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LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

KÉTSZERESEN IDÕSBARÁT VÁROS
ZÁRÓRENDEZVÉNY DÍJKIOSZTÁSSAL

(Fotó: pP)

Gyutai Csaba, Manninger Jenõ és Boda László.

 Véget ért a kulturális programokban és vetélkedõkben bõvelkedõ Idõsek hónapja rendezvénysorozat. A záróeseményre – melyen a város a Zala Megyei Önkormányzattól „Az Év Idõsbarát
Önkormányzata” díjat is megkapta – a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben került sor.
A város idén hagyományteremtõ szándékkal indította el az Idõsek
hónapja programsorozatot. Az elmúlt hetekben az idõskorúak kulturális eseményeken, vetélkedõkön,
sportrendezvényeken és egy fotópályázaton is részt vehettek. A díjakat szintén a záróeseményen adták át a nyerteseknek.
A rendezvényen részt vett
Asztalosné Zupcsán Erika, szociálpolitikáért felelõs helyettes államtitkár, aki beszédében hangsúlyozta: az idõseknek szóló
programok és ünnepek nagyon
fontosak, hiszen minden korosz-

tálynak szüksége van arra, hogy
el tudjon szakadni a hétköznapoktól. Jó, hogy Zalaegerszegen
a város vezetõi erre is odafigyelnek, és egy többhetes rendezvénnyel kedveskednek a nyugdíjasoknak.
Gyutai Csaba polgármester elmondta: a városban 14.244 hatvan
év feletti lakos él. Az elmúlt évek,
évtizedek adatait összehasonlítva
az látszik, hogy nõtt az átlagéletkor; nõk esetében az uniós átlagot
is megközelíti. A polgármester szerint az egészségügyi és szociális
ellátórendszer fejlõdésének kö-

szönhetõen ma már jóval tovább
élhetünk, mint a korábbi generációk. A városban másfél évtized alatt
felépült egy komplex intézményrendszer az idõsekért, mely 1000
fõnek képes folyamatosan segítséget, gondozást adni. Olyan betegekrõl is képes a város gondoskodni, akik önmagukat már nem
tudják ellátni.
Az idõskorúak magas számát
nem gondként, hanem lehetõségként kell tekinteni – fogalmazott
Gyutai Csaba. Annál is inkább,
mert egyre inkább nekik sem nyûg
az életkor. Míg évtizedekkel ezelõtt sok idõs sötét, szürke, kissé
kopottas ruhákban járt, addig ma
az látszik, hogy az emberek zöme
60 év felett is ad magára. Csinos,
jólöltözött, ápolt, szép frizurájú hölgyeket és urakat látunk. Õk azok,

akiktõl tanulhatunk, és tiszteleghetünk életmûvük elõtt.
A polgármester Manninger Jenõtõl, a megyei közgyûlés elnökétõl és Boda Lászlótól, a Zala Megyei Idõsügyi Tanács elnökétõl átvette az „Az Év Idõsbarát Önkormányzata” díjat. Ezzel a város már
kétszeresen is díjazott lett, hiszen
másfél hónapja a belügyminisztertõl és az emberi erõforrások miniszterétõl is hasonló elismerésben részesültünk. A megyei önkormányzattól Murarátka polgármestere is átvehette a kitüntetõ címet.
Az Idõsek hónapja záróese-

2013. november 5.
ményén a nyugdíjasok között is
több díjat osztottak ki. A Generációk egymás között fotópályázat
nyertesei Soós Istvánné, Vasné
Hajdu Ottilia Edit és Dancs
Károlyné lettek. Közönségdíjat
Olasz Károlyné kapott.
A rendezvényen a város kiemelkedõ szenior sportolóit (Góczánné Tóth Zsuzsanna, dr. Muhoray Árpád, Csarankó László,
Ruzsin Pál), és a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat idõs önkénteseit (Dobi Sándorné, Szabó
Józsefné, Szeles János) is jutalmazták.

ELKÖLTÖZTÜNK!
A ZalaEgerszeG hetilap
új címe: Zalaegerszeg,
Békeligeti u. 1. szám
(volt Zalaterv-székház)
II. emelet.
Telefonszámunk
változatlan:
92/599-353, 599-354.
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Közélet

MENÕ TÖKLÁMPÁSOK 1956 NAGYSZERÛSÉGE FELÜLÍRJA TRAGÉDIÁJÁT
SZÜLEIKKEL EGYÜTT KÉSZÍTETTÉK

 Ünnepélyes eredményhirdetéssel zárult a gyerekek és szülõk
körében meghirdetett tökfaragó verseny a Csillagközi Székhelyóvodában. A Halloween napra meghívták Rigó Csaba, Zala megyei kormánymegbízottat is, aki ajándéklabdákkal kedveskedett a
gyerekeknek.
– AL –
Kemendi Györgyné, az intézmény vezetõje köszöntõjében felidézte, hogy a töklámpáskészítõ verseny megrendezése már 2009 óta

hagyomány náluk. A kezdeményezést az egyik csoport indította el,
melyhez azóta valamennyi csoport
csatlakozott, sõt más óvodák is átvették a programot. Elmondta, a szülõk hozták a tököket, melyekbõl

MSZP: FELJELENTÉST TESZNEK
 Az MSZP zalaegerszegi szervezete feljelentést tesz a Kosztolányi úti Fidesz-iroda eladása miatt. A közgyûlést követõ sajtótájékoztatón a részletekrõl beszélt Kiss Ferenc és Major Gábor önkormányzati képviselõ. Jelezték: felmerült a közokirat-hamisítás
gyanúja is.
Az önkormányzati tulajdonban
lévõ helyiségeket 2004 óta bérli a
párt helyi szervezete, kedvezményes bérleti díjat fizetve. A határozott idõre szóló szerzõdéseket többször meghosszabbították. A Fidesz
vételi ajánlatot tett az ingatlanra,
melynek piaci értékét több szakértõ
is 23 millió forint körüli összegben állapította meg. Az elmúlt években felújítási munkálatokat végeztek az ingatlanon, ennek ellenértéke levonásra kerül. A szocialisták a szerzõdések alapján vitatják a felújítási
költség beszámíthatóságát, szerintük a vételárat annak beszámítása
nélkül kellett volna megállapítani.
POLITIKAI

szebbnél szebb töklámpásokat készítettek gyermekeikkel együtt. A közös munka nagy élmény a gyerekeknek és a szülõknek egyaránt, amellett, hogy az ilyen alkalmak a szülõkkel való kapcsolattartást is erõsítik.
A Csillagközi Székhelyóvodában szintén a szülõk közremûködésével tartják meg a szüretet,
szõlõpréseléssel és mustkóstolással, legutóbb pedig az állatok világnapját ünnepelték.
Az óvodavezetõ köszönetet
mondott Rigó Csabának, aki korábban a városrész önkormányzati képviselõjeként is sokat tett az
intézmény fejlesztéséért, majd
közremûködött abban a pályázati
projektben, ami az óvoda közel
százmillió forintos rekonstrukcióját
tette lehetõvé.
Rigó Csaba kormánymegbízott
szintén köszönetét fejezte ki, majd
bejelentette, hogy december elsejével valamennyi Zala megyei okmányirodában és az új helyre kerülõ kormányablakokban, valamint
január elsejével az ügyfélszolgálattal rendelkezõ szakigazgatási
hivatalokban is baba-mama sarkot
alakítanak ki.
Az ünnepségen mûsort adtak
elõ a nagycsoportosok, majd
Borka bohóc lépett elõre, játékra
csábítva a gyerekeket.

EMLÉKTÁBLA-AVATÁS ÉS KOSZORÚZÁS A VÁROSI ÜNNEPSÉGEN

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc városi ünnepségén
emléktáblát avattak Závodszky István, Zalaegerszeg díszpolgára,
az 1956-os Zala Megyei Nemzetõrség parancsnoka tiszteletére lakóhelyénél, majd az Ady utcai 56-os emlékmûnél Fekete György,
Zalaegerszeg díszpolgára, a Magyar Mûvészeti Akadémia elnöke
mondott megemlékezõ beszédet.
– AL –
„Igaz ember, nagyszerû katona,
aki méltán lehet a mai magyar katonai társadalom példaképe,
ahogy civil társadalomé is embersége miatt” – fogalmazott Gondos
Ferenc nyugállományú ezredes, a
Zalaegerszegi Honvédklub tiszteletbeli elnöke, a Nemzetközi Szent
György Lovagrend Zala megyei
priorja Závodszky István emléktáblájánál. A honvéd százados az
1942-ben Donhoz vezényelt III.
zalaegerszegi zászlóalj géppuskás századának parancsnoka volt,
majd 1956-ban a zalaegerszegi
nemzetõrség vezetõje lett.
Gondos Ferenc köszönetet
mondott az emléktábla-elhelyezésért, ami részben a lovagrend saját költségvetésébõl készült el. A
támogatók közül külön kiemelte
Szécsi György rendtársukat és
Balaicz Zoltán alpolgármestert,
valamint köszöntötte Farkas Ferenc szobrászmûvészt, a dombormû megalkotóját, továbbá Bódis
Pétert, Závodszky István unokáját.

