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A HELYI GAZDASÁG ERÕSÍTÉSÉRE ISMÉT ADVENTI UDVAR

z

MEGKEZDTE MÛKÖDÉSÉT AZ ELSÕ EGERSZEGI HITEL ZRT. ÓVODÁSOK MÛSORAI ÉS KÉZMÛVESTERMÉKEK
z ALÁÍRTÁK AZ ELSÕ HITELSZERZÕDÉST IS

 Az önkormányzati tulajdonú Elsõ Egerszegi Hitel Zrt. megkezdte mûködését Zalaegerszegen, a Kossuth utcai Csipke Üzletház
második emeletén. A kis- és középvállalkozások mûködését, fejlesztését elõsegítõ pénzintézet ünnepélyes átadásán sor került
az elsõ hitelszerzõdés aláírására is Jakab János (Jakab Kft.) vállalkozóval.
A vendégeket Gyutai Csaba
polgármester köszöntötte, aki utalt
arra, sokat gondolkodott a város
vezetése, hogyan lehetne a helyi
gazdaságba még több forrást juttatni. Így jött az ötlet egy helyi
pénzintézet alapítására. A zrt.-t a
város 300 millió forint alaptõkével
alapította, és mint fogalmazott, bí-

zik abban, hogy jól fogja szolgálni
a helyi kis- és középvállalkozókat.
Ennek eredményeképpen pedig
erõsödni fog a város, a megye és a
térség. A legfontosabb cél, hogy a
helyi gazdaság erõs legyen –
mondta a polgármester. Végül köszönetet mondott mindazoknak,
akik az elmúlt években segítették

 December 2-tól ismét Adventi udvar várja a vásárlókat a Kvártélyház udvarán. A hangulatos tér a nyugat-európai karácsonyi
kézmûvesvásárok miliõjét idézi. A részletekrõl a városházán tarés közremûködtek a hitelintézet ki- tott sajtótájékoztatót Balaicz Zoltán alpolgármester és Tompa Gábor, a Kvártélyház Kft. ügyvezetõje.
alakításában.
Vigh László országgyûlési képAz alpolgármester elmondta: pihenni egy-egy mûsor vagy forviselõ avatóbeszédében kiemelte:
követendõ példa a zalaegerszegi 2011-ben fogalmazódott meg a ralt bor erejéig.
Tompa Gábor mindehhez hoz„és az ötlethez, hogy helyi pénzin- gondolat, hogy a Kvártélyház eletézet segítse a kisvállalkozásokat, gáns udvarát ne csak a nyári zátette: idén fõleg a város óvodácsak gratulálni lehet. A gazdaság színház idejére, hanem az adven- saira koncentrálnak, ami a progbõvítéséhez helyi ötletekre, javas- ti idõszakra is élettel töltsék meg. ramkínálatot illeti. December 4-tõl
latokra van szükség”. Utalt arra is, Európa és az ország számos egészen december 20-ig az
hogy a bankok jó része „nem látja pontján mûködik már ehhez haszívesen” a kis- és középvállalko- sonló, az igényességet fókuszba
zásokat, mert attól tartanak, hogy állító kézmûvesvásár, ahol nema kihelyezett pénzük nem térül csak minõségi ajándéktárgyakat
lehet venni, hanem a nagy karámeg.
csonyi forgatagban meg is lehet
(Folytatás a 3. oldalon.)

ÖSZTÖNDÍJ
 Fischer György egykori mûtermében került sor arra a jótékonysági kiállításra és vásárra, melynek bevétele az
egy évvel ezelõtt elhunyt
szobrászmûvész nevét viselõ
képzõmûvészeti ösztöndíj
alapját képezi.
A ZaZeE Egyesület keretein
belül mûködõ Fischer György
Képzõmûvészeti
Ösztöndíjra
évente pályázhatnak olyan fiatalok, akik már leérettségiztek, de
nem nyertek elsõ körben felvételt
egyik mûvészeti felsõoktatási intézménybe sem. A pályázattal elnyerhetõ támogatás egyszerre
nyújt anyagi és szakmai segítséget; õrizve ezzel Fischer György
szellemiségét is.
(Folytatás „Hatszázezer forinttal
indulhat” címmel az 5. oldalon.)

összes helyi óvoda egy-egy csoportja fellép a színpadon valamilyen kedves karácsonyi mûsorral.
Az udvar hétköznapokon délután,
szombaton pedig délelõtt várja a
vásárlókat és a szórakozni vágyókat. Zalai kézmûvestermékek, sült
gesztenye, puncs, tea és forralt
bor kerül terítékre. A szervezõk azt
szeretnék, hogy az udvar ne csak
vásárlási helyszín, hanem afféle
nyugodt találkozási pont is lenne
az adventi nyüzsgésben.
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Közélet

LELKI NAP A CSALÁDOKÉRT
EGYHÁZMEGYEI ADVENTI KÉSZÜLÕDÉS A MINDSZENTY-ISKOLÁBAN

 A Szombathelyi Egyházmegye Családpasztorációs Bizottsága
idén Zalaegerszegen, a Mindszenty-iskolában rendezte meg egyházmegyei adventi családi lelki napját, melyet nagy érdeklõdés
kísért. A résztvevõk elmélkedéseket hallgathattak meg a hit és a
család egységérõl, a család védelmérõl, a plébániákon megalakuló családközösségek mûködésérõl és céljairól.
– AL –

sal, a fõegyházmegye pasztorális
helynökével beszélgettünk. BoBodorkós Imrével, az egyház- dorkós Imre elmondta, minden
megye családpasztorációs refe- esztendõben két nagy rendezvényt
rensével és Blanckenstein Miklós- tartanak, ezek egyike az adventre

felkészítõ lelki nap, míg a másik a
családi majális. Mindkét eseményt
mindig más településeken rendezik meg az egyházmegyében, biztosítva ezzel azt, hogy a családokkal kapcsolatos világegyházi üzenet mindenhova eljusson. Az
egerszegi lelki nap a Hit évének
ünnepélyes zárása is volt egyben.
Blanckenstein Miklós elõadásában a család és a hit viszonyáról elmélkedett. Mint mondta, a
Hit évének alapvetõ célkitûzése
az volt, hogy a hit megélését mélyítsék el a katolikusok, és sokkal
tudatosabban adják át környezetüknek és a következõ generációnak. Ennek kapcsán hárul pasztorációs (lelki-hitbéli segítõ) figyelem a fiatalokra, akiket fel kell készíteni a családi életre. Ha valaki
elkötelezett hívõként akar élni,
akkor ezt küldetésnek kell felfognia. Meg kell tanulnia szeretni és
kommunikálni, mert csak a szeretet nyelve, a szeretet nyelvén elhangzó kommunikáció viheti jó
felé a világot, az embereket, a
családokat. Mit jelent a keresztény házasság? kérdésével fog-

lalkoznak a jegyesoktatásokon is,
melynek célja nem csupán a vallási utónevelés, hanem a családi
életre való felkészítés a keresztény életszemlélet alapján. Ezt a
tudást ugyanis nem hozzák mindig magukkal, ezért szó esik például arról, hogyan éljék meg ünnepeiket a családban, vagy hogyan kell „jóízûen" veszekedni
egymással, hogy abból megbékélés legyen.
Blanckenstein Miklós hozzáfûzte, a katolikus egyház fontos célkitûzése, hogy hit alapon alternatív
társadalmat szervezzen. Az országban számos plébánián,
ahogy Zalaegerszegen is, tevékenykedik már családközösség,
melyet keresztény, szentségi házasságban élõ párok alkotnak,
akik nemcsak hitükben erõsítik
egymást és a hozzájuk fordulókat,
hanem a mindennapi problémák
megoldásában is segítik egymást,
és jó tanácsokkal látják el a házasulandó fiatalokat is.
Mi az, ami reményt adhat a
családok megerõsítésében? Jó
hír, hogy a magyar fiatalokban él a
vágy a házasságra, s ezt szociológiai felmérések is igazolják, egészítette ki az elhangzottakat
Bodorkós Imre.
Az adventi családi lelki napra
ellátogatott Veres András megyés
püspök is, aki a zalaegerszegi
Szûz Mária Szeplõtelen Szíve
templomban tartott szentmisét.

iskola összes tanulója, 171 gyermek szerepelt – Herkliné Ebedli
Gyöngyi hangsúlyozta: olyan iskolai programot és helyi tantervet
állítottak össze, mellyel szeretnék
még vonzóbbá tenni az iskolát
mindenki számára. Pácsonyi Imre, a Zalaegerszegi Tankerület
igazgatója az idegen nyelv fon Negyedik alkalommal került
tosságáról szólt. Mint mondta,
megrendezésre az Izsák általáörömmel látja, hogy nagy az érnos iskolában az „idegen nyelvi
deklõdés a szülõk részérõl is. Az
est”. Az intézményben nagy
Izsákban már hagyomány, hogy a
hangsúlyt fektetnek a nyelvtanínyelvtanárok angol és német zetásnak, órarendi keretek között
nei produkciókkal, jelenetekkel,
már az elsõ osztályban megkezversekkel egészítik ki a kötelezõ
dõdik az idegennyelv-oktatás.
tananyagot. Pácsonyi Imre elismeréssel szólt a rendezvényrõl
és az intézményben folyó munkáról.
Elhangzott még: februárban
tartják meg a Nyelvi Színpadi
Fesztivált, melyre várják a város
és városkörnyéki iskolák tanulóinak nevezését. Az est fõvédnöke
Herkliné Ebedli Gyöngyi igaz- lókat a stabil alapfokú nyelvhasz- és a zsûri elnöke Besenczi Árpád,
gató érdeklõdésünkre elmondta: nálatig.
a Hevesi Sándor Színház igazgaötödik osztálytól lehetõség van
A rendezvényen – melyen az tója lesz.
második idegen nyelv tanulására
is. Az a cél, hogy a diákok megismerkedjenek, megszeressenek
még egy nyelvet, és megalapozzák a tudásukat, mire a középiskolába mennek. Az iskolában öt
pedagógus tanít angol, illetve
német nyelvet, tudatosan, egymásra építve juttatják el a tanu-

IDEGEN NYELVI EST AZ IZSÁKBAN

KÖZÖS BULI A HÛVÖS-KASTÉLYBAN

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSI ADATOKAT IS ELEMEZTEK
 Az elmúlt hónapokban tovább nõtt a Fidesz és a KDNP
mellett mûködõ jobboldali ifjúsági szervezetek taglétszáma.
Munkájukban is látszik az aktivitás, karitatív programokat,
jótékonysági rendezvényeket, közös bulikat tartanak.

A három ifjúsági szervezet,
a Fidelitas, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) és a Fidesz Ifjúsági Tagozata (IT) közös vacsoraestet szervezett a közelmúltban, a botfai városrészben lévõ Hûvös-kastélyban. A
rendezvényen közel száz fiatal vett részt. Az eseményen
köszöntõt mondott Vigh László országgyûlési képviselõ, a
Fidesz zalaegerszegi választókerületi elnöke, Balaicz Zoltán, ifjúsági ügyekért is felelõs alpolgármester, Balogh
Gábor,
a
miniszterelnök
sportfõtanácsadója, Loppert

Dávid, a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztõ Zrt. kommunikációs igazgatója, a Fidesz Ifjúsági Tagozatának korábbi
alapító elnöke, valamint a
résztvevõ ifjúsági szervezetek vezetõi.
A résztvevõk elemezték a
TÁRKI legfrissebb, korcsoportokra, illetve a fiatalokra vonatkozó felmérését.
Bejelentésre került, hogy
december 7-én, szombaton 16
órától jótékonysági Mikulás Kupát szervez az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség a
Kölcsey-gimnázium tornatermébe.

AZ ISKOLA VALAMENNYI TANULÓJA SZEREPELT

ÁTMENETI MEGOLDÁS
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A SZOCIALISTÁKNÁL

VOLÁN ÉS SZÍNHÁZ

AZ EZE ÖRÜL, HOGY NEM LESZ DÍJEMELÉS
 A zalaegerszegi színház annyi pénzbõl gazdálkodik, a megyei támogatás kiesése után, hogy éppen csak vegetál – ezt dr. Kocsis
Gyula, az EZE önkormányzati képviselõje mondta sajtótájékoztatóján. Ezért ezt a kérdést a városnak meg kell oldania. Javasolta,
hogy az Egerszeg-kártya esetében ne tíz, hanem 20 százalék legyen
a kedvezmény, így talán több bérlet és jegy fogyna a jövõben.
Kocsis Gyula örült Gyutai Csaba új határozati javaslatának,
melynek alapján nem emelkednek
a Volán helyi járat díjai. Mint fogalmazott, azt is meg lehetne vizsgálni, mennyivel emelkedne az utasforgalom, ha inkább csökkennének
a díjak. Erre van példa az országban. A képviselõ sajnálja, hogy a
landorhegyi városrészbe tervezett
bioerõmû nem valósul meg, mert

az iskolák idõközben az államhoz
kerültek, de szerinte így is hasznot
hozott volna a városnak.
A Kézmûvesek Háza marad a
jelenlegi fenntartónál, a városnál,
nem kerülhet a Göcseji Múzeumhoz, hangzott el. Kocsis Gyula úgy
véli, önállóan kellene mûködnie,
így nagyobb lehetõsége lenne az
intézménynek pályázati forrást
szerezni.

