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Városháza

ÕSZI ZÖLDHULLADÉK-GYÛJTÉSI AKCIÓ
 Zalaegerszeg MJV Önkormányzata megbízásából a ZALA-DEPO Kft. õszi zöldhulladékgyûjtési 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.

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.

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:

GYÛJTÉSI NAPOK
December 2. hétfõ:
Páterdomb + Belváros keleti részébõl a Bocskai, Bethlen,
Toldi utcák, Bíró Márton u. belvárosi része, Kinizsi u. belvárosi része
December 3. kedd:
Kertváros (nyugati határa a Göcseji u. páros oldala, Alsóerdei u., keleti határa a Jánkahegy és a Mátyás király utca, ennek az utcának a konkrét gyûjtése késõbb lesz),
Csács (hegyi rész nélkül), Bozsok (hegyi rész nélkül)
December 16. hétfõ:
Belváros nyugati része (Rákóczi u. a Falumúzeum utcáig,
a Platán sor páratlan oldala, az Arany János utca és az általa határolt terület), Kaszaháza, Gólyadomb, Neszele,
Ságod – kivéve a Rigó, Patak, Szilvás, Orgona, Diófa,
Vasvári Pál és Hajnóczy utcák
December 17. kedd:
Zrínyi u. környéke (A Mátyás király és Alsójánkahegyi utcák, valamint a Bartók Béla, Szállítók és a Zrínyi u. által határolt terület) Pózva, Nekeresd, Belváros keleti része:
(Arany János utca és a tõle keletre fekvõ utcák, Göcseji útról északra és a Zala folyótól délre esõ terület, kivéve a
Bocskai, Bethlen, Toldi utcák, Bíró Márton u. belvárosi része, Kinizsi u. belvárosi része, ezeket lásd december 2-án.)
A gyûjtõakcióval kapcsolatban felmerült kérdéseket a
92/598-940 és 598-942-es telefonszámon lehet feltenni.

A POLGÁRMESTERI

HIVATAL

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI
OSZTÁLYÁN

2013. NOVEMBER 19.
(KEDDEN)
DÉLUTÁN AZ
ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Márton-napi libalámpás felvonulást szerveztek a Csillagközi Óvoda dolgozói.
A vidám vonuláson részt vett az óvoda apraja és nagyja,
valamint a szülõk közössége is.

HIRDETMÉNY HELYI HIÁNYSZAKMÁKRÓL
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális
és Sportbizottsága 144/2013. sz. határozatával az önkormányzati
szakképzési ösztöndíj támogatásról szóló 64/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendeletben kapott felhatalmazás alapján a 2014/2015. tanévre vonatkozóan a következõ helyi hiányszakmákat határozta meg:
N
szakiskola 9–11. évfolyamán hegesztõ, gépi forgácsoló, szerkezetlakatos vagy épület- és szerkezetlakatos, szerszámkészítõ
N
szakközépiskola érettségit követõ szakképzõ évfolyamán
gépgyártás-technológiai technikus, mechatronikai technikus
A korábban már meghatározott és a következõ tanévben is hiányszakmák a következõk:
N
szakiskola 9–11. évfolyamán hegesztõ, gépi forgácsoló,
szerkezetlakatos vagy épület- és szerkezetlakatos
N
szakközépiskola érettségit követõ szakképzõ évfolyamán
gépgyártás-technológiai technikus

 Mivel az elmúlt napokban a
médiában különbözõ hírek jelentek meg a Zalakerámia ZTE
KK korábbi ügyvezetõjének felmentésével kapcsolatban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata az alábbi sajtóközleményt adja ki.
A klub anyagi helyzetének
áttekintésekor a felügyelõbizottság pénztárhiányt állapított meg,
melyet a korábbi ügyvezetõ elismert. Az önkormányzat, mint többségi tulajdonos, ezt követõen feljelentést tett a rendõrségen ismeretlen tettes ellen. A korábbi ügyvezetés mûködési idõszakára vonatkozó vizsgálat jelenleg is folyik,
annak eredményérõl a sajtót
értesíteni fogjuk.
A klub zavartalan mûködését a
vizsgálat nem befolyásolja, az
továbbra is biztosított.
Zalaegerszeg, 2013. november 18.
Zalaegerszeg MJV
Önkormányzata

ZENEBONA - SZÕNVA R ¡ Z S
A VÁROSI HANGVERSENY-

ÉS

KIÁLLÍTÓTEREMBEN

FOLYTATJÁK

A TAVALY MEGKEZDETT ÉS EGYRE NÉPSZERÛBB

ZENEBONA – SZÍNVARÁZS
AZ
A

6–12

CÍMÛ GYERMEKFOGLALKOZÁSOKAT.