A tiszteletbeli elnök hozzátette, a
zászlóaljnak is szeretnének emlékmûvet állítani a késõbbiekben.
Závodszky István életútját
Gyutai Csaba polgármester idézte
fel. Többek között elmondta, a
zászlóalj parancsnokaként a doni
tragikus események sodrában példaadó helytállásával, hõsiességével, emberséges magatartásával
tûnt ki, bár sokan elestek, mégis
sok zalai fiatal életet megkímélve
jutottak ki a harctéri katlanból. Az
1956-os forradalom és szabadságharc idején, mint a helyi nem-

EZE: KÖZGYÛLÉS UTÁN

 A legutóbbi testületi ülés döntéseirõl sajtótájékoztatón fogalMajor Gábor több kérdést is mazta meg véleményét dr. Kocsis Gyula (EZE). Elsõként a Fimegfogalmazott az ingatlan bér- desz-ingatlan eladásáról szólt, mint fogalmazott, „nem biztos,
lésével, eladásával kapcsolat- hogy ami törvényes, az tisztességes is”.
ban. 2009-ben volt-e a polgárVéleménye szerint egyeztetni
Mint fogalmazott, örül annak,
mesternek felhatalmazása dönteni a bérleti szerzõdés meg- kellett volna az eladásról, és nem hogy uniós pénzek jönnek a városhosszabbításáról a közgyûlés csak fideszeseknek dönteni e kér- ba, „jó a hivatalunk, így jó pályázanélkül? Ha minden rendben van, désrõl. Szerinte az eljárás helyte- tok születnek”, de városi pénzbõl
miért nem támogatta a városi len volt, ezért nem is vett részt a is kellenének olyan fejlesztések,
közgyûlés vizsgálóbizottság fel- szavazásban. A jövõ évi költség- melyek segítik, hogy ne pusztuljaállítását? – tette fel a kérdést a vetési koncepcióról a képviselõ azt nak a városi ingatlanok. Nem tászocialista képviselõ, aki hozzá- mondta: a törvénynek megfelelõ, mogatta a gébárti szabadidõköztette: nem az eladás ellen foglal- jelenleg nincs reális lehetõség ar- pont fürdõlétesítményeinek üzenak állást, de furcsállják, hogy a ra, hogy konkrét számokat tartal- meltetését biztosító megállapoFidesz-ingatlant csupán fideszes mazzon. Éppen ezért inkább csak dást, mivel az 2017-ig szól, úgy
képviselõk szavazatával vásárol- vágyakat fogalmaz meg a koncep- gondolja, 60 napra kellett volna a
ció, általánosságban.
megállapodást megkötni.
ják meg.

(Fotók: Zavilla)

Fekete György megemlékezõ beszédét tartja.

zetõrség parancsnoka megszervezte Zala megye és Zalaegerszeg védelmét. November 4-én
hajnalban, a városba bevonuló
szovjet csapatok letartóztatták.
Helytállásáért 1992-ben posztumusz „1956. emlékérem”-mel tüntették ki. Ezzel katonai rehabilitációja nem történt meg, a zalaegerszegi viszont igen: a város közössége díszpolgárrá avatta, és kegyelettel õrzi emlékét, emelte ki a
polgármester.
Az Ady utcai 56-os emlékmûnél Fekete György ünnepi beszédében úgy fogalmazott: „A terem-

tõ, hogy kiszabadulhassunk a halálos ölelésekbõl, ’56-ban ezer és
ezer tinédzsert, munkást, katonát, gazdálkodót, emberét áldozó
asszonyt és családjáért halni
kész apákat adott. A nemzetért
áldozatot hozók sora soha nem
szakadhat meg, aki másképp
gondolkodik, másként hisz, másként kalkulál velünk, nagyot fog
tévedni a jövendõ magyar történelmet illetõen.” Hozzátette: bár
Európa elhagyott bennünket ’56ban, mi semmiképpen nem lehetünk saját árulói saját történelmünknek.
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MEGÚJULÓ BELVÁROS

FELÚJÍTJÁK A NYUGDÍJASOTTHONT, A SZOCIÁLIS KLUB ÉS A PETÕFI UTCAI
TÖMBBELSÕBEN PARKOLÓKAT ALAKÍTANAK KI

 Szociális városrehabilitációs projekt támogatásáról szóló szerzõdés aláírására került sor az elmúlt héten, a városházán. A pályázat keretében a partnerség jegyében a város önkormányzata, a Zalaegerszegi Gondozási Központ és a Zalaegerszegi Egészségügyi
Alapellátó Intézet együttesen mintegy 410,5 millió forintos, 100
százalékos támogatást nyert. Errõl a kormány már szeptemberben
döntött. A szerzõdést Gyutai Csaba polgármester és Breznovits
István, a regionális fejlesztési ügynökség ügyvezetõje írta alá ünnepélyes keretek között a sajtó képviselõinek jelenlétében.
Az eseményen Vigh László országgyûlési képviselõ elmondta: a
projekt keretében megvalósul a
Nyugdíjas Otthonház rekonstrukciója, a Petõfi utca környékén az

önkormányzat új parkolókat alakít
ki, ezenkívül megszépülnek a környezõ zöldterületek is. A fejlesztés
harmadik elemeként megújul a
szociális klub, melynek épülete je-

lenleg leromlott mûszaki állapotban van. Hozzátette: a pályázati
siker, a több száz milliós beruházás annak köszönhetõ, hogy a város jó terveket készített és jól is
lobbizott.
Gyutai Csaba szólt arról, hogy
a közelmúltban már aláírtak egy
funkcióbõvítõ, belváros-rehabilitáció támogatási szerzõdést, a mostani szociális városrehabilitációs
akcióterület határai: a Kosztolányi
út, Petõfi utca, Kossuth utca,
Csány tér, Hunyadi utca által határolt terület, amely rekonstrukcióra

TAKARÉKOS GAZDÁLKODÁS
A VÁROSI KÖZGYÛLÉS DÖNTÉSEIRÕL
 A zárt ülésen született döntésekrõl számolt be elsõként a közgyûlést követõ sajtótájékoztatóján Gyutai Csaba polgármester.
Elmondta: a képviselõ-testület úgy határozott, a város az OTP
Bankkal köt számlavezetési szerzõdést a következõ két évre. Az
új konstrukció kedvezõbb az elõzõnél, ami azt jelenti, hogy a
banki költségek jelentõsen csökkennek.
A Zala-Depo Kft. fejlesztésével
kapcsolatban arról szólt, hogy a
városi cég a térségben egy konkurens, nem magyar tulajdonú vállalat megvásárlására készül, és a
legfontosabb kérdésekben már sikerült megegyezniük. Elfogadta a
közgyûlés a 2014. évi költségvetési koncepciót. Az elõterjesztés kevesebb konkrétumot tartalmaz, mivel még nem született meg az állami költségvetés, nem ismertek a
jövõ évi adótörvények sem, és

egyéb jogszabályok is hiányoznak, melyek befolyásolják egy település költségvetési rendeletét.
Elfogadta a testület az elsõ háromnegyedév gazdálkodásáról
szóló beszámolót. Gyutai Csaba
úgy értékelte, hogy az elmúlt idõszakban takarékos és átgondolt
gazdálkodás folyt, likviditási gondok nem merültek fel, a bevételek
és kiadások egyenlegét tekintve
pedig mintegy 110 millió forint
többletrõl lehet beszámolni. A vá-

ros települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerének eszközpark-fejlesztésére KEOP-pályázatot nyújt be a város, a projekt nettó összköltsége 259 millió forint. A
Zalaispa önkormányzati társulás,
amelyben a városnak 20 százalékos tulajdonrésze van, több mint
egymilliárdos projektre pályázik,
ezt a KEOP-pályázatot is támogatták a képviselõk.
Gyutai Csaba szólt még a város közlekedésével kapcsolatban
arról, hogy kilenc autóbuszöblöt
(négyet állami területen) építettek
Zalaegerszegen. Dr. Kovács Gábor jegyzõ pedig arról beszélt,
hogy a közmûvesítési hozzájárulásról szóló rendeletben a díjak
nem változnak.

