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MEGVALÓSULT CÉLOK, TOVÁBBI TERVEZÉS
z

INDUL A DEÁK TÉRI PROJEKT z BEFEJEZÕDÖTT A KERÉKPÁRÚT-HÁLÓZAT ÖSSZEKÖTÉSE
z 1500 HELYSZÍNT TÁRT FEL A VG. KFT., AHOL JÁRDAFELÚJÍTÁSRA VAN SZÜKSÉG
z A KARÁCSONYI VÁSÁR MÉG A DÍSZ TÉREN LESZ
DOSZPOTH ATTILA ALPOLGÁRMESTERREL BESZÉLGETTÜNK

 „Terveztünk, megvalósítottuk az elképzeléseinket, és tovább
tervezünk"… A 2013-as év a pályázati sikerek éve, ami a korábbi
évek jó elõkészítési munkájának köszönhetõ. Mintegy négymilliárd forintos pályázati támogatásról van szó. Az évekkel ezelõtt
megfogalmazott stratégiai irányt követte a város önkormányzata,
ezen a jövõben sem kívánnak változtatni – fogalmazott évértékelõ beszélgetésünk során Doszpoth Attila, a városfejlesztési és
városüzemelési munkákért felelõs alpolgármester.
Vadas Zsuzsa
– Többször szó volt már a belvárosi rehabilitációs program elsõ
ütemérõl, ennek még egy eleme
van hátra, az úgynevezett Deák
téri projekt, ami napokon belül in-

MEGSZÉPÜL
 November végén indulhat meg
a forgalom az Autóbusz-pályaudvar–Stadion út–Balatoni út csomópontban. A keresztezõdésben
mintegy 60 méter hosszan zajlanak útfelújítási munkák. A részletekrõl a helyszínen tartott sajtótájékoztatóval egybekötött terepbejárást Gyutai Csaba polgármester és Balaicz Zoltán alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselõje.
A polgármester elmondta: a
Stadion utca ezen szakaszán, a
nagymértékû buszforgalom miatt
erõsen leromlott az útburkolat állapota. A burkolatfelújítási munkák megkezdése után kiderült,
hogy egy gáz- és egy vízvezeték is
felújításra szorul, ezért az útburkolat teljes szélességében ki kellett váltani ezeket a vezetékeket.
A közel 7,8 millió forintos beruházás keretében megerõsítik az
út alapozását, a felszín pedig új –
az aszfaltnál erõsebb és strapabíróbb – térköves burkolatot kap.
Átépítik a villanyrendõrt is: mágneses és videodetektoros rendszer kerül kialakításra.
Balicz Zoltán elmondta: a Stadion úti tízemeletes házból érkezett hozzá panasz az úthibákkal
kapcsolatban. Reméli, hogy a
hónap végére megoldódnak a
problémák.

dul. A Deák tér 3–6. (a Sóház és a
gyógyszertár) szám alatti üresen
álló terület beépítésérõl van szó.
Minden akadály elhárult, még ebben az évben a régészeti munkák
megkezdõdnek, és reményeink
szerint az alapozás – cölöpölés –

is. 2015 elején elkészül a 16 lakásos társasház, mélygarázzsal,
amely a Sütõ utca felõl lesz megközelíthetõ. A földszinten üzletek
kerülnek kialakításra, és a városi
cégek közös ügyfélszolgálati irodája is ebbe az épületbe költözik –
folytatja az alpolgármester.
– Stratégiai célként fogalmazták meg a kerékpárutak kialakítását a városban. Hol tartanak ebben a munkában és mely
szakaszokon várhatók még?
– Azon túl, hogy kerékpárutakat
építettünk, egyfajta rendszert is kialakítottunk. Befejezõdött ugyanis

(Fotó: pP)

a kerékpárút-hálózat összekötése.
Például az Alsóerdõtõl eljutni a
parkerdõig, és ez nagyszerû. A kerékpározók számában is meglátszik, hogy közel húsz kilométernyire bõvült a kerékpárút a városban,
és további terveink is vannak. A
következõ lépésben a Rákóczi–
Hock János utakon tervezünk kerékpárút kialakítását.
– A legforgalmasabb útszakaszokról van szó…
– A belváros-rehabilitáció második ütemének egyik eleme a tehermentesítõ út kiépítése, és ha a
teherforgalom az említett utakon
jelentõsen csökken, akkor kis beruházással tudunk helyet biztosítani kerékpársávnak magán az úton,
nem a járdán. Sok még a tennivaló, szeretnénk, ha a peremkerületeket is elérnék a kerékpárutak, ebben jó esélye van Andráshidának,
de elképzelésünk van Botfa és Besenyõ felé, és hát Csács sem maradhat ki a sorból, és ezt igénylik a
településrészen élõk is. Terveink
vannak még Zalaszentiván felé, az
idén elkészült az a kis szakasz
Pózva végétõl, ami kerékpározható. Az a célunk, hogy a kombinált
közlekedés részévé váljon a kerékpározás. A fõiskola területén a Zöld
Kampuszban szeretnénk bõvíteni
a kerékpárkölcsönzést, és mindezek az erõfeszítések arra irányulnak, hogy Zalaegerszeg a kerékpározók városa legyen.
(Folytatás az 3. oldalról.)

Hamarosan kezdõdik a Deák téri telek beépítése.
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Közélet

DÍJAZTÁK A KÖRNYEZETTUDATOS NEVELÉST AZ ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁSÉRT
ORSZÁGOS ELISMERÉS A BELVÁROSI-ISKOLÁNAK

 Elismerésben részesült a Belvárosi Általános Iskola a Virágos
Magyarországért környezetszépítõ versenyen. A Gyulán megrendezett díjkiosztó ünnepségen a környezettudatos oktatás megvalósulásáért vehetett át oklevelet az iskola képviseletében Földiné
Kaszás Márta igazgatóhelyettes.
– pet –

datos nevelés miatt tettek javaslatot a díjazásra.
A pedagógus elmondta: az EmAz intézmény pedagógiai progberi Erõforrások Minisztériuma a ramjában már évek óta szerepel a
Belvárosi-iskolán kívül az ország- környezettudatos nevelés. A diákok nemcsak elméleti, hanem gyakorlati képzésben is részesülnek;
persze ez utóbbi játékos, interaktív
formában valósul meg. Szelektív
hulladékgyûjtés, fásítási akciók
föld és víz napjához kötõdõ rendezvények, valamint a belvárosi
Öko-nap ad lehetõséget a gyere-

ROMA

keknek bõvebb ismeretek elsajátítására.
Makovecz Tamás, az intézmény igazgatója szintén örül az elismerésnek. Mint lapunknak elmondta: a Belvárosi-iskola ismét
elnyerte az Öko-iskola címet. Folyamatosan zajlik az intézmény
öko-programjának megvalósítása.
A Petõfiben legutóbb faültetés történt a mûfüves pálya mellett, ahová tizenhárom darab facsemetét
helyeztek el. A Dózsában pedig
kertprojekt indult, melynek részeként bokrokat, cserjéket is ültetnek. A diákok a programok mellett
az intézmény honlapján is folyamatosan tájékozódhatnak az aktuális „zöld” hírekrõl.

HOLOKAUSZT

GYURCSÁNY FERENC ZALAEGERSZEGEN

 Tapasztalatszerzõ, országos körútjának egyik állomása volt az
elmúlt héten Zalaegerszeg. Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök,
a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke egész napos látogatása során elõször az egerszegi piacra látogatott el, majd meghívott gazdasági vezetõkkel találkozott. A megyei kórházban a több éve folyó rekonstrukciós munkáról, a kórházfejlesztésrõl kapott tájékoztatást, majd a demokratikus ellenzék tagjaival is találkozott.
Délután telt házas lakossági fórumot tartott, néhányan tiltakozó
táblákkal álltak a hangversenyterem elõtt, kifejezve nemtetszésüket. A rendezvény elõtt sajtótájékoztatón beszélt a zalaegerszegi
tapasztalatairól és a DK céljairól.
Mint fogalmazott, Zalában is
ugyanazt hallotta, mint az ország
bármely pontján: kiszámíthatatlan
a gazdasági szabályozás, ami ötletszerû, és nincs gazdasági növekedés. Gyurcsány Ferenc szerint
Zala megye a fejlettebb régióhoz
tartozik, mégis a rendszerváltozás

ajánlják, hogy kölcsönösen lépjenek vissza a választókerületekben. Jelezte: „nagyvonalú ajánlatot” tesznek majd, nem fognak kicsinyeskedni. Amíg viszont nincs
átfogó ellenzéki összefogás, a DK
önállóan készül a választásokra.
A sajtótájékoztatón bemutatták
óta – bár a városok szépültek – a három választókerület egyéni jealig-alig fejlõdik. Ezt a megye saját löltjeit, többek között a zalaegererejébõl nem is tudja megoldani, szegi dr. Balogh Miklóst.
ezért, hasonlóan a kelet-magyarországihoz, önálló és átfogó fejlesztési program kidolgozását javasolja Zala megyére.
Gyurcsány Ferenc elmondta:
ha nem lesz megállapodás a demokratikus ellenzék pártjai között,
akkor a választási kampány hiva2013. NOVEMBER 16.
talos kezdetekor pártja nyilvános
(SZOMBAT)
ajánlatot tesz. Ha nem lesz közös
miniszterelnök-jelölt, országos lis20.00 ÓRÁTÓL
ta és egyéni jelöltek, akkor fel-

Dr. Németh Ferenc, egykori
CKÖ-képviselõ, a mementóállítás
egyik kezdeményezõje. Felidézte
az emlékmû létrejöttének és avatásának körülményeit. Ez utóbbi
néhai dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök tisztje volt, s a mostani ünnepséget özvegye, Mádl Dalma
üdvözölte levélben.
Gyutai Csaba polgármester a

magyarországi cigányok és magyarok együttélésérõl, az 1930-as
évektõl kezdõdõ megkülönböztetésrõl és a pontosan meg nem határozható számú áldozatok megpróbáltatásairól beszélt. Dömötör
Csaba, RNÖ-elnök a történelmi
sorsként kapott hátrányos helyzetrõl és az életet ellehetetlenítõ náci
fajelméletrõl szólt.