ADVENTI IDÕSZAKHOZ KAPCSOLÓDÓAN ELSÕSORBAN

– KÉTHETENTE SZOMBAT
10.00–12.00 ÓRA KÖZÖTT!

ÉVES KOROSZTÁLYT

DÉLELÕTTÖNKÉNT

NOVEMBER 30.
„Csiribiri” – zenés játékok kicsiknek
Foglalkozásvezetõ: Kanta Judit elõadómûvész
DECEMBER 14.
Karácsonyi mézes bábok, díszek készítése
Foglalkozásvezetõ: Némethné Balogh Ildikó rajzpedagógus

 Megújult a zalaegerszeg.hu
internetes oldal. A város hivatalos
portálja 2004-ben indult, „Legyen
elsõ a Kedvencek között” szlogennel. Mint azt Gyutai Csaba polgármester a honlap új változatát bemutató sajtótájékoztatón elmondta: az
oldal az elmúlt kilenc évben népszerûvé és kedveltté vált a lakosság körében.

MEGÚJULT A VÁROS PORTÁLJA
MODERN KÜLSÕ, FRISS TARTALOM

Naponta háromezer olvasója van,
és sokan keresik fel elektronikus ügyintézés céljából is. A régi portál azonban elfáradt, megöregedett, ezért alkalmazkodva az új technikai elvárásokhoz, modernizálták a külsejét és a
tartalmát is. Ma már az emberek is
más operációs rendszereket használnak, mint a kétezres évek közepén.
Egyre többen használják az internetet
mobiltelefonról vagy tabletrõl. A régi
portál viszont nehezen futott ezeken
az eszközökön, de most kompatibilissé vált velük.
Újdonság, hogy egy speciális alkal- információk pedig angol és német nyel- rosi kommunikáció egyik meghatározó
mazás segítségével a gyengén látók is ven is elérhetõk. A polgármester szeret- eleme lenne, s az újítások révén még
tudják olvasni az oldalt. A legfontosabb né, ha a zalaegerszeg.hu ezután is a vá- tovább nõne az olvasottsága.

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

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

AZ ÚJ FELTÉTELEK SZERINT.
Alapterület
Cím
(m2)
Átalszegett u. 23/A

Szobaszám

A lh. I/19.

34

1

A lh. II/43.

34

1

Egyéb helyiségek

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

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

179

6.086

179

6.086

A szálláshelyek megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes
egyeztetés szerinti napokon.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2013. november 29. (péntek)
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be!
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO" feltüntetését is.
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el, várhatóan a 2013. december 9-én tartandó ülésén. A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az
Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál. Tel.: (92) 502-139, vagy (92) 502-140.
Bõvebb információ: www. zalaegerszeg.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
AZ „IDÕSEK HÓNAPJA” RENDEZVÉNY SIKERÉHEZ AZ ALÁBBI INTÉZMÉNYEK, CÉGEK ÉS MAGÁNSZEMÉLYNEK JÁRULTAK HOZZÁ.
SEGÍTSÉGÜKET ÉS TÁMOGATÁSUKAT ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS
IDÕSÜGYI TANÁCSA NEVÉBEN NAGYON KÖSZÖNJÜK!
Arany Papír Kft.
Art mozi, Zalaegerszeg
Babati Húsüzem
Báthory István Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Székhelyiskola diákjai
Csordás István zenész
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
Dékány Endre önkormányzati képviselõ
Devecz Renáta fodrász
Dr. Lupkovics Géza, ZMK osztályvezetõ fõorvosa
Egerszeghús Kft.
Göcseji Múzeum
Griff Bábszínház
Halker Kft.
Hajdú Andrea pedikûrös
Hevesi Sándor Színház
Hóbár Lajos magánszemély
Horváth László egyéni vállalkozó
Keresztury Dezsõ VMK
Kertvárosi Integrált Óvoda Csillagközi Székhelyóvoda
Kiskondás Étterem és Panzió
László Pince Kézmûves Borház
Lorenzo együttes
Magnetic Áruház Zalaegerszeg

