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GYARAPODÁS, BIZTONSÁG, BÉKE

ÜNNEPI KÖZGYÛLÉS ZALAEGERSZEG SZÜLETÉSNAPJÁN
 A város napja tiszteletére rendezett ünnepi közgyûlésen Pro
Urbe Zalaegerszeg díjban részesült a Magyar Nemzeti Levéltár
Zala Megyei Levéltára és az idén ötvenéves Zalaegerszegi Honvéd Klub. A Sport mecénása díjat az FM-Vas Kft. kapta.

 Május 19-én, szombaton lakossági nyílt napot tartanak a zalaegerszegi jármûipari tesztpályán, ahol az érdeklõdõk megtekinthetik a már elkészült pályaelemeket. A részvételt elõzetes
regisztrációhoz kötik a zalazone weboldalon, melyrõl és a látogatás részleteirõl sajtótájékoztatót tartottak a helyszínen.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos elmondta, elsõsorban zalaegerszegieket és Zala megyeieket várnak a nyílt napra, melyen folyamatosan, reggel kilenc és este
hat óra között egyórás idõtartamban viszik körbe az érdeklõdõket, elõre meghatározott útvonalon. Hozzátette: május 19-ére
azért esett a választás, mert ezen a napon tették le 2017-ben a
mintegy 42 milliárd forintos költségû, 250 hektáron elterülõ jármûipari tesztpálya alapkövét.
Dr. Háry András, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. ügyvezetõ igazgatója elmondta, a projektmegvalósítás elsõ négy üteme a tervek szerint halad. Ezek között legelõbbre tart a dinamikus pálya, amelyre még több réteg aszfalt kerül. A Smart City
elsõ blokkja is elkészült, földmunkaszinten áll a fékfelület,
ahogy a kezelhetõségi pálya külsõ vonalának földmunkáival is
jól haladnak. Az elsõ technikai épület már áll, a homlokzatán Z
betût formáló fogadóépület pedig még épül.
A Pálya napja elnevezésû rendezvényen való részvételt a
sorban állás elkerülése miatt regisztrációhoz kötik, amit a
www.zalazone.hu weboldalon lehet megtenni május 10. délelõtt tíz órától május 18. délután három óráig. Fontos tudnivaló, hogy a regisztrálást csak akkor fogadják el, ha a jelentkezõk
kitöltötték, illetve elolvasták az adatkezelési és felelõsségvállalási nyilatkozatokat. A regisztráció során lehet választani idõpontot és jármûvet, amit az Autóipari Próbapálya Zala Kft. biztosít. Saját autóval nem lehetséges a bejárás!
Az önvezetõ autók tesztelésére is alkalmas jármûipari tesztpályáról, annak a kutatás-fejlesztésben betöltendõ szerepérõl
prezentációt is megtekinthetnek az érdeklõdõk a technikai
épületben.

KÖTETBEMUTATÓ
 Zalaegerszeg város egykori
vezetõinek életútját és munkásságát foglalja össze a napokban
megjelent Városbírók és polgármesterek címû, fotókkal gazdagon illusztrált tanulmánykötet.
– pet –
A megjelenés nem elõzmények nélküli: a Magyar Nemzeti
Levéltár Zala Megyei Levéltárának szervezésében tavaly a város elsõ írásos említésének 770.
évfordulója alkalmából, ugyanezzel a címmel sor került egy tudományos ülésre. A város napjához
kapcsolódó konferencián a levéltár és a Göcseji Múzeum történészei ismertették a témában
zajló legfrissebb kutatási eredményeket. A 18. századtól egészen az 1950-es évekig elemezve az egykori városvezetõk tevékenységét.
(Folytatás az 5. oldalon.)

Az eseményen – melyen jelen
volt többek között Vitár Zsolt
György alezredes, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
parancsnokhelyettese, dr. Szabó
Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár
(MNL) fõigazgatója és dr. Mikó
Zsuzsanna fõigazgató-helyettes,
dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott
és Rigó Csaba, a Közbeszerzési
Hatóság elnöke – Balaicz Zoltán
polgármester köszöntötte a megjelenteket. Köszöntõjében utalt rá:
az elmúlt évben Zalaegerszeg elsõ, 1247-es írásos említésének
770. jubileumát ünnepelte a város,
az idei évben pedig a 170 évvel
ezelõtt, 1848-ban kitört forradalom
és szabadságharc eseményeire

emlékezünk. Az adott korszak Zala megye és Zalaegerszeg számára is különösen fontos, hiszen jelentõs események és kiemelkedõ
személyiségek jellemzik azt az
idõszakot.
A polgármester hangsúlyozta: a
nagy õsök példája kötelez bennünket. Mi zalaegerszegiek tudjuk,
nem elég álmokat szõni, együttes
erõfeszítéssel kell még jobban dolgozni. A közös munka sikert és
örömöt ad. Az elmúlt évek közös
munkája nyomán Zalaegerszeg
folyamatosan fejlõdik. Van egy
olyan összetartó, lokálpatrióta, városépítõ közösség, amely képes
közös célokat megfogalmazni és
azokért együttesen tenni.
Zalaegerszegen az építkezésre,

a fejlesztésekre, a személyes és
közösségi gyarapodásra koncentrálunk. Biztonságra és békességre
– fogalmazott Balaicz Zoltán.
Az ünnepi közgyûlésen beszédet mondott dr. Szabó Csaba, az
MNL fõigazgatója és Vitár Zsolt
György alezredes is. A nemzeti levéltár zalai származású vezetõje
örömtelinek nevezte, hogy együtt
ünnepelhet a 771 éves várossal,
és hogy korábbi munkahelye, a
zalai levéltár Pro Urbe díjban részesülhet. Mint fogalmazott: az intézmény mostani kollégái méltó
utódai a nagy levéltáralapító elõdöknek. Vitár György ezredes pedig a közösségekben rejlõ erõ fontosságára hívta fel a figyelmet, köszöntve az 50 esztendõs honvédklubot.
2018-ban a közgyûlés nem
adományoz Zalaegerszeg Város
Díszpolgára címet.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Közélet

HUSZONHAT ÚJABB PARKOLÓHELY ISMÉT A BOTFY UTCÁBAN
BERUHÁZÁS A GYIMESI UTCÁBAN

 A Gyimesi utcában már zajlanak a munkálatok, a 20 millió forintos beruházás keretében 26 újabb térkõvel ellátott parkolóhelyet alakítanak ki.
– AL –
A beruházás része annak a helyi infrastruktúra-fejlesztési programnak, melynek megvalósításához Zalaegerszeg önkormányzata
1,5 milliárd forintos kormányzati
támogatást kapott, mondta Balaicz
Zoltán polgármester a sajtóbejárá-

kotja. A program harmadik része a
városban mûködõ cégek jobb
megközelítését szolgálja út- és
parkolóépítésekkel. Mindez öszszesen 29 helyszínt érint 2018.
december végéig, a komplex infrastruktúra-fejlesztési csomag befejezési határidejéig – közölte a
polgármester.

tési program segítségével. A befejezést most a kormány által támogatott
infrastruktúra-fejlesztési
csomag teszi lehetõvé. Ebbõl készül el újabb 26 parkoló, az elõtte
lévõ útszakasz szennyvíz- és csapadékvíz-hálózatának rekonstrukciójával. Továbbá újraaszfaltozzák
a Gyimesi utca összes parkolóval
érintett szakaszát a keresztezõdésig. Ugyanebbõl a csomagból a
Mókus utca útburkolatát is teljesen
felújítják a közmûvek korszerûsítése mellett. A beruházás jelentõsége, hogy teljesülhet az itt lakók régi vágya a megszépült utcaképpel.