A GYÉRES ZENEKARRAL

GRABOWSKY CAFÉ & CLUB

 A roma holokauszt 69. s a zalaegerszegi mementóállítás 10. évfordulója alkalmából gyûltek össze a vasútállomásnál az emlékezõk. A zalaegerszegi és környéki cigányokat 1944. november 3án hurcolták el vasúti vagonokban, ezért a helyi CKÖ rendelete
alapján, ekkor tartják a megemlékezést.
ban még három óvodának és egy
iskolának adott át hasonló jutalmat. A zalaegerszegi intézmény
úgy került reflektorfénybe, hogy
nyáron a Virágos Magyarországért
verseny keretében egy szakmai
zsûri járt a városban, akik – több
más helyi intézmény mellett – a
Petõfi- és a Dózsa-iskolába is ellátogattak. Az itt zajló környezettu-

ÉVZÁRÓ FOLK-KOCSMA

(ZALAEGERSZEG,
KOSZTOLÁNYI DEZSÕ UTCA 47.)
MULASSUNK MÉG EGYÜTT EGY JÓT
2013-BAN A GRABOWSKYBAN!
ELÉRKEZTÜNK AZ ÉV UTOLSÓ
GYÉRES-FOLK-KOCSMÁJÁHOZ,
HACSAK MEG NEM TOLDJUK EGY

(ELÕ)SZILVESZTERI BULIVAL AZ

ÉVET.

MEGHÍVOTT VENDÉGZENÉSZ:
HIRMANN ANDRÁS – CIMBALOM.
AZ

ESTE FOLYAMÁN A MUZSIKÁLÁS

MELLETT JÁTÉKOKKAL, IGÉNY
SZERINT DAL- ÉS TÁNCTANÍTÁSSAL
MÚLATJUK AZ IDÕT.

Gyurcsány Ferenc és dr. Balogh Miklós.

SZÁNNAL MENT A BETEGEKHEZ
90 ÉVES ORVOST KÖSZÖNTÖTTEK
 A kávét három cukorral issza, alkalomadtán egy-egy pohár bor
vagy pezsgõ is belefér. A hosszú élet titka azonban mégis inkább
a folyamatos szellemi és fizikai aktivitásban és a harmonikus
családi életben rejlik. Dr. Bolla István nyugalmazott orvost 90.
születésnapja alkalmából köszöntötte dr. Kovács Gábor jegyzõ.
– pet –
Bolla István 1923-ban született a
Veszprém megyei Pórszalókon. A
középiskolát a pápai Benedek-rendi
gimnáziumban végezte, orvosi dip-

nõi gumicsizmából készített magának cipõ- és lábszárvédõ lábbelit a
hatalmas sár ellen, amit hazatérve
egy lavór vízben áztattak.
A házaspár 19 évet töltött el
Salomváron, idõközben születtek

meg gyermekeik (István, Mária) is.
1972-ben aztán Zalaegerszegre költöztek, ahol a doktor elõbb a Mártírok úti majd a páterdombi rendelõ
körzeti orvosa lett. Bár szülésznek
készült, a salomvári évek alatt az orvostudomány számos területén
(belgyógyászat, fogászat) szakmai
gyakorlatot szerzett. Sokoldalú és
sikeres munkáját „Érdemes Orvos”,
„Munka Érdemrend ezüst fokozata”
és „Kiváló Munkáért” díjakkal is elismerték.
1983-as nyugdíjba vonulását követõen még néhány évig foglalkozott gyógyítással. Mint mondja, bár
már jó ideje nem praktizál, ám az orvostudománytól nem szakadt el, hiszen szívesen olvas orvosi könyveket, tudományos cikkeket. Napjai
aktívan telnek; még most is rendszeresen barkácsol, fúr-farag a garázsban, ha pedig az idõjárás engedi, szívesen megy a család balatoni
nyaralójába. Mivel pedig egyik unokája a nyáron nõsült, bízik abban,
hogy hamarosan dédunokája is
lesz.

lomát pedig a fõvárosi orvostudományi egyetemen szerzett, annak ellenére, hogy tanulmányait a háború,
majd a hadifogság is hátráltatta. A
szigorló évek letöltése után, 1953ban Salomváron kezdett dolgozni.
Asszisztense akkoriban felesége
volt, akivel még Budapesten ismerkedett meg.
A falu egykori körorvosa a kezdeti idõket felidézve elmesélte: akkoriban még nem volt villanyvilágítás,
sem aszfaltozott járda. Emiatt, ha
beteghez hívták gyalog, lovas kocsival vagy szánnal tudott csak a helyszínre menni, gyakran térdig érõ
sárban. Felesége, Bolla Istvánné
Marika néni ehhez hozzátette: férje
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Városfejlesztés

MEGVALÓSULT CÉLOK, TOVÁBBI TERVEZÉS KOCSMAZAJ, UTAK, JÁRDÁK

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Járda- és útfelújítások…
Szinte minden héten beszámolunk egy-egy szakasz felújításáról. Jelenleg a város mely területein folynak a munkálatok?
– Már néhány éve szisztematikusan tervezzük a járda- és útfelújításokat. Minden évben egy-két gyûjtõút bizonyos szakaszának a rendbetétele meg kell, hogy történjen. Ilyen
a Köztársaság útja, és a
négyközmûcserés felújítás a Mártírok úton, melyen jelenleg is folynak
a munkálatok. Ezeket a felújításokat
saját forrásból fedezzük. Zalaegerszegen 250 kilométernyi aszfaltozott
út van, nagyon oda kell figyelnünk,
melyiknek milyen az állapota. A szûkebb belvárosban térkövekkel történik a járdáknál a burkolatcsere, ez
nem csak esztétikus, de praktikus is.
Az elmúlt években a VG. Kft. készített egy felmérést, ez alapján 1500
helyszínt tárt fel, ahol kisebb-nagyobb beavatkozásra van szükség,
a járdák állapotát tekintve.
A lakossági jelzéseket is figyelembe vesszük, így néhány csomópont is felújításra kerül. Folyik a
munka az autóbusz-pályaudvar ke-

Háznyomat a házfalon.

leti bejáratánál, és még az idén elkészül az Ady utca–Kazinczy tér torkolata. Amit terveztünk az idei évre, az
megvalósul, ez persze lehetne több,
de az anyagi erõforrásaink ennyit
tesznek lehetõvé. Jövõre is ugyanígy tervezünk, és megyünk tovább –
teszi hozzá Doszpoth Attila.
– Mikor kezdõdik a Dísz tér felújítása?
– Folyik az elõkészítés, a kiviteli
tervek elkészültek, jövõ év elején
lesz kiválasztva a kivitelezõ, és az-

után kezdõdik a munka, amely közmûcserével is együttjár majd. Viszont figyelembe vesszük, hogy karácsony elõtt ne legyen feltúrva a
belváros, ezért a hagyományos karácsonyi vásár még a megszokott
helyén, a Disz téren lesz. Az embereket foglalkoztatja, hogy májusban,
az Egerszeg Fesztivál programjai
hogyan változnak az átmeneti állapotban, mert a tér átalakítása a polgármesteri hivatal elõtti térrel –
augusztus végére készül el a tervek
szerint. Szeretnénk, ha minden
program megvalósulna, és a Kossuth utcán a hagyománynak megfelelõen sétálni is lehessen. Már folynak az egyeztetések a helyszíneket
illetõen.
A szociális városrehabilitációs
program megvalósulása fontos lépés az élhetõbb belváros kialakításában, ezért is örültünk a nyertes
pályázatnak. Az inkubátorház is
megtelt, és most kezelnünk kell a
„hogyan tovább” kérdést. Megoldásokon gondolkodunk. Jó minõségû,
olcsó mûhelyekbõl van hiány, hogy
a kezdõ kis- és középvállalkozásoknak segíteni tudjunk, helyszínt biztosítani munkájukhoz. Ezért tekintettük át, és mérjük fel a barnamezõs
területeket, tárgyalunk a tulajdonosokkal. Nagyon fontos az ipar számára szükséges helyeket találni.
– Vannak városi tulajdonú épületek – Zóna, Kaffka-kollégium –,
aztán volt megyei tulajdonú épület, mint az MMIK és található a
városban több, magántulajdonban lévõ épületegyüttes is. Ez
utóbbiak tulajdonosaival is kapcsolatba lépnek?
– Természetesen.
– Vannak elképzelések, például a ruhagyár épületével kapcsolatban is?
– A volt ruhagyár épülete ipari
vállalkozásokra, mûhelyek kialakítására nem alkalmas, mivel a munkacsarnokok emeleten helyezkednek
el, és az egész épület lakókörnyezetben van. Az én személyes véleményem, hogy igazából ott Loftlakásokat lehetne kialakítani. Az
amerikai filmekbõl ismert, óriási terek az egykori üzemek vagy raktárépületek átalakításával váltak lakássá. De ezek nagyon drága lakások,
és Zalaegerszegen erre még nincs
kereslet, nem érett meg rá a piac. A
város abban érdekelt, hogy fenntartható fejlesztések jöjjenek létre, olyanok, aminek a mûködtetése soha ne
hozza olyan helyzetbe az önkor-

