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„Az adventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de valóban mindennél távolabb áll tõle. Valódi várakozás.
Pontosan úgy, ahogy a szeretet mindennél valóságosabban vágyakozik az után, akit magához ölel és örök újszülöttként a karjai között tart.”

KEDVES ZALAEGERSZEGIEK!
Nagy költõnk, Pilinszky János gyönyörû sorai jól tükrözik, mi rejtõzik bennünk ilyenkor, decemberben, advent
idején, s hogy mi az, amire e néhány hétben felkészülünk, amit mindannyian, kicsik és nagyok egyaránt, minden esztendõ végén annyira várunk. Hiszen nem tart már sokáig az úrjöveti elõkészületek idõszaka, hamarosan elkövetkezik karácsony, Jézus születésének ünnepe.
A keresztény világ egészéhez hasonlóan, nemcsak mi, emberek tisztítottuk meg lelkünket, nemcsak mi öltöztettük a szívünket ünneplõ ruhába, de szeretett városunk is felvette ilyenkor szokásos díszeit, hogy minél szebben, minél méltóbban fogadjuk a Megváltó évenkénti elérkezését. Az otthonok ablakaiba és a kirakatokba fények, üveggömbök költöztek, megnyílt a Kvártélyház Adventi Udvara, a Dísz téri Aranykapu és a Polgármesteri Hivatal elõtt is áll
már a Mindenki Karácsonyfája, melyet idén Fehér Gyula úr ajánlott fel, és az andráshidai óvodások díszítettek,
mindannyiunk örömére. A vásárlási lehetõségek mellett a kulturális kínálat is kibõvült az ünnepi idõszakban: a város oktatási és szociális intézményeinek lélekemelõ mûsorai mellett a helyi együttesek is szívesen látják az érdeklõdõket, tematikus kiállítások, tárlatok nyílnak.
A mindennapi munkából, rohanásból kicsit kilépve, néhány napra elfeledve a gondokat, a problémákat, jut egy
kis idõ pihenésre, és ami még fontosabb, hogy együtt legyünk azokkal, akiket szeretünk. Szenteste megajándékozzuk egymást, közösen üljük körül a terített asztalt, együtt megyünk az éjféli misére, a szülõkhöz, nagyszülõkhöz, rokonokhoz – a lényeg, hogy idõt szenteljünk a másikra, hiszen az igazi, közös pillanatokból olyan kevés jut a mai világban. Fontos, hogy szeretetünk fénye kisugározzon azokra is, akik egyedül, társ nélkül élik meg a karácsonyt. Legalább egy telefonhívással, ünnepi üdvözlõlappal gondoljunk a távol élõ rokonokra, ha tehetjük, keressük fel a környezetünkben magányosan élõ idõseket, lehetõségeinkhez mérten, pár forinttal, egy kiflivel, vagy csak egy kedves
szóval, segítsük a fedélnélkülieket. Hiszen akkor éljük meg igazán az ünnepet, akkor érezzük át a lényegét, ha nemcsak a külsõségekbe, de a szívünkbe is beköltözik a szépség és megszületik a szeretet.
E gondolatok jegyében kívánok minden kedves Zalaegerszegi Polgárnak áldott, békés ünnepet és sikerekben gazdag, jó egészségben töltendõ új esztendõt!