KELEMEN BARBARA
kozmetikus

3D–4D szempillaépítés
Arckezelések
Szempilla- és szemöldökfestés
z Gyantázás, smink
z
z
z

Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.
Tel.: 06-30/469-6953

son. A megítélt összeg felhasználását három jelentõs csoportba sorolták, melynek két jelentõs eleme
a Keresztury VMK, valamint a
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok elõtti terek teljes átépítése. Az arányos városfejlesztés jegyében szinte minden városrészben lesznek út- és járdafelújítások, ami a második csoportot al-

A Gyimesi utcai parkolófelújítás
harmadik üteme is e program részeként valósul meg, fûzte hozzá
Bognár Ákos. A városrész önkormányzati képviselõje elmondta: viszonylag hosszas folyamatként jutottak el idáig, hiszen a tervezést
követõen elõször csak 31 parkolóhelyet tudtak kialakítani egy-egy
ütemben az arányos városfejlesz-

EURÓPA-NAP

VISSZAKÖLTÖZÖTT A KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

 Újra a szokott helyén, a
Botfy utcában üzemel a központi orvosi ügyelet, miután
befejezõdött az épület belsõ
helyiségeinek három hónapon
át tartó felújítása. Zalaegerszeg
városával együtt 79 település
betegeit ellátó ügyelet hétköznap este négy órától reggel
nyolc óráig, hétvégén és ünnepnapokon pedig 24 órás idõtartamban vehetõ igénybe.
– AL –
Balaicz Zoltán polgármester az
átadáson elmondta, hogy a központi ügyelet belsõ megújítása kiemelt elemként valósult meg a
TOP-program egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
keretprojekten belül. A kivitelezésre bruttó 20 millió 134 ezer forintot, míg eszközbeszerzésre bruttó
7,7 millió forintot fordítottak. A 13
háziorvosi körzetet, 17 védõnõi
körzetet és 1 ügyeleti szolgálatot
érintõ program egyik utolsó hely-

színe az andráshidai gyermekorvosi rendelõ és védõnõi szolgálat,
ahol már befejezõdött a munka.
Hátra van a Petõfi utcai védõnõi
körzet épületének rekonstrukciója, amit hamarosan megkezdenek.

MEGSZÉPÜLVE, KIBÕVÍTVE
 Mintegy 50 millió forintos beruházásból teljesen megújult az
andráshidai házi gyermekorvosi rendelõ és védõnõi szolgálat
épülete, amit a közelmúltban adtak át ünnepélyesen.
– AL –
Az épület történetéhez hozzátartozik, hogy a XIX. század közepén lakóházként létesült, majd
sokkal késõbb alakították ki keleti
részében a gyermekorvosi rendelõt, míg nyugati oldalában az idõsek klubja kapott helyett. A TOPprogram Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen címû projektjében
az elmúlt évtõl kezdõdõen nemcsak funkcionális átalakításon,
hanem bõvítésen is áteshetett.
Mindezt a védõnõi szolgálat alap-

területének növelése valamint a
meglevõ akadálymentes vizesblokk szabályossá tétele indokolta.
A meglévõ épületet északi oldalról bõvítették ki, így az új épületrészben a betegváró bejárati
szélfogója – amely egyben gyermekkocsi-tároló is – a betegváró,
valamint az orvosi szoba és annak elõtere kapott helyet. A régi
épületrészben így nagyobb alapterület jutott a védõnõi szobának,
a rendelõ mérete azonban nem
változott. A kiszolgáló funkciójú
helyiségek (zuhany, pihenõ, vi-

JÓTÉKONYSÁG

zesblokkok) szintén itt kaptak helyet.
A bõvítés és átalakítás miatt az
épületgépészeti rendszerek teljes
rekonstrukcióját is megvalósították, mely érintette a belsõ villamos hálózatot, a központifûtésrendszert, valamint a meglevõ vízés szennyvízcsatorna-hálózatot.
Az épület mögött zúzott kõvel burkolták az udvart. A pályázat keretében a kötelezõen elõírt egy normál és egy mozgássérült-parkoló
mellett további nyolc parkolóhelyet létesítettek. Eszközbeszerzésre – digitális csecsemõmérleg,
vizsgálóasztal, nyomtató, kartonozószekrények – mintegy 1,5 millió
forintot fordítottak a rendelkezésre
álló keretbõl.

Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos arról beszélt, hogy idén legalább 4,5 százalékos gazdasági növekedéssel
számolnak, ami további béremelést tesz lehetõvé az egészségügyben. Kiemelte az egészségügyi intézmények felújításának
szükségességét, mely kapcsán
bejelentette, hogy lezárult a közbeszerzés, így hamarosan folytatódhat a zöld épület félbemaradt
rekonstrukciója a zalaegerszegi
kórházban.
Bali Zoltán, a városrész önkormányzati képviselõje azt hangsúlyozta, hogy a TOP-program projektcéljai között elõnyt élvezett az
egészségügyi intézmények felújítása, korszerûsítése, tekintettel
annak társadalmi fontosságára.
Ladányi Ibolya, a Zalaegerszegi
Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetõje azt fûzte hozzá,
hogy a zalaegerszegi központi
ügyelettel érintett települések száma rendkívül nagy, amelyhez az
elmúlt évben 100.572 fõ tartozott.
2017-ben összesen 17.158 beteget – 10.050 felnõttet, valamint
7108 gyermeket – láttak el, többségüket a rendelõben, míg kisebb részüket a betegek otthonában.

ISPITA ALAPÍTVÁNY
Kérjük, adója 1%-ával támogassa
alapítványunkat
a Zala Megyei Kórház betegeinek gyógyulásáért!
Adószám: 19274391-2-20
Bankszámlaszám: 10104961-07114362-00000000
Felajánlásukat a fizioterápiás medence felújítására
gyûjtjük.

Az MSZP zalaegerszegi szervezete minden évben ünnepséget
tart az Európa téren az Európa-nap tiszteletére.
A május 9-i rendezvényen a németországi Boppard városából az
SPD 32 tagú delegációja is részt vett, Norbert Neuser európai parlamenti képviselõ vezetésével. A német vendégek Zala megyei látogatásuk keretében töltöttek két napot Zalaegerszegen.
Az eseményen Kiss Ferenc, a párt városi szervezetének elnöke
köszöntötte a megjelenteket, majd László Marcell gimnazista magyarul és németül elmondott beszédében felidézte Magyarország
Európai Unióhoz való csatlakozásának körülményeit, jelezve, hogy
a magyarok döntõ többsége a sokszínû Európához szeretne tartozni a jövõben is. Norbert Neuser köszöntõjében az európai egység
fontosságát emelte ki.

MEGHÍVÓ
A Zalaegerszegi Szív- és Érbetegek
Egyesülete esedékes összejövetelét
2018. május 30-án (szerda) 16 óra
30 perckor tartja az ÁNTSZ I. emeleti könyvtártermében. (Göcseji u. 24.)
Témák: Idõskori bõrelváltozások,
helyes bõrápolás
(15.30 órától bõrgyógyászati szûrés az elõadás kezdetéig)
Elõadó: dr. Pap Malvina bõrgyógyász fõorvos.

KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÉT!

Fotó: Seres

 A Zalaegerszegi Egyetemi Napok jótékonysági futás programján befolyt összeg átadására került sor a városházán.
A részletekrõl Balaicz Zoltán
polgármester, dr. Máhr Károly, a
megyei kórház onkológiai osztályának vezetõ fõorvosa és Bogár Adrienn, a Zalaegerszegi
Egyetemisták Egyesületének elnöke szólt. Az eseményen részt
vett az Akarattal és Hittel Alapítvány több tagja is. Elhangzott,
már hagyomány, hogy az egyetemi napok nem csak a szakmáról, a szórakozásról szólnak,
hanem van egy jótékonysági
ága is a programsorozatnak. Az

egyesület és az egyetemisták
egymásra találása, kapcsolatuk
alakulása azt üzeni, hogy a zalaegerszegi fiatalok elkötelezettek a jó célok érdekében, és
fontosnak tartják a kórház, ezen
belül is az onkológiai osztály támogatását az alapítványon keresztül.
A program keretében 300-an
futottak és összesen 150 ezer
forintot gyûjtöttek össze, amely
az onkológiai osztály eszközbeszerzését segíti.
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Aktuális