LAKOSSÁGI ÉSZREVÉTELEK ÉS KÉRÉSEK A KÖZMEGHALLGATÁSON

 „Mami, hogyan aludjak, amikor hallom, hogy a bácsi beszél” –
egy kisfiú szokta mondani a délutáni órákban a rá vigyázó nagymamájának, aki a Köztársaság út végén éppen egy kocsma felett
lakik. A kocsmazaj, a kulturálatlan viselkedés, a szabadtéri illemhelyhasználat miatt ketten is panasszal éltek a közmeghallgatáson, melyen utak, járdák felújítását is kérték a felszólalók.
– A. L. –

Doszpoth Attila

mányzatot, hogy a mûködtetés
szempontjából gond legyen belõle.
– Mi várható a városfejlesztés
terén az év végéig?
– Friss hír, hogy a volt ZÁÉV-szállót, a Göcseji út és Platán sor sarkán,
térítésmentesen megkaptuk. Elsõ lépésként szeretnénk visszavinni a
szolgáltatókat, akik valamikor ott voltak. A további funkciójáról tárgyalások folynak. November végén lesz a
hivatalos megnyitója az Elsõ
Egerszeg Hitel Pénzügyi Szolgáltató
Zrt.-nek, egy szakmai nap keretében
mutatjuk be a tevékenységét. Fontos
kérdés, és részletesen be is mutatjuk, hogy mit tud nyújtani ez a szolgáltató a magáncégeknek, a kis- és
középvállalkozásoknak.

A „LOFT” LAKÁS
A loft, mint ingatlantrend, az
1970-es években Angliából indult
ki. Ekkoriban a nagy iparvárosokban, Liverpoolban és Manchesterben nagy számban zártak be különféle gyárakat. Ezt követõen
kezdték el kihasználni ezeket az
ipari használatra épített gyárakat,
üzemeket, raktárépületeket, melyek jobb sorsra voltak érdemesek. Magyarországon csak az elmúlt évben kezdtek loft lakásokat
kialakítani. Vagyis a gyárépületek
hatalmas belsõ tereiben lakásokat
kialakítani. Ezek berendezésének
a tárháza szinte végtelen, az 5-6
méteres belmagasságról nem is
beszélve. A tervezésnél lehet falat
felhúzni, vagy térelválasztó paravánt. Szárnyalhat a fantázia, a különleges, õrült nagy szobákkal,
terekkel…

ÚJ CSARNOK ÉPÜLT
A GUMIFLEX ZALAEGERSZEGEN
 Új telephelyet nyitott a gumiabroncsok, keréktárcsák kis- és
nagykereskedelmi forgalmazásával, valamint szervizhálózat mûködtetésével foglalkozó, éves szinten mintegy négymilliárdos árbevételt produkáló, székesfehérvári székhelyû Gumiflex Kft. a
múlt héten Zalaegerszegen.

A mostani beruházásuk keretében mintegy 20 millió forintos ráfordítással 600 négyzetméteres
csarnok épült, ahol szerviz- és kiskereskedelmi szolgáltatást végeznek. Az itteni telephelyen az elsõ
A megnyitóünnepségen Varga telephelynyitással a cég erõsíteni évben 130 millió forint árbevételre
Gábor, a Gumiflex Kft. ügyvezetõ kívánja tevékenységét a térség- számítanak, két-három éven belül
igazgatója hangsúlyozta, hogy a ben.
pedig szeretnék elérni az évi 300
milliós forintos bevételt – mondta.
Gyutai Csaba (Fidesz–KDNP),
Zalaegerszeg polgármestere köszöntõjében rámutatott: Zalaegerszeg környékén nincs autópálya, a
Szlovéniába vezetõ vasútvonal
mellett nincs megfelelõ átrakodóhely, mindezek ellenére a közlekedési szektor erõs a városban, ami
nagyrészt a közlekedésgépészeti
és autóforgalmi szakképzésnek
köszönhetõ. Elmondta, hogy a logisztikával, fuvarozással foglalkozó vállalatok közel 1 milliárd forinttal járulnak hozzá a város bevételeihez. A zalai megyeszékhelyen
fenntartott mintegy 26 ezer 500
gépjármû után pedig évente további 600 millió forint súlyadót fizetnek a tulajdonosok.

Molnár Gyuláné, az ominózus
kocsma feletti tulajdonos és családja
már régóta szenved emiatt. Arra kérte a közgyûlést, „hozzanak helyi rendeletet arról, hogy vendéglátóegység
ne élvezzen elsõbbséget a lakókkal
szemben". Áldatlan állapotokról (a
nyitvatartási idõ be nem tartása, hangoskodás és trágár viselkedés) számolt be, ami miatt már többször fordultak az önkormányzathoz és a
rendõrséghez, eddig eredménytelenül.
Gyutai Csaba polgármester válaszában jelezte, több ilyen neuralgikus
kocsma is mûködik a városban, ezért
az önkormányzat a rendelkezésére
álló jogkörökkel (zajkibocsátás, a
nyitva tartás ellenõrzése) vizsgálatot
indít. Dr. Tóth László képviselõ felhívta a figyelmet az ügy polgári jogi vonatkozására is, birtokháborítási eljárás lefolytatását vetette fel, továbbá,
hogy vizsgálják meg, van-e hangszigetelés, amit a vendéglátó-ipari egységek mûködését szabályozó rendeletben is elõírnak.
Ez azonban nem akadályozza
meg a kocsma elõtti lármázást és
egyéb, nem megengedhetõ viselkedést. Errõl Bolemányi Jánosné is beszélt, aki a Dísz téren lakik. Mint fogalmazott, rengeteg pénzt áldoznak
arra, hogy a belváros, a Dísz tér szép
legyen nemcsak a lakosok, hanem a
turisták számára is. Ez dicséretes
szándék, de a régi Csipkeház alatti

kocsma mûködése felborítja ezeket a
terveket, ahol a hangoskodás mellett
az is sûrûn elõfordul, hogy az ott szórakozók a lépcsõházak bejáratát
használják illemhely gyanánt.
Gyutai Csaba polgármester válaszában a rend és a tisztaság
fenntartása érdekében a közterületfelügyelettõl fokozottabb ellenõrzést és jelenlétet kért. Gelencsér
Péter, a Zalaegerszegi Rendõrkapitányság bûnügyi osztályvezetõje
szintén ígéretet tett a fokozottabb
rendõri ellenõrzésre.
Borda István a Szekeresvölgyi út
egy szakaszának állapotát kifogásolta, melynek kavicsos rétegét az esõvíz állandóan elmossa, ami miatt az
út járhatatlanná válik. Mint mondta,
az aszfaltburkolat és a vízelvezetõk
kiépítése adna végleges megoldást a
problémára. Az érintett osztálytól azt
a választ kapta, hogy az út rekonstrukciójára nincs uniós pályázati lehetõség, rövid távon csak az hozna
eredményt, ha a lakosság is hozzájárulna az önkormányzati beruházáshoz. Sümegi László képviselõ azt javasolta, hogy legalább a legkritikusabb kétszáz méteres szakaszt lássák el mart aszfalttal még a tél beállta elõtt.
Csontos Imre a Pintér Máté utca
járda egy szakaszának állapotát kifogásolta, ami alacsonyabban fekszik,
mint az úttest, így az esõvíz áztatja a
lakóházak épületét. Zsuppányi Gyula
képviselõ válaszában elmondta, az
önkormányzat jövõ évi költségveté-