 A színház és a könyvtár átmeneti likviditási gondjairól, a városi
személyszállításról és az Ökováros programról is beszélt a közgyûlést követõ sajtótájékoztatón Kiss Ferenc és Major Gábor
szocialista önkormányzati képviselõ.
Amikor a megyei önkormányzat
kilépett a Hevesi-színház támogatásából, az intézménynél 60 millió
forintos hiány keletkezett. Ezt a
teátrum saját erõbõl nem tudja pótolni és az állami szerepvállalás is
elmaradt eddig – fogalmazott Major Gábor, és hozzátette: az önkormányzat nyíltan mondja meg, mi a
szándéka a színházzal kapcsolatban, mert a fedezetet meg kellene
találni. Vagy a város költségvetésébõl, vagy pedig az országgyûlési képviselõk lobbierejében bízva,
a központi költségvetésbõl.
A helyi közlekedés három százalékos díjemelését – melyet a
Zala Volán javasolt – még az elõterjesztés bizottsági tárgyalásain
megszavazták a fideszes képvise-

lõk, a közgyûlésre a polgármester
már egy új határozati javaslattal
érkezett, mely szerint nem lesz
díjemelés. A szocialista frakció
ezzel egyetértett. Elhangzott: nem
látják a Volán részérõl a tetteket,
hogyan is tudják pótolni a kiesõ
pénzt, és emelni az utasforgalmat.
Hatékony megoldásra lenne
szükség.
Kiss Ferenc a lakásalap felhasználásával kapcsolatban elmondta: szeretnék, ha a mûvészlakások felújításra kerülnének, erre ígéretet is kapott. Az Ökováros
programból pedig azokat emelte
ki, melyek nem valósultak meg, illetve folyamatban vannak. A képviselõ szerint eddig az elképzelések felét tudták megvalósítani.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„MUNKAERÕPIAC – MINÕSÉG – SZOLGÁLTATÁS”
2013. november 26.
Társaságunk, a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft.
az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programja keretében a TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0071 azonosító
számú „Munkaerõ-piac – szolgáltatás – minõség” címû pályázati projektjével 8 millió forintos európai uniós támogatást nyert. A megvalósítási idõszak: 2013. 03. 01 – 2013. 11. 30.
Helyszíne: Zalaegerszeg.

A pályázati konstrukció célja a munkaerõ-piaci szolgáltatást
nyújtó civil és nonprofit szervezetek kapacitásának a megerõsítése,
a szolgáltatói szerepük növelése, az államilag finanszírozott szolgáltatásokra, valamint a versenypiaci igények kielégítésére történõ
felkészítése volt. Másik célja volt, hogy a munkaerõ-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó minõségirányítási rendszer alkalmazásával
az ország egész területén azonos színvonalú szolgáltatást kapjanak az álláskeresõk.
A program során 4 sztenderdizált munkaerõ-piaci szolgáltatás fejlesztése valósult meg:
– Munkaerõ-piaci és foglalkozási információnyújtás munka iránt
érdeklõdõknek
– Munkaerõ-piaci mentori szolgáltatás
– Közfoglalkoztatás-szervezés
– Álláshelyek feltárása, munkáltatói kapcsolatok erõsítése.
A munkaerõ-piaci szolgáltatások a TÁMOP-2.6.1-es kiemelt projekt keretében kidolgozott sztenderdeknek megfelelõen kerültek kialakításra.
A társaságunknál végrehajtott szervezetfejlesztés során 9 munkatársunk vett részt készségfejlesztési képzésen és a fenti szolgáltatásokhoz kapcsolódó TQM típusú minõségirányítási rendszer került bevezetésre.

KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 47–51.
Telefon: +36 (92) 596-935
E-mail: titkarsag@kontaktkft.hu
Honlap: www.kontaktkft.hu

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban N Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. N Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes N Felelõs szerkesztõ:
Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354 N Szerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 N Telefon/fax/üzenetrögzítõ:
(92) 599-353 N Pr–marketing: Molnár Lászlóné 30/432-9140 N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy N Felelõs vezetõ: Lõrincz Endre
ügyvezetõ N E-mail: info@zalamedia.hu NISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
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Aktuális

A HELYI GAZDASÁG ERÕSÍTÉSÉRE SZOLGÁLAT ÉS SZÜLETÉSNAP
GYIMESI LAJOSRA EMLÉKEZTEK A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN

 Dupla évfordulót ünnepeltek
az egybegyûltek a zalaegerszegi református templomban. A
nevezett egyház fenntartásában
mûködik két éve a Mandulavirág Gondozóház, mely korábban Gyimesi Lajos Fogyatékkal
Élõk Nappali Intézményeként
látta el feladatát. A névadó
gyógypedagógus, dr. Gyimesi
Endre országgyûlési képviselõ
édesapja pedig 100 évvel ezelõtt (1913. augusztus 25.) született. Mindezekrõl emlékeztek
ünnepi istentisztelet keretében.
– B. K. –

Vigh László országgyûlési képviselõ avatóbeszédét mondja.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A politikus bízik a gazdaság
élénkülésében a zalai megyeszékhelyen, és abban is, hogy csökkenni fog a munkanélküliek száma
a közeljövõben.
A pénzügyi intézmény az Új
Széchenyi Hitelprogram keretében segíti a vállalkozásokat, hogy
megvalósíthassák fejlesztési céljaikat, árbevételük növekedése
esetén pedig nõhet a helyi iparûzési adó is.
A hitelezés forrását az uniós
pályázaton elnyert egymilliárd forintos refinanszírozási támogatásból a Magyar Vállalkozásfejlesztési Zrt. közvetíti a pénzügyi szolgáltatónak.
A hitelintézet avatásán részt
vett Töröcskei István, a Széchenyi
Bank, Széchenyi Hitelszövetkezet
elnöke is, aki példamutatónak nevezte a zalaegerszegi kezdeményezést. Mint fogalmazott, az a fõ
kérdés, „hogyan tudunk egyre hatékonyabbak lenni a gazdaságban, és hogy fizetõképességünket
meg tudjuk-e tartani”. A zalaegerszegi összefogást követendõnek
tartja, mivel ez a pénzügyi konstrukció ki tudja egészíteni a bankok
tevékenységét.
...
A pénzintézet hivatalos megnyitója elõtt néhány nappal az önkormányzat gazdasági szerepérõl,
lehetõségeirõl rendeztek konferenciát, melyen önkormányzati cégek vezetõi számoltak be tevékenységükrõl. Ezen a fórumon ismerhették meg részletesebben a
helyi vállalkozások képviselõi
Hollé Zsolt vezérigazgató beszámolójából az Elsõ Egerszegi Hitel
Zrt. tevékenységét.
A konferenciát követõ sajtótájékoztatón Doszpoth Attila alpolgármester hangsúlyozta: az önkor-

mányzat a kötelezõ feladatain túl is
vállal szerepet a helyi gazdaság
fejlesztésében. Ide tartozik az ipari
parki projekt, az Inkubátorház létrejötte és a legújabb, a hitelintézet
beindítása is. Ez utóbbi feladata,
hogy pénzügyi szolgáltatóként segítse a zalaegerszegi vállalkozások fejlesztését. Több olyan városi
cég is mûködik, amelyik megfelelõ
tapasztalattal rendelkezik piaci körülmények között is. Ilyen a Kontakt Humán Kft. illetve a Zalaegerszegi Televízió és a Kvártélyház.
Hollé Zsolt elmondta: megkezdték a zalaegerszegi cégek látogatását, felmérik az igényeiket,
és hogy miben tudnának segítséget nyújtani jövõbeni elképzeléseikhez. Mint fogalmazott, más a
filozófiájuk, mint a kizárólag profitérdekelt pénzintézeteknek. Elsõdleges szempont a helyi gazdaság
fejlesztése és a vállalkozások elõmenetelének segítése. „A felvett
hitelt természetesen vissza kell fizetni, de akár a kamatokban, akár
az egyéb feltételekben kedvezõbb

konstrukciót kívánunk kialakítani”
– fogalmazott.
Aladi Gusztáv, a Kontakt Humán Kft. ügyvezetõje a munkaerõkölcsönzés sikerérõl számolt be,
mellyel már évek óta foglalkoznak.
Évente 30–40 céggel állnak kapcsolatban, eddig inkább kisebb
vállalkozásokkal, ám a jövõben a
közepes és nagyobb cégeket is
szeretnék elérni. Ezért egy új, kedvezõ csomagot állítottak össze
számukra. Bíznak abban, hogy a
jövõben akár 100 munkavállalót is
ki tudnak kölcsönözni, az igényeknek megfelelõen.
Tompa Gábor, a Zalaegerszegi
Televízió és a Kvártélyház ügyvezetõje a két cég szolgáltatásairól
szólt, a reklámtól a televíziós megjelenésig. Elhangzott: havonta
mintegy húsz tudósítással jelennek meg az országos csatornákon, a Kvártélyház rendezvényei
pedig ezrekhez juttatják el az információkat. Céljuk, hogy még többen és még jobban megismerjék
az országban Zalaegerszeget.

SZÍNHÁZI

HÍREK

AASE-DÍJAS LETT ECSI, BARSI MARCI VISSZATÉR
 Több jó hír is érte az elmúlt héten a Hevesi Sándor
Színházat. Ecsedi Erzsébet színmûvész nyerte ebben az
esztendõben az Aase-díjat, melyet még Gobbi Hilda alapított
végrendeletében.
A kiváló epizódszerepekért járó szakmai díjat évente két férfi és
két nõ kaphatja, akik közül egynek budapesti, egynek pedig vidéki
társulati tagnak kell lennie.
A másik örömteli esemény, hogy Barsi Márton színész egy
komolyabb mûtéti beavatkozás után december 1-tõl gyógyultan tért
vissza a munkába. A héten már játszik is a Tantermi deszka Csak
Rómeó címû produkciójában, december 17-tõl pedig egy új elõadás
próbáin is részt vesz.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
AZ ADY ENDRE-ISKOLA 314-ES PROJEKTJE
A zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészeti Iskola az Új Széchenyi Terv TÁMOP-3.1.4-12/2 „Innovatív iskolák fejlesztése” címû pályázatán, a „Az Ady Endre-iskola 314-es projektje” elnevezéssel 57.109.884 Ft összegû támogatást nyert.
Az összeget az intézmény diákjainak egészséges életmódra nevelésére, környezettudatos szemléletük kialakítására, az intézmény infrastruktúrájának fejlesztésére, pedagógiai-módszertani megújulására,
valamint a pedagógusok szakmai fejlõdésének elõsegítésére fordítják.