STREET FOOD FESZTIVÁL GYARAPODÁS, BIZTONSÁG, BÉKE
BÕVÜL A GASZTRONÓMIAI HÉTVÉGE

 Nyár elején ismét megrendezésre kerül a Street Food
Weekend. A gasztronómiai fesztiválra június 1–3-ig kerül sor a
Dísz téren. A részletekrõl a városházán tartottak sajtótájékoztatót
a szervezõk.
– pet –
Balaicz Zoltán polgármester elmondta: 2014-ben vetõdött fel a
város idegenforgalmának és turisztikai elemeinek fejlesztése. Ennek kapcsán több új kezdeményezés is született, illetve „frissítették”
a város hagyományos rendezvényeit.
Az újítások között szerepel két
– immár második alkalommal
megrendezésre kerülõ – nyári
program, a Street Food hétvége
és a Restart Fesztivál. A polgármester elárulta: eleinte kissé bizalmatlan volt a Street Food
Weekenddel kapcsolatban, hogy
hogyan fogadják majd a zalaegerszegiek és a környékbeliek az itt
árusított ételeket. A tavalyi rendezvény azonban nagyon jól sikerült,

beváltotta a szervezõk reményeit.
Fiatalos lendületével pedig jól illeszkedik a város fesztiváljainak
sorába. Ráadásul egy divatos jelenségrõl van szó: a street food,
vagyis az utcán árusított, akár kézben is elfogyasztható étel, a városi lét egyik fontos eleme lett az elmúlt években. Olyannyira, hogy
egy komplex, több napos programot is lehet szervezni az ételkóstolás mellé.
Az idei fesztiválon lesz több újdonság is. Mint azt Horváth Szilárd szervezõ, a Városmarketing
Iroda vezetõje elmondta, kétnaposról háromnaposra bõvül az
esemény. Tizenöt helyett idén huszonkét food truck-ból vásárolhatunk, és lesznek kísérõrendezvények is. A szombati napon például
Simon Tamással, a Mimosa kávé-

NÉPTÁNCOSDÉLUTÁN
VILLÁMCSÕDÜLET ÉS PROGRAMAJÁNLÓ

zó tulajdonosával közremûködve
egy elektronikus zenei programra
kerül sor, mely a Street Electronic
Fesztivál nevet kapta. Az este folyamán hét neves lemezlovas
szórakoztatja majd a közönséget
a kilencvenes és kétezres évek
slágereivel.
Szintén a fesztivál keretein belül rendezik meg a „Zalaegerszeg
tortája” versenyt, melyre május 27-ig
jelentkezhetnek amatõrök és cukrász végzettséggel rendelkezõ
magánszemélyek, de akár tanulók
is. Nevezni úgy lehet, hogy az elkészült torta fotóját és receptjét el
kell küldeni a Városmarketing Iroda e-mail-címére. A zsûri ezekbõl
választja ki a tíz döntõst, akik június 2-án a Báthory-iskola tanmûhelyében, ellenõrzött körülmények
között süthetik meg tortájukat. Az
eredményhirdetésre másnap az
Arany Bárány Szállodában kerül
sor. A nyertes desszert egy évig viselheti a Zalaegerszeg tortája címet, a tervek szerint pedig profi
cukrászok munkája révén a város
cukrászdáiba is eljutna. Elhangzott: a zsûri elõnyben részesíti, ha
valaki zalai alapanyagokból, gyümölcsökbõl dolgozik.
A szervezõk nevében Szabó
Zoltán elmondta: a Steet Food
Weekend kínálatában idén is megtalálhatók lesznek a különféle
grillételek, hamburgerek, kolbászok, tortillák, édes és sós palacsinták, valamint hûsítõ italok és
desszertek.

ÜNNEPI KÖZGYÛLÉS ZALAEGERSZEG SZÜLETÉSNAPJÁN

(Folytatás az 1. oldalról.)
Pro Urbe elismerésben részesült a megyei levéltár. Az intézmény a 13. század óta õriz, nyilvántart és feldolgoz iratokat. Õrzi a
zalai, zalaegerszegi múlt legbecsesebb ereklyéit. Példamutató tudományos munkát végez, munkatársai közül számosan országos kiadványok állandó szerzõi, tudományos konferenciák elõadói. Kiadványok közzétételével ismerteti
meg a város lakóit szülõföldjük történetével, legfontosabb eseményeivel. Az elismerést Molnár András, a levéltár igazgatója vette át.

Peugeot motorkerékpár (50
ccm) keveset futott, jó
állapotban eladó. Érdeklõdni:
06-20/335-2002

PÜNKÖSDI NYITVATARTÁS
 Pünkösd hétvégéjén a következõ nyitvatartással várjuk Önöket
sok szeretettel.

 Néptáncos villámcsõdületet (flashmob) szervezett a Göcseji
Múzeum a Dísz térre. Az esemény apropóját egyrészt az adta,
hogy az intézmény idén is csatlakozott a Közösségek Hete rendezvénysorozathoz, másrészt pedig soron következõ programjaikra hívták fel a figyelmet.
– pet –
A flashmobon a Csácsi Cseperedõk, a Csácsi Csimoták és az Iglice tánccsoport ifjú néptáncosai
léptek fel; vagyis tartottak nyilvános
táncpróbát, melybe bárki bekapcsolódhatott. A talpalávalót ifj. Horváth Károly és tanítványai húzták.
A rendezvényen a múzeum
munkatársaitól részleteket lehetett
megtudni a skanzen május 19-i
Nálatok laknak-e állatok? rendezvényérõl, a május 26-i régészet napi programokról és a június 23-án
megrendezésre kerülõ Múzeumok
éjszakájáról.
Ez utóbbiról megtudtuk: bár a
Göcseji Múzeum állandó kiállítása
jelenleg zárva tart, az épület pedig
fejlesztések elõtt áll, idén sem marad el az esemény. Sõt, a programok egy részét éppen ehhez az
„átmeneti állapothoz” igazították.
A múzeumi éjszaka nem véletlenül
kapta a „Mindent szabad, amit
máskor soha!” mottót. Romkocsmává alakul ugyanis egy-egy

helyiség, ahol koncertekre és kiállításokra kerül sor. A falakra pedig
bárki szabadon festhet, rajzolhat.
A részletes program hamarosan elérhetõ lesz a múzeum honlapján.

GÖCSEJI MÚZEUM
GÖCSEJI FALUMÚZEUM
• Németh János Kossuth-díjas
Május 19-én szombaton a Nákeramikusmûvész állandó kilatok laknak-e állatok? címû
állítása május 19-én, szombarendezvényen sok szeretettel
ton 9.00–17.00 óra között látovárjuk Önöket. A skanzen
gatható.
nyitva tart tehát szombaton,
ezenkívül május 20. pünkösdmájus 20-án, vasárnap zárva
vasárnap és május 21. pünmájus 21-én, hétfõn zárva
kösdhétfõn 10.00–18.00 óra
között.
KOMMUNIZMUS
ÁLDOZATAINAK EMLÉKHELYE
Zárva tart.
• A kiállítás megtekinthetõ május 22-én, kedden 14.00,
15.00 és 16.00 órakor.

A másik Pro Urbe díjjal kitüntetett szervezet a Zalaegerszegi Honvédklub Egyesület. A klub 1969ben alakult Fegyveres Erõk és Testületek Klubja néven. 1990-ben a
Magyar Honvédség Zalaegerszegi
Nyugállományúk Klubja néven
folytatta munkáját, ekkor került feladatai közé a katonai hagyományok ápolása. 2011-tõl Zalaegerszegi Honvédklub néven mûködnek, napjainkban nagyobb figyelmet
fordítanak a katonák, katonai hagyo-

mányok, katonai értékek felé. A díjat
Németh István, a klub elnöke vette
át.
A Sport mecénása díjjal elismert
FM-Vas Kft. több mint tíz éve támogatja a tekesportot, a nehezebb
gazdasági évek során is a ZTK
fõtámogatója maradt. A csapatból
több játékosnak is munkahelyet
biztosít. A klub külön köszönettel
tartozik a kft.-nek a tekesport mûködésének finanszírozásáért és az
Eb-szereplések támogatásáért.

PADLÁS- ÉS PINCETAKARÍTÁS
HELYSZÍNI JAVÍTÁSOKKAL!
Vállaljuk:

–
–
–
–
–
–

Családi házak padlásainak és pincéinek teljes takarítását.
Társasházak, ipari épületek kazán- és gépházainak takarítását.
Hulladékszállítással!
Érték- és felelõsségbiztosítással.
Helyszíni javítások precíz munkatársakkal.
Korrekt árakkal, cégeknek szerzõdéssel is!