sében betervezi a vízelvezetõ folyókák kiépítését, de a járdaszakasz
megemelését nem tartják indokoltnak. Az ott lakó kérte a nagy forgalmat okozó gépjármû-felügyelet esetleges elköltöztetésének átgondolását
is. Azt a választ kapta, hogy ezt a
problémát továbbítják a kormányhivatal felé.
Kamondi László a Vizslaparkkal
kapcsolatban azt vetette fel, hogy az
most pihenõpark vagy kutyafuttató.
Javasolta, ezen funkciók térben és
idõben való elkülönítését, amellett
hogy dicsérte a park rendezett állapotát.
Gyutai Csaba polgármester válaszában kifejtette, tervezik a Vizslapark komplex rehabilitációját annak
funkciója meghatározása mellett, a
feladattal tervezõirodát is megbíztak
már. Elsõ lépésként az Arany János
utca felöli elöregedett fasor helyére
telepítenek új növényzetet a jövõ év
elsõ felében.
Halmi László sajnálatát fejezte ki,
hogy a Takarékköz rekonstrukciójának
második üteme még nem valósult
meg. Választ kért arra is, hogy a parkolók száma miért csökkent néggyel a
felfestést követõen. Jelezte, a közbõl
kivezetõ szûk szakaszon a két Megállni tilos! tábla ellenére is parkolnak, ami
nagyon megnehezíti a ki-beközlekedést. A rendõrség szerint nem jó helyen vannak a táblák. Az ott élõk hátrányosnak érzik azt is, hogy az újonnan
létesülõ bolt hátsó bejáratánál már
megcsinálták az utat, de máshol nem.
Doszpoth Attila alpolgármester
azt válaszolta, ezt a felújított útszakaszt a lakók is tudják használni. A
parkolók felfestése a szabványokat
követi, a közlekedési tábláknál pedig
megoldják, hogy azok a KRESZ szabályai szerint legyenek kihelyezve.

INNOVÁCIÓ ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM
ÚJSZERÛ MEGOLDÁSOK AZ INNOTECH KONFERENCIÁN

 Elektromos bicikli, hibrid autók kipróbálása valamint a régió
innovációs fejlesztéseirõl szóló elõadások várták a kis- és középvállalkozásokat a nyolcadik Innotech konferencián. Az érdeklõdõk a 2014–2020-as uniós programozási idõszak magyar
gazdaságfejlesztési célok és irányok érvényesítésérõl is hallhattak tájékoztatást a zalaegerszegi Inkubátorházban tartott rendezvényen.
Balaicz Zoltán alpolgármester (Enterprise Europe Network) kömegnyitójában többek között arról szönhetik, a cég elnyerte az
beszélt, hogy a zalaegerszegi fel- Enterprise Europe Network Nyusõoktatási intézmények közel há- gat-Dunántúli Nagykövete címet
rommilliárd forintot használhatnak is. Kiss Benedek értékesítési
fel kutatás- és innovációs fejlesz- igazgató beszámolt arról, hogy a
tésekre az elkövetkezõ idõszak- vállalkozásfejlesztési hálózat hatban. Mindezt három sikeres pá- hatós támogatásával számos
lyázat teszi lehetõvé számukra.
nemzetközi eseményen, kiállítáNagy András, a Zala Megyei son és partnerkeresõ találkozóVállalkozásfejlesztési Alapítvány kon vehettek részt, ami konkrét
ügyvezetõ
igazgatója
azt hangsúlyozta,
hogy az innováció
szemléletmód, ami
nemcsak
egy innovatív termék
létrehozásában testesül meg.
Balaicz Zoltán, Nagy Andrés és Kiss Benedek
Jelezte, az
európai kkv-hét során több olyan üzleti kapcsolatokat hozott cégük
programot szerveztek, melyek számára.
hozzájárulhatnak a kis- és középMárton György, a Nemzetgazvállalkozások eredményes mûkö- dasági Tervezési Hivatal vezetõ
déséhez.
tervezõje a Gazdaságfejlesztési
A gyõri Attrecto Zrt. okostelefo- és Innovációs Operatív Program
nos alkalmazások fejlesztésében (GINOP) valamint a Terület- és
ért el komoly nemzetközi sikere- Településfejlesztési
Operatív
ket. Ezt részben az európai vállal- Programokról (TOP) a decentralikozásfejlesztési
hálózatnak zált fejlesztések fõ prioritásairól

adott tájékoztatást. A fõbb változások között megemlítette, hogy
a majd rendelkezésre álló források hatvan százalékát gazdaságfejlesztésre kívánják fordítani.
Háry András, a Technológiai
Centrum vezetõje egy Formula
Renault 2000-es versenyautó telemetriai rendszerének fejlesztésérõl beszélt. Az autón zalaegerszegi mérnökhallgatókból valamint helyi, szombathelyi és szentgotthárdi középiskolás diákokból
álló csapat dolgozott. A csapat feladata az volt, hogy kifejlesszenek
egy olyan mûszaki megoldást – a
Forma–1-hez
hasonlóan
–,
amelylyel a bokszutcából tudnak
beszélni a pilótával arról, mi történik az autóval.
Az Innotech konferenciát a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány kereteiben mûködõ
Enterprise Europe Network, mint
fõszervezõ, valamint a Pannon
Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség és a
Pannon Fejlesztési Alapítvány
rendezte.
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Közérdekû

ZÁRULT A PANNON VERSFESZTIVÁL

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

 A kortárs költészet népszerûsítésére életre hívott Pannon Versfesztivál kollégiumokban tartott koncertekkel zárult november elsõ felében. Zalaegerszegen négy helyszínen, különbözõ fellépõkkel igyekeztek közelebb hozni a ma emberéhez, kiemelten a diákokhoz, a verses mûfajt. A rendezvény a közel egy évtizedre
visszatekintõ „Verselõ” sorozat egyik idei eseménye volt.

A programot a ZVMK-ban tartott nyilvános rendezvény nyitotta,
ahol Péntek Imre József Attila-díjas költõ köszöntõjét követõen a
szervezõ Énekmondó együttes és
Gryllus Dániel, a Kaláka együttes
alapítója lépett színpadra. Ez
utóbbi akusztikus megszólalással,
citerán adott elõ versszemelvényeket, s közben magvas gondolatokat osztott meg a közönséggel.
A legkisebb korosztályhoz, a
Liszt-iskola alsó tagozatosaihoz,

K A S Z Á S É S T Á R S A K F T.
Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

Karáth Anita költõ látogatott és a
gyermekversekrõl, a költõvé válásról beszélt a tanulóknak.
A gimnazistákat pedig a Telekiés Kaffka-kollégiumokban tartott
koncerteken keresztül szólították
meg. Az elõbbiben az Igricek, az
utóbbiban pedig az Énekmondó
együttes lépett fel, s igyekeztek
megmutatni a mai, zalai költõk mûveinek megéneklése révén, hogy
akárcsak régen, a vers és zene
ma is lehet egy.

EMLÉKEZÉS

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

(Fotó: Zavilla)

Országszerte megemlékeztek november 4-én az ’56-os forradalom
és szabadságharc leverésérõl. Zalaegerszegen a Fidesz helyi szervezete, a Zala megyei ’56-os Hagyományõrzõ Egyesület szervezésében került sor az emlékezésre és gyertyagyújtásra az Ady utcai
’56-os emlékmûnél.
Dr. Buzády Tibor, az ’56-os forradalomban részt vett egykori
egyetemista szólt 1956 szellemiségérõl, az orosz csapatok bejövetelérõl, a forradalom vérbefojtásáról. A zalaegerszegi eseményekrõl Hajdú Gyula, a hagyományõrzõ egyesület elnöke beszélt.

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

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

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

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA
TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

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

FESTMÉNYEKRÕL RAJZOLTÁK PREMIERFILMEK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

KIÁLLÍTÁS NYÍLT A DESIGN-PÁLYÁZAT ANYAGÁBÓL

ZALAEGERSZEGI MOZITÖRTÉNET A KÖZGYÛJTEMÉNYI NAPON

 Milyen volt a zalaegerszegi mozi a két világháború között?
Szükség volt-e célzott mûsorpolitikára, és mennyire kellett megfelelni a hatalom elvárásainak? Az elmúlt héten a Zala megyei
közgyûjtemények szakmai napján errõl is hallhattak érdekességeket a résztvevõk. Huszonöt évvel ezelõtt – Németh József akkori múzeumigazgató kezdeményezésére – rendeztek elõször a
városban szakmai napot a közgyûjteményi dolgozók.
– pet –
Akkor még csak a megyei könyvtár, a levéltár és a Göcseji Múzeum
munkatársai osztották meg egymással tapasztalataikat. Azóta bõvült a
 Az Ady-iskola alsósai Nagy Szilvia és Tóth Norbert tanárok ve- résztvevõk száma, hiszen a megye
zetésével nemrégiben második helyezést értek el a Szépmûvétöbb múzeuma és könyvtára, valaszeti Múzeum design-pályázatán. Mint arról már korábban beszá- mint a Magyar Olajipari Múzeum is
moltunk, a fõvárosi intézmény azért hirdetett országos pályázarésze a néhány évenként megrendetot, mert bõvíteni szeretné a múzeum ajándékboltjának kínálatát. zésre kerülõ programsorozatnak.
Az elmúlt héten – három év szüAz adys gyerekek a Szépmûvé- kinthetõk meg a nyertes darabok, net után – ismét sor került a Zala meszeti repertoárjában szereplõ né- illetve mindazok a pályázati mun- gyei közgyûjtemények szakmai naphány híres festmény motívumairól, kák, amiket a program elején a
figuráiról készítettek rajzokat. gyerekek a festmények alapján
Ezek közül aztán öt diák (Budai készítettek. A rendhagyó tárlatveMátyás, Durgó Armand, Lukács zetésen Balaton Rudolf tizedik
Eszter, Sipos Boglárka, Takács osztályos tanuló, az alsósok tréfás
Eszter) munkái kerültek fel pólókra festményleírásai alapján mutatta
és bögrékre. Az iskola galériájá- be a pályázat alapjául szolgáló híban most kiállítás keretében te- res mûveket.