A gondozottak, Gyimesi Lajos
leszármazottai és családtagjai, valamint a város vezetésének képviselõi vettek részt az ünnepi eseményen. Elõször Szakál Péter esperes beszélt a keresztény ember
gondozási szolgálatáról, majd Török Zoltán lelkész emlékezett meg
Gyimesi Lajos megpróbáltatásokkal teli életérõl és szakmai elhivatottságáról.
– Gyógypedagógusként, emberként, költõként, irodalmat mûvelõként szép példát hagyott
ránk. Hogyan is éljük túl, amikor
álmaink vannak, és ezek egy perc
alatt szertefoszlanak, hogyan lehet a legrosszabból is tanulni. A
pedagógus és az ember nagysága elõtt tisztelgünk, lélekben átölelve – mondta többek között.
Ezután a család barátja, Rép
Antalné Berta Gitta idézte fel
Gyimesi Lajos személyiségét,
majd tõle való idézetek és novella
részletek hangzottak el a gondozottak és felkészítõjük közremûködésével a pedagógushivatás-

ról, a szeretet erejérõl a nevelésben. Mindezt nemcsak tanítóként,
gyógypedagógusként, hanem árva gyermekként is megtapasztalhatta Gyimesi Lajos.
Végül szívhez szóló emlékezés
következett dr. Gyimesi Endrétõl,
aki édesapjában példaképre talált.
Akivel együtt élték át a családot ért
számos megpróbáltatást, betegséget, özvegységet/félárvaságot,
háborús bombázást, a hadifogság
okozta megpróbáltatásokat, majd
a politikai okból való mellõzöttséget. Mindeközben humánus maradt a családi légkör, s lelki táplálékként szolgált az irodalom, a saját vers vagy mese.
– 1938-ban kezdte munkáját tanyasi tanítóként. Késõbb Keszthelyen az õ nevéhez köthetõ az elsõ
gyógypedagógiai osztály vezetése, késõbb a zalaszentgróti alapok
lerakása. A pedagógushivatásról
vallott nézetei ma is helyénvalók, s
újrakezdésekkel teli életében sikerült megvalósítani legnagyobb ál-

mát, „kapocsnak lenni” – mondta
dr. Gyimesi Endre.
A városvezetés nevében Balaicz Zoltán alpolgármester mondott köszöntõt a gondoskodó társadalom helyi megvalósulását
részletezve.
Zalaegerszeg páterdombi részén eladó ez az 57 m2-es tégla építésû, nappali+2 hálós, 3.
emeleti, igényesen felújított
lakás. Villany- és vízvezetékek cserélve lettek. Egyedi
kémény miatt a cirkófûtés is
kialakítható.
Érdeklõdni: 30/622-9816
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I
GAZI
KÖZÖSSÉG
A FOGYASZTÓK ÉRDEKÉBEN

 A téli idõszak egyik sorozatosan
visszatérõ problémája a vízmérõk,
belsõ vezetékhálózatok elfagyása.
Az õszi megelõzõ figyelemfelhívások
ellenére sokan csak tavasszal szembesülnek azzal, hogy a rendkívüli
idõjárás miatt probléma keletkezett.
Ennek megelõzése érdekében Kovács Lászlóval, a Zalavíz Zrt. karbantartó vízvezeték-szerelõjével be- rõjük, belsõ vízvezeték-hálózatuk álszélgettünk tapasztalatairól.
lapotát, és amennyiben szükséges,
meg kell tenniük az adott óvintézke– Novemberben még nem érke- déseket. A dolog azonban akkor válik
zett bejelentés fagyott vízmérõrõl, még komolyabbá, amikor megenyazonban az elõzõ két tél során szám- hül az idõ, mert ilyenkor jönnek elõ a
talan bejelentést fogadtunk a Fo- hibák. Gondoljunk csak bele, egy
gyasztóktól – kezdi Kovács László. – szétfagyott vezetéken, egy 3 mm-es
Nem lehet elégszer elmondani, résen 6 bar nyomás mellett 10–12
hangsúlyozni, hogy a Fogyasztóknak m3 víz is elfolyhat naponta, amely
fokozottan ellenõrizniük kell vízmé- egy hónap alatt akár több száz köb-

25 ÉVES A SZÍV- ÉS ÉRBETEG EGYESÜLET

HOGYAN ÓVJUK VÍZMÉRÕNKET A FAGYOKTÓL?

méter vizet is jelenthet a Fogyasztó
kárára.
– Mit tehetünk a károk elkerülése
érdekében?
– Gondoskodni kell a falakon kívüli, illetve a fagyhatárnál magasabban
fektetett és nem kellõen szigetelt vízvezetékek, kerti csapok víztelenítésérõl. Rendszeresen ellenõrizzük, hogy
nincs-e víz az aknában, valamint figyeljünk arra is, hogy helyén van-e az
aknafedél, amelyet érdemes hõszigeteléssel ellátni. Erre a legjobb módszer, ha egy hungarocell lemezt az aknatetõ aljára rögzítünk. Az esetek
döntõ hányadában ez megfelelõ védelmet biztosít, de aki még óvatosabb, az a vízmérõt is leszigetelheti.
Erre akár egy papírdoboz is alkalmas,
amelyet lefelé fordítva kell a mérõszerkezetre helyezni, így a talajból felfelé áramló kevés hõt ott tartja. Az
épületen belüli vezetékek, illetve szerelvények védelmében a helyiség nyílászáróinak épségérõl és a szükséges
fûtésrõl gondoskodnunk kell, hogy
megelõzzük az esetleges elfagyásból
adódó károkat.
Amennyiben az ingatlan használaton kívül van, például zártkertek esetében, a Fogyasztó térítésmentesen
kérheti a vízszolgáltatás átmeneti szüneteltetését, a vízmérõ leszerelését.
Csak a visszaszereléskor kell a szereMegfelelõ védelemmel elkerülhetõ a vízmérõ elfagyásából következõ anyagi kár. lés költségét kifizetni. Így megóvhatja

hálózatát a szétfagyástól, az épületet
a felázástól és az ezzel kapcsolatos
további kellemetlenségektõl.
Dzsudzsák Ferencné, a Zalavíz Zrt.
ivóvízágazat vezetõje elmondta, hogy
a jelenlegi jogszabályok szerint a fagyott vízmérõ kicserélésének költsége
a Fogyasztót terheli, abban az esetben
is, ha az elfagyás nem a saját hibájából történik. Nem beszélve a vízelfolyás miatt jelentkezõ magasabb vízdíjszámláról, amely ugyancsak a Fogyasztó költsége.
– Az idei évben több alkalommal is
felhívtuk a figyelmet arra, hogyan
elõzhetõ meg a vízmérõk elfagyása,
és az ebbõl adódó anyagi veszteség.
A prevenciós tevékenységnek köszönhetõen 2013-ban mindössze 34
hibabejelentés érkezett elfagyott vízmérõ miatt Társaságunkhoz, ezzel
szemben 2012 hasonló idõszakában
1056 volt ez a szám. A Zalavíz Zrt. a
jövõben is partnere lesz a Fogyasztóknak, hiszen kölcsönös odafigyeléssel nem csak vízbázisunkat óvjuk,
hanem tudatosabb és takarékosabb
vízfelhasználással további rezsicsökkentést érhetnek el a háztartások.
A Zalavíz Zrt. partner a rezsicsökkentésben, így a jövõben is rendszeres tájékoztatást nyújt Fogyasztóinak,
hogy milyen intézkedésekkel érhetnek
el további megtakarításokat vízdíjszámlájukban.

 Bár a neve és szervezeti formája többször módosult, mégis 25
évvel ezelõtt kezdte meg egészségvédõ munkáját a kórház kardiológiai rehabilitációs osztályához kapcsolódóan a Zalaegerszegi
Szív- és Érbeteg Egyesület dr. Zörényi István alapító elnökletével.
A jubileumi ünnepséget a városi hangversenyteremben rendezték.
Az ünnepi közgyûlésen dr.
Zörényi István felelevenítette az
elmúlt másfél évtized eseményeit,
a célkitûzéseket és a megvalósított feladatokat.
– A klub lényege, a megbetegedettek közösséggé formálása, re-

ként a nordic walking, táncos mozgás, valamint az úszás népszerûsítését nevezte meg. Ezen új
irányhoz mindjárt segítõ felajánlás
is érkezett. Gyutai Csaba polgármester a nordic walking botok vásárlását adta szülinapi ajándék-

habilitáció, szûrések, megelõzés,
a testi-lelki egyensúly támogatása,
hogy a betegek megtalálják a helyüket a családban, a társadalomban, a kulturális életben, sportban,
vallásban. Szabaduljanak a magány elszigeteltségétõl, javuljon
az életminõségük, nõjön az élettartam. Mindezt szakmai, orvosi
segítséggel – mondta dr. Zörényi
István.
A „hogyan tovább”-ról dr. Németh Barnabás, az egyesület új elnöke szólt. Elismeréssel beszélt
az elõdje által végzett munkáról, s
az eddigi gyakorlat mellett újítás-

ként, dr. Csidei Irén a kórház fõigazgatója pedig szakember segítségét azok használatának elsajátításához. A polgármester ezenkívül
elismerõ oklevelet adott át az
egyesület munkájának elismerésére.
Az ünnepség felszólalói között
volt Dancsné Balogh Kornélia, az
egyesület tagjai számára tartott rehabilitációs torna vezetõ gyógytornásza, Horváth Miklós, a TESZ elnöke, Jakab Vilmos, a Zalai Nyitott
Szív Egyesület elnöke, valamint a
Muraszombati Egészségvédelmi
Intézet képviselõje.

Magyarországon elõször már automata terminálokon keresztül is
befizethetõ a kórházi napidíj a Zala Megyei Kórházban
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CENZÚRA NÉLKÜL FOTÓZHATTAK SZÍNTERÁPIA ÁLLATFIGURÁKKAL
ZALAI HONVÉDEK KÉPEI A DON MELLÕL

 Különleges, és országos viszonylatban is egyedülálló történeti
albumot mutattak be a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. Több évnyi gyûjtõmunka és civil összefogás eredményeképpen született meg a Zalai honvédek a Donnál címû képeskönyv,
mely Molnár András történész (a zalai levéltár igazgatója) és Szabó Péter hadtörténész közös munkája.
– pet –

tarthatjuk most kezünkben ezt a
páratlan történelmi fotóalbumot.
A kötetbemutatón Kiss Gábor
A kötet 543 archív felvételt tarkönyvtárigazgató bevezetéskép- talmaz, melyeket Zóka Gyula fotogpen elmondta: korábban már nap- ráfus digitalizált – és ha kellett – újí-

világot látott a „Zalaegerszegi honvédek a Donnál – A magyar királyi
17. honvéd gyalogezred III. zászlóaljának története” címû kötet, mely
az 1942–43 közötti idõszak történéseit dolgozta fel. Már az akkori
anyaggyûjtéskor is látszott, hogy a
leszármazottaknál rengeteg korabeli fotó található. Az összefogás,
valamint a kitartó gyûjtõ- és feldolgozómunka eredményeképpen

tott fel. A képeket a szerkesztõk
hetven családtól gyûjtötték be. Molnár András elmondta: tulajdonképpen amatõr fényképészek albumának is hívhatnánk a könyvet, hiszen
nem haditudósítók, hanem a 9.
honvéd könnyû hadosztály frontra
vezényelt zalai katonái készítették
a felvételeket. Ezekbõl állította össze a két szerkesztõ a hadosztály
képes történeti vázlatát, képaláírá-

sokkal és kísérõszövegekkel kiegészítve a látványt. A fotók a Don
mellé vezényelt katonák mindennapi életébe engednek bepillantást.
A történész szerint érdekes,
hogy míg a frontra vezényelt katonák levelezéseit cenzúrázták, addig a fotókat nem. A magyar katonai vezetés a ’40-es években még
nem ismerte fel a képek dokumentatív és történeti erejét, így egyáltalán nem tiltották azt, hogy a katonák otthonról hozott gépeikkel
fényképeket készítsenek. Persze
sok kép elkallódott, megsemmisült, vagy károsodott a doni ütközet, vagy a hazavezetõ út során.
Olyan is elõfordult, hogy a tulajdonos félve a megtorlástól maga
semmisítette meg a felvételt. Szerencsére azonban rengeteg jó minõségû, vagy enyhén sérült fotó
rejlett még a családoknál, amelybõl sikerült egy kötetre valót
összegyûjteni.
A szerzõ nem titkolta, hogy az
albumkiadás pénzigényes volt. A
2,5 millió forintot a levéltár egyedül
nem tudta volna elõteremteni. A
könyv megjelenését így a kulturális
alap, a zalaegerszegi önkormányzat kulturális bizottsága, a
Millecentenáriumi Közalapítvány
és a Degré Honismereti Alapítvány
is támogatta. Ezenkívül Bódis Péter, Závodszky István (a zalaegerszegi zászlóalj géppuskás századának parancsnoka) örököse is
hozzájárult a kötet kiadásához.

HATSZÁZEZER FORINTTAL INDULHAT
SIKERES VOLT A CIVIL KEZDEMÉNYEZÉS
(Folytatás az 1. oldalról.)
A hétvégén megrendezésre kerülõ vásárra közel ötven olyan
képzõmûvész ajánlotta fel egy
vagy több alkotását, akik mesterés tanítványa, vagy munkatársi és
baráti viszonyban voltak a szobrásszal. A mûvészek azt vállalták,
hogy az eladott képek után járó
pénzösszeg minimum felét az ösztöndíj javára ajánlják fel.
A vásár elõtt néhány napig látogatható kiállítás zárásaként Szálinger Balázs költõ osztotta meg
személyes gondolatait Fischer

munkásságával
kapcsolatban.
Mint utalt rá: annak ellenére, hogy
személyesen nem ismerte a mûvészt, szobrain keresztül nagyon
is érti Fischer világát.
Mint azt a jótékonysági vásár
végén Wettstein Tamás, a ZaZeE
elnöke elmondta: az este folyamán 924 ezer forint összegben vásároltak, ebbõl összesen 600 ezer
forintot ajánlottak fel a mûvészek
az ösztöndíjra. A rendezvény költségeinek elszámolása után körülbelül 550 ezer forint kerülhet arra
az alszámlára, melyet az egyesü-

let az ösztöndíj pénzügyeinek kezelésére nyitott. Az elnök nagyon
örül, hogy sokan részt vettek a vásáron, több cég és magánszemély
is hozzájárult a sikerhez, és Gyutai
Csaba polgármester is támogatta
az ösztöndíj létrejöttét.
A fiatal, tehetséges mûvészek
támogatását célzó pályázatot még
ebben az évben kiírják. A beérkezett pályamûvektõl, illetve z örökösök és a szakmai zsûri döntésétõl
függ majd, hogy a következõ évben a most befolyt összegbõl hány
ifjú alkotót támogatnak.