E-mail: takcleans@gmail.com z www.facebook.com/takcleaning
Tel: +36-30/843-8091 z +36-30/517-3918
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KUTYASZÉPSÉGEK GÉBÁRTON A KÉZMOSÁS ÉLETEKET MENTHET
TÖBB SZÁZ EB ÉS GAZDI TALÁLKOZÓJA

 „Kutyainvázió” volt két napig
a Gébárti Termálfaluban, mely
otthont adott a Zala Megyei
Kynológiai Egyesület által szervezett nemzeti CAC kutyakiállításnak. A szervezõk az elmúlt
18 esztendõben szinte minden
évben lehetõséget teremtettek
hasonló programra, köztük
több alkalommal Zalaegerszegen. A kutyákat ilyenkor minõsítik és megválasztják fajtánként és életkoronként a legszebb ebeket is.

– liv –

– b. k. –
Több száz kutyus a minitõl a
nagyon maxiig és lelkes gazdáik
sátoroztak a kemping területén,
várva, hogy a bírák elõtt felvonulhassanak. Fajtiszta és hobbikutyák, törzskönyvvel vagy anélkül,
sõt keverék kutyák is megmutatták
magukat. Tenyészszemlét hirdettek számos faj esetében, nemzetközileg elismert bírák részvételével. A minõsítés elsõsorban a tenyésztõknek fontos, de mint elhangzott, a törzskönyv nélküli ku-

A KÉZHIGIÉNÉ HELYES GYAKORLATÁRÓL A NYÍLT NAPON

 A helyes kézmosás minden ujjat, ujjközt érint, továbbá a kézfejet és kézbelsõt is, és legalább 30 másodpercig tart. Ennek technikájával ismerkedhettek meg a betérõk a zalaegerszegi Szent
Rafael Kórház fõépületének aulájában, a közelmúltban.

tyák is lehetnek kiválóak. Nemcsak a küllem, de a viselkedés is
latba esik ilyenkor. S az arra járó
érdeklõdõket biztos megdöbbentette a több száz eb és embertömeg, a jövés-menés, a kozmetikázást ugatás nélkül, nyugodtan tûrõ
állatok látványa.
Az országosan kiemelkedõen
jó körülményeket biztosító két
napos gébárti CAC-ról remélhe-

FM DASzK Móricz Zsigmond
Mezõgazdasági Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
OM azonosító: 036410
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. Tel./fax: 82/510-207,
E-mail: mgszki@vipmail.hu • Web: www.mgszki.hu
Iskolánk az alábbi képzésekre hirdet
rendkívüli felvételt
a 2018/19-es tanévre, május 7–18. között:

Szakgimnáziumi képzés
(Mg. technikus):
021-es kód 4+1 év

tõleg nemcsak a gyõztesek távoztak elégedettséggel, hiszen
élmény látni a kutyák sokféleségét, szépségét, okosságát. S bár a
kutya melegben a hívogató tó ellenére muszáj volt rendezettnek
és száraznak maradni, azért végül néhány gazdi a verseny végén engedett a természet hívogató szavának, s kutyája kívánságának.

Május 5-e a kézhigiénés világnap, amely a kórházi biztonság
fontos kulcskérdésére világít rá,
miután a megfelelõ kézhigiéne az
egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések megelõzésének
egyik legfontosabb eszköze.
Dr. Halász Gabriella fõigazgató
érdeklõdésünkre elmondta, a kórházakban rendkívül sok kórokozó
van jelen, amelyek egyrészt az
alapbetegségeket okozzák, másrészt társulnak egyes betegségekhez. Ezért a kórházon belül nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a
kézhigiénére, hiszen az ápolók, a
gyógyító személyzet is átviheti,
szétterítheti a kórokozókat, ahogy
a betegek és a hozzátartozók is,
ha nem mossák meg kezüket alaposan. A nyílt napot ezért szervezték, hogy a lakosságot is partnerül
hívják ebben a fontos kérdésben.
A hozzátartozóknak is szükséges
tudni, hogy mielõtt a beteget megérintik, mossák meg kezüket, és
tegyék ezt akkor is, mikor távoznak, hogy semmilyen kórokozót ne
vigyenek haza. A fõigazgató továbbá elmondta, hogy évek óta
monitorozzák dolgozóik kézmosási gyakorlatát, melyben ugrásszerû javulást látnak. A betegellátás
biztonságának növelése érdekében egy kétszázmillió forintos költségvetésû pályázatot valósítanak
meg jelenleg, melybõl 130 millió
forintot kézfertõtlenítõ adagolók,

FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓ
ZALAEGERSZEG, 2018. JÚNIUS 9. SZOMBAT
 Az Egerszeg
Fesztivál keretében
megrendezik

Szakközépiskolai képzés:
022-es kód Gazda
023-as kód Lovász
Az alábbi képzésre is várjuk a jelentkezéseket:

Szakiskolát végzettek középiskolája
2 éves, érettségire felkészítõ képzés

a XVIII.
Zalaegerszegi
Fúvószenekari
Találkozót, melynek
helyszíne a Dísz tér.
10.30-TÓL KÉK LÁMPÁS FELVONULÁS AZ ADY MOZITÓL,
KONCERTEK 11 ÓRÁTÓL A DÍSZ TÉREN.

valamint a kézmosás pontosságát
ellenõrzõ szkennerek beszerzésére fordítanak. Ezeket elhelyezik az
osztályokon, így a bent fekvõ, a
vizsgálatokra érkezõ betegeknek,
illetve a hozzátartozóknak egy-

lõje. Az érdeklõdõknek nem csak
bemutatta a helyes kézmosás
technikáját, de felhívta a figyelmet
annak fontosságára, miszerint
semmilyen kórokozó ne kerüljön
ki, illetve be a kórházakba. E tekintetben nem egyszerû kézmosásról, hanem a gombák, vírusok,
baktériumok elpusztításáról van
szó, melynek egyetlen hatékony
eszköze a kézfertõtlenítõ szer. A

aránt lesz lehetõségük a kézmosásra. A kézhigiéné hozzátartozik
a mindennapokhoz, amire, mint
minden másra, gyermekkorban
kell felhívni a figyelmet. A Napsugár Úti Óvodában ezért indítottak
egy programot, mely során a gyerekek megismerhetik a helyes kézmosás fortélyait kollégáiktól.
Nem tudhatjuk, hogy akikkel találkozunk a mindennapok során,
milyen kézhigiénés kultúrával rendelkeznek, figyelmeztetett Kerekes András, a kórházzal együttmûködésben álló Allegro Kft. képvise-

hétköznapi életben is érdemes
használni, ha utazunk, idegen WC-t,
vagy irodai eszközöket használunk, mert a fertõzésveszély igen
nagy.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2009-ben kampányt indított „Ments életeket: Moss kezet!” címmel, azóta minden évben
május 5-én szervezik meg a
kézhigiénés világnapot. A WHO
felhívására Magyarország 2010ben csatlakozott a „Felhívás a betegellátás globális biztonságáért”
programhoz.
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TITKOK, NYOMASZTÓ ÉRZÉSEK VÁROSVEZETÕK NYOMÁBAN
HÉTKÖZNAPI HAZUGSÁGOKRÓL A PSZICHO ESTEN

 Mindenkinek vannak titkai; egyéneknek, családoknak, más közösségeknek egyaránt. Kisebbek, nagyobbak, olyanok, amiket
mélyre temettünk, és olyanok, melyekre gyakorta gondolunk.
Vannak, amik nyomasztanak nap mint nap, és vannak olyanok,
melyekrõl nem is tudjuk, hogy tudat alatt hatnak ránk.

