság során mindig zett Baracsi Ágnes, aki onnan tért utóbbi Ausztriában folytatja pá– A körülmények
tisztes távolságban le- vissza, s volt már játékosunk. Úgy lyafutását. Helyükre Botház Péadottak voltak a nyuszünk a kiesõ zónától. érzem, a „cserével” nem gyengült tert igazoltuk – hangoztatta Fegodt munkavégzéshez.
– A jó szerepléshez csapatunk. Sõt, inkább erõsöd- hér László. – A bajnokságban
A játékosok hozzáállábiztosítottak a feltéte- tünk, hiszen Horváth Katalin fel- célunk az elsõ három hely valagyógyult sérülésébõl, és a szülé- melyike, és tovább szeretnénk
sa példásnak értékelhetõ, az lek?
edzõmérkõzések során is jól sze– A tárgyi és a létesítményi se után visszatért Airizer Emese folytatni a fiatalok beépítését a
repelt a csapat. Igazából a bajno- háttér adott. Az anyagi terület is formába lendülve sokat segít- csapatba. Az eredményes szeki szereplésünk adja meg a vá- nem az én asztalom. Errõl csak het nekünk – vélekedett a csapat replés mellett ezt tartjuk másik
laszt, hogy a felkészülés során annyit mondanék, ha nem lenne szakmai munkáját továbbra is irá- fontos feladatunknak. A bajnok
címünk megvédése óriási teljesíteredményesen
dolgoztunk-e megbízható a költségvetésünk, nyító Zsidó János.
A lányok számára a dobogó a mény lenne, bár a sportban, így a
vagy sem.
akkor a klub vezetése biztosan
– Erõsödött vagy gyengült a nem vállalja a szereplést az át- cél, a bajnoki cím megvédése tekében is, bármi megtörténhet.
csapat az átigazolási szezon alakult harmadosztályban. A há- nagy bravúr lenne. A Rákoshegy Szeretném elérni, hogy idén is jól
során?
rom csoportra szûkült NB III-ban együttese – amelytõl tavaly mind- mûködjön a rotáció. A mezõny
– Bár a távozók száma több, fõleg az utazási költségeink nõ- kétszer kikaptak – tovább erõsö- erõviszonyai jóval kiegyenlítetmint az érkezõké, úgy vélem, nek meg, de ezzel sem lesz dött. Ugyanakkor megszûnt a tebbek lettek. A Szeged tovább
nem gyengült a csapat. Inkább gond. A játékosokon múlik, hogy Székesfehérvári Köfém csapata, erõsödött, a tavalyinál nagyobb
sérülések zavarták a munkát, mit hoznak ki a bajnokságból. játékosai Tatabányára és a Fe- játékerõt képvisel a Répcelak és
Horváth L., Horváth T. és Bandics Remélem, mindenki a maximum- rencvároshoz igazoltak. Pécsen a Ferencváros együttese is. Rajkihagyta a teljes felkészülést. ra törekszik, akkor nem lesz gond is megszûnt a csapat, játékosai tunk kívül az említett három
Siófokon folytatják. A mezõny együttes küzd a dobogós heRájuk késõbb számíthatok.
a bajnoki szereplésünkkel.
erõviszonyai kiegyenlítettebbek lyekért.
lettek.
A ZTK FMVas a bajnoki sze– Nem lesz könnyû az idei replés mellett a Világkupában és
bajnokság, nemcsak az ellenfe- a Bajnokok Ligájában igyekszik
lek erõsödése miatt – folytatta helytállni. Bizakodnak, hogy a
Zsidó János. – Három játékosunk nemzetközi kupákban minél
három mûszakban dolgozik. A messzebbre juthatnak.

RÚGD

A LABDÁT ZEG!

 A közelmúltbeli tisztújítást
követõen a Fidelitas helyi csoportja, valamint az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség
egerszegi szervezete labdarúgótornát rendezett a városi
sportcsarnok mögötti mûfüves
pályákon. A Rúgd a labdát
Zeg! elnevezésû rendezvényen
11 csapat mérte össze erejét.

Ezt megelõzõen azonban a
szépszámú résztvevõnek a félkánikulai napsütésben „végig kellett
szenvednie” a rendezvény védnökeinek megszívlelendõ szavait. Kocsárdi Gergely, a ZTE nemrégiben
visszavonult kiválósága például annak a reményének adott hangot, a
csapatok sportszerûen és sérülésmentesen vívják meg csatáikat, Bita
József, a ZTE egykori nagyszerû támadója pedig örömének adott hangot, hogy ennyi fiatalt lát játszani.
Vígh László, a Fidesz parlamenti képviselõje azt emelte ki, hogy
nagyon jó érzés, hogy sok más rendezvénnyel ellentétben itt csupa
fiatal, örömteli arc fogadja. Majd a
szervezõk részérõl Deák Milán, a
Fidelitas helyi csoportjának elnöke,
illetve Herold Barnabás, az IKSZ
egerszegi szervetének elnöke ismertette a játékszabályokat, a lebonyolítás rendjét.
A végeredmény: 1. Nesteam, 2.
IKSZ, 3. Kistücsök. A legjobb játékos Doszpoth Sándor, a legjobb kapuvédõ Farkas Róbert, a gólkirály
Bita Mátyás lett. A díjakat Balaicz
Zoltán alpolgármester adta át.