REALISTA TÖRTÉNETEK ÉS ÓLOMÜVEGEK
TÓTH KRISZTINA A MEGYEI KÖNYVTÁRBAN
 A Keresztury Irodalmi Kör
vendége volt a közelmúltban
Tóth Krisztina költõ, író, mûfordító. A József Attila-díjas szerzõvel Karáth Anita költõ, tanár
beszélgetett a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban.
Nemcsak eddig megjelent mûveirõl esett szó, hanem arról is,
van-e értelme nõirodalomról
beszélni.
– pP –
Tóth Krisztina általános iskolás
kora óta ír verseket, de a képzõmûvészet sem áll távol tõle: a
Képzõmûvészeti Szakközépiskola
szobrász szakán érettségizett,
majd az ELTE bölcsészkarára járt.
Manapság az írás mellett ólomüveg-készítéssel is foglalkozik.
Néhány éve mûhelyt is nyitott.
Mint meséli, mikor kisfia óvodás
lett, nem merte azt mondani, hogy
író, mert az sok ember szemében
azt jelenti, hogy nincs munkája. Inkább mûfordítóként mutatkozott

be, de ezzel sem nagyon tudott mit
kezdeni a többi szülõ. Aztán mikor
az üvegesmûhelyét megnyitotta,
az óvodai közösség is megnyugodott; „na, akkor van munkája”.
A szerzõnek 1989-ben jelent
meg elsõ verseskötete, Õszi kabátlobogás címmel, azóta számos
lírai és novelláskötetet is írt. Legutóbb 2011-ben Pixel címmel je-

lent meg novellafûzére, idén pedig
elsõ regénye, az Akvárium is napvilágot látott. Friss tinta! címmel
gyermekverskötete is ismert. Mint
mondja: soha nem gondolta, hogy
valaha gyermekirodalommal is
foglalkozik majd. Kezdetben csak
kisfia szórakoztatására találta ki a
verseket, aztán mégis összejött
egy kötetre való.

KISS ÁGNES KATINKA ALKOTÁSAI A GÖNCZI GALÉRIÁBAN

(Fotó: Seres)

 A kiállítás megnyílt; a képek nem voltak a falon. Nem történt
sem tolvajlás, sem provokáció, csak egy kis játék, hogy ne legyen
minden tárlatnyitó egyforma. Kiss Ágnes Katinka festõmûvész alkotásai láthatók a Keresztury VMK Gönczi Galériájának falán.
– pánczélPetra –
Mert egy mese (Andersen: A
császár új ruhája) és némi önkéntes munkában végzett képakasztás után, végül láthatóvá vált az
anyag. A festõmûvész – aki Zalaegerszegen most mutatkozik be
elõször hivatalos kiállítóhelyen – a
nem mindennapi megnyitóval kapcsolatban érdeklõdésünkre elmondta: öt embert is felkértek,
hogy nyissa meg a tárlatot, de épp
senki sem ért rá. Ezt egyfajta jelnek tekintette. Arra gondolt, ha elmarad az ilyenkor szokásos beszéd, akkor legyen valami olyan
rendhagyó dolog, ami emlékezetessé teszi a tárlatot.
Az üresen hagyott fal ötlete tõle származik, a hozzá illõ mesét
pedig férje, Monok Balázs (tanár,
alkotómûvész) választotta. Mint

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

Otthon persze nem író, hanem
anya és feleség – válaszolta arra
a kérdésre, hogy hogyan tudja
összeegyeztetni hivatását a családi szerepekkel. Ugyanakkor a
család megszokta, hogy sokszor
csendre, egyedüllétre van szüksége az alkotási folyamathoz. A házimunka pedig tökéletes arra,
hogy közben az ember gondolkodjon az épp megírásra váró mûvön. Szerinte a vers és a próza
hasonló eredetû, mert a vers is
történetet mesél el, csak éppen
sûrítve, „más képkivágásban”. A
szociális érzékenység viszont
mindig elõjön írásaiban, amik realista módon mutatnak be hétköznapi élethelyzeteket, amik bárkivel megtörténhetnek. Sokszor a
kellemetlen, „ciki” szituációkat nagyítja fel novelláiban, amirõl
amúgy nem szokás beszélni. A
megyei könyvtárban a közönség
egyik legújabb novellája kapcsán
szembesülhetett is egy ilyen kínos
– mondhatni „szapora” – esettel.
A „nõirodalom”, „nõíró” megfogalmazásokban nem hisz. Azt vallja, hogy a szöveg, a történet a fontos, nem pedig az, hogy milyen
nemû a szerzõ. Ha az a kérdés sosem merül fel egy hímnemû szerzõ esetében, hogy milyen érzés
férfiként írónak lenni, akkor egy
nõtõl miért kérdeznek ilyesmit?

utólag bevallja: kicsit „parázott” az
ötlettõl, de végül minden jól alakult, és a közönség is vette a lapot. A nagyméretû festményeket a
látogatók jelenlétében kölcseys
diákok akasztották fel.
Régi és új képek egyaránt kerültek a falra, sõt a kettõ kombinációja is, hiszen az alkotó elárulta:
néhány korábbi festményét újraértelmezte, átfestette. „A munka
nem volt könnyû két gyerek mellett. Fõleg éjszaka dolgoztam, és
vicces, de a kislányom – mintha
csak megérezte volna, hogy mással foglalkozom – rendszeresen
felsírt ilyenkor” – meséli.
Az anyaság hatott mûvészetére
is: elsõ gyermekét várta, mikor állatfigurákat kezdett a képeire festeni. Ez azóta sem változott, csak
letisztultabbá váltak a színek és a
formák. „Visszanézve kicsit olyan,

mintha régebben koszosabb képeket festettem volna. Persze nem a
szó szoros értelmében. Több
anyagot használtam, vastagabban
kentem a festéket. Több volt a véletlenszerûség is a folyamatban.
Most egy kicsit tudatosabban állok
neki egy-egy festménynek, bár az
ösztönösség most is nagyon fontos.”
Különös az is, hogy a színekbõl
kibontakozó állatalakoknak mindig
csak egy részlete látszik. Mintha
éppen befelé, vagy kifelé haladnának a képbõl. „Ez azért van, mert
szeretek a világból egy-egy részletet kiragadni, de úgy, hogy azt
vissza is lehessen illeszteni”. A tárlat egyébként – mely december
11-ig látogatható – színterápiának
sem utolsó ebben a szürke idõben. Kiss Ágnes Katinka azt sem
tartja elképzelhetetlennek, hogy a
színek hatása miatt hosszabb
vagy rövidebb idõre valamilyen
egészségügyi intézménybe –
mondjuk a gyermekosztályra – kerüljenek ki képei.
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GERENCSÉR ZOLTÁN TÁNCPEDAGÓGUSRA

 2003. 11. 26-án Gerencsér Zoltán – városunk egyik legnagyobb
táncpedagógusa – csendesen átlépte az élet és a halál küszöbét.
De neve, munkássága, a magyar néptánc iránti alázata a mai napig él.
Számos koreográfiája, néphagyomány gyûjtése még megörvendezteti azon nézõket, akik megtekintik a nevével eggyé forrott
KISZÖV Táncegyüttes fellépéseit.
Gerencsér Zoltán táncosként
kezdte néptáncos pályáját. Kezdetben a Zalai Táncegyüttes, majd
a zalaegerszegi Honvéd Táncegyüttes aktív tagja volt. Városunk
nevét öregbítette, amikor az országos KI MIT TUD? gyõztese lett
1965-ben. Tanulmányait is e téren
folytatta. Friss diplomával a kezében maga alakította meg a
KISZÖV Táncegyüttest és az
utánpótlás KISKONDÁS Gyermektáncegyüttest. Nevéhez kötõdik még jópár megyei tánccsoport
megalakítása, de szívesen koreografált a szomszédos Szlovéniában is. Munkásságát számos díjazással jutalmazták, csoportjait rengeteg külföldi és hazai kulturális
fesztiválon szerepeltette. A legnagyobb értéket mégis az jelentette

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.

számára, amikor meghallotta a közönség szívbõl jövõ tapsát.
„Ha valaki a jóságnak és szeretetnek egy morzsáját, az igazságnak és fénynek csak egy sugarát
hozta e világra, már nem élt hiába:
életének megvolt az értelme.”
Zoli bácsira emlékezõ együttes
nevében fejet hajtva gondol Rád:
Vargovics Beáta,
a KISZÖV Táncegyüttes vezetõje

ÓVODAI FEJLESZTÉS

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

 A Napsugár Úti Óvoda és Bölcsõde udvari részén történt felújítások avatására gyûltek össze az érintettek. A két intézményben több
millió forint értékû fejlesztésre került sor az önkormányzat, a kertvárosi képviselõk és a helyben lévõ egyik üzletlánc támogatásával.

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

Az óvoda területén a bejárati
részek térburkolása, féltetõ kialakítása, mennyezetjavítás, akadálymentesítés, ütéscsillapító burkolatok kihelyezése és új udvari játékok teszik eztán komfortosabbá
a gyerekek és az itt dolgozók mindennapjait. Ahogy Seressné Lóránt Éva tagintézmény-vezetõ fogalmazott, „napsugarasabbak lettek”. Mindezért Kemendi Györgyné intézményvezetõvel együtt köszönetüket fejezték ki a támogatóknak és a kivitelezést végzõ Városgazdálkodási Kft. munkatársainak.
A felújítás idõszerûségét mutatja, hogy több mint 10 évvel ezelõtt volt utoljára hasonló okból

ünnepség az óvodában. Az avatáson Gyutai Csaba polgármester a
játék fontosságáról és a benne
rejlõ fejlesztési lehetõségekrõl beszélt. A szülõk nevében dr. Lukács
Mária mondott köszönetet a támogatóknak.
A bölcsõdei részlegen fõként
tereprendezésre és a zöldfelület
gondozására került sor, ismertette
Gáspár Lászlóné tagintézményvezetõ. Emellett „motorozható”
térköves járda és új játékeszközök
színesítik a legkisebbek mindennapjait.
Az óvodai beruházást 4,5 millió, a bölcsõdeit 2 millió forinttal
támogatta a városi önkormányzat.