– pP –
Kapcsolati titokról, hazugságokról volt szó a legutóbbi Pszicho
Estek rendezvényen, melynek
vendége ezúttal Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszichológus volt.
A szakemberrel ezúttal is az est
háziasszonya, Nagy Réka klinikai
szakpszichológus beszélgetett.
Mi a titok? Szakmai szempontból meg lehet-e pontosan határozni ezt a kissé misztikusnak tûnõ fo-

vagyunk elegek mások számára.
A titkok persze nem egyformák:
vannak bagatell dolgok, amiket mi
magunk nagyítunk fel, és vannak
olyanok, amik tényleg nyomasztó
teherként nehezednek az egyénre
vagy a családokra. Még akár generációkon keresztül is; anélkül,
hogy az utódok tudnák, hogy miért
is szoronganak. Ennek oka többek
között az, hogy már gyermekkorunkban átvesszük a szülõi mintákat, így már korán eldõl, hogy fel-

Orvos-Tóth Noémi és Nagy Réka

galmat? Nyilván igen, hiszen a
nyomasztó titkokból, elfojtásokból
fakadó lelki problémákra, illetve az
ezekbõl eredeztethetõ fizikai tünetekre létezik terápia. Titok pedig
bármi lehet, amirõl azt gondoljuk,
hogy nem megosztható. Nagyon
sok félelem is társul hozzá. Mi
lesz, ha kiderül, csak nehogy rákérdezzenek, nehogy elszóljam
magam. A szakember szerint sokszor többet aggódunk miatta, mint
amekkora a valószínûsége annak,
hogy ténylegesen rákérdez valaki
arra a dologra, amit rejtegetni próbálunk a világ elõl. Mégis; nagyon
felszabadító, ha beszélhetünk róla.
Gyakran szégyenérzet társul a
titokhoz, az az érzés, hogy vállalhatatlanok vagyunk, hogy ha valami kiderül rólunk, nem tudunk beilleszkedni, elhagynak minket. Folyamatosan félünk attól, hogy nem

nõttként mennyire tudunk bizonyos dolgokról kommunikálni.
A pszichológus szerint a magyar társadalomra nagyon is jellemzõ az elfojtás, az önbizalomhiány, a nem beszélés; vagyis a
„kibeszéletlenség”. Még a nagy
történelmi tragédiákat, traumákat
(és azok családokra gyakorolt hatását) sem kezdtük el feldolgozni.
Pedig ma már az is igazolható tudományosan, hogy a szorongás
sejtszinten átörökíthetõ az utódokba. A pszichológusnak sok olyan
páciense van, akik ilyen történelmi
traumákat hordoznak magukban.
Szinte nincs olyan család, ahol ne
lenne valami titok, és csak idõ kérdése, hogy mikor dõlnek ki a
csontvázak a szekrénybõl.
Az egyik legnagyobb gond az,
hogy a titok nemcsak egyszerû teher, hanem sok esetben rengeteg
hazugság is kapcsolódik hozzá. A

titok fenntartásához ugyanis egyre
jobban el kell ferdíteni a valóságot,
az egyén pedig ördögi körbe kerül,
ami még nyomasztóbbá válik. Párkapcsolati szintre levetítve a kérdést: minél inkább titkolózunk, minél inkább eltitkoljuk érzéseinket a
másik elõl, annál inkább elidegenedünk egymástól. Hosszú távon
ez a kapcsolat végét jelentheti.
Na, de mi a helyzet a hûtlenséggel: bevalljuk, vagy ne valljuk?
Orvos-Tóth Noémi szerint erre
nincs egyértelmû válasz. A szakemberek többsége azt mondja,
hogy egy egyéjszakás kalandot
(tényleg csak egy!) inkább ne. Ha
viszont már hosszabb ideje van
egy harmadik fél a kapcsolatban,
akkor jobb tiszta vizet önteni a pohárba. Bármilyen meglepõ: a félrelépés sokszor meg is mentheti a
haldokló párkapcsolatot, mert
nemegyszer éppen emiatt kezdenek el a párok õszintén beszélni
egymással. Több példa is volt arra, hogy sikerült megmenteni és
pozitív irányba terelni a haldokló
viszonyt, a kihunyni látszó érzelmeket.
A pszichológus szerint a legfontosabb, hogy megtanuljunk beszélni az érzelmeinkrõl, és hogy mindig
figyeljünk oda a másikra: vajon mit
érez õ? Pláne, mert az elfojtás, titkolózás tényleg olyan nyomasztóvá válhat, hogy megbetegítheti az
embert. Ezért jobb az õszinteség,
a felszabadult érzelmi klíma.

PROGRAMAJÁNLÓ

 A Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben Farkas Ferenc
szobrászmûvész kiállítását
május 18-ig még megtekinthetik
az érdeklõdõk.
Május 24-én 19 órakor az Egerszegi Páholy vendége ezúttal
Geszti Péter lesz.
Az Apáczai Csere János Mûvelõdési Központban május 18-án
délelõtt 10 órakor kezdõdik a
Nyugdíjas tízpróba, melyre a
szervezõk várják az érdeklõdõket.

KÖTETBEN A VÁROSBÍRÓK ÉS POLGÁRMESTEREK ÉLETÚTJA

(Folytatás az 1. oldalról.)
A mostani kötet az ülés anyagából, illetve a tanulmányokat illusztráló fotókból tevõdik össze. A
kiadványt dr. Gyimesi Endre történész szerkesztette (aki a kötetben
a 20. század elsõ felének három
polgármesterérõl értekezik), a
könyvterv és a nyomdai elõkészítés Seres Péter munkáját dicséri.
A könyv további szerzõi Kapiller
Imre, Csomor Erzsébet, Foki Ibolya, Megyeri Anna, Béres Katalin,
Paksy Zoltán és Káli Csaba, akik
az egyes városvezetõk életútján
keresztül Zalaegerszeg fejlõdésének, vagy éppen megtorpanásának legfontosabb idõszakaiba is
beavatják az olvasót. Megjelenítve
közben az országos vagy a nemzetközi politikai helyzet településre
gyakorolt hatását is.
Dr. Gyimesi Endre a tanulmánykötetet bemutatva utalt rá: a
már ismertebb nevek (Kovács Károly, Botfy Lajos, Czobor Mátyás)
mellett, nagyon sok várostörténeti
újdonság és érdekesség olvasható, és a képek között is vannak ritkaságok. Kapiller Imre és Csomor
Erzsébet jóvoltából megelevenedik a városbírók idõszaka. Ezenkívül sikerült korabeli fotót találni
Várhidy Lajos (1900–1907), dr.
Korbai Károly (1908–1915), dr.
Keresztury József (1915–1918) és
dr. Tamásy István (1936–1944)
polgármesterekrõl. Utóbbi tevé-

kenységérõl korábban alig tudtunk
valamit, most pedig életútjának és
városvezetõi munkájának jó részét
nyomon követhetjük, a nem túl
boldog végkifejletig.
Ez is jelzi, hogy a tanulmányokat olvasva megannyi sors elevenedik meg elõttünk; sikerek, kudarcok, bukások, nagyszabású
tervek és meghiúsult álmok. Melyek hátterében egyéni döntések,
vágyak, vagy párt- és lobbiérdekek éppúgy állhatnak, mint a
nagypolitikához kapcsolódó események, melyek hatása vidékre is
lecsapódott. Jó példa erre a II. világháború utáni idõszak, amikor a
fokozatosan egy párt kezébe koncentrálódó politika teljesen átvette
az uralmat a közigazgatás felett. A
tanácsrendszer kiépülése elõtti év
(1949–50-ben) többek között amiatt is érdekes, hogy a város egyetlen nõi polgármesterének mozgalmas életútjába is betekintést nyer-

hetünk – fogalmazott a szerkesztõ.
A könyvbemutatón elhangzott:
az önkormányzat által támogatott
kiadvány 650 példányban jelent
meg, és bár kereskedelmi forgalomba nem kerül, a könyvtárakba,
levéltárba, közintézményekbe eljut,
így bárki számára hozzáférhetõ.
A kötet megjelenését üdvözölte
Balaicz Zoltán polgármester is, aki
elmondta: több született, mint egy
egyszerû tanulmánykötet. Látványosabb, olvasmányosabb és a
laikusok számára is befogadhatóbb írásokat tartalmaz, mint sok
korábbi kiadvány. A megértést segíti a kötetben megjelent 160 fotó
is. Az efféle könyvek mindig kicsit
a jövõnek is szólnak, hiszen városvezetõként érdemes elgondolkodni azon is, hogy vajon harmincnegyven év múlva hogyan értékeli
majd az utókor a mostani idõszak
polgármestereinek munkáját.

ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!

„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR
Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035
Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu  Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187.
SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK
KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK
Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…

ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET!