Gyutai Csaba
polgármester

ZALAEGERSZEGÉRT DÍJAT KAPTAK

BODA LÁSZLÓ Zalakoppányban született 1936-ban, szülei tanítók voltak,
több mint negyven évig szolgáltak a Zalakoppányi Állami Általános Iskolában.
Édesapja 1938-tól nyugdíjazásáig az iskola igazgatója volt. Három testvére közül
kettõ szintén pedagógus.
Iskoláit Zalakoppányban, majd – annak államosításáig – Keszthelyen a Premontrei Gimnáziumban végezte. Érettségi vizsgát a zalaegerszegi Zrínyi-gimnáziumban tett 1954-ben. A Gödöllõi Agrártudományi Egyetemen 1959-ben szerzett agrármérnöki diplomát.
A diploma megszerzése után 1959-ben állt munkába. Munkahelyei közül meghatározó volt a Mezõgazdasági Szövetkezetek Zala Megyei Szövetségénél eltöltött
23 év. A szövetség titkári feladatkörét is ellátta a rendszerváltástól 2000-ig, nyugdíjazásáig. Nyugdíjazása után a család által le nem kötött idejét önkéntesként
végzett társadalmi munkával tölti.
A Mezõgazdasági Nyugdíjasok Klubját 16 éve vezeti. A Csácsbozsoki „Évgyûrûk" Nyugdíjasklubnak alapító tagja, és rendszeresen részt vesz a városrészben
szervezett akciókban. A Zala Megyei Idõsügyi Tanács munkájában 12 éve vesz
részt. A Zalaegerszegi Városvédõ Egyesület munkájában 13 éve vesz részt és hat
éve az egyesület alelnöke, megalakulásától vezetõje a Városesztétikai Társaságnak (VÁRTÁR).
DR. DOBA LÁSZLÓ ATTILA Debrecenben született 1940-ben. A Marx Károly
Közgazdaságtudományi Egyetem Ipari Szakán 1963-ban, a Tanár „B” szakon
1967-ben, majd pedig 1982-ben pénz- és hitelügyi szakközgazdász diplomát
szerzett, illetve egyetemi doktori fokozatát szerezte meg. Tanulmányai alatt 1965
és 1975 között a Csány László Közgazdasági Szakközépiskola középiskolai tanára volt, ahol pénzügyi és számviteli tantárgyakat tanított. 1975-tõl Pénzügyi és
Számviteli Fõiskola Zalaegerszegi Intézeténél fõiskolai docensként költségvetési
pénzügyet, számvitelt és elemzést oktatott.
1996-tól a 2008 évi nyugdíjazásáig a Pénzügyi Számviteli Fõiskolán számvitel, elemzési tantárgyak oktatása, tananyagfejlesztés, gyakorlati anyagok összeállítása volt a feladata. 2009-ig oktatott a Budapesti Corvinus Egyetemen. Okleveles könyvvizsgálói oktatói címet nyert el 2000-ben. 2005-ben Közgazdász-díjat kapott, melyet a Magyar Közgazdasági Társaság Zala Megyei Szervezetében