lyen stratégiát választ, pláne, hogy a
fõ cél mégiscsak a szórakoztatás
volt, na meg hogy telt házas elõadásokat produkáljon. Az 1929–33-as
gazdasági világválság a látogatottságra is rányomta bélyegét, ezért az
igazgató filléres elõadásokkal és kedvezményes bérletekkel is kísérletenapon nem az a cél, hogy a legfris- zett. A zalaegerszegi mozi ugyan
sebb kutatási eredményekrõl számol- nem premier-mozi volt – a kópiák
janak be, hanem hogy a megye mu- csak a nagyobb városok bemutatói
zeológusai, könyvtárosai, levéltárosai
megismerhessék egymás munkáját,
megosszák és értékeljék tapasztalataikat.
A konferencia mindkét napja bõvelkedett izgalmas, Zalaegerszeget
is érintõ elõadásokban. Béres Katalin
történész, a Göcseji Múzeum muzeológusa például a város mozijának két
világháború közötti mûsorpolitikájáról
tartott elõadást. Az Edison Mozgót –

LENBÕL SZÕTT KÉPEK
TÁRLAT A KROSNÓI BIENNÁLÉ ANYAGÁBÓL
jára. Ezúttal a város díszterme adott
otthont az eseménynek, melyen hét
zalai közgyûjtemény vett részt, huszonnyolc elõadóval. A konferenciát
Balaicz Zoltán alpolgármester nyitotta meg. Mint fogalmazott: a szakmai

A 7. Krosnói Nemzetközi Lenszövõ Biennálé anyagából látható kiállítás a Göcseji Múzeum idõszaki kiállítótermében. A
lengyelországi város a ’90-es évek vége óta áll testvérvárosi
kapcsolatban Zalaegerszeggel, s azóta hagyomány, hogy a kétévente megrendezésre kerülõ tárlat anyaga városunkba is eljut.
A kiállításmegnyitón dr. Gyimesi Endre országgyûlési képviselõ köszöntötte a résztvevõket, akinek polgármestersége alatt
épültek ki Krosnó és Zalaegerszeg között a kulturális, gazdasági és idegenforgalmi kapcsolatok. Az országgyûlési képviselõ
elmondta: komoly képzõ-, ipar- és népmûvészeti csereprogram
mûködik a két város között. Sok helyi alkotó mutatkozhatott
már be Lengyelországban, és a krosnóiak is gyakori vendégek
Zalában.
A tárlatot Ewa Mankowska, a Krosnói Kézmûves Múzeum
igazgatója, a biennálé egyik szervezõje nyitotta meg. Mint
mondta: idén hét országból hetvennégy textilmûvész jelentkezett a lenszövõ biennáléra, az õ – változatos technikát és témát
felsorakoztató – munkájukból látható most válogatás a Göcseji
Múzeumban.

Amikor Virág, Zsófi és Blanka
néhány éve a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet tanulni,
õk sem gondolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág
és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen
mindössze egy nyelvbõl volt
bizonyítványuk. Életük nagy
felfedezésének érzik a módszer-

mely a régi izraelita imaház helyén
mûködött – a híres színész, Gábor
Miklós édesapja, Gábor Béla mûködtette és vezette. A ’20-as ’30-as évek
kiélezett politikai viszonyai között
azonban nem volt mindegy, hogy mi-

A tananyag kidolgozója Gaál
Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. Három dolog, amiért
érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
1. A könyvben szereplõ 8000
kétnyelvû mondatrész, mondat
és a hanganyag megtanít beszélni – tanári segítség nélkül.

után kerülhettek ide – az igazgató
ügyes szervezõmunkájának köszönhetõen évente több filmet is sikerült a
fõvárosi premierrel szinte azonos idõben bemutatni. Ilyen volt például
1932-ben a Mata Hari Greta Garbo
fõszereplésével, vagy a Tarzan
Johnny Weismüllerrel.
Gábor Béla igyekezett a rendszer
elvárásainak is megfelelni. A város
elöljáróit, de még a fõispánt is mindig
meghívta a bemutatóra. Igyekezett
kiszolgálni a katolikus közönséget,
így egyházi és vallási témájú filmeket
is rendszeresen vetített. Stratégiájára
jellemzõ, hogy például 1940-ben
nemzetiszínûbe öltöztette a mozit,

mikor az Erdély visszacsatolásáról
szóló filmet vetítette. De a Harmadik
Birodalom egyik legfontosabb propagandafilmje, a Jud Süss is elég hamar bemutatásra a került a zalai megyeszékhelyen. Nem lehetett viszont
vallást gúnyoló, szexuális tartalmú,
házasságtörést ábrázoló filmeket vetíteni, sõt reklámozni sem.
A mozi vezetõje gondot fordított a
fejlesztésekre is. A ’20-as évek némafilm-láza után, Zalaegerszegen
1930-ban került sor elõször hangosfilm-vetítésre (Amerikában 1927-ben,
Budapesten 1929-ben), bár ekkor
még csak zene és háttérzaj volt hallható. A közönség emiatt csalódottan
távozott. Áttörõ sikert e téren az egy
évvel késõbb vetített német A kék angyal címû film (Marlene Dietrich fõszereplésével), majd a magyar
Hyppolit, a lakáj hozott. A ’30-as évek
közepétõl az USA-ban és Németországban már készültek színes filmek
is. Ezek közül a legnépszerûbb és
legsikeresebb Walt Disney Hófehérke és a hét törpéje volt, melyet 1939ben már városunkban is bemutattak.
Általánosságban elmondható,
hogy a zalaegerszegi közönség a
könnyedebb tartalmú filmeket részesítette elõnyben. A mulatságos, és a
kisember sorsát, mindennapi problémáját bemutató alkotásokra váltottak
inkább jegyet, bár a ’30-as évek végén a melodrámák is divatba jöttek. A
városban nem nagyon volt mûértõ
közönség, sem filmkritikus.
A háború alatt a mozit kifejezetten
ajánlották idegnyugtató és fáradtságûzõ elfoglaltságnak; és hát más szórakozás nem is nagyon volt. Gábor
Béla igyekezett is a helyi lapok aktuális számaiban filmajánlót és a részletes mozimûsort megjelentetni.

www.kreativnyelv.hu
Gaál Ottó nagysikerû tankönyveinek
bemutatója Zalaegerszegen!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ,
SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ,
PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ
tananyagok megtekinthetõk és
rel való megismerkedést. Azóta
ugyanis Virág kilenc, Blanka
pedig tizenhárom nyelvbõl szerzett középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18 éves „kreatív nyelvtanuló", negyedikes gimnazistaként már tíz nyelvbõl vizsgázott
sikeresen, teljesítménye korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, három-négyhavonta tettek középfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a
Kreatív Tananyagot használták.
Figyelem, manapság gyakori,
hogy a középfokú nyelvvizsga
hiánya miatt a végzõsök fele nem
veheti át diplomáját!

2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt a lányok eredményei is
bizonyítják.
3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartásra, sõt – újra elõvéve – bármikor felfrissíthetjük
vele nyelvtudásunkat anélkül,
hogy be kellene iratkoznunk egy
nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi
honlapon található, illetve az elõadáson, ahol elmondjuk a titkot,
hogyan lehet minden olyan emberbõl sikeres nyelvtanuló, aki
valóban komolyan gondolja,
hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

21.990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

ÚJ HELYEN ZALAEGERSZEGEN
2013. november 20-án (szerda) és 27-én
(szerda) 17–19 óráig
Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1.
(volt Zalaterv-székház)
I. emelet 53–54-es terem.
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Városháza

ÕSZI ZÖLDHULLADÉK-GYÛJTÉSI AKCIÓ

 Zalaegerszeg MJV Önkormányzata megbízásából a ZALADEPO Kft. õszi zöldhulladék-gyûjtési akciót szervez Zalaegerszeg területén, amely a kéthetente történõ zöldhulladékgyûjtési szolgáltatás idõpontjaihoz igazodik, így a városnak
csak azon területein valósul meg, ahol a rendszeres, kéthetente történõ biohulladék-gyûjtés is megoldott.