DÓZSA-NAPOK JEL A NEVES FILOZÓFUS EMLÉKÉRE
TÁNCJÁTÉKKAL, KIÁLLÍTÁSSAL

BUDAPESTI TÁRLATON BUDAHÁZI LEGÚJABB MÛVE

 Jel címû, 2018-ban készült legfrissebb munkájával szerepel
Budaházi Tibor festõmûvész azon a budapesti csoportos kiállításon, melyet Karátson Gábor (1935–2015) Kossuth-díjas magyar
író, filozófus, festõmûvész emlékére szervezett a Magyar Festõk
Társasága.
– pet –

 Ismét vidám programokat kínált a május 9–15. között a Dózsanapok, mely a Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfiú címû zenés, táncos mesejátékkal vette kezdetét 90 gyermek elõadásában. A Dózsa György Tagiskolában idén 32. alkalommal ünnepelt
az intézmény 608 tanulója tanáraikkal együtt.
Makovecz Tamás igazgató
fantasztikus produkciónak értékelte az elõadást, külön kiemelve
a benne részt vevõ gyerekek és a
felkészítõ pedagógusok tehetségét. Hagyomány, hogy ekkor kiál-

lítást is nyitnak a grafikus alkotócsoport munkáiból. A tûzzománc
szakkör idén is meglepetés mozaikképpel kedveskedett, melynek a „Vasarely fabulái” címet adták.

A Fuga Budapesti Építészeti
Központban május 3-án nyílt tárlaton félszáznál is több hazai képzõmûvész vesz részt egy-egy mûvével. Mint azt Budaházi Tibor lapunknak elmondta: a nyílt beadású, tematikai megkötés nélküli kiállításra egy szakmai zsûri választotta ki az alkotásokat. Õ két festményével pályázott, a zsûri a Jel
mellett döntött.
Karátson Gábor a rendszerváltozás után az elõ elnöke volt a Magyar Festõk Társaságának, melynek a kezdetek óta tagja Budaházi
is. Azért is küldött alkotást a fõvárosi kiállításra, mert régi ismeretség fûzte a képzõmûvész filozófushoz. Mûveltsége, kitartása, in- hogy több száz alkotásból kellett a
tellektuális festészete sokak szá- zsûrinek kiválasztania, hogy mi
mára példaértékû; jelzi ezt az is, kerüljön most a galéria falaira – fo-

galmazott a zalaegerszegi alkotó.
A mûveknek nem kellett Karátson
szellemiségére, stílusára reflektálni. A festõmûvész szerint ez nem
is lenne mûködõképes dolog. Öszszekötõ kapocs a mostani alkotók
és az elhunyt mûvész között talán
a kísérletezés iránti vágy lehet.
A seregszemlén – mely május
21-ig látható a Fugában –

Karátson Gábortól is látható egy
kép, afféle tiszteletadásképpen.
Budaházi Tibor jelenleg is alkot:
készül a nyár eleji szegedi
Táblaképfestészeti Biennáléra, jövõre pedig Zalaegerszegen szeretné egy egyéni kiállítás keretében
bemutatni legújabb munkáit. Mindeközben szervezi az idei GébArt
Nemzetközi Mûvésztelepet is.
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Városháza

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

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

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK
Cím

Alapterület
(m2)

Szobaszám

Egyéb helyiségek

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

összkomfortos

215

8.170

összkomfortos

215

7.740

Átalszegett u. 23/A
A fsz. 6.

38

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély

B fsz. 5.

36

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2018. május 24-én 15.45 órától 16.45 óráig a helyszínen. A
szálláshelyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

GONDOZÓT

KERESNEK

A Zalaegerszegi Gondozási Központ házi segítségnyújtás-jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás szolgáltatása felvételt hirdet határozatlan idõre gondozó munkakörbe.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– szociális gondozó, ápoló képesítés
– büntetlen elõélet
– Zalaegerszegi lakó- illetve tartózkodási hely
FELADAT:
– ápolási, gondozási feladatok ellátása Zalaegerszeg város területén az ellátottak otthonában
– jelzõrendszeres házi segítségnyújtás ügyeletes gondozói feladatainak ellátása (ügyeleti ideje alatt
készenlétben, telefonos elérhetõségben van, riasztás esetén 30 percen belül az ellátott lakására érkezik, és szakszerû segítséget nyújt számára)
A JELENTKEZÉSHEZ CSATOLANDÓ:
– szakmai önéletrajz
– végzettséget igazoló okiratok másolata
BÉREZÉS: KJT. alapján
Az állásról bõvebb információ kérhetõ Tatainé Tóvári Annamáriától a 92/596-123/14 mellék telefonszámon vagy személyesen az intézményben.
Pályázati beadási helye: Zalaegerszegi Gondozási Központ (Zalaegerszeg, Kossuth u. 58–60.)
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

Pályázat benyújtásának helye és határideje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2018. május 30. (szerda)
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.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha
– határidõn túl nyújtották be,
– nem a 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 kívánta
megtéveszteni az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra,
– a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.
Nem nyújthat be pályázatot öt éven belül az a személy
a) aki önkényes lakásfoglaló, vagy jogcím nélküli önkormányzati lakáshasználó volt,
b) aki önkormányzati lakásának bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében lemondott,
c) akinek önkormányzati lakásbérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1)
bekezdése alapján felmondással szûnt meg,
d) aki olyan önkormányzati bérlõ háztartásában rendelkezett bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel, akinek a bérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1) bekezdése
alapján felmondással szûnt meg,
e) akinek lakhatása jogcím nélküli lakáshasználóként vagy a háztartásában élõ más személyként önkormányzati lakbértartozás, külön szolgáltatásokkal kapcsolatos díjtartozás vagy közüzemidíj-tartozás miatt szûnt meg.
– Az ötéves idõtartamot az a)–b) pontok esetében a kizárásra okot adó körülmény bekövetkezésétõl,
a c)–e) pontok esetében a lakás visszaadásának idõpontjától kell számítani.
– Nem nyújtható be pályázat öt év után sem az önkormányzat (önkormányzati lakáskezelõ szerv) felé
fennálló tartozás megfizetéséig vagy a tartozás behajthatatlanná minõsítéséig.
Szálláshasználó kijelölése:
A javaslattételnél és a kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat elõnyben részesíteni:
1. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
2. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
3. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
4. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
5. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
6. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
Azonos családi állapottal rendelkezõk (házastársak, regisztrált élettársak illetve egyedülálló személyek)
közül azt kell elõnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb.
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ letelte után soron következõ ülésén (várhatóan 2018. június 14-én). A pályázattal kapcsolatos
részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.: 92/502139 vagy 92/502-140).