végzett munkájának elismeréseként nyert el. 2010-tõl tagja Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának.
A közéleti tevékenységét állami szinten Munka Érdemrend bronz fokozata kitüntetéssel ismerték el.
DR. MAGYARNÉ SZTANKOVICS ILONA tanárnõ pályája kezdetén a Kecskeméti Óvónõképzõ Intézet vizsgáztató bizottsága nyilvánította óvónõvé 1973. június 20-án, miután kitüntetéses oklevelet szerzett. E diploma birtokában óvónõként dolgozott a zalaegerszegi Gasparich utcai, valamint a Petõfi utcai óvodákban 1973. október 1-je és 1975. augusztus 14-e között.
Ezt követõen 1975. augusztus 15-tõl nyugdíjba vonulásának 2013-as idõpontjáig, 38 esztendõn át a zalaegerszegi Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskolában, valamint jogelõd-intézményeiben dolgozott, mint
pedagógia szakos szaktanár.
Tanulmányokat folytatott a Pécsi Tanárképzõ Fõiskola pedagógia szakán
1975-tõl 1978-ig, ahol pedagógia szakos általános iskolai tanár végzettséget
szerzett 1978-ban. Ezt követõen a Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán kitüntetéssel végzett.
Az iskola pedagógia szakos tanáraként, valamint a pedagógia munkaközösség vezetõjeként is számos diákot készített fel különbözõ tanulmányi versenyekre. 1977-tõl 2012-ig nemcsak a felkészítésben ért el kimagasló eredményeket,
hanem ennek következtében diákjai az Országos szakmai tanulmányi versenyeken (OSZTV), a Szakmacsoportos alapozó tantárgyak érettségi versenyén
(SZÉTV), valamint az Országos Egészségügyi és Szociális Diákkonferencián is az
országos elõkelõ 1–10. helyezéseket érték el. Szakmai tapasztalata révén több alkalommal felkérték országos pedagógiai versenyek zsûrizési feladatainak ellátására is. 1999-ben megjelent a Comenius Bt. gondozásában „Neveléstörténet” c.
tankönyve.
DR. MARX GYULÁNÉ DR. BODÓ ERZSÉBET 1961. április 23-án született Budapesten. Diplomáját a Semmelweis Ignác Orvostudományi Egyetem általános
orvosi karán szerezte.
Férjét az egyetemi évek alatt, de nem az egyetemen, hanem egy közös kóruspróbán ismerte meg. A házasságkötésüket követõen egy évet dolgozott a Zala