KEDVES 8. OSZTÁLYOSOK! TISZTELT SZÜLÕK!
A ZALAEGERSZEGI ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ
MÛVÉSZETI ISKOLA A 2013/2014-ES TANÉVBEN KÉT GIMNÁZIUMI OSZTÁLYT INDÍT:
•
•

Öt évfolyamos nyelvi elõkészítõ osztályt, ahol emelt óraszámban tanulnak angol és német nyelvet
(heti 18 órában)
Öt évfolyamos nyelvi elõkészítõ osztályt, képzõmûvészeti irányultságút, ahol rajz- és mûhelyórákon
vesznek részt (heti 8 órában), valamint emelt óraszámban tanulnak angol és német nyelvet (heti 18
órában)
TÁJÉKOZTATÓ A GIMNÁZIUMI KÉPZÉSRÕL 2013. NOVEMBER 13-ÁN (SZERDÁN)
15 ÉS 17 ÓRAKOR AZ ADY-ISKOLÁBAN.
Nyílt órák a gimnáziumban 2013. november 18-án (hétfõn) 11.50-tõl: közismereti, nyelvi és
mûhelyórákra várjuk az érdeklõdõket.

szorul. Az Új Széchenyi-terv keretében megvalósuló projekt 2013
októberében kezdõdik és 2014.
december végéig tart.
A polgármester felidézte: az önkormányzat az elmúlt egy-másfél
évben jelentõs erõfeszítéseket tett
annak érdekében, hogy egy jól
megalapozott és a közösség érdekeit messzemenõkig figyelembe
vevõ projekt valósulhasson meg a
városban. A komplex projekt tartalmazza a Nyugdíjas Otthonház rekonstrukciója keretében a belsõ lift
és az épület tetõzetének felújítását, homlokzati hõszigetelést, a
nyílászárók cseréjét. Felújításra
kerül a pihenõudvar és orvosi szobát is kialakítanak az épületben.
A Petõfi utca környékén az önkormányzat új parkolókat alakít ki.
A tömbbelsõ-rehabilitáció célja
ésszerû térhasználatot, megközelíthetõséget biztosítani a Petõfi-iskola, a belvárosi óvoda és bölcsõde, a szociális klub és az érintett
társasházak részére. A szociális
klub felújítása pedig jó hatással
lesz az itt élõk életkörülményeire.
Az infrastrukturális beruházási jellegû fejlesztések mellett számos
közösségi, szociális program megvalósítására is sor kerül.
Breznovits István gratulált a
nyertes pályázathoz, és mint fogalmazott, a kormány sokat tesz a
rászorulók életminõségének javításáért.

SZOLIDARITÁS
A SZÉKELY MENETELÉSSEL

 Október 27-én került sor Erdélyben a „Székelyek Nagy Menetelésére”, amellyel felhívták a magyar testvéreik valamint
Európa és a világ figyelmét Székelyföld autonómiájának fontosságára.
Az akció során 53 kilométeres menetoszlop alakult ki, és mintegy 150 ezren vettek részt a nagy menetelésen. Ezzel párhuzamosan Budapesten a román nagykövetség elõtt közel 20 ezer ember követelte az autonómia megadását.
Zalaegerszegnek sok és erõs kapcsolata van a határon túli magyarsággal, különösen Erdéllyel. Marosvásárhely a testvérvárosa
Zalaegerszegnek, Baróttal „testvériskolai” a kapcsolat, ezenkívül
számos civil szervezeti találkozóra kerül sor és közös rendezvényekre. Mindennek következménye, hogy a Zalai Magyar Nemzeti
Szövetség és a Rákóczi Szövetség kezdeményezésére Zalaegerszegen, a városháza elõtti téren február 15-én kitûzött székely
zászló alatt fejezték ki szolidaritásukat a zalaegerszegiek is október
27-én. Paál István, a kezdeményezõ civil szervezetek elnöke mondott beszédet, Balaicz Zoltán alpolgármester pedig Remenyik Sándor: Erdély magyarjaihoz, címû versét szavalta el az ünnepségen.

KÖNYVVÁSÁR!
A DEÁK FERENC MEGYEI

JÓZSEF

ÉS

VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES
ATTILA VÁROSI TAGKÖNYVTÁRA

(ZALAEGERSZEG, LANDORHEGYI

ÚT

21.)

2013. november 11–november 16. között
a könyvtár nyitvatartási idejében
KIÁRUSÍTÁST TART LESELEJTEZETT KÖNYVEIBÕL,
FOLYÓIRATAIBÓL ÉS HANGLEMEZEIBÕL.

VÁRUNK

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT!
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25 ÉVE A VÁROS IDÕSEI SZOLGÁLATÁBAN
ÜNNEPELT A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT

 Osszák meg gyermekeikkel azt a titkot, amit Önök már tudnak:
hogyan lehet a szeretetet és a megértést megtartani hosszúhosszú évtizedeken keresztül úgy, hogy a nehézségeken kéz a
kézben tudjanak átjutni – üdvözölte Radics Andrea a Zalaegerszegi Gondozási Központ ellátottjait az intézmény 25 éves fennállásának ünnepségén.

lamennyi formája Zalaegerszegen,
ami azért is jelentõs, mert az intézményrendszer ma már a legnagyobb önkormányzati foglalkoztató. Szólt arról, hogy a városban 14
ezer hatvan év feletti ember él, a
városlakók egynegyede. A szociális ellátórendszer hét százalékukat
segíti, ami nagy teljesítmény. A polgármester büszkén fûzte hozzá,
hogy az idõsekért végzett tevékenység elismeréseként a Belügyminisztérium Idõsbarát Önkormányzat díjjal tüntette ki Zalaegerszeget a közelmúltban. Egy örömhírt is megosztott a jubilálókkal:

410 millió forintos beruházásból jövõ év végére megújul a nyugdíjas
otthonházat magában foglaló gondozási központ épülete, valamint a
kertvárosi idõsek klubja.
A lakók nevében a könyvtárosi
feladatokat is ellátó Kisgyörgy Erzsébet mondott köszöntõt a gondozási központ 25 éves fennállása
alkalmából, felidézve az itt élõk
életének fontos eseményeit. Úgy
fogalmazott: „Otthon vagyok. Életem egyetlen döntése, amit nem
bántam meg, hogy 23 évvel ezelõtt
beköltöztem a nyugdíjasházba".
Az ünnepség végén Radics
Andrea és Gyutai Csaba elismeréseket adtak át az intézmény munkatársainak, akik közül nyolcan 25
éve dolgozói az intézménynek.
Bolla Gáborné, Tuboly Lászlóné,
Huczka Dezsõné és Huczka Dezsõ, valamint Czibere Lajosné már
25 éve lakói a nyugdíjasháznak,
õk ajándékcsomagot vehettek át a
jubileum alkalmából.

A ZALAEGERSZEGI KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM
A

2014/15-ÖS

TANÉVBEN

AZ ALÁBBI OSZTÁLYTÍPUSOKAT INDÍTJA:

6.
HAT ÉVFOLYAMOS,
– AL –
A vezetõ köszöntõjében felidézte, hogy az akkori nevén Idõskorúak Gondozási Központja
1988-ban kezdte meg mûködését
az 57 lakásos nyugdíjasházzal, a
2. számú idõsek klubjával (ami ma
már belvárosi idõsek klubja) és a
fõzõkonyhával. Mint mondta, a
’80-as, ’90-es években sok, önmagát még ellátni tudó idõs ember
költözött be az otthonházba, az idõ
elõrehaladtával azonban megszaporodtak a gondozási, ápolási feladatok, nem kis terhet róva a dolgozókra. Az idõsek számára ez
lakhatási forma, ugyanakkor fokozott védelmet jelent, hiszen egész-

ségi állapotukra 24 órás gondozói
ügyelet vigyáz. A gondozószolgálat az étkeztetés, házi és a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás,
valamint az idõsek klubjai igénybe
vételének lehetõségét is biztosítja
az itt élõk valamint a városlakók
számára.
Az elmúlt idõszakban kiépült az
idõsellátás teljes intézményrendszere a városban: átmeneti és a
tartós bentlakást nyújtó otthon mûködik, valamint nappali ellátást
biztosítanak a családjuk körében
élõ demens idõsek számára.
Gyutai Csaba polgármester beszédben méltatta azt a munkát,
melynek köszönhetõen az elmúlt
25 évben kiépült az idõsellátás va-

OSZTÁLYOSOKNAK:

EMELT ÓRASZÁMÚ MATEMATIKA OSZTÁLY

8. OSZTÁLYOSOKNAK:
NÉGY ÉVFOLYAMOS, ÁLTALÁNOS TANTERVÛ

ÖT ÉVFOLYAMOS, ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVÛ OSZTÁLY
ÖT ÉVFOLYAMOS, NYELVI ELÕKÉSZÍTÕS, EMELT ÓRASZÁMÚ
ANGOL NYELVI OSZTÁLY
ÖT ÉVFOLYAMOS, NYELVI ELÕKÉSZÍTÕS, EMELT ÓRASZÁMÚ
NÉMET NYELVI OSZTÁLY

További információ: tel: 92/511-587
www.kolcsey-zeg.hu

2. MELLÉKLET A ...../2013. (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ
5. MELLÉKLET AZ 1/2007. (II. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

2. SZ. VÉDÕNÕI KÖRZET
Védõnõ: Visi Zoltánné – 06-30/870-6215
Ady Endre utca 1–47-ig, Ady Endre utca 2–20-ig, Akácfa utca, Bíró
Márton utca 1–57-ig, Eötvös József utca, Flórián utca, Iskola köz, Kaszaházi sétány, Kazinczy tér, Kelemen Imre utca, Kisfaludy Sándor utca 16–18., Kossuth Lajos utca 1–19-ig, Kossuth Lajos utca 2–30-ig,
Levendula utca, Mártírok útja 1–45-ig, Mártírok útja 2–28-ig, Millennium tér, Õrház utca, Panoráma tér, Papharaszt utca, Pózva utca 23tól végig, Pózva utca 48-tól végig, Rózsavölgyi utca, Síp utca, Stadion utca 4-tõl végig, Széchenyi tér, Tompa Mihály utca, Tüttõssy Ferenc utca 2–8-ig, Vasút utca, Zala utca,