FELHÍVÁS
a hátrányos helyzetû gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõ, halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek részére
a 2017/2018. tanév nyári tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó
szünidei gyermekétkeztetés biztosítása céljából
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
szóló 328/2011. (XII. 29.) korm.rendelet alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet
biztosít a szülõ, törvényes képviselõ kérelmére
bölcsõdés, azaz öt hónapos kortól a 18. életév betöltéséig
a hátrányos helyzetû gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ,
halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek
részére az alábbiak szerint:
A 2017/2018. tanév nyári tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetései
igénybevételének lehetõsége:
A szünidei étkezést igényelhetik azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ,
hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek, akinek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a jogszabályokban meghatározottak szerint fennáll.
A 2017/2018. tanév nyári tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetései
biztosításának idõtartama:
2018. június 25. és 2018. augusztus 24. (44 munkanap az iskolai nyári szünet ideje alatt)
A 2017/2018. tanév nyári tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetései
igénybevételének helyszíne:
Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola Székhelyintézménye
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 68. (Az iskola étkezõje)
A 2017/2018. tanév nyári tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetései
igénybevételének módja:
„Nyilatkozat a Gyvt.21/C §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésû nyomtatvány kitöltése, aláírva az ellátást igénylõ szülõ, más törvényes képviselõ részérõl.
A nyilatkozatok személyes leadásának határideje, címe:
2018. június 14. (csütörtök)
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
A 2017/2018. tanév nyári tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetései
biztosításának módja:
A nyári napközis tábori ellátást igénybe vevõ gyermekek 12 órától vesznek részt az étkezésben.
Azon gyermek számára, akik nem igénylik a nyári napközis tábori ellátást, azoknak a fent megjelölt idõszak (2018. június 25–augusztus 24.) kérelmezett munkanapjain van lehetõségük a déli meleg fõétkezés helyben történõ elfogyasztására 11–12 óra között. (Ha az étel helyben történõ elfogyasztását a gyermek elõre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított ételt a
szülõ elviheti!)
Mivel az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés biztosítása közpénzbõl történik, határozottan kérjük, hogy ha nem kívánja a megjelölt idõpontok bármelyikében az étkezést igénybe venni, úgy azt
feltétlenül mondja le az ingyenesen hívható zöldszámon (06-80-210-411) az étkezést megelõzõ
nap 08.30-ig, hogy ezzel elkerülhessük a közpénzek pazarlását!
Nyári napközis ellátásban történõ részvétel:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ, hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû, általános iskolás korú gyermekek részére is lehetõség van a nyári napközis tábori ellátás igénybe vételére, melynek kedvezményes térítési díja: 160 Ft/gyermek/nap. (A mellékelt, a nyári
napközis tábori ellátás igénybe vételére vonatkozó jelentkezési lapot a „Nyilatkozat a Gyvt.21/C §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésû nyomtatvánnyal együtt kérjük a fent
megjelölt határidõig a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ részére eljuttatni.)
Az étkezési térítési díj befizetése elõre, az aktuális hét elõtti szerdai napon 7.30–17.00 óráig történik, a
Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ földszintjén kijelölt pénzkezelõ helyén. (8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.) Befizetés hiányában a hétfõi étkeztetést nem tudjuk biztosítani.
Más egyéb esetben az étkezési térítési díjat mindig két munkanappal elõbb kell befizetni a ZeGesz étkezési csoportjánál Zalaegerszeg, Kis u. 8. sz. alatt, hétfõtõl péntekig 07.00–08.30 óráig. (Megközelíthetõ: Zala Plaza felõli oldal, Kis utcai bölcsõde gazdasági bejárata elõtti épület).
Tájékoztatom, hogy bölcsõdés- és óvodáskorú gyermek esetén a szünidei gyermekétkeztetés a következõ idõszakra vehetõ igénybe: a bölcsõdei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának
idõtartama alatti munkanapokon. (A bölcsõde és az óvoda nyári zárva tartásáról az intézményekben
kérhet felvilágosítást!)
Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni és gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete
még nem került megállapításra, úgy ez irányú kérelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfogadási idõben terjesztheti elõ.
A beadásnál kérjük vegye figyelembe, hogy az ügyintézési határidõ 21 nap.
Ügyfélfogadási idõ: kedd, péntek: 8–12 óra, szerda: 13–18 óra, csütörtök: 13.00–16.30 óra között.
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Sport

MÉG NEM TUDJÁK, HOL VÉGEZTEK DUPLA MOTIVÁCIÓT JELENT SZÁMÁRA A HELYSZÍN
AZ ELSÕ ÉV UTÁN AZ ÚJ RENDSZERÛ BAJNOKSÁGBAN

 Befejezõdött a bajnokság a röplabdázóknál. A ZTE RK férficsapata az új rendszerû lebonyolításnak köszönhetõen – mert a versenykiírás nem egyértelmû – még nem tudja, hányadik helyen
zárt. Annyit lehet tudni, hogy nem az élen.

– A bajnokság elején örültünk
az új rendszerû bajnoki lebonyolításnak – hangoztatta Merth Attila,
a ZTE RK elnöke. – Minden hétvégén volt mérkõzés, annak köszönhetõen, hogy az NB I-es csapatok junioregyüttesei az alapszakaszt nálunk játszották. A csoportban a juniorok mellett a három NB
II-es csapat a ZTE, a Szombathely és a Gyõr együttese volt. A
folyamatos terhelésben a bajnokság végére elfáradtunk, s amikor
nem a két juniorcsapattal mérkõztünk a rájátszásban, mindössze
egy mérkõzést nyertünk. A versenykiírás nem fogalmaz egyértelmûen, így nem tudjuk, hogy a
második vagy harmadik helyen
zártunk. Ha az alapszakasz mérkõzései is beszámítanak, másodikak vagyunk, ellenkezõ esetben
harmadikok. A két riválisunk egyetemi csapat, tele fiatalokkal, jobban bírták a bajnokság hajráját.
Ennek ellenére elégedett vagyok,
mivel a bajnokság során több jó
képességû juniorcsapatot megszorongattunk.
– A bajnokság elõtt úgy látták, hogy a jelenlegi lebonyolítás jobb, mint a régi tornarend-

szerû. Most is ez a véleményük?
– Problémát az jelentett, hogy
alaposan nõtt a mérkõzések száma, és egy amatõr csapat ezt
nem bírta el. Tizennyolc találkozó
az alapszakaszban, utána a rájátszás, sok volt a játékosainknak.
– Már mûködik a nõi szakág
is a ZTE-nél. Hogyan szerepeltek?
– A lányok a dunántúli bajnokságban vettek részt. Ellenfeleik a
Gyõr, a Sopron, az Ajka és a két

szombathelyi együttes volt. A jó
színvonalú, erõs bajnokságban
nõi csapatunk a harmadik helyen
zárt. Megfelelõ utánpótlásháttérrel
pár éven belül ott lehet az NB IIben.
– Hol tart az utánpótlás nevelése a ZTE RK-nál?
– Mára már egy U–19-es csapatot – amely magában foglalja a
juniorokat és egy U–13-as csapatot is – tudunk versenyeztetni a
fiúknál. A lányoknál is van egyegy U–19-es, U–15-ös, U–13-as
együttesünk. Elmondható, hogy
széles alapokon nyugszik az utánpótlásunk. A nevelésnek a klub újjá alakulásától fogva fontos szerepet szántunk. Pár éven belül szeretnénk elérni, hogy röplabdában
az utánpótlás-nevelés fellegvára
legyen Zalaegerszeg. Be kell látnunk, hogy a fiatalok többsége
Egerszegrõl továbbtanul, nem
marad a városban. Így felnõttszinten nagy álmokat egyelõre nem
dédelgethetünk.
– A röplabda is bekerült a
társasági adóból támogatható
sportágak közé. Mit jelent a
ZTE-nek?
– Nagyon sokat. Gyarapodott
az igazolt játékosaink száma. A
társasági adó fõleg az utánpótlásnevelésre fordítható, így sokat jelent a nevelés szempontjából az
így megszerezhetõ forrás.

ÉREMESÕ A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
VASBAN
 A regionális úszóbajnokság
Szombathelyen megrendezett
3. fordulójában a Zalaegerszegi
Úszó Klub versenyzõi 13
arany-, 17 ezüst- és 10 bronzérmet szereztek.
Horváth Tamás edzõ elmondta,
hogy a felkészülési idõszak jelenlegi szakaszában inkább a hosszú
távú országos bajnokságra készülnek, kevésbé a sprintre. Ezért
kissé meglepõ számára, hogy az
50–100–200 méteres, azaz a viszonylag rövidebb távokon többen egyéni csúcsot is tudtak úszni.
Egerszegi aranyérmesek:
Gergye Ákos (2002/A) 200 hát;
Betlehem Dávid (2003/A) 400
gyors; 200 pillangó, Gergye Milán
(2004/B) 400 gyors, 200 hát;
Nagy-Selmeczy Csongor (2005/C)
400 gyors; Molnár Noel (2005/C)
200 pillangó; Scheffer Eszter
(2007/E) 50 pillangó: Dóra Csepke
(2007/E) 200 gyors; 50 gyors; Jakab Balázs (2007/ E) 100 pillangó
és Paksa Borbála (2008/F) 400
gyors, 50 gyors.

GAÁL LEVENTE
A PARAÚSZÓ EB-N
A Hódmezõvásárhelyen megrendezett paraúszó országos bajnokságon Gaál Levente (ZÚK) a
látássérült kategóriában 100 m
mellen (1.31,75) és 50 m mellen
(35,50) mellúszásban aranyérmet
szerzett. 100 m gyorson pedig a 2.
legjobb
idõeredménynyel
(1:15,44) ért célba.

ELADÓ! Belvárosi, 56 m2es, felújított, gázas lakás,
azonnali beköltözési lehetõséggel.
Érdeklõdni
a 06-30/719-0088-as
telefonszámon lehet.

Atomerõmû SE Paks–Zalakerámia ZTE KK
85-79 (26-23, 19-18, 24-15, 16-23)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Középszakasz, középház,
Paks.