Megyei Kórház Szemészeti Osztályán, majd 15 esztendõn keresztül, 8 gyermek
édesanyjaként életét elsõsorban a gyermekek nevelésének és a családnak szentelte.
2004-ben kérték fel a Notre Dame Nõi Kanonok- és Tanítórend Miasszonyunk
Idõskorúak Otthona vezetésére, amely feladatot örömmel vállalta. A 32 férõhelyes
intézményben nyugdíjkorhatárt betöltött, szociális és egészségi állapotukat tekintve ápolást igénylõ idõs hölgyeket gondoznak, nagy hangsúlyt fektetve a bentlakók
életminõségének és életkörülményeinek a javítására. Lelkiismeretes munkája
mellett a közel egy évtized alatt számos szociális szakképzésben is részt vett.
Az idõsek mellett a gyermekek, a családok is közel állnak a szívéhez, hiszen
1994 óta a zalaegerszegi Családfesztivál egyik fõ szervezõje. A szeptemberben
immár 20. alkalommal megrendezett eseményen a test és az elme megmozgatásán túl, gyermekes családok számára kínáltak színes és tartalmas idõtöltést.
DR. NAGY GYÖNGYI 1958. április 24-én született Garán. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett általános orvos diplomát 1982-ben. Ezt követõen
1987-ben Budapesten radiológiai szakvizsgát tett.
Még ebben az évben kezdett el dolgozni a Zala Megyei Kórház Radiológiai
Osztályán radiológus szakorvosként. 1990 és 1992 év között az osztályon a
DSA-labor részlegvezetõjeként dolgozik, ezt követõen 1992-ben nevezik ki a Radiológiai Osztály osztályvezetõ fõorvosának.
Széles körû szakmai közéleti tevékenységet végez. Tagja a Magyar Radiológusok Társaságának (MRT), melynek 2000 és 2008 között fõtitkára, vezetõségi
tagja az MRT Emlõ-, Ultrahang-, valamint Intervenciós Szekciójának, továbbá
tagja az Osteológiai Szekciónak.
A mai orvostudományban alapvetõ fontosságúnak és nélkülözhetetlennek
tartja a folyamatos szakmai fejlõdést, ezért az elmúlt években számos alkalommal
külföldi tanulmányutakon bõvítette szakmai ismereteit. A PTE Egészségügyi Fõiskola Zalaegerszeg Képzési Központjában 1997 óta oktatóként is dolgozik. 2000
óta tanít a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai Centrumában. Aktívan részt vesz a
megyei radiológus szakorvosok, szakasszisztensek postgraduális képzésében.
LÉRÁNT KÁROLY 1945-ben született Zalaegerszegen. Szülei polgári családból származtak, nagyapja templomfestõként a nagytemplom festését is végezte
a ’20-as években. Édesapja üveges és képkeretezõ szakemberként Zalaegerszegen mûködtetett egy kis üzletet a II. világháborúig. Édesanyja a bánáti Temesvárról származik, ahol szintén egy kereskedõ család leányaként született.
Általános iskolai tanulmányait az akkor még Jókai utcai általános iskolában
kezdte, majd a Zrínyi Miklós Gimnáziumban folytatta.
1962-ben a családja felköltözött Szentendrére. 1987-ben került vissza szülõvárosába, Zalaegerszegre, ahol a mai napig él. Idõközben a politikai változások
megváltoztatták az életét, egyre aktívabb lett.
2002-ben elsõként alapította meg Zalaegerszegen Orbán Viktor miniszterelnök úr felhívására a polgári körét, ahol több mint negyvenen minden hét csütörtökén nagy szorgalommal jártak össze, és beszélték meg az éppen aktuális történéseket. Idõközben a polgári kört átalakították polgári egyesületté, hogy jogi
személyként mûködve haladjanak tovább kitûzött céljaik elérése érdekében.
Csatlakozott a Civil Összefogás Fórumhoz, melynek vezetõi felkérték a helyi
szervezet kialakítására.
PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM ALAPFOKÚ MÛVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. A
Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Mûvészeti Iskolát 1953. szeptember 1-jén alapították. A jelenlegi, az országban elsõként zeneoktatás céljára létrehozott épületben 1961 decemberétõl mûködik.
A mûvészeti intézmény 20 éves fennállásnak alkalmából vette fel a Zala megyében verseléssel és dalgyûjtéssel foglalkozó, Csokonai és Kazinczy baráti köréhez tartozó Pálóczi Horváth Ádám nevét.
Az iskolában 31 tanár és 2 adminisztrációt végzõ kolléga dolgozik, akiknek
felkészültsége nagyfokú hivatástudattal párosul.
A növendékek zeneóvodai tanszaktól kezdõdõen, elõképzõs, vonós, fa- és
rézfúvós, ütõ, zongora, ének, gitár, népzene tanszakokon fejleszthetik tudásukat.
5 éves kortól egészen 22 éves korig várják a zenekedvelõ és tehetséges gyermekeket és fiatalokat.
1978 óta háromévente rendezik meg a Lubik Imre országos zeneiskolai trombitaversenyt, amelyen növendékeik mindig kiváló eredményeket érnek el.
2000-tõl megyei versenyek, zongora- és szolfézsbemutatók, valamint
zongora- és hegedûversenyek házigazdái, rendezõi.