KOLLÉGIUMI ESTÉK
 A Kovács Károly Kollégiumban évek óta hagyomány a „Kollégiumi Esték” programsorozat. A sajátos népfõiskolán kiemelten a
magyarság múltját, jelenét érintõ kérdések kerülnek terítékre.
A program a városi önkormányzat támogatásával zajlik, felelõse
Sümegi László, a városi középiskolai kollégium igazgatója, önkormányzati képviselõ.
Az idei tanévet egy zalaegerszegi elõadó nyitotta. Kancsal
Miklós a helyi pénz gyakorlati jelentõségérõl és a jelenlegi pénzügyi nehézségek hátterérõl beszélt. A közönség egy nem mindennapi találkozáson is remekül

érezte magát: Erdélybõl érkezett
Kondra József, aki a Föld energiavonalairól, azok hatásáról és kiemelten a Kárpát-medencei szakrális helyekrõl beszélt. Felemelõ
és erõt adó elõadásban szólt, a
zalai táj szépségérõl, sajátosságairól. S beszélt a mai kor emberének egyéni és közösségi feladatairól, a jó és rossz fogalmáról,
a szabad akarat kérdéskörérõl s a
sorsfeladatokról.
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A SZELLEMESSZURKOLÁSIGEN, ATRÁGÁRNEM SOHA ROSSZABB ÉVET
AZ ÚJ ÜGYVEZETÕ BÍZIK A NYOLCBA KERÜLÉSBEN

 A Paksi Atomerõmû ellen megnyert gyõztes mérkõzés után jelentette be Gyutai Csaba, Zalaegerszeg polgármestere, hogy
Urbanics Pál helyett Podlovics Péter lesz a Zalakerámia ZTE férfi
kosárlabdacsapatának új ügyvezetõje. Azóta pár hét eltelt, és az
új ügyvezetõ gõzerõvel dolgozik. Elsõként arról kérdeztük, miért
vállalta a cseppet sem könnyû feladatot?
– Kihívásnak tartom a
feladatot – válaszolt határozottan Podlovics Péter. – Tizenhét évet húztam le a multiknál. Az ott
megszerzett tapasztalatomat, tudásomat szeretném felhasználni a
munkám során.
– Eddigi élete során
milyen kapcsolata volt a sporttal?
– Keszthelyi lévén a gyerekkoromban vonzott a vitorlázás. Gimnazistaként a kosárlabdával is jó
barátságba kerültem, megyei
gyõztes csapatnak tagja voltam.
Mára maradt a tenisz, amikor az
idõm engedi.
– Az önkormányzat, mint a

csapat legnagyobb tulajdonosa, milyen elvárást fogalmazott meg
önnel szemben?
– El kell érnem, hogy
a ZTE visszanyerje régi
fényét. Igyekszem stabilizálni a klub állapotát,
nem egy évre, hanem
hosszabb távra.
– Az átadás-átvételkor már
mindjárt anyagi gondok adódtak. Okozott ez problémát a klub
mûködésében?
– Nem. Ezt a problémát is
igyekszem megoldani.
–
Sorozatban
kapja
a
Zalakerámia ZTE az MKOSZ fegyelmi bizottságától a pénzbüntetést. Úgy néz ki, mintha a szö-

vetség színházi közönséget szeretne látni a sportcsarnokokban…
– A trágár bekiabálások valóban nem vezetnek sehová, de sok
esetben súlyosnak ítéljük meg a
testület pénzügyi büntetését. Tervezünk egy szurkolói ankétot, ahol
a nézõknek elmondanánk az elvárásainkat a szurkolás kapcsán. A
legutóbbi hazai találkozón már tetszett a szurkolók megnyilvánulása, amit a három játékvezetõ felé
megfogalmaztak: „három zseni”,
remélem ezért nem jár büntetés,
mivel rendkívül szellemes volt.
– A pénzügyek és a gazdálkodás tartozik önhöz. A szakmáról
csak annyit kérdeznék, bízik a
ZTE legjobb nyolcba kerülésében?
– Természetesen igen. Erre garanciát jelent a szakmai stáb és a
játékoskeret minõsége. Sajnos, az
utóbbi idõkben a sérülések zavarják az eredményesebb szereplést,
de továbbra is optimista vagyok.
mában, de a fõvárosiak valamivel
jobban céloztak, és ezzel nyertek.

PVSK Pannonpower–Zalakerámia
ZTE KK 85-74
(16-17, 28-18, 19-23, 22-16)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Pécs.
A ZTE ismét nagy árat fizetett,
hogy a második negyedben hagyta
elhúzni a PVSK-t, és zsinórban ötödik
vereségét szenvedte el.
Gyõr-Szol TC–ZTK FMVas
2:6 (3454-3582)

ZTE FC–Kozármisleny 2-1 (1-0)
Répcelak, szuper ligás férfi tekeNB II-es labdarúgó-mérkõzés.
mérkõzés.
A mély talajon a küzdelem domiA ZTK magabiztosan hozta a nált. A csõd szélén táncoló ZTE
kötelezõ gyõzelmet, és sikeres fõpró- játékosai ismét bizonyították tartásubát tartott a hétvégén sorra kerülõ BL- kat, megérdemelten nyertek.
visszavágó elõtt.
Körmendi FC–Tarr Sprint
ZTE ZÁÉV–Rákoshegy I.
Andráshida SC 0-2 (0-2)
3-5 (3210-3254)
NB III Nyugati-csoport labdarúgóSzuper ligás nõi tekemérkõzés, mérkõzés. Körmend.
Zalaegerszeg.
Az Andráshida a 2. helyrõl várja a
Egyik csapat sem dobott csúcsfor- tavaszi folytatást.

ÚJBÓL A SZUPER LIGÁBAN A ZTE TK

 A ZTE nõi teniszcsapata – amelyben többségében saját nevelésû játékosok szerepelnek – hosszú idõ után kivívta a Szuper Ligában való indulás jogát. Tudják-e vállalni a legjobbak között való szereplést?
– Bírjuk az önkormányzat ígéretét, hogy a 2014-es év során nagyobb támogatást kapunk – mondta Bakos György, a csapat vezetõedzõje. – Bízunk benne, hogy az
ígéret valósággá válik. Két rutinos
játékos leigazolásával és a tavalyi
csapattal reális esély mutatkozik,
hogy megkapaszkodjunk a legjobbak között. Vannak már kiszemeltjeink, de neveket egyelõre nem
mondanék. Egyébként, akkor is elindulunk a Szuper Ligában, ha
nem sikerül megerõsíteni a csapatot. A lányoknak rutinszerzés
szempontjából mindenképpen jó
lesz a legjobbak között szerepelni.
Egyébként óriási sikernek tartom
szereplésünket, a nõi csapatunk
minden évben lépett egy osztályt
elõre, és így jutott fel a legjobbak
közé.
A ZTE a vidéki városok rangsorában a 4. helyen szerepel, megelõzve többek között olyan nagy
városokat, mint Szeged, Pécs
vagy Debrecen. Ez is bizonyítja,
hogy eredményes utánpótlás-nevelés folyik a ZTE TK-nál. A lányok
bajnoki címének hatására több fiatal kezdett el teniszezni. A siker tehát mindenképpen vonzó tényezõ.
Fõleg úgy, hogy több korosztályban is remekeltek az év során a
klub játékosai.
– Kiss Szilvia, a 14 évesek mezõnyében korosztályos válogatott
lett – folytatta Bakos György. – Sérüléséig 3. helyen állt a ranglistán.

SIKERES SZEZONZÁRÁS A TÁJFUTÓKNÁL
 Véget ért az idei versenyszezon a tájfutóknál. Az egerszegiek
Csödén, a Vértesben, Sárváron és Rómában zárták az idei szezont jó eredményekkel.
A kétnapos Õszi Spartacus Kupa nemzetközi viadalt Várgesztes
térségben rendezték, mely az idei
országos rangsorversenyek sorát
zárta. A TRIÓ Egerszeg ZTC két
sportolója szerepelt kiemelkedõen, jó futásokkal a serdülõ fiúk
mezõnyében Erdõs Márton a 2.,
Porgányi Márk a 3. helyet szerezte meg.
***
A zalai versenyek sorát Csödén
a Zala Megyei Egyéni Bajnokság,
Galambos Péter Emlékverseny
zárta. A megyei szövetség és a
TRIÓ Egerszeg ZTC által szervezett verseny egyben az osztrák
Steiermark Kupa záró futama is
volt, így a mezõnyben számos
osztrák és horvát tájfutó is rajthoz
állt. A színvonalas versenyen számos jó zalai eredmény született.
Zalaiak dobogós eredményei. N10C
1. Bokor Vanda (Göcsej KTFE), 2. Csiszár Gyopár (TRIÓ Egerszeg ZTC), 3.
Tarsoly Borka (Göcsej KTFE). N12C 1.
Tarsoly Panka (Göcsej KTFE). N14B 1.
Jánoki Georgina (TRIÓ Egerszeg ZTC),
2. Bódi Doroti (TRIÓ Egerszeg ZTC).
N18B 2. Porgányi Anna (TRIÓ
Egerszeg ZTC), 3. Simon Cintia (TRIÓ
Egerszeg ZTC). N35 1. Sárecz Éva
(TRIÓ Egerszeg ZTC). F10C 2. Magyar
Gergõ (Göcsej KTFE), 3. Csertán Balázs (TRIÓ Egerszeg ZTC). F12C 1.
Bognár Zoltán (Göcsej KTFE), 3. Fehér
János (TRIÓ Egerszeg ZTC). F14B 1.
Szalay Levente (Göcsej KTFE), 2.
Veszelszki Barnabás (Göcsej KTFE).
F16B 1. Szalay Áron (Göcsej KTFE).
F18B 1. Fekete Ágoston (TRIÓ Egerszeg ZTC), 2. Porgányi Márk (TRIÓ
Egerszeg ZTC). F21A 2. Lukács Péter
(TRIÓ Egerszeg ZTC), 3. Molnár Barna-

bás (TRIÓ Egerszeg ZTC). F35 2.
Sárecz Lajos (TRIÓ Egerszeg ZTC), 3.
Tarsoly Róbert (Göcsej KTFE).
***
A regionális versenyek közül a
Sárváron megrendezett négyfutamos Termál Kupa küzdelmein zárták az évet a zalai klubok képviselõi. A termálfürdõ, valamint a város
arborétuma és térsége ideális
helyszín volt a gyors és izgalmas
rövid távú futamok lebonyolításához. A több mint 200 fõt felvonultató versenyen több zalai versenyzõ
végzett a dobogón.
Eredmények:. F14B 1. Csertán András (TRIÓ Egerszeg ZTC), 2. Szalai Levente (Göcsej KTFE), 3. Veszelszki Barnabás (Göcsej KTFE). F16B 1. Fekete
Ágoston (TRIÓ Egerszeg ZTC), 3. Fekete Sámuel (TRIÓ Egerszeg ZTC). F18B
2. Barti Áron (Göcsej KTFE), 3. Kiss
Kornél (TRIÓ Egerszeg ZTC). F21B 2.
Mézes Tibor Sólyom (Göcsej KTFE), 3.
Fehér Ferenc (TRIÓ Egerszeg ZTC). F35
3. Tarsoly Róbert (Göcsej KTFE). F65 2.
Vajda László (TRIÓ Egerszeg ZTC).
N10C 2. Dóka Sára (Göcsej KTFE), 3.
Tarsoly Borka (Göcsej KTFE). N14B 3.
Bodi Doroti (TRIÓ Egerszeg ZTC).
***
A nemzetközi versenyek sorát
évek óta az olaszországi Velencében zárták a zalai tájfutók, ám
2014-ben világbajnokságnak ad
otthont a város, így idén Rómába
várták a nemzetközi mezõnyt. A
háromnapos Róma Meeting elnevezésû versenyen 27 nemzetet,
mintegy 1000 fõt felvonultató mezõnyben Fehér Ferenc (a TRIÓ
Egerszeg ZTC) az F40-es kategória mindhárom futamában jól futott,
és összetetten a 2. helyen végzett.

TÉLAPÓ-KERESÕ A PARKERDÕBEN
 A Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club az egerszegi polgármesteri hivatal, valamint a MOB támogatásával december 8-án
10.30 órától a Parkerdõben idén is megrendezi hagyományos
Télapó-keresõ versenyét.
A pontgyûjtõ verseny során 12 pontot kötelezõ megkeresni, további
88 helyen csoki-Mikulás rejtõzik. A távot futva, kerékpározva, sétálva
és családosan is meg lehet tenni. A pontok felkeresésében segítenek a
kirendelt Mikulások és krampuszok. A 12 kötelezõ pontot megtalálók
között 11.45 órától értékes ajándéktárgyakat, sportszereket sorsolnak
ki a szervezõk.
EGERSZEGI ÉRMEK A MEZEI OB-RÓL
 A 105. országos mezeifutó-bajnokságról – amelyet Pestszentlõrincen rendeztek meg – újabb éremgyûjteménnyel jöttek haza a
fiatal egerszegi atléták.
Elõször a 14 éves Hír Csenge futott be másodikként a 3 km-es
távon 10;54 perces teljesítménnyel. Nem sokkal késõbb a 15 éves
Ott Benjamin ért el értékes 4. helyezést 4,5 km-en, 14;37 perces
idõvel.
Bicsák Flóra az ifjúságiak 4,5 km-es távján futott remekül. 15;56 perces idõeredménnyel a ZAC második ezüstjét nyerte.
A Zalaszám ZAC serdülõ leánycsapata az egyéni helyezések alapján értékes 4. helyezést ért el 63 helyezési számmal. (A csapat tagjai:
Hír Csenge, Szabó Zsófia, Varga Dzsenifer).
A befejezõ versenyszámban, a felnõtt nõk 6 km-es távján a még
szülési szabadságon lévõ Kálovics Anikó ezüstérmet szerzett, idõeredménye 19;58 perc volt.
VEGYES RÖPLABDATORNA EGERSZEGEN
 Az egerszegi városi szabadidõsport szövetség röplabdabizottsága idén is megrendezte hagyományos õszi vegyes tornáját,
amelyre hat csapat nevezett. A helyezések körmérkõzéses rendszerben dõltek el.
A torna végeredménye: 1. Egy Húron Pendülünk (Borbély Brigitta,
Gyenes Zoltánné, Havasiné Mészáros Jolán, Gyenes Zoltán, ifj.
Gyenes Zoltán, Kiss Gergely), 2. Retro, 3. Vadkan, 4. El-es-el LC, 5.
Pápai RC, 6. Amatõrök.
A röplabdabizottság a következõ vegyes tornát december 14-én
Egerszegen, az Ostoros-csarnokban rendezi meg, amelyre 8 csapat jelentkezését várja.