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése ezennel kiírja
a 2014. évi Bursa Hungarica „A” típusú Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2013/2014. tanév II. és a
2014/2015. tanév I. félévére vonatkozóan, valamint a „B” típusú pályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján,
a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik. A pályázat
elbírálása szempontjából szociálisan rászoruló az a pályázó, akinek
családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, ami az idén 42.750 Ft (különösen méltánylandó indokok esetén a 44.033 Ft-ot) és vagyonuk
nincsen.
A pályázatokat a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) történõ regisztrációt követõen, csakis az onnan letöltött
pályázati lapot kinyomtatva és aláírva, a részletes pályázati kiírásban szereplõ kötelezõ mellékletekkel ellátva a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályára (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) lehet benyújtani.
EPER-Bursa rendszer elérési útvonala:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.
A pályázati ûrlap csak valamennyi mellékletettel együtt beadva érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minõsül.
A BEADÁSI HATÁRIDÕ: 2013. NOVEMBER 15.
Az önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy formailag
nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja.
A részletes pályázati kiírás megtalálható a város portálján
http://www.zalaegerszeg.hu és a Szociális és Igazgatási Osztályon
(Zalaegerszeg, Ady u. 15.). Ugyanitt az érdeklõdõknek bõvebb felvilágosítással szolgálnak az osztály munkatársai.

OSZTÁLY

VÉDÕNÕI KÖRZETEK 2013
1. SZ. VÉDÕNÕI KÖRZET
Védõnõ: Nérel Adél – 06-30/870-6215
Berzsenyi Dániel utca 1–13-ig, Berzsenyi Dániel utca 2–24-ig, Csapási utca, Csillagfény utca, Diófa utca, Egervári út, Fácános utca, Fakopáncs utca, Flamingó utca, Fûzfa utca, Hajnóczy József utca, Martinovics utca, Nekeresdi út, Orgona utca, Paperdõ utca, Patak utca,
Pitypang utca, Rigó utca, Ságodi út 20-tól végig, Ságodi út 35-tõl végig, Stadion utca 1. és 2., Szellõháti utca, Szilvás utca, Telekalja utca, Temetõ utca, Termál utca, Tó utca, Tuboly László utca, Új út, Vasvári Pál utca, Viola utca, Virágzó mezõ utca

BURSA-PÁLYÁZAT

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Zalaegerszeg város lakóit, hogy a Zalaegerszeg,
Stadion u.–Balatoni u.–buszpályaudvar útcsatlakozás közötti szakaszon útburkolat-felújítási munkák kezdõdnek.
A kivitelezés idõtartama alatt a 2013. október 14-tõl várhatóan
2013. november 15-ig a Stadion u. ezen felújítandó szakaszán teljes útlezárás lép életbe.
Kérjük szíves megértésüket és türelmüket!
Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési osztály

cseji út 1–3., Hunyadi János utca, Kisfaludy Sándor utca 1-tõl végig,
Kossuth Lajos utca 21-tõl végig, Kossuth Lajos utca 32-tõl végig, Mártírok útja 47-tõl végig, Mártírok útja 50-tõl végig, Petõfi köz, Petõfi Sándor utca 1–29-ig, Petõfi Sándor utca 2–24-ig, Takarék köz, Táncsics Mihály utca, Tüttõssy Ferenc utca 7-tõl végig, Tüttõssy Ferenc utca 10-tõl
végig, Vörösmarty Mihály utca 1–7-ig, Vörösmarty Mihály utca 2–20-ig

9. SZ. VÉDÕNÕI KÖRZET
Védõnõ: Kulcsárné Mileji Erzsébet – 06-30/870-3213
Átalszegett utca 1–9-ig, Átalszegett utca 6-tól végig, Átalszegett utca
23/B-tõl végig, Balassi Bálint utca, Csendes utca, Erdész utca 1-tõl
átemelõ, Pacsirta utca, Patkó utca, Peteli-hegyi út, Púposdomb út, végig, Erdész utca 2–68-ig , Goldmark utca, Gorkij utca, Gyimesi utRómer Flóris utca, Sport utca, Széperdõ utca, Szivárvány tér, Szó köz, ca, Hegyalja utca 15–41-ig, Köztársaság útja 1–67-ig, Köztársaság
Tüttõ György utca
útja 2–50-ig, Lehel utca, Liszt Ferenc utca, Mókus utca, Napsugár utca, Stromfeld Aurél utca, Vajda Lajos utca
5. SZ. VÉDÕNÕI KÖRZET
Védõnõ: Simon Lászlóné – 06-30/870-6214
10. SZ. VÉDÕNÕI KÖRZET
Béke ligeti utca, Bíró Márton utca 8-tól végig, Bíró Márton utca 61-tõl Védõnõ: Szekérné Büki Erzsébet – 06-30/870-3213
végig, Bozsoki-hegy, Bozsoki-hegyi út, Bozsoki utca, Bozsoki völgyi Átalszegett utca 11–23-ig, 23/A, Babits Mihály utca, Erkel Ferenc utút, Gönczy Ferenc utca, Holub József utca, Honvéd utca, Juhász ca, Fáy András utca, Hajnal utca, Hegyalja utca 2–40-ig, Hegyalja utGyula utca, Kazinczy Ferenc utca, Kinizsi Pál utca 68-tól végig, Kini- ca 3–13-ig, Hosszú-Jánka, Ifjúság útja, Jánkahegy 2-tõl végig,
zsi Pál utca 75–91-ig, Margaréta utca, Mezõ utca, Ölyvesfalvi utca, Jánkahegy 7-tõl végig, Jászai Mari utca, Köztársaság útja 52–66-ig,
Radnóti Miklós utca, Szabadság utca, Szegfû utca, Tulipán utca, Mészáros Lázár utca, Pálóczi Horváth Ádám utca, Sas utca, Sugár
Válicka utca, Wlassics Gyula utca
utca
6. SZ. VÉDÕNÕI KÖRZET
Védõnõ: Nagyváradi Szilvia – 06-30/870-6214
Avasárok utca, Baross Gábor utca, Báthori István utca, Besenyõ
utca, Bethlen Gábor utca, Bocskai István utca, Cseresznyésszeri
út, Csilla dûlõ, Csörge utca, Enikõ utca, Esze Tamás utca, Farkas
Dávid utca, Fenyõ utca, Gévahegyi út, Hegyi út, Hevesi utca, Kinizsi Pál utca 7–73-ig, Kinizsi Pál utca 2–66-ig, Kinizsi Pál utca
95-tõl végig, Kutilapi utca, Lukahegyi út, Öreghegy, Öreghegyi út,
Páterdombi utca, Pipahegyi út, Pityke út, Posta utca, Szövetkezet
utca, Toldi Miklós utca, Tuja sor, Varga Gábor utca, Zalai Tóth János utca

11. SZ. VÉDÕNÕI KÖRZET
Védõnõ: Cselesznik Zsuzsanna – 06-30/218-3558
Aranyesõ utca, Azáleás utca, Bodza utca, Bokor utca, Borostyán sor,
Búslak puszta, Cédrus utca, Cimpóhegyi utca, Cinke utca, Csutor Imre utca, Építõk útja, Feketerigó utca, Forrás utca, Gálafej major, Gálafeji utca, Göcseji Pataki F. utca 1–21-ig, Göcseji Pataki F. utca 2–20-ig,
Határjáró utca, Havasigyopár utca, Hegyalja utca 42-tõl végig, Jázmin
utca, Köztársaság útja 82-tõl végig, Lejtõs utca, Ligetszépe utca, Nárcisz utca, Nemzetõr utca 1–19-ig, Nemzetõr utca 2–20-ig, Nemzetõr
utca 32–34-ig, Olajfa utca, Sövény utca, Százszorszép utca, Szeretet
utca, Vakaros-hegyi út, Zsák utca