Mecsek Füszért Zrt.
Megaflóra Bt.
MosolyszervIz
Óra Krisztián (Mária Magdolna Plébánia lelkipásztora)
Páterdombi Szakképzõ Iskola
Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Pozvai Bálint, a Zalaegerszegi Belvárosi Magyar–Angol Két
Tanítási Nyelvû Általános Iskola 8. oszt. tanulója
Sempermed Magyarország Kft.
Steinhausz Viktória gyógytornász
Szabó Vilmos (evangélikus lelkész)
Szakos Attila (zöldségszobrász)
Thermalplus Kft.
Török Zoltán (református lelkész)
Városi Hangverseny- és Kiállítóterem
Zalaco Zrt.
Zala-Higiénia Kft.
Zalaegerszegi Belvárosi Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola
Zalaegerszegi Erdészet
Zalai Táncegyüttes
Zalaüvért Kereskedelmi Bt.
Zrínyi Miklós Gimnázium
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Közérdekû

TÉLI GÉPSZEMLE

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

 Szórógépek, hómarók, tolóautók, traktorok, gréder, rakodógépek és szállítóautók szemléjére került sor november 12-én a
Zala-Depo és a Városgazdálkodási Kft. telephelyén. Ha a mûszaki hatóságok mindent megfelelõnek találnak, akkor részükrõl jöhet is a tél.
– b. k. –
A tavalyi(idei) hosszúra nyúlt
havas idõszakhoz hasonló kemény napokat jósolnak az elõrejelzések. A síkosság- és jégmentesítésben felelõs zalaegerszegi cégek felkészülten állnak az idõjárás

alkalmi hómunkásokat is bevonnak a feladatok ellátásába, mondta többek között Horváth István a
VG Kft. igazgatója. Majd hozzátette, ha ötször ekkora kapacitással
bírnának, akkor sem lehetne problémamentesen ellátni a síkosságés jégmentesítési feladatokat. A

kihívásai elé, derült ki a sajtótájékoztatóval egybekötött gépszemlén. A Zala-Depo 191 kilométer
hosszúságú belterületen és 252
kilométer külterületen látja el a feladatokat. Az utakon kívül, a járdák, közterek, lépcsõsorok és a tavalyi évhez képest megnövedett
kerékpárutak pedig a Városgazdálkodás hatókörébe tartoznak.
Szükség esetén alvállalkozókat és

lakosság türelmét és megértését
kérik ezért. Sót és környezetkímélõ anyagokat használnak fel a
munkákhoz, különös tekintettel a
kerékpárutak esetén, a korábbi
évek negatív visszajelzéseit kiküszöbölendõ. A felhasználható
anyagok tekintetében jogszabályi
változás tavalyhoz képest nem történt, azonban a korábbi rendeletek
sem egyértelmûek még.

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

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.
HÍVJON! SEGÍTÜNK!

TORTÁT DÍSZÍTETTEK
PÁLYAORIENTÁCIÓ A GYERMEKOTTHON LAKÓINAK
 A Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ Gyermekotthona lakóinak szerveztek pályaorientációs foglalkozást és cukrászdalátogatást a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársai. A
programon 8–17 éves korú fiatalok vettek részt nagy lelkesedéssel.
– bánfi –

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!