Papi Klaudia, a 16 évesek fedett
pályás bajnokságát nyerte meg. A
18 éves leánycsapat az országos
vidékbajnokságon gyõzött, az ob-n
a 2. helyen végzett. A vidéki L 18as korosztály versenyén Bárdos
Borbála lett aranyérmes.
A ZTE TK-nál több tehetséges
játékos bontogatja szárnyait. A
klub költségvetése viszont nem teszi lehetõvé, hogy a versenyeztetésüket felvállalja, a szülõk pénztárcája viszont véges. Ezért, aki
fontos szerepet szán életében a
tenisznek, és tehetséges, javasolják neki, igazoljon más klubba.
– Nekünk továbbra is a minõségi utánpótlás nevelése a célunk –
hangoztatta Bakos György. – A
felnõttek versenyeztetését végképp nem tudjuk vállalni. Igyek-

szünk minél lejjebb vinni a kiválasztás korhatárát, nem eredménytelenül, egyre több 6–12
éves gyermek ragad teniszütõt.
– Mi a helyzet a fiúkkal?

– Egy jó NB II-es csapatot ki
tudnánk állítani, de a klub költségvetése nem teszi lehetõvé, hogy
mind a két szakágban NB-s szinten szerepeljünk. A fiúk számára
Egerszegen a tenisz mellett több
lehetõség is akad, ahol minõségi
szakosztályban sportolhatnak –
vélekedett Bakos György. – A lányoknak a kosárlabda mellett a tenisz a másik sportág, amely a minõséget jelentheti.
A vezetõedzõ szerint a 2014-es
évben is lehetõségeiket az anyagiak határozzák meg. Remélik,
erõsítési terveik valóra válnak, és
akkor hosszabb idõre megvetheti
lábát ismét az SZL-ben a nõi csapat, és az egyéni versenyeken is
eredményesen szerepelnek a klub
versenyzõi.
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Hirdetés

LEZÁRULT AZ EZERARCÚ VILÁG
A ZALA MENTÉN PROGRAM
 Az Együtt a Jövõért Egyesület november 29-én tartotta „EZERARCÚ VILÁG A ZALA MENTÉN” Kulturális és mûvészeti nevelést
szolgáló programok Zalaegerszeg és környéki gyermekek számára címû TÁMOP projektjének értékelõ zárórendezvényét.
Drávecz-Egyed Enikõ elnök elmondta, hogy az egyesület céljai
között kiemelt fontossággal bír a
gyermekek és a fiatal korosztály
kulturális és mûvészeti nevelése, a
mûvészi hajlammal rendelkezõ
egyének és csoportok segítése, valamint a lakosság számára színvonalas szabadidõs programok szervezése. Az „EZERARCÚ VILÁG A
ZALA MENTÉN” program e célkitûzéseket hivatott szolgálni. Az elnök
beszámolt arról, hogy jelen projekt
elsõdleges célkitûzése volt, hogy a
Zalaegerszegen és környékén élõ
óvodás és általános iskolás korú
gyermeket a kultúra és a mûvészetek újabb szeletével tudják megismertetni, mely a gyermek késõbbi
életére is hatással lehet, mintegy
iránymutatásként, ízelítõként a további kulturális fejlõdéséhez. A foglalkozások széles körét bizonyítja a
33 héten át tartó szakkörsorozat, 4
havi szakkörsorozat, 3 versenyso-

rozat (melybõl egy megyei szintû),
9 témanapsorozat, 2 bentlakásos
és 2 nem bentlakásos tábor. A foglalkozások számos kulturális és
mûvészeti területet érintettek, mint
a modern- és a néptánc, a képzõmûvészet, a kreatív ipar, a népmûvészet, a zene, a gitár, a furulya, a
színház, dráma és a népmesék.
A rendezvény további részében a nevelési és oktatási intézmények értékelték a kulturális és
mûvészeti programokat, valamint
beszámoltak róla, hogy a kezdeményezés színesebbé tette az oktatási intézmények szabadidõs
foglalkozásainak kínálatát.
A „EZERARCÚ VILÁG A ZALA
MENTÉN” program elmúlt 14 hónapjában 1001 gyermek vett részt
új, élményszerû, kreativitáson alapuló foglalkozásokon, melynek
folytatására az egyesület keresi a
lehetõségeket – zárta a rendezvényt az elnök.

E-mail: alpin002@t-online.hu

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

AZ EURO ECSET BT.
sokéves gyakorlattal, szakmai tudással és garanciával vállal közületek
és a lakosság részére festést, mázolást, tapétázást, továbbá kiegészítõ
munkákat (kisebb kõmûves- és burkolómunkák). Ingyenes helyszíni
felmérés és árajánlat. Gyors, megbízható minõségi munkavégzés
referenciákkal.
ÉRDEKLÕDNI: JÓZSA FERENC • ZALAEGERSZEG, 20/217-2863

ZALAEGERSZEG MEGYEI
JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓI
2013. december 3.
 A magyar irodalom és történelem kiemelkedõ alakjainak nevét
viseli a közel háromezer rózsatõ, amit Zalaegerszeg közterületein ültettek el a közelmúltban.
Az augusztusi jótékonysági nap
bevételének segítségével megvásárolt fajtákat Márk Gergely,
Magyar Örökség-díjas rózsanemesítõ nemesítette.

A RÓZSÁK VÁROSA LEHET

VIRÁGOSÍTÁS ÉS PARKOSÍTÁS ZALAEGERSZEG KÖZTERÜLETEIN

– A. L. –
Gyutai Csaba polgármester sajtótájékoztatón elmondta, 2010-ben öt
évre szóló zöldstratégiát fogadtak el,
melynek legfontosabb célja, hogy Zalaegerszeget ismét virágos városként
tartsa számon a közvélemény. E
szándék teljesülése érdekében határozták el, hogy a jótékonysági nap bevételét rózsatövek vásárlására fordítják. Összesen 2954 tövet ültettek el
3,6 millió forint értékben. Ebbõl 1066
darabot a körforgalmakhoz helyeztek
ki, hogy a városba érkezõket kedvezõ
kép fogadja, 1066 darab a belváros
hangulatát emeli, 600 tõ pedig a város egyéb területeit díszíti majd jövõ
tavasztól. Márk Gergely Magyar
Örökség-díjas rózsanemesítõ fajtáit
választották ki, melyek fantázianevei
(Bornemisza Péter, Móricz Zsigmond,
Mindszenty József, Arad, Csíkszereda stb.) magyar irodalom és történelem jeles alakjait, illetve az elcsatolt
magyar országrészeket idézik.
A polgármester jelezte, 2014ben 11 millió forintos ráfordítással
folytatják a megkezdett munkát.
Teljesen megújítják a növényzetet
a Keresztury Dezsõ téren, új cserjéket ültetnek a belvárosba, a Göcseji Múzeum fogadóépülete elé
impozáns kertet hoznak létre, és a
Május 1. liget környezetét is rendbe teszik. Ezentúl új fasort telepí-

tenek a Mártírok útján, ahogy idén
a Köztársaság úton. A virágosításból, parkosításból az AquaCity
sem marad ki, továbbá gondot fordítanak a város fenntartásában lévõ oktatási intézményekre is.
Ebben a munkában számítanak a városlakókra, akik eddig is
követendõ példával álltak elõ többek között a Göcsej úti és a Platán
sori társasházak, vagy a családi
házas területek környezetének
szépítésében. Tevékenységüket a
Virágos Zalaegerszegért versenyben kívánják továbbra is elismerni.

Horváth Zsuzsanna, a Városgazdálkodási Kft. fõkertésze az ez
évi még elvégzendõ feladatokról
elmondta, új fasort telepítenek hamarosan az Ady utcában, az Európa téren pedig már megkezdték a
növényállomány cseréjét lakossági
kérésre. Itt fõként évelõket ültetnek
ki, továbbá parkosítják a Páterdombon épülõ játszóteret. A belvárosban egynyári, hagymás virágokat és rózsákat telepítettek. Mint
fogalmazott, itt a terület behatároltsága miatt nem a mennyiségre,
hanem a minõségre, a magasabb

ISMÉT EGERSZEGI KAPOCS
RANDEVÚ BUDAPESTEN
 Baráti légkörben rendezték
meg Budapesten immár harmadik alkalommal az Egerszegi
Kapocs elnevezésû rendezvényt. Zalaegerszegi születésû
vagy kötõdésû, városunkból elszármazott, saját szakterületükön országosan ismert, vagy
elismert személyiségek kaptak
meghívást.
A Larus Étteremben megrendezett eseményen Besenczi Árpád,
a Hevesi Sándor Színház igazgatója köszöntötte a vendégeket,
majd Odett énekelt a meghívott
vendégeknek.
Ezt
követõen
Gyutai Csaba polgármester érté-

(Fotók: Seres)

kelte az évet, beszámolt az elvégzett munkáról, és tájékoztatást
adott Zalaegerszeg gazdasági
helyzetérõl, fejlõdésérõl.
A baráti beszélgetés késõ estig
tartott, a résztvevõk – többek között dr. Dezsõ Attila (Budapesti Értéktõzsde FB elnök), dr. Gresa István (OTP vezérigazgató-helyet-

tes), Kovács Eszter (Exim Bank
igazgató) dr. Szalay Zsolt (egyetemi docens), Wettstein Tibor (Madách Színház gazdasági igazgató), Kandász Andrea (televíziós
személyiség) – ígéretet tettek arra,
hogy Zalaegerszeget a saját lehetõségeikhez mérten segíteni fogják.

esztétikai érték elérésére törekedtek.
Horváth István, a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetõ igazgatója azt
hangsúlyozta, hogy munkájukat a
város gazdája mottó szellemében
végzik nap mint nap annak érdekében, hogy Zalaegerszeg tiszta, élhetõ, virágos település legyen. Azt
szeretnénk elérni, hogy a csodálatos rózsaligeteket a város egyik turisztikai látványosságaként tartsák
számon, és hogy a zalai megyeszékhelyet úgy említsék: Zalaegerszeg, a rózsák városa.

PARKOLÁS AZ ADVENTI
IDÕSZAKBAN
Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt
Ügyfeleinket, hogy Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Közgyûlésének
döntése alapján 2013. december
16. és 2013. december 31. között
az 1–4 díjövezetekben a fizetõparkoló-helyeket munkanapokon 12.00
óra és 18.00 óra között az
Egerszeg-kártyával rendelkezõk díjmentesen vehetik igénybe. Az
Egerszeg-kártyát jól látható helyre,
az elsõ szélvédõ mögött, érvényességi oldalával felfelé kell elhelyezni.
Mivel a Városgazdálkodási Kft.
szintén kedvezményekkel szeretne
hozzájárulni az adventi készülõdéshez, ezért a fent feltüntetett idõszakban – Egerszeg-kártyától függetlenül – a Csipke Parkolóházban egy
órára érvényes parkolójegyet megváltó ügyfeleknek, további egy óra
ingyenes parkolást ad ajándékba.