2007-ben a zeneiskola a mûvészeti iskolák között kiváló minõsítést kapott.
Az intézmény Ifjúsági Fúvós, Ifjúsági Vonószenekara, Leánykara, kamarazenei együttesei rendszeresen fellépnek helyi, megyei és országos rendezvényeken, valamint a testvérvárosokban öregbítették Zalaegerszeg nevét.
Az intézményt a testület 1995-ben Zalaegerszegért Díjban részesítette.
PROF. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ fejlesztési igazgatója a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.-nek. A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Jármûmérnöki Kar, Gépjármûvek és Jármûgyártás Tanszék tanszékvezetõ egyetemi tanára,
1965. február 3-án született Zalaegerszegen.
Általános iskolai tanulmányait Pölöskén végezte, utána a Zrínyi Miklós Gimnázium diákja lett.
1984-ben kezdte egyetemi tanulmányait a Budapesti Mûszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán, ahol 1989-ben szerzett mérnök diplomát. 1989 és 1991
között az MTA Tudományos Minõsítõ Bizottsága doktori ösztöndíjas programjának résztvevõje volt, itt szerzett doktori címet. Doktori címének megszerzése
után a BME Közlekedésmérnöki Kar Gépjármûvek Tanszékén tanársegédként
kezdett el dolgozni, majd 1992-ben adjunktusi, 1994-ben docensi és tanszékvezetõi kinevezést kapott. Fiatalon, mindössze harmincöt éves korában, 2000-ben
vehette át egyetemi tanári kinevezését.
2000-ben személyesen is részt vett több, a zalaegerszegi mûszaki képzést elindító megbeszélésen. A sikeres akkreditációt követõen is folyamatosan segíti, illetve figyelemmel kíséri Zalaegerszeg felsõoktatási terveit, jelenleg a Támop
4.1.1.C. pályázat felügyelõbizottságában.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter javaslata alapján, a jármûiparban
elért kiemelkedõ kutatási eredményei, valamint példaértékû iskolateremtõ tevékenységének elismeréseként 2013. augusztus 21-én a Magyar Érdemrend
Tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést vehette át.
Díjak: Az Év Fiatal Menedzsere (2000), Széchenyi-díj (2001), Gábor Dénes-díj
(2009), Bánki Donát Jubileumi Díj (2009), European Traffic Safety Award for
Commercial Vehicles, az EVU (European Union for Road Accident Research) által alapított díj (2009), Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetés (2013).
SZAKÁCS LÁSZLÓ 1946-ban született Nován. 1966-ban a Soproni Erdészeti
Technikumban szerzett erdésztechnikusi oklevelet. Kezdõ gyakornoki éveiben az
Észak-zalai Állami Erdõgazdaság Zalaegerszegi Erdészeténél beosztott erdészként szolgált. 1970-ben történt kerületvezetõi kinevezése után szakmai pályája a
zalaegerszegi Alsóerdõhöz kötõdött.
A zalai erdésztársadalomban Szakács Lászlónak van a legnagyobb erdészettörténeti gyûjteménye, de a vadászattörténeti anyaga is jelentõs. Közel 70 tanulmánya, írása jelent meg e témában. Közremûködött a nagykanizsai és a lenti erdészettörténeti kiállítás megrendezésében. Az utóbbi bemutatón 105 képe és dokumentuma volt látható.
2008 decemberében ment nyugdíjba. Nyugdíjba vonulása után megírta a zalaegerszegi erdõk történetét „A zalaegerszegi erdõk és az erdõgazdálkodás története a kezdetektõl 2010-ig" címen.
A nagyszabású munka 2012-ben jelent meg és egyedülálló a maga nemében,
ilyen átfogó erdészettörténeti monográfia még egy térségrõl sem jelent meg hazánkban.
A zalaegerszegi közjóléti erdõk története címmel tartott elõadást Szakács
László nyugalmazott erdész a „Zalai Közgyûjteményi Szakmai Napok" címmel
rendezett tudományos konferencián, a Magyar Olajipari Múzeumban 2013. szeptember 29-én. A kétnapos programon egyedül képviselte az erdészeti ágazatot.
A Göcseji Falumúzeumban pedig az október 5-i falunapon a zalai erdõkrõl tartott
sikeres elõadást.
ZALAEGERSZEGI POLGÁRÕR-EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE 11 tagegyesület, 484 fõ taggal végzi a polgárõr tevékenységet városunk és környékének
közbiztonsága és közlekedésbiztonsága, környezetvédelmének javítása, esetleges katasztrófahelyzet kialakulása esetén a közbiztonság megõrzése érdekében.
Az elmúlt idõszak rendkívül mozgalmas volt, hiszen változtak a mûködést
alapvetõen meghatározó törvények. Meg kellett felelni az új polgárõr és az egyesületi törvények követelményeinek.
A szövetség a város legnagyobb taglétszámmal, illetve a legnagyobb óraszámban szolgálatot teljesítõ civil társadalmi szervezete. Önkormányzattal, annak szerveivel és az együttmûködõ partnerekkel a civil bûnmegelõzési egyesületekkel a szövetség kapcsolata a korábbi évekhez hasonlóan kiváló. A szövetség
az elõzõ évekhez hasonlóan tevékenykedik annak érdekében, hogy Zalaegerszeg
város és környéke lakosainak, valamint az ideérkezõ turisták közbiztonsága, biztonságérzete tovább javuljon.
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EZ TÖRTÉNT 2013-BAN