7. SZ. VÉDÕNÕI KÖRZET
Védõnõ: Vidáné Kassai Veronika – 06-30/870-6223
Alsójánkahegyi út, Árpád utca, Bajcsy-Zsilinszky tér, Bánya utca, Bartók Béla utca, Bem József utca, Bokréta út, Borbély György köz, Botfa utca, Czobor Mátyás utca, Dobó Katalin utca, Jánkahegyi út 1–5-ig,
József Attila utca, Katona József utca, Kikelet utca, Kút utca, Liliom
utca, Május 1. utca, Mátyás király utca, Móricz Zsigmond utca, Napkelet utca, Olajmunkás utca, Orsolya tér, Orsolya utca, Ördöngõs
4. SZ. VÉDÕNÕI KÖRZET
völgy, Perczel Mór utca, Rövidjánka, Szállítók útja, Szent László utca,
Védõnõ: Kóródiné Fazekas Edit – 06-30/870-6215
Szõlõskert utca, Tomori Pál utca, Tóth Árpád utca, Tõzike utca, Volán
Balatoni út 5-tõl végig, Balatoni út 14-tõl végig, Berzsenyi Dániel utca utca, Zárda utca, Zrínyi Miklós utca
15–17., Berzsenyi Dániel utca 26., Bóbita utca, Csácsbozsoki vadászház, Csácsi-hegy, Csácsi utca, Csácsi-hegyi út, Cserlaphegyhát dûlõ, 8. SZ. VÉDÕNÕI KÖRZET
Csiga utca, Csilla utca, Damjanich utca, Domb utca, Dombalja utca, Gó- Védõnõ: Vizsyné Kulcsár Krisztina – 06-30/870-6223
lyahír utca, Halom utca, Harangvirág utca, Hét vezér utca, Holló utca, Ady Endre utca 22-tõl végig, Ady Endre utca 49-tõl végig, Botfy Lajos
Klapka György utca, Madárbirs utca, Nyári-hegyi út, Nyerges utca, Olaj- utca 1–13-ig és 2., Csány László tér, Dísz tér, Göcseji út 2–14-ig, Gö-

12. SZ. VÉDÕNÕI KÖRZET
Védõnõ: Sebestyénné Gyuk Marianna – 06-30/218-6513
Alsóerdei út 7-tõl végig, Apáczai Csere János tér, Ciklámen utca,
Erdész utca 70–84-ig, Fejér György utca, Göcseji Pataki F. utca
22–24., Göcseji Pataki F. utca 23–31-ig, Hegyalja út 43-tól végig,
Köztársaság útja 69–89-ig, Köztársaság útja 74–80-ig, Nemzetõr utca 22–30-ig

3. SZ. VÉDÕNÕI KÖRZET
Védõnõ: Takács Krisztina – 06-30/870-6215
Balatoni u. 3., Berzsenyi Dániel utca 19–35-ig, Berzsenyi Dániel utca
28–30., Felsõerdõ utca, Füzike utca, Galamb utca, Gólyadombi utca,
Ispotály köz, Kakukkfû utca, Kaszaházi út, Kis utca, Kosztolányi Dezsõ tér, Kosztolányi Dezsõ utca, Kovács Károly tér, Kölcsey Ferenc
utca, Külsõ-Kórház utca, Pázmány Péter utca, Petõfi Sándor utca
26–28., Petõfi Sándor utca 231-tõl végig, Pózva utca 1–21-ig, Pózva
utca 2–46-ig, Ságodi út 1–33-ig, Ságodi út 2–18-ig, Tücsök utca, Vásártér utca, Verõfény utca

13. SZ. VÉDÕNÕI KÖRZET
Védõnõ: Sifterné Doszpoth Andrea – 06-30/870-6222
Becsali-hegy, Becsali út, Belsõszeg utca, Budai völgy, Cserhegyi út,
Déryné utca, Futrinka utca, Göcseji út 5–45-ig, Göcseji út 16–24-ig,
Hóvirág utca, Király-horhos, Kökény utca, Landorhegyi út 14–34-ig,
Landorhegyi út 19–31-ig, Meredek utca, Mosoly utca, Szívhegyi út
63-tól végig, Szüret utca, Zalagyöngye utca.
(Következõ számunkban folytatjuk.)
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FEJLESZTÉSEK A VÁROS TEMETÕIBEN
z

KÖZLEKEDÉSI UTAKAT ÚJÍTOTTAK FEL
z ÚJ URNAKRIPTA-PARCELLÁK KIALAKÍTÁSÁRA KERÜLT SOR
 Halottainkra, elhunyt barátainkra emlékeztünk a hétvégén. Mindenszentek ünnepén és a halottak napján több ezren keresték fel
a temetõket, sírkerteket, hogy elhelyezzék virágaikat, gyertyákat
gyújtsanak.
Zalaegerszeg köztemetõiben
erre az idõre elvégeznek minden
felújítást, karbantartást, amire
szükség van, így a látogatók észre

is veszik a törõdést. A Göcseji úti
temetõben az idei év tavaszán 28
darab, a síremlékeket és a temetõlátogatókat is veszélyeztetõ nyírfa

kivágása történt. A növények pótlására tavasszal
kerül sor. Új urnakriptaparcellák kialakítására is
sor került, valamint befejezték a Riegler–Hajmássy-kápolna teljes restaurálását. Az új köztemetõben a közlekedõutak kátyúzása, zuzalékolása történt meg, és kijavították a
kerítést is. A zalabesenyõi
köztemetõben védõkorlátot építettek, az andráshidaiban a köztemetéses
fejfák cseréjére került sor.
Pózván a ravatalkozó tetejének rekonstrukcióját végezték el, Ebergényben
pedig a bejárati kaputól a
ravatalozóig térköves út
kiépítésére került sor.
A ságodi köztemetõben dr. Tóth László településrészi
önkormányzati képvislõ, a VG Kft.
és a lakosság kezdeményezésére
mintegy negyven fõ részvételével

KÖSZÖNJÜK, ZALAEGERSZEG!
OVI-FOCI PÁLYAAVATÓ BUZÁNSZKY JENÕVEL
 „Szeressétek a sportot, legyetek egészségesek, és szerezzetek örömet szüleiteknek” – ezekkel a szavakkal köszöntötte
Buzánszky Jenõ a Kis utcai ovisokat többfunkciós mûfüves
sportpályájuk átadása alkalmával. A legendás Aranycsapat
jobbhátvédje, az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány alapítója buzdítására efelett érzett örömüket
„Köszönjük, Zalaegerszeg!" felkiáltással fejezték ki a gyerekek.
Buzánszky Jenõ, az ovi-foci
program céljáról elmondta, fontos,
hogy lehetõséget adjanak a legkisebbeknek a mozgás és a sport
megkedveltetésére, mert az õ kezükben nyugszik a magyar sport
jövõje és dicsõsége.

Egy héttel késõbb az Ûrhajós
Utcai Székhelyóvodában is átadták a sportpályát a gyerekek nagy
örömére, az önkormányzat ugyanis két létesítmény kialakítására
nyert támogatást az alapítványtól.

Gyutai Csaba, Zalaegerszeg
polgármestere avatóbeszédében
kiemelte, jó helyre kerültek a beruházások, mert mindkét óvoda nevelési programjában nagy hangsúlyt kap a sport, a mindennapos
mozgás. A Kis utcai intézményben
tanuszoda is mûködik, az Ûrhajós
utcai óvodában is sok program

FELHÍVÁS
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése rendeletet alkotott a
zalaegerszegi állandó lakcímmel rendelkezõ újszülött gyermekek, valamint házasságot kötõ fiatal párok támogatására. A rendelet alapján
minden zalaegerszegi újszülött és elsõ házasságot kötõ azon fiatal pár,
amelynek legalább egyik tagja 35 év alatti és legalább egyik tagja zalaegerszegi állandó lakcímmel rendelkezik, 10.000 Ft összegû támogatásban részesül, amit – természetben nyújtott ellátásban – vásárlási
utalvány formájában nyújt az Önkormányzat.
Zalaegerszeg megyei jogú város polgármestere felhívást intéz az újszülött gyermekek és a házasságot kötõ fiatal párok támogatását szolgáló vásárlási utalványok beváltására.
Az újszülöttek számára juttatott vásárlási utalvány beváltására ajánlatot
az újszülöttek részére ruházati és egyéb termékeket (pl. babakocsi, gyermekcipõ …) árusító kereskedelmi egységek és a babaápolási termékeket is
árusító gyógyszertárak tehetnek.
A házasságot kötõk számára ajánlatot a lakásfelszerelési, illetve mûszaki cikkeket árusító kereskedelmi egységek, utazási irodák, videózással, fotózással foglalkozó vállalkozások tehetnek.

a temetõ teljes területének, ravatalozójának takarítását, valamint
az élõ sövény metszését végezték
el.

épül a sport köré. Az új többfunkciós sportpályákon szakszerû oktatás keretében nyílik lehetõség a
gyerekek mozgáskultúrájának fejlesztésére, többféle sportág megismerésére és megkedveltetésére.
A polgármester hozzáfûzte, a város sem szûkölködik ilyen sportlétesítményekben, mivel az elmúlt
években egy mûfüves labdarúgóés négy kézilabdapályát építettek,
és jövõre újabb mûfüves labdarúgópályát alakítanak ki.
Balaicz Zoltán alpolgármester
köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak, hogy a két óvoda a
gyerekek méretigényeihez igazított sportpályával gyarapodhatott.
Mint mondta, folytatódnak az intézményfejlesztések, a Dózsa-iskolában szabadtéri színpadot létesítenek, és rendbe teszik az udvart, ezt követõen a Kis utcai bölcsõde udvarát is megszépítik.
Az önkormányzat 2012-ben pályázott az Ovi-Foci Közhasznú
Alapítványhoz. A két multifunkcionális sportpálya kialakításához
egyenként 2,8 millió forinttal járult
hozzá, a közel tízmillió forintos bekerülési költség fennmaradó részét az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány finanszírozta.