MEGÉRDEMLI A FIGYELMET

A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER JELENTÕSÉGÉRÕL
 Összesen egymilliárd egyszáz millió forintot fordít évente saját
költségvetésébõl a szociális ellátórendszerre Zalaegerszeg önkormányzata, hangzott el azon a sajtóbeszélgetésen, melyen bemutatták a város által mûködtetett intézmények, a Zalaegerszegi
Gondozási Központ, a Zalaegerszegi Családsegítõ Szolgálat és
Gyermekjóléti Központ valamint a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék mûködését és tevékenykénységét.
Gyutai Csaba polgármester úgy
fogalmazott, nagyon sok pénzt felhasználó rendszerrõl van szó, éppen ezért nagyon fontosnak tartja,
hogy erre a területre, ami ellátási
formáival nélkülözhetetlen szerepet
tölt be, ráirányítsák közvélemény figyelmét. Az önkormányzat három
intézménnyel kötött ellátási szerzõdés keretében a hajléktalan- és fogyatékosellátás mûködtetését is segíti. Ebben az ellátórendszerben
összesen 362 fõ (ebbõl 57 fõ a szerzõdéses intézményekben) dolgozik,
akik 3801 fõ rászorulóról gondoskodnak. A szociális intézményrendszer fenntartására fordított egymilliárd egyszáz millió forinton felül az
önkormányzat idén összesen 163
millió forintos beruházást valósított
meg elnyert pályázati támogatásokból valamint saját erõbõl. Új épületszárnnyal bõvítették az Ûrhajós Úti
Bölcsõdét, a családsegítõ központban infrastrukturális fejlesztést hajtottak végre, a bölcsõdékben korszerûsítési munkákat végeztek, miközben az „Egymásra hangolva” címû projektben az alapszolgáltatások összehangolásán dolgoztak.
Folytatják az intézményrendszer fejlesztését, erre 255 millió forintot
szánnak, ami többek között a nyugdíjasház felújítását teszi lehetõvé.
Prenner Zsuzsanna, az Egyesített Bölcsõdék vezetõje elmondta, a
négy bölcsõdében összesen 396
férõhely áll rendelkezésre, ebbõl jelenleg 20–25 üres. A három év alattiak húsz százalékát tudják ellátni,
ami jóval felette van az országos
12–13 százalékos átlagnak. A gyerekek 80 százaléka kétéves kora

után kerül bölcsõdébe, ahol az
alapellátás mellett a fel nem vett
gyerekeknek egyéb ellátási formákat (játszócsoport, gyermekfelügyelet stb.) biztosítanak. Beszélt arról,
hogy egy gyermek havi ellátása 114
ezer forintba kerül, ebbõl az önkormányzati költségvállalás 36 ezer forint, a szülõktõl kért gondozási díj
pedig ötezer forint körüli, ami méltányos.
Radics Andrea, a gondozási központ vezetõje kiemelte, nagyon fontos, hogy az idõsek minél tovább
maradhassanak saját környezetükben. Ennek érdekében szociális étkeztetéssel, valamint a házi és jelzõrendszeres segítségnyújtással
állnak rendelkezésre a rászorulók
számára. Emellett három idõsklubot
mûködtetnek, továbbá nappali ellátást biztosítanak a demenciában
szenvedõk valamint a pszichiátriai
és szenvedélybetegek számára. A
bentlakásos elhelyezést az idõsek
gondozóháza valamint az idõsek
otthona vállalja fel, az elõbbi 42, míg
az utóbbi 98 férõhelyes. Ezen szakellátások vonatkozásában hosszú a
várakozólista, fél-háromnegyed év
is lehet a gondozóházba való bekerülés, az idõsek otthonában akár a
két évet is meghaladhatja. Intézményük még a nyugdíjas otthonház,
ezzel kapcsolatban örömét fejezte
ki, hogy az épület megújulhat a szociális városrehabilitációs programnak köszönhetõen.
Unyi János, a családsegítõ szolgálat és gyermekjóléti központ vezetõje elmondta, szociális alapszolgáltatásaik alanyi jogon ingyenesen
vehetõk igénybe.

Meghívó
A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
ÖNT, CSALÁDJÁT ÉS BARÁTAIT

TISZTELETTEL MEGHÍVJA

A TANÍTÓ ÖRÖKSÉGE
CÍMÛ HÁROMKÖTETES KÖNYV

„AJÁNDÉK”-MÛSORRAL EGYBEKÖTÖTT BEMUTATÓJÁRA.
A könyvrõl dr. Böröcz István, a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság vagyongazdálkodási, stratégiai- és struktúrafejlesztési vezetõje és a szerzõ, Vértes Judit mondja el gondolatait.
A rendezvény helyszíne: Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
(Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 6.). Idõpontja: 2013. december
10. (kedd) 17 óra.
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PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATI

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATOT HIRDET

A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U.

23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ
FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

SZOCIÁLIS JELLEGÛ BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

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

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)
Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok
Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek,
– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,
– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalkozással rendelkezik,
– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét,
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazolhatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg,
– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft),
– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére,
– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.
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.
Bérlõkijelölés:
– Elsõdlegesen jelölhetõ ki az a pályázó, aki zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezik, és az 1 hónapra
esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb.
– Amennyiben nincs zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ pályázó, abban az esetben kijelölhetõ az a
pályázó is, aki zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkezik, és az 1 hónapra esõ fajlagos
megtakarítása a legmagasabb.
– Az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítás kiszámításánál az induló elõtakarékosság összegét, a havi
kötelezõ elõtakarékosság összegét, illetve az igényelt elhelyezés idõtartamát kell figyelembe venni.
– Azonos 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítás esetén a házastársak (regisztrált élettársak) elõnyt élveznek az egyedülálló személyekkel szemben.
– Az egyedülálló személyek számára egyidejûleg legfeljebb 10 szállás biztosítható.
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.

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.
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 lehe-

HIRDETMÉNY

tõség 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
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.

Cím

AlapSzobaterület
szám
(m2)

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

Fajlagos
lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér
(Ft)

A lakással
kapcsolatos külön
szolgáltatások
számított költsége
(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb
költségek
összesen (Ft)

Ebergényi u. 16/1.
B. fsz. 1.

55

2

2 szoba, lakóelõtér, konyha, összfürdõszoba, WC
komfort

333

18.315

24.750

43.065

2

2 szoba, elõszoba, lakóösszelõtér, konyha, 2 kamra,
komfort
fürdõszoba-WC,

358

18.616

13.400

42.016

1,5

1,5 szoba, közlekedõ, konyösszha, étkezõ, kamra, lomkamkomfort
ra, fürdõszoba, WC

358

18.258

22.950

41.208

2

2 szoba, szélfogó, elõtér,
komfort
konyha, fürdõszoba-WC

269

18.292

30.600

48.892

Köztársaság u. 81.
Fsz. 3.

52

Erdész u. 76.
Fsz. 1.

51

Ságodi u. 68.
Fsz. 2.

68

A lakások megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes egyeztetés szerinti napokon, illetve a www.leszkft.hu honlapon a Fórum rovatban.
A pályázat benyújtásának helye és határideje: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA, 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2013. december 13. (péntek)
Pályázatot nyújthat be az a személy, aki:
1) szerepel a szociális helyzet alapján lakásbérbeadást igénylõk nyilvántartásában,
2) szociális helyzete alapján rászorulónak minõsül, mert
a) egy fõre jutó jövedelme nem haladja meg
aa) egyszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 350%-át, azaz 99.750 Ft-ot,
ab) többszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 300%-át, azaz 85.500 Ft-ot,
és/vagy
b) vagyonának értéke nem haladja meg a helyi rendeletben meghatározott vagyoni értékhatárt. Vagyontárgyak együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum összegének nyolcvanszorosát, (2013.
évben a 2.280.000 Ft-ot) vagy
külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a nyugdíjminimum összegének negyvenszeresét (2013. évben a 1.140.000 Ft-ot)
meghaladja.”
3) Zalaegerszeg város közigazgatási területén legalább 3 éve lakóhellyel, vagy legalább 5 éve tartózkodási hellyel rendelkezik.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a
„PÁLYÁZAT SZOCIÁLIS JELLEGÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani.
(A pályázati formanyomtatvány továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani.
A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának megfelelõ – igazolást, vagy annak másolatát, továbbá
– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– a lakbértámogatás mértékére vonatkozó – 6 hónapnál nem régebbi – jegyzõi igazolást, továbbá
– a fizetõképesség mértékére vonatkozó – 6 hónapnál nem régebbi – jegyzõi igazolást.
(Jegyzõi igazolásokat a Szociális és Igazgatási Osztályon kell igényelni.)
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha
– határidõn túl nyújtották be,
– nem e rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be,
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatkozott,
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon megtévesztette az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra,
– e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg,
– az alaplakbérnek és a lakással kapcsolatos külön szolgáltatások számított költsége az igényelt lakbértámogatással csökkentett összege meghaladja a pályázó fizetõképességének mértékét.
A fizetõképesség egyszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 40%-a, többszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 30%-a.
A pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el,
várhatóan a 2014. januárjában tartandó ülésén.
Bérlõkijelölés:
A Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottság azt a pályázót jelöli ki bérlõnek, aki
– a pályázati feltételeknek megfelel, és
– aki önkormányzati lakbértámogatás igénybevétele nélkül, vagy a legkisebb összegû önkormányzati
lakbértámogatás igénybevétele mellett vállalja a lakás bérbevételét.
Azonos összegû lakbértámogatási igény esetén az a pályázó jelölhetõ ki bérlõnek, aki
– a leghosszabb idõszakra – legalább egy évre, de legfeljebb öt évre – vállalja az általa fizetendõ lakbérnek és a külön szolgáltatások számított költségének elõre, egy összegben történõ megfizetését.
Az egyösszegû befizetés azonossága esetén a bizottság – az alábbi szempontok együttes mérlegelésével – azt a pályázót jelöli ki bérlõnek, aki
– saját háztartásában több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik,
– keresõtevékenységbõl – ide nem értve a közfoglalkoztatásban, az egyszerûsített foglalkoztatásról
szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát – származó magasabb jövedelemmel rendelkezik,
– hosszabb ideje rendelkezik folyamatos zalaegerszegi lakóhellyel,
– hosszabb ideje rendelkezik folyamatos zalaegerszegi tartózkodási hellyel,
– szociális lakásbérbeadási igényét – a szociális helyzet alapján bérbeadást igénylõk nyilvántartása
alapján – a legkorábban nyújtotta be.
A bérlõkijelölés idõtartama:
– egy év, vagy
– az egyösszegû befizetés vállalásának ideje, de legalább egy, legfeljebb öt év.
Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon
az 502-139, illetve az 502-140 számon.
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MINDSZENTYSEK A COMENIUS-PROGRAMBAN
 A Comenius-program keretében három napon keresztül hatvannégy külföldi (francia, belga, luxemburgi, szlovén) diák vendégeskedett Zalaegerszegen. A fiatalokat és kísérõtanáraikat a
projekt keretén belül a Mindszenty-iskola fogadta, hiszen – a
szlovén gimnazistákat leszámítva – a Notre Dame rend tanulói érkeztek a városba.

A

FOGADÓNAP ELMARAD

BALAICZ ZOLTÁN alpolgármester decemberi fogadónapja
ELMARAD.
Kérjük szíves megértésüket!

INGÓSÁGI

ÁRVERÉS

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATAL ADÓOSZTÁLYA
DECEMBER

12-ÉN 15.00

ÓRAKOR

ÁRVERÉST TART.
AZ ÁRVERÉS HELYE:
AUTÓ-FATÉR Kft. 8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 65.
ÁRVERÉSRE KERÜLÕ INGÓSÁG

BECSÉRTÉKE:

FORD ESCORT VAN 1.8 TD tehergépkocsi
400.000 Ft
forgalmi rendszám: GXV 587
gyártási éve:
1999., színe: 06 kék
Az árverésre kerülõ ingóságot az árverés helyén és napján
lehet megtekinteni 14.00–15.00 óra közötti idõpontban.
Az árveréssel kapcsolatosan Kovács Ernõ csoportvezetõnél és
Gróf Ferenc adóügyi szakreferensnél lehet érdeklõdni a 92/502151-es telefonszámon.

BÉRBE VEHETÕ
SPORTLÉTESÍTMÉNY
 A Városi Sportlétesítmény
Gondnokság Intézménye (Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.) nyilvános pályáztatás útján kívánja
bérbe adni 2014. január 15. napjától határozott idõre, 5 éves idõtartamra a következõ létesítményt.
Zalaegerszeg, Gasparich M. utca
3. szám alatti 4240/1 hrsz.-ú ingatlanon található tornaterem, szertár
és öltözõk nevû ingatlant. Együttes
alapterület 310 m2.
Liciten induló havi bérleti díj
20.000 Ft (áfamentes), továbbá
almérõk szerinti közüzemi díjak bérlõ általi kiegyenlítése.
A pályázaton kizárólag közcélú,
közhasznú tevékenységet folytató
szervezettel (különösen: önkormányzati intézmények, alapítványok, közalapítványok, egyesületek,
közhasznú társaságok, társadalmi
szervezetek) vehetnek részt.
A bérlemény kereskedelem és
raktározás céljára nem bérelhetõ.
A bérlemény esetében a versenyeztetés tárgya a havi bérleti díj
összege.
A pályázatokat „Tornaterem” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
Pályázatok beadásának határideje:
2013. december 20. (péntek)
12.00 óra, helye V.S.G.I. Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.
Módja: személyesen vagy postai úton.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni, helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni a 92/314-090 vagy
a 20-3939-768 telefonszámon lehet.
Bérbe adó a pályázati kiírást az
ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig visszavonhatja.
A pályázati hirdetmény teljes
szövege munkaidõben a bérbe adó
székhelyén átvehetõ vagy a
www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat hivatalos
honlapján megtekinthetõ.