A zöldhulladékgyûjtõ edénnyel rendelkezõk, a jelen felhívásban meghirdetett napon, az edény mellé kihelyezhetik a szennyezõdés- és idegen anyagoktól mentes plusz zöldhulladékaikat.
A zöldhulladékgyûjtõ edénnyel nem rendelkezõk, a jelen felhívásban
meghirdetett napon reggel 7 óráig szintén kihelyezhetik zöldhulladékaikat
az úttest közelébe.
A hulladékokat a következõ módon kell kihelyezni:
– kivágott gallyakat, ágakat, bokrokat maximum 1,5 m hosszúságban,
kötegelve,
– falevelet és füvet bezsákolva.
A begyûjtött anyagok komposztálásra kerülnek, ezért a gyûjtõszemélyzet csak a teljesen tiszta (kommunális hulladék, fólia, törmelék stb.) mentes biohulladékot veszi át, amelynek tisztasága a zsákok helyszíni kiürítésekor ellenõrzésre kerül!
A komposzt tisztasága érdekében a kiürített gyûjtõzsákot a közszolgáltató a helyszínen hagyja.
Fontos tudni, hogy a zöldhulladékok, kizárólag a városrészenként meghirdetett napon helyezhetõk ki, és csak ekkor kerülnek térítésmentesen elszállításra.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy továbbra is lehetõség van házi
komposztálóedény igénylésére, érdeklõdni a Zala-Depo Kft.-nél lehet, továbbá a város területén található kettõ hulladékudvarban folyamatosan 5–5
m3 mennyiségig térítésmentesen leadhatók a zöldhulladékok, illetve a fás
szárú hulladékok:
Zalaegerszeg–Búslakpuszta:
Tel.: 30/491-4908
Nyitva tartás: kedd–péntek 7.00–15.00,
szombat 7.30–14.00 óráig, hétfõ és vasárnap szünnap.
Parki úti Hulladékudvar
(Zalaegerszeg volt szennyvíztisztító területén): Tel.: 30/239-4509
Nyitva tartás: kedd–péntek 9.00–17.00, szombat 7.30–14.00 óráig, hétfõ
és vasárnap szünnap.
GYÛJTÉSI NAPOK
November 18. hétfõ:
Landorhegy, Ola, Hock J. útról nyíló mellékutcák a Falumúzeum utcától
nyugatra (keleti határa a Platán sor páros és a Göcseji u páratlan oldala,
nyugati határa a Kodály Z., Õsz u., Hegyközség és Helikon utcák). Az
Ebergényi utca a lõtérig, valamint az Egerszeghegyi és a Nagycsarit utcák.
Andráshida, Hatház, Vorhota–Erzsébethegy: kizárólag a Teskándi, Újhegyi
és Erzsébethegyi utak.
November 19. kedd:
Becsali (csak a Becsali út), Bazita, Botfa, Besenyõ.
(Folytatjuk.)

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁSÁRCSARNOK GAZDÁLKODÁSI SZERVEZET
A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ”,
1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁSÁRCSARNOK GAZDÁLKODÁSI SZERVEZET
PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZÕ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Mérleg tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Számlázás, vevõi és szállítói számlák nyilvántartása, pénztárosi teendõk ellátása,
munkaüggyel kapcsolatos feladatok, analitikus nyilvántartások vezetése, könyvelés, napi, heti, havi zárások. Munkaidõ: hétfõtõl péntekig 6.00–14.00 óráig.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• emelt szintû szakképesítés, mérlegképes könyvelõ,
• felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
• büntetlen elõélet.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• államháztartási területen végzett munkavégzés – legalább 1–3 év szakmai
tapasztalat,
• ECDL.
Elvárt kompetenciák:
• kiváló szintû, pontos, precíz, önálló munkavégzés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2013. december 2. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Mérleg
tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számot: 39/2013, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintézõ.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Zalaegerszeg MJV honlapja www.zalaegerszeg.hu – 2013. november 5.
• ZMJV Vásárcsarnok GSz honlapja www.egerszegipiac.hu – 2013. november 5.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A próbaidõ mértéke 3 hónap.
A
munkáltatóval
kapcsolatban
további
információt
a
www.egerszegipiac.hu honlapon szerezhet.

MÓDOSUL
NÉHÁNY VONAT

2013. november 10.
(vasárnap)
9.20 órától
2013. november 11.
(hétfõ)
8.35 óráig
a vonatok menetrendje módosul, illetve vonatpótló autóbusz
közlekedik Szombathely és
Püspökmolnári viszonylatában.
A GYSEV Zrt.
megértésüket kéri!

16. SZ. VÉDÕNÕI KÖRZET
Védõnõ: Bödöcs Erzsébet – 06-30/870-6222
Búzavirág utca, Fagyöngy utca, Gasparich Márk utca 26-tól végig,

HIRDETMÉNY

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

AZ ÚJ FELTÉTELEK SZERINT.
A szálláshelyek megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes
egyeztetés szerinti napokon.
Cím

Alapterület
(m2)

Szobaszám

Egyéb helyiségek

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

Átalszegett u. 23/A
A lh. I/19.

34

1

A lh. II/43.

34

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaösszkomfortos
WC, erkély
elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaösszkomfortos
WC, erkély

179

6.086

179

6.086

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2013. november 29. (péntek)

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

15. SZ. VÉDÕNÕI KÖRZET
Védõnõ: helyettes: Bödöcs Erzsébet – 06-30/870-6222
Bor út, Botfy Lajos utca 4-tõl végig, Botfy Lajos utca 17-tõl végig, Dalos utca, Egerszeghegyi út, Fagyöngy utca, Folyondár utca,
Gasparich Márk utca 11–33-ig, Hársas út, Kápolna-hegy, Kápolna-hegyi út, Kis Csarit utca, Landorhegyi út 1–17-ig, Majori utca, Nagy
Csarit utca, Platán sor 1-tõl 17-ig, Platán sor 10–16-ig, Táncoslapi út,
Vadrózsa utca, Vizslaparki út 23–33-ig, Vörösmarty Mihály utca 9-tõl
végig, Vörösmarty Mihály utca 22-tõl végig

rendelkezéseket. A kereskedõknek és õstermelõknek a szállítás idejére a
mozgás biztosított, mivel a
piac több helyrõl is megközelíthetõ. A vásárcsarnok
nyugati oldalán lévõ négy
üzlet vezetõjével egyeztetésre került a szállítások
rendje. Az építés vezetõjétõl kapott információk szerint a jövõ héten ideiglenes
betonréteget kap a felbontott szakasz, melyet a kivitelezés végén aszfaltoznak.
Az üzletek vezetõi ezt tudomásul vették, és jelezték
a beszállítóknak, hogy tartBiztosított az üzletek árufeltöltése.
sák be – az egyébként
A jelenlegi helyzetben az épít- táblákkal is jelzett – az áruszállítákezés miatt még jobban be kell si idõpontokat a fennakadások eltartani az áruszállításra vonatkozó kerülése végett.
A következõ fázisban maga a
vásárcsarnok
homlokzata
is
megújul, így kulturált, szebb és
várhatóan közkedvelt bevásárlóközpont jön létre Zalaegerszeg
belvárosában.
Zalaegerszegi
Vásárcsarnok
igazgatósága

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

VÉDÕNÕI KÖRZETEK 2013
14. SZ. VÉDÕNÕI KÖRZET
Védõnõ: Bathab Petra – 06-30/870-6222
Alsóerdei út 1–5-ig, Alsóerdei út 2-tõl végig, Bazitai út, Csáfordi forduló, Csertán Sándor utca, Egry József utca, Göcseji út 49-tõl végig,
Gyönygvirág utca, Gyümölcsös utca, Izzó utca, Kilátó utca, Kisbükk
dûlõ, Kodály Zoltán utca, Lépcsõsor utca, Magasbükk utca, Nimród utca, Puskás Tivadar utca, Toposháza utca, Újavashegy, Ûrhajós utca

 A zalaegerszegi piacon elkezdõdtek az építkezések, elsõ lépésben a vásárcsarnok épülete melletti területen indult meg a beruházás, melynek befejezésekor a virágudvar költözhet vissza a régi helyére, várhatóan jövõ év tavaszán.

PÁLYÁZATI

MENETRENDJE
A KTI Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervezõ
Iroda tájékoztatása szerint a
Szombathely–Zalaszentiván
vasútvonalon végzett pályaépítési munkálatok miatt

ÉPÍTKEZÉS A PIACON!