AZ AJÁNLATNAK TARTALMAZNIA KELL:
– az ajánlattevõ nevét, címét, telefonszámát, a képviseletére jogosult személy nevét és beosztását,
– a kereskedelmi egység által forgalmazott termékkör ismertetését,
– az ajánlattevõ nyilatkozatát arról, hogy a vásárlási utalványokat annak
bemutatójától névértéken fizetõeszközként elfogadja, az utalványokon
szereplõ beválthatósági határidõn belül,
– az ajánlattevõ által az utalványok ellenértékének kiegyenlítése során az
Önkormányzatnak felajánlott kedvezmény mértékét.
Az Önkormányzat a megállapodást a feltételeknek megfelelõ ajánlattevõkkel határozatlan idõtartamra köti.
A megállapodásban az Önkormányzat vállalja, hogy a kereskedelmi egység által beváltott és az Önkormányzathoz havonként benyújtott utalványok
ellenértékét számla alapján, annak kézhezvételétõl számított 15 naptári napon belül átutalással kiegyenlíti.
Az ajánlatokat 1 példányban kell benyújtani Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Anyakönyvi és Nyilvántartási Csoportjához, Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. címre.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2013. november 25.
A feltételeknek megfelelõ ajánlattevõket 2013. december 5-ig írásban
értesítjük. A megállapodás megkötésére 2013. december 20-ig kerül sor.
A felhívással kapcsolatban bõvebb felvilágosítás dr. Buzu Lászlótól kérhetõ (telefon: 92/502-197, fax: 92/311-474; e-mail: anyakonyv@
ph.zalaegerszeg.hu).

MÁRTON-NAPI

VIGASSÁGOK

 November 9-én 10–16 óráig Márton-napi vigasságra várják az érdeklõdõket a Göcseji Falumúzeumba.
10–16 óra: Kézmûves játszóház, gyertyamártás, liba-báb és csuhéjátékok készítése, agyagozás. Hagyományõrzõ népi játékok, libakeresés.
Munkabemutatók és kirakodóvásár.
Gasztronómiai kínálat: liba- és tökételek, sült gesztenye, tarkedli,
juhtúrós lepény, új és forralt bor, pálinka.
10.30 óra: Válicka citerazenekar mûsora
14.00 óra: Zenés hangszerbemutató, Borsos Miklós vezetésével
14.30 óra Kukoricafosztás az Igazgyöngy Hagyományõrzõ Egyesülettel
15.00 óra: Márton-napi vigasságok a rendezvénysátorban, népzenei mûsor
15.45 óra: Tombolasorsolás

TISZTELT

ZALAEGERSZEGI LAKOSOK!

A TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0043 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására „Egymásra hangolva” címû pályázati
projekt keretében szociális térkép elkészítésére kerül sor. A reprezentatív térkép összeállításához szükséges a lakosság együttmûködése, így 2013. szeptember 16. és november 16. között megbízólevéllel rendelkezõ kérdezõbiztosok keresik fel a lakosságot.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy segítsék a kérdezõbiztosok munkáját
és válaszaikkal járuljanak hozzá városunk szociális térképének elkészítéséhez!

A NOTRE DAME NÕI KANONOK- ÉS TANÍTÓREND
ÁLTAL ALAPÍTOTT ÉS FENNTARTOTT
ZALAEGERSZEGI

MINDSZENTY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA,
GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
SZERETETTEL HÍVJA ÉS VÁRJA
AZ ÉRDEKLÕDÕ DIÁKOKAT ÉS SZÜLEIKET
PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYEIRE.

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ:
2013. NOVEMBER 14. (CSÜTÖRTÖK) 16.30 ÓRA
IDEGEN NYELVI EST
– NYELVI TAGOZATOK BEMUTATKOZÁSA:
2013. NOVEMBER 21. (CSÜTÖRTÖK) 17.00 ÓRA

TINTÁBA ESETT NAGYAPÓ MESÉI
PREMIER ÉS KÖNYVBEMUTATÓ CSALÁDI „VÁLLALKOZÁSBAN”

 Egy szép családi együttmûködés eredménye a Griff Bábszínházban közelmúltban bemutatott „Kék nagyapó története" címû bábjáték, melyet Jámbor József rendezett; a fiatalabb. Az eredeti mesét a rendezõ nagynénje, a most nyolcvanöt esztendõs Jámbor
Zsuzsánna írta hétéves korában, egy kunhegyesi tanyán.
– pet –

NYÍLT NAP LÁTOGATHATÓ TANÓRÁKKAL:
2013. DECEMBER 5. (CSÜTÖRTÖK)
8.00–11.40 ÓRA
CÍM: 8900 ZALAEGERSZEG, ZÁRDA UTCA 25.
TELEFON/FAX: 92/310-195
E-MAIL: MINDSZENTY.ZEG@ENTERNET.HU
HONLAP: WWW.MINDSZENTY.NET

A kedves meséket aztán testvére (Bátyus), Jámbor József (aki
a rendezõ édesapja) illusztrálta.
Jóval késõbb, mikor szerzõ hetvenhét éves lett, hozzáírt még a
mesékhez, kiegészítve a történeteket. Kék nagyapó kalandjait sokáig csak családi összejöveteleken mesélték egymásnak, aztán a
kézirat id. Jámbor József másik
gyermekének, Jámbor Ildikónak a
jóvoltából a Cédrus Mûvészeti Ala-

pítványhoz került. Zsuzsó néni
meséi nyertek is pályázaton, így a
sokáig fiókokban porosodó kéziratok most könyv alakban is megjelenhettek.
A „Kék nagyapó története” címû
mesekönyvet a bábelõadás premierjével egy napon mutatták be a
Hevesi Sándor Színház nézõtéri
büféjében, melyen három generáció is képviseltette magát a családból. A beszélgetést Bak Anita –
harmadik Jámbor testvér, Julianna
unokája –, a Kossuth Rádió szerkesztõje vezette. Elhangzott: Kék
nagyapó ugyan nem valós figura,
de Zsuzsó néni a család tagjainak
személyiségébõl, és jellemzõ tulajdonságaiból gyúrta össze a karaktert. A mese nagykunsági nyelven íródott, és a bábszínház elõadásán is így szólalnak meg a
szereplõk.
A darab mirõl is szólhatna
másról, mint Nagyapóról, aki belepottyant a tintába, ezért kék

lett. Addig kell egy varázstollal
mesét írnia, míg az összes kékséget ki nem írja magából, vagyis
le nem kopik bõrérõl. A történetek
a 30-as években játszódnak, fõleg a Hortobágyon, de az alföldi
libavadászat után, hirtelen akár

Afrikában is találhatjuk magunkat.
Jámbor József rendezõ elmondta: a bábelõadás, bár azonos
címû a könyvvel, mégsem teljesen
az eredeti szöveget köveit a történet. A bábjátékhoz ugyanis más
dramaturgiai struktúrát kellett választania, hogy kerek egésszé váljon a több, apró, verses mesékbõl
álló alapsztori. Kék Nagyapó alakját Farkas Attila jeleníti meg, gyermekeit pedig Benkõ Zsuzsanna és
Szilinyi Arnold játsszák.
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ZÁRULT A DIÁK-SZIGET PROGRAM
A KVÁRTÉLYHÁZI IRODA MARAD

 Október végén sikerrel zárult
az „Itt kiköthetsz" – Diák-Sziget
Ifjúsági Projekt. A kétéves
program keretében közel 80
millió forintból négy ifjúsági
pont jött létre: pinceszigetet
alakítottak ki a Kvártélyház
egyik régi óvóhelyébõl, ifjúsági
pont nyílt a plázában és az
Izsák ÁMK-ban, a számviteli fõiskola területén pedig karrieriroda várta a fiatalokat.
A Keresztury VMK-ban megrendezett záróeseményen Gángó
Zsuzsanna szervezõ, a projekt
egyik koordinátora elmondta: rengeteg csodát éltek át a fiatalokkal
a két év alatt, és sokat tudtak segí-

ÚJ HULLADÉKTÁROLÓK

teni nekik a karrierépítés, a személyiségfejlesztés, a közösségépítés és hasznos szabadidõ-eltöltés szempontjából. A TÁMOP
és a zalaegerszegi önkormányzat
által támogatott pályázat indulásakor az volt a tervük, hogy legalább
ötezer 12–29 éves fiatalt elérjenek. Nos, az adatokat összesítve
az látszik, hogy a változatos rendezvényekkel ezt a számot sikerült is túlteljesíteniük.
Balaicz Zoltán alpolgármester
szerint a programmal sikerült felpörgetni a helyi ifjúsági életet, és a
városi diákönkormányzat munkáját. Mint mondta, továbbra is számítanak a projekt koordinátoraira,
hiszen újabb pályázati pénzbõl a
Kvártélyházban mûködõ PinceSzigetet továbbra is fenn tudják
tartani a civilek.
A program zárásaként DiákSziget After party várta a fiatalokat
a VMK-ban. A kétnapos eseményen koncertek, elõadások és kiállítás is várta az érdeklõdõket.