(Fotó: Zavilla)

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A KISOSZ Zala Megyei Érdekképviseleti Egyesülete, a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség, továbbá az ESZA Nonprofit Kft. közremûködõ szervezet között kötött „MUNKAERÕ-PIACI SZOLGÁLTATÁSOK
FEJLESZTÉSE A KISOSZ ZALA MEGYEI SZERVEZETÉNÉL”
címû, TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0110 számú támogatói okirat alapján projektet valósított meg.
A projekt megvalósulásának idõtartama:
2013. 01. 01–2013. 09. 01.
A program célja:
Munkaerõ-piaci és foglalkoztatási információk nyújtása.

További információ:
KISOSZ Tel.: 06/92-313-465,
E-mail: zala@kisosz.t-online.hu

ZTE FC–FC Ajka 2-2 (1-1)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés.
Zalaegerszeg, 2025 nézõ. Jv.: Farkas. Gólszerzõk: Pavicsevics (4.
p.), Babati (57. p.), illetve (Mihalecz
P. 15. p.), Skriba (55. p.). Piros lap:
Preklet (93. p. (ZTE).
Erõsen közepes színvonalú
mérkõzésen igazságos döntetlen
született.
Kozármisleny–ZTE FC 0-0
NB II-es labdarúgó-mérkõzés.
Kozármisleny, 400 nézõ. Jv.: Kovács J. Z.
Az egerszegi csapat gyengén
játszott, és nagy szerencsével
szerzett egy pontot.

MTE Mosonmagyaróvár–Tarr
Sprint Andráshida SC 0-5 (0-1)
NB III Nyugati-csoport labdarúgó-mérkõzés. Mosonmagyaróvár, 350 nézõ. Jv.: Papp. Gólszerzõk: Sági (2, egyet 11-esbõl),
Polareczki, Vittman, Jasarevic.
A nagyszerûen játszó vendégek fölényes gyõzelmet arattak.
Tarr Sprint Andráshida SC–
Körmendi FC 2-0 (2-0).
NB III Nyugati-csoport labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg, 300
nézõ. Jv.: Sipos. Gólszerzõk: Polareczki, Vittman.
A helyzeteiket jobban kihasználó hazaiak megérdemelten nyertek.

KARATE
A „JAPÁN ÚT” HARCMÛVÉSZETI
EGYESÜLET (J. K. A. SHOTOKAN)
értesíti jelenlegi és leendõ tagjait
a 2013–2014-es programjairól
2013. SZEPT. 1-TÕL 2014. JÚN. 30-IG
Hétfõ:

18.45–21.10-ig (fakultatív)
SZMK-székház (Hevesi-színház mellett)

Kedd:

18.00–19.30-ig (kezdõ)
Belvárosi (Petõfi Általános Iskola)

Szerda:

15.00–16.45-ig
Bagod (általános iskola)

Csütörtök: 18.00–19.30-ig
Belvárosi (Petõfi Általános Iskola)
Péntek:

18.00–19.30-ig
Landorhegyi Általános Iskola

Szombat

9.30–11.00 óráig.
Pacsa (általános iskola)

Vasárnap

17.00–19.00 óráig. (Dojo-Plusz-Klub)
Landorhegyi Általános Iskola

Gyermek- és felnõttregisztráció minden hó 15-ig!
Szeptember elsõ iskolai tanítási napján kezdõdik
a szemináriumi év. Jelentkezés a fenti foglalkozásokon.
Tel.: 20/456-2318 z E-mail: japanut@mailbox.hu
Web: www.jkahungary.hu
Szabó László Csaba
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Hirdetés

Basset hound szuka kiskutyák eladók. A kutyusok törzskönyvezettek, féregtelenítve, oltva, chipelve vannak. Apa:
Talajmenti Lokomotív Hobó, anya: Phantom Of Lake Coco
Channel.

APRÓHIRDETÉS
 Kistraktor összkerékmeghaj-

Érdeklõdni
az alábbi
telefonszámon
lehet:

tású, 14 LE, újszerû állapotban
1,2 M Ft-ért eladó.

Érd.:

20/9674-612.
 Besenyõi Öreghegyen zártkerti

06-30/
6527-425.

lakóingatlan

beköltözhetõen

hárommillió forintért eladó.
Érd.: 20/9674-612.

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

IDÕPONT
Szeptember 5-én (csüt.) és 10-én (kedd) 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
8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05