Ilosvai út, Irinyi János utca, Jákum Ferenc utca, Jedlik Ányos utca,
Jégmadár utca, Kabók Lajos utca, Kertész utca, Király utca, Lõrinc
barát utca, Málnás utca, Munkácsy Mihály utca, Nefelejcs utca,
Neszele út, Ola utca, Perlaki utca páros oldal, Platán sor 18–44-ig,
Püspöki Grácián utca, Sütõ utca, Szilágyi Erzsébet utca, Vágóhíd utca, Várkör utca, Vass Lajos utca, Virág Benedek utca
19. SZ. VÉDÕNÕI KÖRZET
Védõnõ: Tonkáné Lang Anikó – 06-30/870-6218
Andráshida út, Apátfa utca, Béke utca 11–23-ig, Bekeháza, Falumúzeum utca, Gát utca, Gazdaság utca, Hatházi utca, Hock János utca
1-tõl végig, Iskola utca, Körmendi út, Kutasi utca, Liget utca, Malom
utca, Mura utca, Muskátli utca, Novák Mihály utca, Nyíres utca,
Öveges József utca, Rét utca, Perlaki utca 1–13-ig, Rózsa utca,
Szent István utca, Zalaboldogfa

Gasparich Márk utca 35-tõl végig, Hegybíró utca, Hegyközség utca,
Hegyoldal utca, Kishegyi út, Kispálhegyi utca, Kispest utca,
Landorhegyi út 33-tól végig, Landorhegyi út 36-tól végig, Madách Imre utca, Nyár utca, Öreg-Szívhegyi utca, Õsz utca, Pais Dezsõ utca,
Pincesor út, Szarkaláb utca, Szedenik út, Szívhegyi út 1–63-ig, Szívhegyi út 2-tõl végig
20. SZ. VÉDÕNÕI KÖRZET
Védõnõ: Molnár Ilona Andrea – 06-30/870-6218
17. SZ. VÉDÕNÕI KÖRZET
Akácfa sor, Árnyas utca, Barka utca, Berek utca, Béke út 1-tõl 10-ig,
Védõnõ: Oroszné Némethy Ágota – 06-30/870-6217
Bíbor utca, Borostyán utca, Cserfa utca, Csillagh tér, Csillagfürt utca,
Arany János utca, Batthyány Lajos utca, Galamb utca, Gasparich Csonttetõ utca, Garázs sor, Gerle utca, Gyík utca, Citromfû utca,
Márk utca 2–14/B, Gasparich Márk utca 1–9-ig, Jókai Mór utca, Kert Csonttetõ, Dukai Takács Judit utca, Ebergényi utca, Égerfa utca,
utca, Könyök utca, Mérleg tér, Mikes Kelemen utca, Mindszenty Jó- Erzsébethegyi út, Fenyvesalja utca, Felsõdûlõ utca, Gábor Áron utca,
zsef tér, Október 6. tér, Piac tér, Pintér Máté utca, Platán sor 17/B-tõl Gébárti út 1–71., Gógánhegyi út, Gógánvölgyi utca, Gyár utca, Har25-ig, Rákóczi Ferenc utca, Szeglet utca, Vizslaparki út 1–21-ig, Vizs- mat utca, Hársfa utca, Helikon utca, Hock János utca 2-tõl végig, Jelaparki út 2–22-ig
genyés utca, Karácsony Sándor utca, Kaszás utca, Kápolna utca, Kövecses utca, Lankás utca, Lovász utca, Lõtéri utca, Móra Ferenc ut18. SZ. VÉDÕNÕI KÖRZET
ca, Perlaki utca 15-tõl végig, Petúnia utca, Rét utca, Rozmaring utca,
Védõnõ: Szteblák Tiborné – 06-30/870-6217
Szendrei Júlia utca, Szélhordta utca, Szentmártoni utca,
Alkotmány utca, Batsányi János utca, Borbély György utca, Budai Szekeresvölgyi utca, Szirom utca, Szõlõhegyi utca, Tavasz utca,
Nagy Antal utca, Bükkfa utca, Csillagvölgy utca, Deák Ferenc tér, Dó- Teskándi út, Tölgyfa utca, Újhegyi út, Vadvirág utca, Városvég utca,
zsa György utca, Esthajnal utca, Gárdonyi Géza utca, Gébárti út, Virágszer utca, Vorhotai utca, Völgyi út, Zengõ utca
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BÍZNAK A BENTMARADÁSBAN FÕSZEREPBEN AZ UTÁNPÓTLÁS A LEGENDA FOLYTATÓDIK
EGERSZEG ZTC IDÉN IS JÓL TELJESÍTETT
NEHÉZ TAVASZ ELÕTT A CSUTI SK AAzTRIÓ
idén több szempontból is érdekes évet zárt a Zalaegerszegi

 Az idei évben jutott vissza az NB I A-csoportjába, a Zalaegerszegi Hydrocomp Csuti SK sakkcsapata. A bajnokság kezdése elõtt
Horváth Tamás, a klub szakmai igazgatója elmondta, hogy a régi
szép éveket, – amikor a bajnoki címért küzdöttek, és hatszor
aranyérmesek lettek – el kell felejteni. Az anyagiak hiánya miatt nagyobb erõsítésre ugyanis nem nyílott lehetõség. A szakmai igazgató jóslata bejött, az egerszegi sakkozókra kemény tavasz vár.
– Az õszi idényben
ennél jobb szereplésre
számított?
– Bevallom, igen – hangoztatta Horváth Tamás. –
Sajnos, a 4 õszi forduló során mindössze egy mérkõzést sikerült megnyernünk.
Ami kevés akkor is, ha
nem a gyõzelmek száma
után járnak a pontok. Gondot jelentett, hogy az egyéni versenyek miatt nem mindig a legjobb csapattal tudtunk asztalhoz ülni. Tavasszal minden játékosnak a csapat
érdekeit szem elõtt tartva kell megszerveznie egyéni versenyeit, mivel
minden pontnak óriási értéke lesz.
– A várnál gyengébb szereplés
ellenére akadt, aki átlag felett teljesített?
– Mindössze hárman vannak ilyenek: Szabó Gergõ, Mészáros Tamás
és Horváth Gyula. A bajnokság során
fordulónként 12 táblán folynak a partik. Ebbõl kitûnik, hogy három átlag feletti teljesítmény kevés. Ennek legalább a duplája kellett volna.
– Van mód a csapat megerõsítésére a téli szünet során?
– Nem nagyon, külföldi játékost
nem igazolhatunk. Magyar sakkozót
csak olyat, aki több mint egy éve nem
aktív, ilyen nagyon kevés van a piacon. Nincs más választásunk, a jelenlegi kerettel kell megoldanunk a bentmaradást. A tavaszi sorsolásunk sem
könnyû. Nem játszottunk a mezõnybõl kiemelkedõ két nagycsapattal, a

kanizsaiakkal
és
a
Pakssal. Tõlük is mindenképpen pontokat kell csenni.
– Melyik csapat ellen
kezdik a tavaszt?
– Közvetlen riválisunkat, az MLTC-t fogadjuk
hazai környezetben. Mindenképpen gyõznünk kell
ellenük. Véleményem szerint az egyik kiesõ a Decs, amely leszakadt. Apró dolgokon múlik, ki lesz
a másik búcsúzó.
– A csapat vezetésében a napokban változások történtek…
– Közgyûlés keretében új elnököt
választottunk, Horváth Lászlónak, a
városi önkormányzat gazdasági bizottsága elnökének személyében. Úgy
néz ki, hogy a következõ évünk gazdaságilag is jobb lesz, mivel Dormán
László, a névadó szponzorunk, a
Hydrocomp Kft. vezetõje továbbra is a
klub mögött áll. Remélem, a tavaszi
idény végén a biztos bentmaradásunkról tudok beszámolni.
– Ismert, hogy ön a magyar férfiválogatott szövetségi kapitánya,
és mire ezek a sorok megjelennek,
már a kontinensviadalon szerepelnek. Mit vár a magyar csapattól?
– Az Élõ-pontszámok alapján a 7.
helyre vagyunk rangsorolva, de jó lenne elõrébb végezni. Nagyon szoros a
mezõny, az elsõ 10 helyezett között
kicsi a különbség. Az elõzõ EB-n
bronzérmesek lettünk, jó lenne ismét
érmet szerezni.