(Fotók: Seres Péter)

ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK ZALAEGERSZEGEN

Az Elsõ Egerszegi Hitel Zrt. avatója, az elsõ szerzõdéskötés.

Inkubátorház-átadás.

Megújult a városi hírportál,
a www.zalaegerszeg.hu.

Kiépült a pózvai járda a külsõ kórház felé.
Kiemelt központ lett a Nyugat-Pannon Jármûipari
és Mechatronikai Központ – jelentette be Hende Csaba.

VI. Belvárosi szüret és Zalai teríték.

Felavatták a Csipke Passzázst.

I LOVE ZEG – diákok alkotta élõkép a sportcsarnokban.

Zala megye legkedveltebb nyaralóhelye 2013-ban Zalaegerszeg.

Pillanatkép a Hevesi-színház társulatának egyik elõadásából.

Átadták az Ûrhajós Úti Bölcsöde új szárnyát.

Folytatódott a gyüjtõkémények cseréje program.

Mûfüves focipálya avatása a Kis Utcai Óvodában.
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Városháza
KARÁCSONYVÁRÓ

PROGRAMOK

ZALAEGERSZEGEN
DECEMBER 19. (CSÜTÖRTÖK) 18.00
Pálóczi Horváth Ádám A.M.I. karácsonyi hangversenye
Városi Hangverseny- és Kiállítóterem (Zalaegerszeg, Ady E. u. 14.)
DECEMBER 20. (PÉNTEK) 14.00
Karácsonyi Játszóház
Zalaegerszegi Városrészek Mûvelõdési Központja
(Zalaegerszeg, Apáczai tér 5.)
DECEMBER 20. (PÉNTEK) 20.00
Csík Zenekar koncertje. Vendég: Presser Gábor
Városi Sportcsarnok (Zalaegerszeg, Stadion u. 3.)
DECEMBER 21. (SZOMBAT) 15.00
Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
magánénekeseinek karácsonyi mûsora
Zrínyi Miklós Gimnázium 7. osztályos tanulóinak
karácsonyi mûsora
Kakaó Zenekar: „Mi leszel, ha nagy leszel?” gyermekmûsor
Albatrosz Táncegyüttes mûsora
IV. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
Helikon Társastáncklub mûsora
Karácsonyi Aranykapu Vásár (Zalaegerszeg, Dísz tér)

EGYMÁS PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

SZEMÉBEN

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

 Két zalaegerszegi és két klagenfurti fotós munkáiból nyílt kiállítás TwinTownArt címmel az
elmúlt héten a karintiai városban,
az Alpok–Adria Galériában.

A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U.

A két osztrák fotómûvész – Eva
Asaad és Ferdinand Neumüller –
augusztusban látogatott el a zalai
megyeszékhelyre, a két zalaegerszegi fotós, Pezzetta Umberto és
Seres Péter pedig szeptemberben

14.00–16.00
Bejgli, karácsonyi zene és „csacsigolás” az Élõ Betlehemnél
Adventi Udvar a Kvártélyházban
Az Adventi Udvar a Kvártélyházban december 24-ig színes programokkal, finomságokkal, ünnepi italokkal várja – hétköznap 14.00
órától 19.30 óráig, hétvégén délelõtt – a látogatókat. Patinás környezetben kézmûvesportékák, a sült gesztenye és az elmaradhatatlan
forralt bor mellett délutánonként énekkarok, diákcsoportok koncertjei, elõadásai varázsolnak meghitt karácsonyváró hangulatot.

23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ
FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE
AZ ÚJ FELTÉTELEK SZERINT
Alapterület
(m2)
Átalszegett u. 23/A
Cím

Szobaszám

B lh. fsz. 10.

34

1

B lh. II/44.

40

1

B lh. t.tér 58.

31

1

Egyéb helyiségek

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

összelõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
komfortos
összelõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
komfortos
összelõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
komfortos

179

6.086

179

7.160

179

5.549

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.
2014. január 10. (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!