Comenius-programban. A diákok
eközben ellátogatnak egymás városaiba és iskoláiba, ahol különféle programokon vesznek részt.
A zalaegerszegi feladat most
az volt, hogy minden iskola egy
elõre elkészített Tv-híradót mutatott be, mely fõleg történelmi témájú riportokat tartalmazott. A projekt
nyelve francia, a zalaegerszegi iskola részérõl pedig Marie Payet tanár vezeti a programot. A feladatokat mindig úgy állítják össze, hogy
az illeszkedjen a diákok életkorához és az iskolák pedagógiai programjához.

IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA,
ÉS

2013.

A delegációt Gyutai Csaba polgármester is köszöntötte a Díszteremben, röviden bemutatva a város történetét, nevének eredetét,
illetve a helyi kulturális és képzési
kínálatot.
Az Európa-szerte népszerû
program célja az, hogy hozzájáruljon a közoktatás minõségének fejlesztéséhez, segítse a nyelvtanulást és más országok kultúrájának
megismerését; erõsítve ezzel az
európai identitást. A Mindszentyiskola a most vendégül látott oktatási intézményekkel együtt két
éven keresztül vesz részt a

AZ

A ZVMKK CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ

A VÁROSI HANGVERSENY-

ÉS

KIÁLLÍTÓTEREMBEN

FOLYTATJÁK A TAVALY MEGKEZDETT ÉS EGYRE NÉPSZERÛBB

ZENEBONA – SZÍNVARÁZS
CÍMÛ GYERMEKFOGLALKOZÁSOKAT.

Az adventi idõszakhoz kapcsolódóan a 6–12 éves korosztályt
várják kéthetente szombat délelõttönként 10.00–12.00 óra között!
A KÖVETKEZÕ RENDEZVÉNY:
DECEMBER 14.
Karácsonyi mézes bábok, díszek készítése
Foglalkozásvezetõ: Némethné Balogh Ildikó rajzpedagógus

FIÓKKÖNYVTÁR,

A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT ÉS
A SZENT-GYÖRGYI ALBERT DSE
SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT A

2013. DECEMBERI ÜNNEPI PROGRAMJAIRA.
DECEMBER 1. – VASÁRNAP
14.00 I. adventi gyertya meggyújtása a Szent István-szobornál
DECEMBER 6. – PÉNTEK
16.00 Mikulás-váró ünnepség
A Mikulás szeretettel vár minden gyermeket a településrészrõl és a városból egyaránt az Izsák Imre Általános Iskola tornacsarnokában.
A nem izsákos gyermekek szüleitõl kérjük, hogy személyesen
jelentkezzenek az intézmény titkárságán, december 4-ig.
Érdeklõdni Csõre Orsolya iskolatitkárnál, az 511-927/11.
mellék számon lehet.
DECEMBER 7. – SZOMBAT
8.30 Mikulás-túra
Kirándulás és túra gyerekeknek és felnõtteknek a Csácsihegyen.
„A” program: – Kirándulás családoknak, általános és középiskolásoknak
„B” program: – Természetjáró akadályverseny 5-fõs csapatok részére
Nevezés az Izsák Imre általános Iskolában:
9.00– 9.30: versenyzõknek (iskolai és családi csapatoknak)
9.30–10.30: egyéni túrázóknak és kirándulóknak
Nevezési díj: – 5-fõs csapatonként (iskolai és családi
is):
2000 Ft
– egyéni túrázóknak:
400 Ft
Érdeklõdni: Horváthné Csõre Ildikó: (92) 511-927/15,
Herkliné Ebedli Gyöngyi: 06/30/237-4844
DECEMBER 8. – VASÁRNAP
14.00 II. adventi gyertya meggyújtása a Szent István-szobornál
DECEMBER 15. – VASÁRNAP
14.00 III. adventi gyertya meggyújtása a Szent István-szobornál
DECEMBER 16. – HÉTFÖ
14.00–16.00 Karácsonyváró kézmûves-foglalkozás a könyvtárban gyermekeknek
DECEMBER 19. – CSÜTÖRTÖK
17.00 Karácsonyi koncert az Izsák Imre Általános Iskolában

2013. DECEMBER HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
 A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2013. november hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:
INTÉZMÉNY NEVE

SZEDÉS

Teleki Blanka Kollégium

2013.
2013.
2013.
2013.

Kovács Károly Kollégium
Kaffka Margit Kollégium

SZEDÉS

IDEJE

12.
12.
12.
12.

09.
10.
11–12.
11–12.

13–17
13–17
13–17
13–17

óra
óra
óra
óra

HELYE

Teleki Blanka Koll.
Kovács Károly Koll.
Kovács Károly Koll.

Liszt Ferenc Ált. Iskola

2013. 12. 11.
2013. 12. 12.

7–13 óra
13–17 óra

Liszt-iskola

Eötvös József Ált. Iskola

2013. 12. 09.
2013. 12. 10.

13–17 óra
7–13 óra

Eötvös-iskola

Ady Ált. Iskola

2013. 12. 09.
2013. 12. 10.

13–17 óra
7–13 óra

Ady-iskola

Páterdombi SZK.

2013. 12. 11.

9.30–12 óra

Páterdombi-iskola

Landorhegyi Ált. Iskola

2013. 12. 10.
2013. 12. 11.

12–17 óra
7–13 óra

Landorhegyi-iskola

Izsák Imre Ált. Iskola

2013. 12. 12.
2013. 12. 13.

13–17 óra
7–13 óra

Izsák-iskola

2013. 12. 09.
2013. 12. 10.

7–13 óra
13–17 óra

Petõfi-iskola

Dózsa Ált. Iskola

2013. 12. 11.
2013. 12. 12.

13–17 óra
7–13 óra

Dózsa-iskola

Deák–Széchenyi SZK.

2013. 12. 09.
2013. 12. 10.

13–17 óra
13–17 óra

Teleki Blanka Koll.

Ganz–Munkácsy SZK.

2014. 01. 06.

13–17 óra

Kölcsey-gimnázium

Kölcsey Ferenc Gimnázium

2013. 12. 11.
2013. 12. 12.

9–17 óra
9–15 óra

Kölcsey-gimnázium

Öveges József Ált. Iskola

2013. 12. 09.
2013. 12. 10.

13–17 óra
7–14 óra

Öveges-iskola

Zrínyi Miklós Gimnázium

2013. 12. 11.
2013. 12. 12.

9.30–15 óra
9.30–15 óra

Zrínyi-gimnázium

Csány László SZK.

2013. 12. 11.
2013. 12. 12.

9.30–15 óra
9.30–15 óra

Zrínyi-gimnázium

Petõfi Sándor Ált. Iskola

Pótbeszedés:

2013. 12. 18.

0

9–17 óra

Kölcsey-gimnázium

Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8 óra 30-ig lehetséges az
üzenetrögzítõs, 06/80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt.
Egyéb ügyintézés:
Személyesen:
Ügyfélfogadás:

06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49–53.
H–P.: 7–9 óráig, szerda: 15–17 óráig.

AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDÕPONTOKAT KÉRJÜK BETARTANI.

DECEMBER 20. – PÉNTEK
12.30
Karácsonyi népdalok – ünnepi hangverseny
16.00–19.00 Karácsonyváró kézmûves-foglalkozás a könyvtárban felnõtteknek
DECEMBER 22. – VASÁRNAP
14.00 Az Évgyûrûk Nyugdíjasklub betlehemes mûsora
a Szent István-szobornál
DECEMBER 31. – KEDD
XI. hagyományos Szilveszteri túra
10–15 km-es vidám hangulatú, könnyû séta a Csácsihegyen.
Találkozás 10.00 órakor az Izsák Imre Általános Iskola elõtt.
Érdeklõdni: Herkliné Ebedli Gyöngyi: 30/237-4844
RENDEZVÉNYEINKRE SZERETETTEL VÁRJUK
A VÁROSRÉSZ LAKÓIT ÉS MINDEN ÉRDEKLÕDÕT.

PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
pályáztatás útján kívánja bérbe adni 2014. január 1. napjától
határozott idõre, 10 éves idõtartamra az alábbi ingatlant:
Cím
Megnevezés
(Zalaegerszeg)

Alapterület

Várberki u. 13. kivett általános
telek: 7.794 m2
(Hrsz.: 14018)
iskola
épület nettó: 769 m2

Induló havi
bérleti díj (Ft)
15.000 + áfa

A pályázaton kizárólag közcélú, közhasznú tevékenységet folytató szervezetek (különösen: önkormányzati intézmények, közalapítványok, alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok, társadalmi szervezetek), egyházi jogi személyek vehetnek részt. A feltételeknek megfelelõ szervezetek együttesen is pályázhatnak, ebben az
esetben a pályázókat képviselõ szervezetet meg kell jelölni.
A pályázatokat „Hûvös-kastély” jeligével, zárt borítékban lehet
benyújtani.
Pályázatok beadásának határideje:
2013. december 9. (hétfõ) 11.00 óra
Helye:
ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja:
Személyesen vagy postai úton
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni, helyszíni megtekintésre
idõpontot egyeztetni a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Tervezési Osztályán (Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 210–212. iroda. Telefon: 92/502127, 92/502-129) lehet.
ZMJV Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja.
A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu
internetes oldalon, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ.
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Hirdetés

HATVANÉVES A ZALAI TIT
VALÓDI ÉRTÉKEK AZ ISMERETTERJESZTÉSBEN ÉS SZAKKÉPZÉSBEN

 Hatvanéves fennállását ünnepelte a TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület Zalaegerszegen. A zalai
szervezet jogelõdje 1953. november 29-én alakult meg közel 300
taggal. Az eltelt hatvan év legnagyobb kihívását az egyesületté
való válás jelentette 1990-ben, ettõl kezdve önállóan kellett
megteremteniük a mûködés finanszírozását.
Bánfalvi Péter elnök köszöntõjében azt mondta, akkor felmerült
a kérdés: az információáradat közepette vajon szüksége van a ma
emberének az egyesület által
nyújtott tevékenységre. A
válasz: igen.
Ezt igazolja a
bizonytalan
világban eltöltött sikeres
huszonhárom
esztendõ,
melynek üzenete,
nemcsak a mögöttük álló hatvan évet ünnepelhetik,
hanem bátran
készülhetnek
a jövõre is.
Rózsás
Csaba ügyvezetõ igazgató az alapító tagok akkori gondolatataiból idézett. Ezek
egyike így szólt: Az iskolán kívüli
ismeretterjesztés szervezete csak
állami, hivatali, adminisztratív
módszerekkel nem érheti el célját.
Ebbe a munkába be kell vonni a
tudományos élet, a mûvészet, a
pedagógia legkiválóbb képviselõit, hogy a társadalom- és természettudományi ismereteket közkinccsé tegyék.

Visszaemlékezett dr. Németh
József, aki 56 éve tagja már a társulatnak. A Göcseji Múzeum egykori igazgatója felelevenítette a
Bugát Pál által 1841-ben alapított

Magyar Természettudományi Társulat Zala megyei történetét és
fejlõdését napjainkig, név szerint
megemlítve azokat, akik elnökként és tagként tevékenyen kivették részüket a munkából.
Dr. Pálfi Dénes kertészmérnök
az átalakulástól, 1990-tõl 2005-ig
volt elnöke az egyesületnek,
melynek 1959-tõl tagja. A munka
és az ismeretterjesztés során
szerzett személyes élményeit

osztotta meg a hallgatósággal, kiemelve azt, hogy a szervezeti tagság milyen jelentõséggel bírt az
életében.
Dr. Ferenczy Sándor háziorvos 1968-tól végzi ismeretterjesztõ munkáját az egyesületben. Elmondta, büszke hosszú elõadói
múltjára, a szervezetre, a jövõ
miatt azonban aggódik, folytatjáke a fiatalok a munkát, és lesz-e
elegendõ érdeklõdõ, és nem utolsósorban pénzügyi forrás.
Bánfalvi Péter
hozzáfûzte, e
tekintetben optimistáknak kell
lenniük, mert ez
ad erõt. A sikerhez azonban
meg kell találni
a hallgatóságot.
Az egyesület jelenlegi és jövõbeni mûködtetésében fontos
szerepet játszik
a magas színvonalú
szakképzés. A TIT
által kibocsátott
bizonyítványok, tanúsítványok
valódi értéket képviselnek, mert
gyakorlati tudás áll mögöttük.
A rendezvényen kitüntetésben
részesült a Borsos József vezette
Megyei Munkaügyi Központ, valamint Horváth Miklós, Völler Gyula
és Ducz Mihály. Külön köszöntötték Tantalics Bélát, aki a kezdetektõl fogva, immár hatvan éve
végzi ismeretterjesztõ tevékenységét az egyesületben.