 Az év elején sok évi kihagyás után nagy sikerrel került megrendezésre a Legenda újraéled elnevezéssel a labdarúgó Csarnok
Kupa a Zalaegerszegi Városi Sportcsarnokban. 2013 utolsó hónapjában „a legenda folytatódik”, azaz ismét megrendezésre kerül a sokakat megmozgató esemény. December 21-én az öregményesebb klub va- fiúk, december 27–29. között pedig a felnõtt kategória csapatai
gyunk. Lehetõségeinket, léphetnek pályára és küzdhetnek meg az 50, illetve 200 ezer foadottságainkat nézve ez rintot érõ elsõ helyért.
mindenképpen dicséreA részletekrõl Gyutai Csaba többi dobogós helyezett sem
tes. Idén már a 8. bajnoki
érménél tart a Fekete polgármester és Kugler László, az megy haza üres kézzel, és tárgyÁgoston, Porgányi Márk, Egerszegi Sport és Turizmus Kft. nyeremények is gazdára találnak.
Erdõs Márton összeállítá- ügyvezetõje tartott sajtótájékozta- A nevezési díj a 35 év felettieknél
sú serdülõ fiúcsapat. tót. A polgármester reményének 15.000, a felnõtt kategóriában
Porgányi Anna 14 évesen adott hangot, hogy az esemény a 25.000 Ft.
A nevezésnél november 6–12.
elérte az aranyjelvényes zalai foci ünnepe lesz, Kugler
szintet, ami tájfutásban mindenkép- László pedig úgy vélekedett, hogy között elsõbbséget biztosítanak az
pen dicséretes teljesítmény, s eköz- az újszerû lebonyolítási rendnek is év elejei tornán részt vevõ csapaben diákolimpiai bajnoki címet szer- köszönhetõen most sem megy tok számára. A nevezéssel kapzett. A fiatalok közül többen pályáz- majd kipihenten haza senki sem. A csolatos információk és nevezési
tak az ifjúsági Eb-n való részvételre torna az MLSZ közremûködésével lap megtalálható a www.csarnokkupa.hu oldalon.
(Porgányi Anna, Porgányi Márk, Fe- valósul meg.
Az Öregfiúk tornára december
A jelentkezéssel kapcsolatban
kete Ágoston). Különbözõ okok
miatt nem sikerült bekerülniük a ma- 16-ig maximum 16 csapat, a Fel- bõvebb információval szolgál:
Bandics Ákos tornaigazgató:
gyar csapatba, de bõven van rá esé- nõtt kategóriában december 19-ig
lyük, hogy világversenyeken képvi- max. 40 csapat jelentkezését vár- 30/502-1902
Sági András szervezõ: 30/386seljék a magyar színeket. Klubunk juk. A pénzdíjas versenyen a
taglétszáma száz felett van, ebbõl gyõztesek 50 illetve 200 ezer Ft- 5896
Pál Petra: 30/541-8229
hatan versenyeznek rendszeresen. tal lehetnek gazdagabbak, de a
A többiek egészségük megõrzése
érdekében járnak le hozzánk.
– Mindig híresek voltak takarékos gazdálkodásukról. Ezen a
téren milyen évet zárnak?
– Óriási eseményt jelentett a
Nyíregyházi TK–ZTK FMVas 1:7
NB I nõi kosárlabda-mérkõzés,
Trió Egerszeg Kft. megjelenése a
(3130-3353)
Zalaegerszeg.
ZTC-nél. A tõlük kapott forintokat
Szuper ligás férfi tekemérkõzés, Ózd.
ZTE FC–FGSZ Siófok 1-1 (1-1)
az utánpótlás nevelésére fordítotZTE ZÁÉV–Balatoni Vasas 6:2
NB II labdarúgó-mérkõzés, Zalatuk. Az eredmények mutatják, a
(3148-2991)
egerszeg.
forintjaik jól hasznosultak. Az önSzuper ligás nõi tekemérkõzés,
Újbuda FC–Tarr Sprint Andráshida
kormányzat is megduplázta támo- Zalaegerszeg.
3-2 (1-0)
gatását. Pályázatokon sikerült Zalakerámia ZTE KK– Nyíregyházi KK
NB III Nyugati csoport, labdarúgómég plusz anyagi forrásokhoz jut- 81-93 (24-27, 18-24, 24-18, 15-24) mérkõzés, Budapest.
ni. Jól szerepeltünk a Támopos
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés,
Göcsej SK–Egerszegi KK 23-34
projekteken és az országos szö- Zalaegerszeg.
(11-19)
vetségünk utánpótlást támogató
ZTE NKK–MKB Euroleasing Vasas
Somogy–Zala megyei bajnokság,
pályázatain.
83-64 (19-15, 16-18, 25-20, 23-11) nõi kézilabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

TC. A tájfutóklubnál idén egyértelmûen az utánpótlás hozta az
eredményeket. A másik fontos tényezõ volt, hogy fennállásuk során elõször sikerült névadó szponzort – a Trió Egerszeg Kft.-t – a
klub mellé csábítani.
– A bajnoki szezonunk még nem zárult le
teljesen, kisebb regionális versenyek még lesznek, de az országos bajnokság különbözõ válfajain túlvagyunk – kezdte
értékelését Fehér Ferenc edzõ. – A együttesek hivatalos rangsora
még nem készült el, számításaink szerint 70 bajnoki ponttal – a szenior versenyzõink további 60-at gyûjtöttek – a 11. helyen
zárjuk a 2013-as esztendõt.
– Hány éremmel gyarapították „gyüjteményüket” az idény
során?
– Három aranyat szereztünk,
egyet-egyet a férfi 105-ös és a
205-ös csapat, illetve jómagam. A
számok a csapatban szereplõ
sportolók összeadott életkorát jelentik. Négy ezüstmedált hozott
haza az újonc fiú, a serdülõ fiú,
(kétszer lett 2.) és a szenior nõi
csapat. Bronzérmes lett egyéniben
Elmont Bernadett, Bányai Attila, jómagam és a serdülõ leánycsapat.
Harmincnégy sportolónk végzett a
bajnoki versenyek során az 1–8.
pontszerzõ hely valamelyikén, közülük 18-an utánpótláskorúak.
– Kikre lehetnek igazán büszkék?
– Az élre Elmont Bernadett már
említett bronzérme kívánkozik, melyet a középtávú bajnokságon a nõi
elit kategóriában szerzett. Utánpótlás együttesünk szereplése továbbra is példaértékû. Dunántúlon a
PVSK mögött a második legered-
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Hirdetés

Németnyelv-tanár nyelvtanítást, nyelvvizsgára felké-

ZALAEGERSZEGEN, KASZAHÁZI FENNSÍKON, Rózsavölgyi utcában, kertvárosi lakóövezetben 808 m2 nagyságú,
víz, szennyvíz, villany, telefon
közmûvekkel ellátott telek eladó. Az utcában közvilágítás
van, aszfaltozott út várhatóan
ez évben elkészül.
IRÁNYÁR 6.000.000 FT.
ÉRDEKLÕDNI
06-30/348-1488-as
telefonon lehet.

szítést, korrepetálást vállal. Telefon: 30/902-4426.

KISS

TAMÁS

CSAPATA
AZ ELLENFÉL
 Elkészítették a Bajnokok
Ligája nyolcaddöntõjének
a párosítását. A ZTK
FMVas férfi tekecsapata
az olasz KK Neumarkt
együttesét kapta ellenfelül.
Az olasz együttesben játszik Kiss Tamás, a zalaiak
egykori játékosa. A KK Neumarkt nem ígérkezik könnyû
ellenfélnek, mivel nemrég
megnyerték az NBC Kupát,
amely a nemzetközi kupák
sorában a 3. számúnak számít. A ZTK FMVas november
23-án Olaszországban játszik, a visszavágót december
7-én rendezik meg Zalaegerszegen.

ÉLMÉNYEK

SZÍNHÁZZAL,

ZENÉVEL, TÁNCCAL
 A Humanitás Zala Alapítvány október 18-án tartotta
„SZÍNHÁZ-ZENE-TÁNC” Kulcskompetencia alapozás Zala
megyei oktatási és nevelési intézményekben címû TÁMOPprojektjének projektközi értékelõ rendezvényét.
Horváth Ottó elnök elmondta – az alapítvány céljai között kiemelt fontossággal bír Zala megye kulturális kínálatának bõvítése,
a lakosság számára színvonalas mûvelõdési programok szervezése, megvalósítása, és legfõképp a kulturális, mûvészeti nevelés.
A SZÍNHÁZ-ZENE-TÁNC címû program e célkitûzéseket hivatott
elérni. Drávecz-Egyed Enikõ projektvezetõ beszámolt arról, hogy
jelen projekt elsõdleges célkitûzése, hogy az alapítvány által nyújtott foglalkozások során a résztvevõ gyermekek mûvészeti élményekkel gazdagodhassanak, továbbá, hogy segítse a kisebb településeken mûködõ oktatási és nevelési intézmények kulcskompetencia alapozásra irányuló mindennapos munkáját. A siker érdekében a foglalkozások három mûvészeti ágat ölelnek fel, amelyek
a tematikusan felépülõ témanapok formájában a báb- (mese),
zene-, és a táncmûvészet rejtelmeibe kalauzolja el a gyermekeket.
A 2012 októberében indult programsorozatban az eddigi 83
foglalkozáson összesen 604 gyermek vett részt.
A programsorozat 7 település (Zalacsány, Zalakomár, Szepetnek, Rédics, Zalakaros, Gyõrvár és Gersekarát) gyermekeinek
nyújt lehetõséget személyiségfejlõdésre, mûvészeti és kreatív képességeik kibontakoztatására, mozgáskultúrájuk fejlesztésére, ritmusérzékük finomítására.
A rendezvényen a nevelési és oktatási intézmények is értékelték a mûvészeti programokat, s jelezték, hogy a kezdeményezés
színesebbé teszi az oktatási intézmények kulturális programjainak
repertoárját. Ezen informális tanulási alkalmak segítik a pedagógusok munkáját, hiszen a foglalkozások illeszkednek az intézmény
pedagógiai programjába.
A program 2014. év elején zárul, addig is további mûvészeti foglalkozások várnak a gyerekekre – zárta a rendezvényt a projektvezetõ.