DECEMBER 21. (SZOMBAT) 16.00
Városi Vegyeskar karácsonyi koncertje
Városi Hangverseny- és Kiállítóterem (Zalaegerszeg, Ady E. u. 14.)
DECEMBER 24.
Karácsonyi matiné az Art Moziban
10.00 Sherlock nevében
színes, magyar ifjúsági film
12.00 Tüskevár – új verzió
színes, magyar családi film
14.00 Égbõl pottyant Mikulás
színes, magyarul beszélõ, német vígjáték
Art Mozi Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4–6.

PÁLYÁZATOT HIRDET

utazott el Klagenfurtba, hogy elkészítsék azokat a fotókat, amelyek a
kiállítás anyagát képezik.
Az ötlet nem más, mint megmutatni, az alkotók miként látják egymás lakóhelyét és annak környezetét. A néhol iróniával, egy kis csipkelõdéssel, néhol a másik táj szépsége
elõtti tisztelgéssel megjelenített ábrázolások mindenképpen tanulságosak lehetnek mind a magyar, mind
az osztrák szemlélõdõnek.
A kiállítást Balaicz Zoltán alpolgármester és Beatrix Obernosterer,
a galéria vezetõje ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe.

A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is.
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát,
– 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 2014. január hónapban 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
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Hirdetés

RÉGI IDÕK FOCIJA A KERTVÁROSBAN
A ’60-as években divatos szûkkapus játékot és az azóta középkorúvá vált játékosokat gyûjtötte egybe a Kertvárosban rendezett háromfordulós futballtorna. A négy csapat részvételével zajló kupa a Tiszta Forrás Egyesület
„Kertvárosi életmódprogramok az egészségesebb jövõért” címû TÁMOP-6.1.2.
-11/1-2012-1112 számú programja keretében valósult meg.
– Manapság veszített népszerûségébõl a foci, s
különösen a középkorosztály, aki a legaktívabb a
munka és a családi élet terén, tud nehezen idõt
szánni egy lakótelepen erre a sportos kikapcsolódásra. Ezért kifejezetten õket szólítottuk meg a focitornával a Kertvárosi életmód programok keretében, s reméljük hagyománnyá válik a baráti hangulatú rendezvény – mondta Hajmási Ferenc testne-

velõ, a torna felelõse. Nem egyszerû az õszi-téli
idõszakban megfelelõ helyet találni az ilyen sporthoz, mert a mindennapos testnevelés miatt foglaltak az iskolai tornatermek. Ezért inkább a hétvégén van lehetõség a baráti focira, ezúttal az Eötvös-iskola biztosította a helyszínt. S jó látni, milyen
örömmel rúgják a bõrt ezek a férfiak sok éves kiha-

gyás után. Éppen ezért szeretnénk a tavasszal
folytatást. A mostani versenyt teljes egészében támogatta az egyesület, s a három hétvégés torna
gyõztese a Báthory Old Boys csapat lett. A név
munkahelyi utalás, egyébként a csapatok tagjai a
Kertvárosból kerültek ki. Itt élnek, dolgoznak, és itt
is sportolnak. Baráti kapcsolat van a tagok között,
ezért könnyû volt a szervezés.
– Mit kell tudni errõl a szûkkapus játékról?
– Speciális szabályai vannak. Nincsenek külön
posztjátékosok, ezért egyszerûbb játszani. Ahogy
a neve is mondja, kiskapura kell lõni, s a pálya mérete sem nagyobb egy kosárlabdapályánál.
– Mikor lesz a folytatás?
– Tavasszal, de azt a tornát szeretnénk kiterjeszteni más városrészre is, ugyanis akkor apa-fia
felállásúak lennének a csapatok. Ezzel a fiatal fiúk
jó példát látnának az édesapjuktól a mozgásról, a
férfias küzdelemrõl. Néhány éve még nem múlt el
úgy nagyobb családi ünnepség, hogy a fiú focilabdát ne kapott volna. Ma ez sem igazán divat. Pedig az apával közös sport nélkülözhetetlen nevelõ
hatással bír a fiúk esetében.
A baráti hangulatú kupa közös vacsorával zárult, ahol a gyõztesek mellett a Cseke 2. JSP, a
Rendért és a Liszt SE tagjai jólesõ fáradtsággal ülhettek asztal mellé.
A torna bírói teendõit Fodor László testnevelõ
látta el.