Az otthon vezetõségének kérésére az õszi szünetre idõzítették
az interaktív programot a kamara
munkatársai. A nap játékos foglalkozással indult, mely során szak-

– Azért esett a választásunk erre
a cukrászdára, mert nagyon aktív
és jó kapcsolat van a vezetõjével,
aki a szakképzésben jelentõs részt
vállal – mondta Csiszár Ildikó, a kamara pályaorientációs munkatársa.
– A hónapok óta tartó, pályaválasz-

mákról, továbbtanulásról beszélgettek a gyerekekkel. Majd az
egyik kertvárosi cukrászda fogadta a nagyobbacska diákokat. Itt
Siposné Lakatos Éva cukrászmester vezetésével a sütemény- és
tortakészítés minden fázisát megfigyelhették, s néhányat ki is próbálhattak a lelkes kukták.

tást segítõ munkánknak a mostani
esemény jelentõs színfoltja volt, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk a résztvevõ gyerekektõl. Öröm
volt látni a lelkesedésüket, miközben a tortadíszítést vagy a marcipánfigura-készítést próbálták ki a
gyakorlatban. S persze mindenki
szívesen vette a kóstolót is.

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA
TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

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

ZTE–HALADÁS RANGADÓBAN BÍZVA EGY KLUB 40 ÉVE
SZOMBATHELYIKÉNT EGERSZEGEN

 Az õszi idény közben került a ZTE labdarúgócsapatához az õsi
rivális Haladástól Kulcsár Kornél. A szombathelyiek a 22 éves játékost azért kölcsönözték ki, hogy fejlõdjön, s ha úgy látják, már
télen visszakerülhet nevelõ egyesületéhez. Vajon hogyan érzi
magát szombathelyiként Zalaegerszegen?
– Semmi gond, a srácok jól fogadtak – válaszolta Kulcsár Kornél. – A szurkolóktól tartottam, de
velük sincs problémám, nem bántanak, mert a Halitól érkeztem a
ZTE-hez. Igyekszem mindent
megtenni az egerszegiek sikeréért.
– A beilleszkedéssel akkor
nem voltak problémái...
– A játékosok 80 százalékát a
pályáról jól ismertem. Nem kellett
különösebben egymásnak bemutatkoznunk.
– Az eddig eltöltött idõszakból leginkább a Békéscsaba ellen nyújtott teljesítmény maradhat meg a nézõkben. Ott két gólt
szerzett…
– Jómagam is erre a találkozóra emlékszem legszívesebben, de
amikor pályán vagyok, igyekszem
a legjobb teljesítményt nyújtani. A
gólszerzõ vagy -passzt adó játékosokra szívesen emlékeznek a nézõk.
– A pengés játékosok közé
tartozik, jó barátságban van a
labdával. Mit tart erényeinek, és
miben kell még fejlõdnie?
– Jól látok a pályán, technikai
képzettségem is átlag feletti, amiben elsõsorban fejlõdnöm kell, az
a gyorsaságom.

– Milyen erõsségû csapatnak
tartja a ZTE-t?
– Jó képességû labdarúgók alkotják a keretet. Ha a csapat körüli anyagi problémák megszûnnek,
akkor a feljutásért harcoló együtte-

Ezeknek az összecsapásoknak
mindig megvolt a külön varázsa.
Sokan, 5–6 ezren látogattak ki a
stadionokba. A hangulat mindig kiváló volt, ilyen körülmények között
élvezet játszani.
– Az õszi idény végén lejár a
kölcsönszerzõdése. Hol folytatja pályafutását tavasszal?
– Nem csupán rajtam múlik,
majd meglátjuk.
– A végére egy kényes kér-

(Fotó: Zavilla)

sek sorában lehet a ZTE. A pénzügyi problémák miatt nem lehet teljes mértékben csak a játékra koncentrálni. Lehet bármit mondani,
ha egy csapat körül nincs minden
rendben, az befolyásoló tényezõ.
– Lesz még Haladás–ZTE
nyugat-dunántúli rangadó?
– Nagyon remélem, hogy igen.

dés. Több újság írta, hogy nem
él sportszerûen, és mentális
gondjai is vannak…
– Szerencsére ezekrõl már
csak múltidõben beszélhetek.
Igyekszem a pályán a legjobb teljesítményt nyújtani, õsszel még
biztosan a ZTE-ben, tavasszal
majd meglátjuk, hogy hol.