NYIRÕ JÓZSEF IRODALMI

MELLSZOBOR DEÁKRÓL
EMLÉKEZÉS A RÓLA ELNEVEZETT ISKOLÁBAN

 Születésének 210. évfordulója alkalmából emlékeztek meg
Deák Ferencrõl, a róla elnevezett zalaegerszegi szakközépiskolában. Ez alkalommal avatták a névadót ábrázoló, fából készült, a
diákok közremûködésével Hadnagy György szobrász-iparmûvész
által készített mellszobrot is.
– B. K. –
– Minden évben megtartjuk a
hagyományos „Deák hetet”, a névadónk születési évfordulójához
kapcsolódóan. Illetve szintén minden évben készít Hadnagy
György, iskolánk mûvész tanára
tanítványaival közösen valamilyen

nagy György. Majd hozzátette, aprólékos munkát kívánt a haj megmunkálása. A szobor, mely Deákot
„kortalanul”, se nem fiatalon, se
nem idõsen ábrázolja, a bölcsességet igyekszik maradandón, idõtállóan megjeleníteni, fogalmazott
az alkotó. A mû megmunkálását
tekintve, akár kültéri elhelyezésre

alkotást. Most ezt a kettõt kapcsoltuk össze a 210. „születésnap”
alkalmával – mondta Rozmán
Sándor iskolaigazgató. – A zalai
tölgyfából készült szobor, mely három képviselõ, Kauzli Józsefné,
Tombi Lajos és Horváth László támogatásával készült, Deák határozott, felelõsségvállaló arcát adja
vissza.
A mellszobor talapzatára még
Deák Ferenc saját kezû aláírása is
rákerült, speciális, kimarásos technikával, avatott a részletekbe Had-

is alkalmas lenne, az iskola aulájában tehát biztosan hosszú ideig
megõrzi fényét.
Az ünnepségen jelen volt
Balaicz Zoltán alpolgármester,
úgyis, mint az iskola tanára, aki
megjegyezte, Deák, akár politikusként, akár közéleti személyként is
példának állítható még a mai kor
embere elé is. S bár az ünnepi
mûsor is inkább a komolyságára
tette a hangsúlyt, bölcsessége
mellett híres humorát számos
anekdota is õrzi.

EST

VÁRADI PÉTER PÁL ÉS LÖVEY LILLA KÖNYVKIADÓK
NYIRÕ JÓZSEF, A SZÉKELY APOSTOL IRODALMI MUNKÁSSÁGÁT
MÉLTATÓ KÖNYVBEMUTATÓJA ÉS IRODALMI ESTJE

ZALAEGERSZEGEN.
2013.

NOVEMBER

9.,

SZOMBAT,

17

ÓRA

ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
(ZALAEGERSZEG, KISFALUDY U. 2.)
KÖSZÖNTÕT MOND:
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg megyei jogú város alpolgármestere.
KÖZREMÛKÖDNEK:
Soós Andrea elõadómûvész, Czegõ Teréz színmûvész, Gábor
László színmûvész, Harangláb Népzenei Együttes (Schreiner Jenõ és zenekara).
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
A Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége, a zalaegerszegi önkormányzat támogatásával és a VG Kft. közremûködésével folytatja az év elején megkezdett infrastruktúra-fejlesztést
a Gébárti-tó partján.
Ezúttal 16 darab beton hulladéktároló edény kihelyezésére
került sor. A fejlesztés értéke egymillió forint. A szövetség a jövõ évben folytatni kívánja az edények kihelyezését, hogy a tó
körül mind a horgászok, mind a kirándulók kultúrált módon helyezhessék el a szemetet – tájékoztatta lapunkat Makovecz Tamás, a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége elnöke.

HKETEDIK ALKALOMMAL
,
!
ÖNYÖRGÖM AKASSZUK FEL

 Immár hetedik alkalommal kerül megrendezésre a zalaegerszegi fiatal képzõmûvészek legfrissebb mûveibõl válogató csoportos
kiállítás és happeneing, a Könyörgöm, akasszuk fel! (KAF!)
A rendezvényre november 9-én,
18 órakor kerül sor, ezúttal az Art
Moziban. A tárlaton negyven helyi,
vagy Zalaegerszeghez kötõdõ fiatal képzõmûvész mutatkozik be
legújabb alkotásával. Külföldi vendégek is lesznek: Zvonimir Ferina
és Mario Topic horvátországi fotómûvészek, és Nadja Jovanovic,
Horvátországban élõ szerb festõnõ. A kiállításon – ahogy eddig
megszokhattuk – nemcsak festmények és szobrok, hanem videók, installációk, plakettek, design-elemek is lesznek.

TAPPANCS
BARKÁCSMÛHELY
November 9-én (szombaton) a Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárban.
10 órától gyöngydíszek készítésével várják az érdeklõdõket.
***
November 19-én (kedden) 14 órától kerül sor a zalai iskolai
könyvtárosok és gyermekkönyvtárosok továbbképzési programjára. A Zalai Gyermekkönyvtáros Mûhely szervezésében Paulovkin
Boglárka meseíró, illusztrátor és grafikusmûvész lesz a vendég.
Programjának címe Rajz és mese, avagy az illusztráció szerepe a
befogadásban.
Mindenkit szeretettel várnak!

Levelezõ tagozaton 2014-ben is indul
a Mechatronikai Mérnöki BSc. képzés Zalaegerszegen
A Nyugat-magyarországi Egyetem,
Simonyi Károly Mûszaki, Faanyagtudományi és Mûvészeti Kar
Gépészeti és Mechatronikai Intézete
Mechatronikai Mérnöki BSc. levelezõ képzést hirdet Zalaegerszegen.
A képzés kreditrendszerben mûködõ, 7 félév idõtartamú
félévente 7x2 napos konzultációval.
A költségtérítés díja 175.000 Ft/félév.
A képzés 2014 februárjában indul megfelelõ számú jelentkezés esetén.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ 2013. NOVEMBER 15.
További információ a képzésrõl és a felvételi eljárásról:
www.felvi.hu (Nyme-FMK)
http://geptan.fmk.nyme.hu
ngabor@fmk.nyme.hu
Tel.: (36) 99/518-158
Nyugat-magyarországi Egyetem FMK; Gépészeti és Mechatronikai Intézet
Zalaegerszegi Mûszaki Képzési és Kutatási Központja

Sport
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A HAZAI PÁLYA TERHE ÉRMEK MINDEN KORCSOPORTBAN

JÓL TELJESÍT AZ ANDRÁSHIDA AZ ÁTSZERVEZETT NB III-BAN
 Három forduló van hátra a labdarúgó NB III Nyugati csoportjában, amelynek mezõnyében jól teljesít a Tarr Sprint Andráshida
csapata. A zalai együttes a 4. helyen áll, mindössze 1 ponttal lemaradva az elsõ helyezett Gyõri ETO tartalékcsapatától, amelyet
idegenben gyõzött le. Az egerszegi együttes az õsz során érdekes módon csak hazai pályán szenvedett vereséget, idegenben
még nem. A hazai vereségekre Dobos Sándor, a csapat edzõje
magyarázattal is szolgál.
– A fiúk a hazai közönséget
maximálisan ki akarják szolgálni,
és bizony az erõlködés görcsössé
teszi õket. Idegenben nem nyomja
a vállukat a hazai pálya terhe, felszabadultabban játszanak, és jönnek az eredmények is – vélekedett
Dobos Sándor.
– Számított ilyen jó szereplésre? A szezon elõtt a jó középcsapat státust jelölték meg
célként…
– Valamennyien örülünk a jó
szereplésnek, vezetõk, játékosok
egyaránt. Jelenlegi pozíciónk
miatt nem „szállunk” el. Továbbra
is jó erõs középcsapat akarunk
lenni a bajnokság végén. Sportemberként természetesen nem
veszünk vissza a tempóból, de jöhetnek még gyengébb periódusok is. Igyekszünk szerények maradni.
– A csapat eléggé egységesnek tûnik…
– A fiúk és velük együtt a vezetés, az edzõi stáb jó csapatot alkot. Amikor a bajnokság elején becsúsztak a hazai vereségek, a vezetõk látták a feszültséget a srácokon. Nem bántották õket, hanem
biztatták. Sokat jelentett számunk-

ra. Miként a biztos anyagi és létesítményi háttér is.
– A jó szereplés hatására
nem változik a célkitûzés?
– Határozott válaszom, hogy
nem. Természetesen, ha elõrébb
végzünk tabellán, mint a középmezõny, örülünk majd neki.
– A téli szünetben változhat a
játékoskeret? Gondolnak erõsítésre?

Fortress Jászberény–
Zalakerámia ZTE 87-78
(21-22, 21-16, 23-26, 22-14)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Jászberény.
ZTK FMVas–Szegedi TE
0,5:7,5 (3525:3665)
Szuper ligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
Pannon Flax SE Gyõr–
ZTE ZÁÉV 5:3 (3367:3290)

Szuper ligás nõi tekemérkõzés,
Gyõr.
Szolnoki FC–ZTE FC 0-1 (0-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés.
Szolnok, 500 nézõ. Jv.: Veizer.
Gólszerzõ: Frizoni (87. p.).
Tarr Sprint Andráshida SC–
Dorogi FC 2-0 (0-0)
NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg, 300
nézõ. Gl.: Török (11-esbõl), Vittman.