AZ ÜNNEPEK ALATT IS LEGYÜNK
KÖRNYEZETTUDATOSAK!

 Egyes számítások szerint hazánkban egy ember évente
átlagosan körülbelül fél tonna lakossági hulladékot termel.
Az ünnepekre való készülõdés, legyen szó sütésrõl-fõzésrõl vagy a karácsonyi bevásárlásról, nagy mennyiségû háztartási szemét keletkezését idézi elõ, többek között azért,
mert napjainkban szinte minden terméket csomagolva vásárolunk.
Ha fontosnak tartjuk környezetünk védelmét, ebben az
idõszakban is oda kell figyelnünk a szelektív hulladékgyûjtésre, hiszen így a háztartásokban képzõdõ hulladék
nagy része újra felhasználható
lehet.
A Zala-Depo
Kft. a gyûjtõszigetes hulladékgyûjtés
mellett házhoz menõ
formában és
hulladékudvarok üzemeltetésével is biztosítja a
szeletív hulladékgyûjtés
feltételeit.
Társaságunk 2010 tavaszán
indította útjára a házhoz menõ
biohulladék-gyûjtést, melyhez
önkéntesen lehet csatlakozni.
A csatlakozás díjnövekedést, illetve külön díj bevezetését
nem eredményezi. Kezdetben
200 db edény kihelyezésére
került sor, napjainkban ez a

szám meghaladja a 3000
darabot.
Évrõl évre egyre több lakossági, szeletív hulladék érkezik
telephelyünkre, az idei évben
kb. 670 tonna papírt, 350 tonna
mûanyagot és 200 tonna üveget
gyûjtöttünk
össze.
Cégünk 2 hulladékudvarban várja a
tisztelt zalaegerszegi
lakosokat,
szelektíven
szétválogatott
és gyûjtött hulladékaik átvételére. Hulladékudvaraink a volt szennyvíztisztító területén, a Parki úton,
illetve Búslakpusztán találhatók. A lakosság által szelektíven gyûjtött veszélyes és nem
veszélyes hulladékok átvétele
térítésmentes.
Viszonylag új területnek
számít cégünk életében az útépítés, illetve az épületbontási

tevékenység, amivel mindössze második éve foglalkozunk. Ez az új „ág” is természetesen nagyobb részben a telephelyen
újrahasznosított
anyagokra épül. Idei évben a
Kölcsey és a Gárdonyi úton végeztünk útépítési munkálatokat, emellett két mezõgazdasági útszakaszt, a Majori és a
Pózvai utat tömörített zúzalékos burkolattal láttuk el.
Összesen 3000–3500 négyzetméternyi szakaszon végeztünk szilárd kátyúzást és kb.
220 db közlekedési táblát újítottunk fel, helyeztünk ki és állítottunk helyre.
Cégünk január elején elkezdi a kidobott karácsonyfák begyûjtését is, ami szintén újrahasznosításra kerül, hiszen a
fenyõbõl nyert faaprítékot
energetikai célokra használjuk
fel.
Kérjük kedves ügyfeleinket,
hogy kidobott karácsonyfáikat
a forgalmat nem akadályozó,
gépjármûvel könnyen megközelíthetõ helyre tegyék ki!
Ezúton szeretnénk megköszönni Zalaegerszeg város lakosságának a szelektív gyûjtésben való részvételét, és azt,
hogy észrevételeikkel és bejelentéseikkel segítették éves
munkánkat!