ISMÉT NB-S OSZTÁLYBAN A ZTE RÖPLABDÁZÓI
AKÁR KETTÕS GYÕZELEMMEL IS RAJTOLHATTAK VOLNA

 Egykoron elsõként jutott fel az NB I-be a ZTE férfi röplabdacsapata. Hosszú ideig szerepelt az élvonalban, bekerült többek között a Magyar Kupa négyes döntõjébe is. Több játékost is adott a
magyar válogatottba. Aztán utolérte a szakosztályt a pénztelenség és megszûnt. A sportág barátai nem nyugodtak bele, hogy a
röplabda végleg lekerüljön a város sportpalettájáról.
– Lassan két éve lesz, hogy
2012 januárjában ismét megalakult a klub – emlékezik a kezdetre
Merth Attila alelnök, sportigazgató.
– Mindent az alapoknál kellett kezdenünk. Felszerelés, labdák és
még lehetne folytatni a felsorolást.
A megalakulásnál segédkezett
Tomanóczy Tibor, az egykori NB Ies csapat játékosa is. Arra is na-

nincs hová fejlõdnünk. A másik tényezõ az anyagi háttér volt. Mára
jutottunk el odáig, hogy pénzügyileg úgy állunk, nem fenyeget bennünket az a veszély, hogy elfogy a
pénzünk, és idény közben vissza
kell lépnünk. Az önkormányzat
mellett fõleg egyéni vállalkozók
segítik anyagilag a klubot. Nagy
fájdalmunk, hogy a röplabda nem

(Fotó: Zavilla)

gyon büszkék, hogy a csapatot
színtiszta egerszegiek alkotják. Az
együttesben játszik egykori korosztályos válogatott is. A csapat
edzõje Gyenes Zoltán, szintén
szerepelt a ZTE csapatában. A
játékoskeretet tizenegyen alkotják.
– Az elmúlt idõszakban a Dunántúli Régiós Bajnokságban játszottunk – folytatja Mert Attila. –
Idén megnyertük a régiós bajnokság döntõjét. Azért is döntöttünk
az NB II-es szereplés mellett, mivel úgy éreztük, hogy innen már

kerül azon kiemelt sportágak közé,
amelyek pályázhatnak a társasági
adóra. Minden bizonnyal jobb
anyagi körülmények között dolgozhatnánk.
A ZTE röplabdaklubnál nem

csak férfi szakosztály mûködik. A
nõk továbbra is a Dunántúli Régiós Bajnokságban szerepelnek.
Szélesíteni kívánják a sportág bázisát is. Az utánpótlással Kovács
József, a Liszt-iskola egykori testnevelõje foglalkozik. Hajdanán
szép sikereket ért el csapataival a
diákolimpiákon. A nevelés fontos,
mert jövõre ificsapattal kell rendelkeznie a ZTE-nek, hogy szerepelhessen a másodosztályban. A
klubigazgató megemlíti, hogy a
biztos talpon maradáshoz az is
kellett, hogy a klubnál mindenki
társadalmi munkában végezze tevékenységét. Személyi juttatások
nincsenek.
– A bajnokság is érdekes rendszerben bonyolódik, 18 mérkõzést
játszunk az idény során – mondja
Merth Attila. – Lesznek 2 napos és
egynapos tornák. Nem minden
hétvégén játszunk. Amikor 4 csapat szerepel, akkor lesz kétnapos
a torna.
Az ellenfelek a Szombathelyi
Egyetem, a Kaposvári ifi, a Szegedi Egyetem, a Kecskeméti ifi, a
Pénzügyõr és a Somogyjád lesznek.
– Az elsõ tornán már túlvagyunk – mondja végezetül Merth
Attila. – Egerszegen legyõztük a
Szombathely csapatát 3:2-re. A
kecskeméti ifiktõl ugyanilyen
arányban kikaptunk. Kis szerencsével kettõs gyõzelemmel rajtolhattunk volna. Nem ismerjük a
csapatok játékerejét, látatlanban
úgy véljük, az elsõ évben ott lehetünk a középmezõnyben. Újabb izmosodás után tûzhetünk magunk
elé merészebb célokat.

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.