IDÉN IS JÓL TELJESÍTETTEK A ZTE SÚLYEMELÕI

 A serdülõ korosztály országos bajnokságával súlyemelésben
– A városi sportcsarnokba kebefejezõdött a versenyidény. A ZTE Súlyemelõ Klub sportolói
rülve létesítményfeltételeink jónak
– Nem mindenáron. Hangsú- idén sem okoztak csalódást a sportág zalai híveinek, minden kor- mondhatók. Köszönet érte Kugler
lyoztam, nagyon jó kollektívát al- osztályban szereztek érmet. A 2013-as évrõl a sportág zalai „mo- Lászlónak, az Egerszegi Sport és
kotunk. Amennyiben mégis meg- torját”, a klub tiszteletbeli elnökét, Vörös Zoltánt faggattuk.
Turizmus Kft. vezetõjének – hanlesznek ennek az anyagi feltégoztatta Vörös Zoltán. – Mûködési
telei, csak olyan játékos igazolá– Lehetõségeinkhez
– Versenyzõink nem le- feltételeink továbbra is szerények.
sára teszek javaslatot, akit mérten erõn felül teljesíhettek volna ennyire si- Az önkormányzati támogatás melazonnal a kezdõ 11-be betehe- tettek versenyzõink – vékeresek, ha nincs a klub- lett pályázatokon igyekszünk plusz
tek, és emberileg is bele illik a lekedett Vörös Zoltán. –
nál két kiváló edzõ, a anyagi forráshoz jutni, változó sicsapatba.
Felnõtt sportolóink valamár sokat emlegetett kerrel. Sajnos egykori céges támomennyien munka mellett
Papp Péter és Lõrincz gatóink – sportnyelven szólva –
ûzik szeretett sportáguIstván. A két szakember bedobták a törülközõt. A klub élén
kat. Szanati Szabolcs
csekély anyagi ellen- is változás történt, az elnöki poszhosszú sérülés után
szolgáltatás fejében dol- tot Takács Tamás tölti be.
visszatérve nyerte meg
gozik kiválóan – folytatta
Búcsúzóul Vörös Zoltán megsúlycsoportját. Szabi elõtt le a ka- Vörös Zoltán. – Pár hete ismét említi, hogy versennyel tiszteleglappal, kemény 8 órás fizikai mun- részt vesz a klub munkájában id. nek a zalai súlyemelõsport megka után a teremben folytatásként Tancsics László, egykori edzõnk is. alapítójának, Kiss Róbertnek emmázsákat mozgat meg. Igazi
Szervezeti változás is történt a léke elõtt. November 16-án 10.30
sportember, akire nagyon büszkék klub életében, 2013-tól önálló órától rendezik meg a nevérõl elvagyunk. A sorban Papp Péter kö- egyesületként mûködik a ZTE SK. nevezett nemzetközi utánpótlás
vetkezik, rá egyértelmûen igaz az A változásra szükség volt, mivel súlyemelõ csapatversenyt. A verörök ifjú jelzõ. Összeszámoltam, pályázatokon csak így szerepelhet seny keretében ünneplik meg a
pályafutása során az ob-ken 14- sikerrel a klub.
ZTE SK 40 éves évfordulóját is.
szer állt már fel a dobogó valamelyik fokára, idén sem maradt érem
nélkül. Õ kicsit szûkszavúbb, más
személyiségû versenyzõ, mint
Szabolcs, de eredményei magukért beszélnek. A felnõtteknél még
jó teljesítményt nyújtott Györkös  A Zalaegerszegi Városi Tekeszövetség 8. alkalommal rendezte
meg a Darabos Sándor emlékversenyt, ezzel tisztelegve néhai elMilán.
A többi korosztály is megtette nökük emléke elõtt.
azonban a magáét. Az ifjúságiakIdén rekordszámú résztvevõvel versenyszámban negyven dobás (20
nál Molnár Martina hazai porondon nem talált legyõzõre. Nemzet- bonyolították le a versenyt, a 4 nap teli+20 tarolás) hirdettek eredményt.
Gyõztesek. Nõk. Csapat: ZTE
közi porondon, a Eb-n, a vb-n során mintegy 200-an léptek pályára.
pontszerzõ helyen végzett. A ju- Az egerszegiek mellett érkeztek csa- ZÁÉV ifi 524 fa. Egyéni: 1. Ruis
 Budapesten, a Testvériség
nioroknál az 56 kilósoknál Tóth patok, versenyzõk Szombathelyrõl, Dóra (ZTE ZÁÉV ifi) 191 fa. VeSE csarnokában rendezték meg Krisztián lett elsõ. A serdülõknél Zalaszentgrótról is. A szervezõk gyes csapatok: 1 Vorhotai LSC
a serdülõ súlyemelõk országos Bakos Erik ezüstérmet szerzett, egyéniben nõk és férfiak, illetve nõi 1043 fa. Férfiak: Egyéni: Szekeres
bajnokságát. A ZTE Súlyemelõ Varga Kristóf a pontszerzõ 4. he- és vegyes csapatok részére rendez- Vilmos (Andráshida) 194 fa. SzeKlub sportolói az alábbi eredlyen zárt. A legjobb teljesítményt ték meg a tornát. A szenioroknál 60 niorok: Takács Gyula (Zalaegerményeket érték el:
ebben a korosztályban Licht- dobás (30 teli+30 tarolás), a többi szeg) 282 fa.
necker Dávid érte el, országos bajBakos Erik, a 62 kg-osok mezõ- noki címet szerzett súlycsoportjányében 157 kilós teljesítménnyel ban. Egyúttal bekerült a Herak(70+87) második, Lichtnecker Dá- lész-programba, ami azt jelenti,
vid az 56 kg-os súlycsoportban hogy felkészülését központilag is
145 kilós teljesítménnyel (65+80) támogatják. Örvendetes, hogy a
elsõ helyen végzett. Varga Kristóf masters versenyeken dr. Muhoray
az 50 kg-os súlycsoportban – 3 Árpás szerepel figyelemre méltókg-mal lemaradva a 2., és 1 kg- an, az Alpok–Adria Kupán sikerült
mal lemaradva a harmadik helye- gyõznie. Papp Péter itt is indul, mizettõl – 103 kilóval (48+55) a ne- vel elmúlt 35 éves. A ZTE szakgyedik helyen zárt.
osztályánál azt tervezik, hogy
Mindhárom versenyzõ szakí- 2014-ben megpályázzák az Altásban és lökésben is új egyéni pok–Adria Masters Kupa megrencsúcsot emelt.
dezését.

REKORDSZÁMÚ RÉSZTVEVÕ

EGYÉNI CSÚCSOK,

ÉRMEK A SERDÜLÕ OB-N
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Hirdetés

Németnyelv-tanár nyelvtanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást vállal. Telefon: 30/902-4426.

AZ EURO ECSET BT.

E-mail: alpin002@t-online.hu

Tel./fax: 92/319-003
Mobil: 30/3571-413

NYÍLT NAP A BRAINTURBO
NYELVISKOLÁBAN
2013. november 9-én 8–18 óráig
BRAINTURBO – örömteli, hatékony nyelvtanulás
élménye a XXI. század módszerével!
A Brainturbo magyar fejlesztésû, egyedülálló technikát alkalmazó és
magyar szabadalommal rendelkezõ nyelvoktatási módszer. Rendkívül
hatékony, mert a tananyag audiovizuálisan, írásban és hangban egy
idõben, alfa állapotban rögzül, összekapcsolva az írásmódot a kiejtéssel,
így segítve a beszédértés kialakulását és a kommunikáció elindulását.
Ezzel idõt, energiát és pénzt takarít meg, mert gyorsan, könnyen,
használható nyelvtudás érhetõ el. A hallgató egyéni órarend szerint,
egyéni idõbeosztással végzi el a 40 vagy 50 órás tanfolyamot.
A tanfolyam alatt kétféle óratípus váltja egymást:
• labor órák: az új anyag rögzítése alfa állapotban a mély memóriába,
• tanári órák: a már bevésett anyag feldolgozása, elmélyítése beszédcentrikus formában.
Ajánljuk azoknak, akik:
• végre szeretnének beszélni idegen nyelven,
• gyorsan, biztos tudásra van szükségük,
• relaxált állapotban, egyénre szabottan haladnának,
• nincs idejük magolni és leckét írni,
• szeretik a változatosságot,
• igényes, színvonalas oktatásra vágynak,
• szuper technika igénybevételével, stresszmentesen tanulnának,
• maradandó élményben akarnak részesülni.
BEJELENTKEZÉS:
személyesen: Zala Plaza irodaszintjén a nyelviskolában
telefon:
30/409-5652 • 92/321-205
mail:
info@brainturbo-zalaegerszeg.hu

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