SZÜLETÉSNAP ÉS EMLÉKVERSENY A ZTE SÚLYEMELÕINÉL

 A Kiss Róbert-emlékverseny keretében ünnepelte 40 éves születésnapját a Vörös Zoltán által alapított ZTE Súlyemelõ Klub. Az
ünnepi eseményen elsõként ma tiszteletbeli elnökként dolgozó
alapító köszöntötte a megjelenteket.
Ezt követõen Gyutai
Csaba, Zalaegerszeg polgármestere
Vörös
Zoltához fûzõdõ személyes kapcsolatairól szólt,
majd kiemelte, hogy a
súlyemelõk mindig a jó
utánpótlás-nevelésrõl voltak híresek. Az elmúlt
négy évtized során a városban több helyen mûködtek, a városi sportcsarnokban szerencsére
végleges otthonra leltek.
Újabb sikeres 40 évet kívánt a klubnak, majd 100
ezer forintot adott át Takács Tamás elnöknek.
Vígh László országgyûlési képviselõ is üdvözölte a
szülinapos súlyemelõket. A kormánynak a sport és a mindennapos testnevelés érdekében tett lépéseit hangsúlyozta.
Külföldi vendégek is érkeztek
az eseményre: Marcello Zoratti, az
Alpok Adria verseny olasz elnöke
és Peter Zagar, a szövetség szlovén fõtitkára. Köszöntõjük mellett
meghívták a ZTE-t a jövõ évi Ljubljanában megrendezendõ viadalra,
amelyrõl a klub az elmúlt években
anyagi okokból hiányzott. Jövõre
az önkormányzat segítségével ott

lesznek a tornán. A két sportvezetõ emlékplakettet és zászlót adott
át Vörs Zoltánnak és Gyutai Csabának.
Az ünnepség végén kitüntetések átadására is sor került. Gyutai
Csaba két oklevelet is átadott, az
egyiket az alapító Vörös Zoltánnak, a másikat Takács Tamás jelenlegi elnöknek. Emlékplakettet
vehetett át Marosi Ferenc, a klub
egykori sportolója, aki nemzetközi
porondon elsõként tette le a klub
névjegyét, és elsõ válogatott volt
Zalaegerszegrõl, továbbá a ZTE-

ZTK FMVas–Ajka Kristály SE
7:1 (3518-3226).
Szuper ligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
Ferencvárosi TC–ZTE ZÁÉV 3:5
(323-3281)
Szuperligás nõi tekemérkõzés,
Budapest.
Körmend–Zalakerámia ZTE KK
82-74
(18-23, 18-14, 24-14, 22-23)
NB I férfi kosárlabda-mérkõzés,
Körmend.
Kisvárda–ZTE FC 3-1 (1-0)

NB II labdarúgó-mérkõzés.
Kisvárda.
Tarr Sprint Andráshida SC–
Budaörs 1-0 (0-0)
NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.
Külker SC–Göcsej Sport Klub
3-3 (2-1)
NB II Nyugati csoport futsalmérkõzés, Solymár.
Gó-Na SZKKE Lenti–
Egerszegi KK 24-29 (11-14)
Somogy–Zala megyei bajnokság, nõi kézilabda-mérkõzés, Lenti.

nél hosszú éveken át edzõként
dolgozó Márkus Tivadar, valamint
a mai szakvezetõk közül Papp Péter és a Lõrincz István, aki egyben
a megyei szövetség fõtitkára is. A

még aktív versenyzõk közül
Szanati Szabolcs vehetett át elismerést.
A Kiss Róbert-emlékversenyt a
ZTE nyerte (793 ponttal), a második helyen a Haladás VSE (610)
végzett, a harmadik az Iregszemcse (545), a negyedik a Tatabánya
(493) lett.
A szervezõk díjazták a legjobb
18 év alatti sportolót, itt Szélinger
Dávid (Haladás) bizonyult a legjobbnak. A legjobb 18 év feletti
versenyzõ Szanatai Szabolcs
(ZTE) lett.

mondta, hogy Boszniából, Horvátországból, Szerbiából, Romániából, Olaszországból, Csehországból,
Szlovákiából és Angliából érkeznek a különbözõ
harcmûvészeti irányzatok versenyzõi. Az európai államok mellett Jordániából, Algériából és Egyiptomból
RÖPISEK NÜRNBERGBEN
is várnak sportolókat. Még bizonytalan az indulásuk,
A zalaegerszegi amatõr röplabdások egy év kiha- de elképzelhetõ, hogy többen érkeznek Pakisztángyás után október közepén ismét Nürnbergben sze- ból, Irakból, Szíriából, Iránból, sõt Indiából is.
repeltek a NORDOST MIX Kupán.
A szervezõk várják a harcmûvészeti sportágak
A vegyes csapatos tornán négy férfi és két nõ alkot- iránt érdeklõdõ nézõket a rangos viadalra.
ta együttesek küzdelmében nehezen lendültek játékba az egerszegiek, mert a két férfi kölcsönjátékossal
FIATAL EGERSZEGI BIRKÓZÓK SIKEREI
csak fokozatosan szokott össze a társaság. Ennek elHárom versenyen is szõnyegre léptek a Zalaegerlenére is volt lehetõség a felsõ ágra kerülni, de a cso- szegi Birkózó SE sportolói. Szigetváron a kötöttfogáporton belüli körbeverések utáni pontszámításból a súak diák I. kategóriájában 38 kilósok között Németh
zalaiak jöttek ki a legrosszabbul, ezért a vigaszágon Zsuppányi Patrik, a 69 kilósoknál Bartáky Marcell lett
folytatták a küzdelmeket. A vendégjátékosok egyre bronzérmes.
jobban beilleszkedtek, s végül a vigaszág jelképes doA szintén Szigetváron megrendezett Save
bogójának harmadik fokára küzdötte fel magát a tizen- Wrestling birkózógálán – ahol 8 egyesület 120 fiatalkét csapatos tornán a zalaegerszegi vegyes csapat.
ja indult – a diák II. kategóriában (2002–2003-as
születésüek) a kötöttfogásuak mezõnyében 38 kilóHARMADIK HELY AZ ALPOK–ADRIA
ban két egerszegi is dobogóra állhatott. Rózsás BenMASTERS KUPÁN
ce aranyérmes lett, Takács Zalán a harmadik helyen
A veterán súlyemelõk Alpok–Adria Masters Kupá- zárt. A 42 kilósoknál Gódor Adrián minden ellenfelét
ját idén az osztrák Brunn am Gebirge-ben rendezték legyõzve szerzett aranyérmet. A gyermek szabadfomeg.
gásúak mezõnyében 35 kilóban Babati Noel a harA rangos nemzetközi versenyen hat nemzet spor- madik helyen végzett.
tolói indultak. Zala megyét és benne a ZTE-t dr.
Bükön a városról elnevezett kupaversenyt renMuhoray Árpád képviselte, nem elõször. A kiváló dezték meg, 12 egyesület 120 sportolója között jól
sportember a 60–65 évesek mezõnyében ezúttal szerepeltek az egerszegiek. A kötöttfogásúak diák I.
sem maradt érem nélkül, 160 (70+90) kilós teljesít- (2000–2001) kategóriájában, 38 kilóban. a ZBSE
ménnyel bronzérmet szerzett.
sportolói kibérelték a dobogót, Molnár Bálint elsõ,
Németh Zsuppányi Patrik második, Nemes Patrik a
NEMZETKÖZI HARCMÛVÉSZETI BAJNOKSÁG harmadik helyen végzett. Az 50 kilósok mezõnyében
EGERSZEGEN
bronzérmes lett Benkõ Roland, +68 kilóban ezüstérA Fightingsport Hungary Egyesület november met szerzett Bartáky Marcell. A gyermek korcsoport23-án, 11.30 órától Zalaegerszegen, a Landorhegyi- ban (2005–2006) szabadfogásban a 26 kilósoknál
iskolában rendezi meg Nõi–Férfi Amatõr Nyílt Euró- Mészáros Ágoston gazdagodott egy ezüstéremmel.
pai Nemzetközi Harcmûvészeti Bajnokságát.
A csapatversenyben az elõkelõ 4. helyen végzett a
Horváth Ferenc, a szervezõbizottság elnöke el- ZBSE. A sportolókat Gerencsér Zoltán készítette fel.
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Hirdetés

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

Érdeklõdni
az alábbi telefonszámon lehet:

06-30/
6527-425.

MARAI KAROSSZÉRIA
•

kipufogó-gyorsszerviz

•

sérült és korrodált autók
javítása

•

alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL
Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,
Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