Szeged 2011-Grosics Akadémia–ZTE FC
2-0 (0-0)
NB II-es férfi labdarúgó-mérkõzés, Gyula.
Balatonfüred FC–ZTE FC
3-3 (1-1)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés, Balatonfüred.
Egerszegi KK–SZESE Gyõr
26-29 (11-14)
NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.
Tarr Andráshida SC–FC Ajka
1-3 (0-0)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg-Andráshida.
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Út a munkaerõpiacra
EURES Információs Fórum
TÉMA:
Tájékoztatás a biztonságos uniós munkavállalással
kapcsolatos tudnivalókról álláskeresõk részére
HELYSZÍN:

HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
8800 NAGYKANIZSA, SZÉCHENYI TÉR 5–9.

Idõpont: 2018. május 24. 10–11 óráig
Részvételi szándékát 2018. május 21-ig
a nemeth.alexandra@zala.gov.hu e-mail-címre jelezze!

FEHÉR ZOLTÁN ELSÕ EGYÉNI VILÁGBAJNOKSÁGA

 A tekézõknél befejezõdött a bajnokság, csak a válogatott versenyzõkre vár még feladat. Az egyéni világbajnokságot Romániában, Kolozsváron rendezik meg. Annak ellenére, hogy ZTK
FMVas férfi-, a ZTE ZÁÉV nõi csapata egyaránt bajnok lett, Fehér
Zoltán személyében mindössze egy felnõtt tekézõ szerepel a vb-n
Egerszegrõl.
– Nem félsz a vb-n?
– Értem a kérdést, mivel ott
születtem, de nem félek. Sajnálom, hogy a ZTK FMVas-ból többen nem kerültek be a csapatba,
ez a szövetségi kapitány döntése,
övé a felelõsség is.
– Számítottál rá, hogy ott
lehetsz a magyar válogatottban?
– Tíz éve vagyok a ZTK FMVas
játékosa, a legjobb szezonomat
produkáltam. Nagyképûség nélkül
mondom, számítottam rá, hogy ott
lehetek a magyar csapatban.
– A világbajnokságon mely
versenyszámokban indulsz?
– A klasszikus 120 dobásos
versenyszámban minden utazó játékos szerepel. Lesz vegyes páros
is. A lányokkal együtt versenyzünk. Információim szerint itt is
mindenki pályára lép, de ebbe belejátszhat az elsõ számban nyújtott teljesítmény is.

– Milyen eredményt vársz
magadtól?
– Az elsõ egyéni világbajnokságom lesz, a maximumra törekszem.
A folytatáshoz az elsõ 32-ben ott
szeretnénk lenni, a többit meglátjuk.

Nagyon nehéz lesz, mert az egyéni
vb-n csak magára számíthat a játékos. Sok hiba nem fér bele.
– Mit jelent számodra, hogy
Romániában, Kolozsváron lesz
a vb?
– Dupla motivációt jelent számomra a világbajnokság helyszíne. A családom kint lesz az
eseményen, szurkol nekem, kötelességem lesz ott jól szerepelni.
– Visszanézve a ZTK FMVas
idényére, sokak szerint a legjobb játékoskerettel rendelkezõ csapat nyerte a bajnokságot. Osztod ezt a véleményt?
– Megítélésem szerint a Szeged gyengült, a Répcelak pedig
nem tudott erõsíteni. Tízfõs játékoskeretünk a magyar honban jelenleg a legjobb.
– Idén a nagy „hármasból” –
a bajnokság és a világkupa sikerült, a Bajnokok Ligája nem. Jövõre megcélozzátok a nagy hármast?
– Takács László elnök úr minden bajnoki szezonkezdés elõtt az
említett hármast jelöli ki maximális
célként. Jövõre jó lenne ezt teljesíteni.

A 30 ÉVVEL EZELÕTTI BAJNOKOK ÜNNEPLÉSE
 Harminc éve, 1988. május 8-án, második vidéki csapatként lett
Dr. Gyimesi Endre, a ZTE KK
bajnok a ZTE férfi kosárlabdacsapata. A Gellér Sándor edzõ által társadalmi elnöke szintén az elsõ
irányított csapat a Magyar Kupát is elhódította ebben az évben. A bajnokok, kupagyõztesek irányduplázás addig egyetlen vidéki csapatnak sem sikerült.
mutatását emelte ki. A harminc évvel ezelõtti gyõzök egy folyamatot
Az ünnepségen Ekler
indítottak el a városban, az
Elemér újságíró, fõszervezõ,
elsõ bajnoki címet követte
a rendezvény moderátora
a többi. Jellemzõ volt a
egyenként szólította a színZTE-re, hogy nem hiápadra az egykori gyõzöket:
nyoztak a csapatból a saBérczes Istvánt, Bencze Taját nevelésû játékosok.
mást, Farkas Lászlót, Dobi
Ezután Stárics Kornél, a
Antalt, Bencze Ákost (nem
ZTE ügyvezetõje és Kis
tudott eljönni), Kovács AttiAttila technikai vezetõ
lát, Góczán Gábort (õ sem
megajándékozta a hajdani
jött el), Földesi Attilát, Szûcs
bajnokcsapat játékosait,
Józsefet (csapatkapitány),
vezetõit.
Bodrogi Csabát (szakmai elfoglaltA csapat tagjait elsõként dr.
Majd levetítették a bajnoki
sága miatt maradt távol, utánpót- Sifter Rózsa, a Zala Megyei Kor- döntõ mintegy 20 perces összeláscsapata Nyíregyházán szere- mányhivatal kormánymegbízottja foglalóját. A jelenlévõk ismét átélpelt), Gáll Tamást, dr. Németh Ist- köszöntötte, majd Balaicz Zoltán hették a harminc évvel ezelõtti élvánt (csapatorvos), Boronyák Ró- polgármester hangsúlyozta, a ményt.
bertet (gyúró) és Gellér Sándort ZTE elsõ csapatbajnokai a labdás
A vetítés után a játékosok és
(edzõ). Az egykori bajnokok az Il- sportágban megalapozták, hogy a vezetõk rögtönzött élménybeszálés együttes nagy slágerére: „Újra város késõbb megkaphatta a molót tartottak, hogy mi történt veitt van a nagy csapat” vonultak be. Nemzet Sportvárosa címet.
lük az elmúlt 30 év során.

ÚJ SKODA KERESKEDÉS ÉS SZERVIZ EGERSZEGEN
 Ünnepélyesen átadták Zalaegerszegen, a Bozsoki úton a
Spirit Auto Kft. új Skoda márkakereskedését és márkaszervizét.
A Gála Társastáncklub rövid
bemutatója után Kláb Tamás, a
vállalkozás társtulajdonosa üdvözölte a megjelenteket, majd
kifejezte azon reményüket, hogy
vállalkozásuk Kaposvár után
Zalaegerszegen is vezetõ szerepet tölt majd be.
Németh János, a Porsche
Hungária Kft. Skoda márkaigazgatója röviden felidézte a világ
harmadik legrégebbi autógyártójának történetét, szólt fejlesztési elképzeléseirõl. Kiemelte,
hogy a márka óriási modellválasztéka a jövõben tovább bõvül, többek között 2020-ra elkészül a teljesen elektromos autójuk.
Reményeik szerint az
egerszegi
márkakereskedés
évente 250–300 autót értékesít
majd.
Balaicz Zoltán polgármester
arról szólt, hogy ez a beruházás

is hozzájárul Zalaegerszeg város foglalkoztatási helyzetének
további javulásához. Amelyre
egyébként is büszkék lehetünk,
hiszen 2015 óta négyezer új
munkahely létesült itt, s mind-

össze 2,2 százalék a regisztrált
munkanélküliek száma, ami az
országos átlagnál jóval alacsonyabb. Hangsúlyozta, meg kell

becsülni azokat a cégeket, amelyek a társadalmi felelõsségvállalás területén is komoly szerepet vállalnak – a Spirit Autó Kft.
pedig már idáig is bizonyította,
hogy ezek közé tartozik.
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Hirdetés

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGKEZDÕDNEK A ZÖLD-ZALAPART – ZALA-HOLTÁG REVITALIZÁCIÓ ÉS
REKREÁCIÓS CÉLÚ VÍZPARTI SÉTÁNY KIVITELEZÉSI MUNKÁI
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott, vissza nem térítendõ támogatásból, a TOP-6.3.2-15-ZL1-201600001 projekt keretében 349,93 millió forint, értékben, a Zala folyó holtágának
revitalizációjával új városi közparkot hoz létre.
A fejlesztés célja, az olai vasútállomás, a vasúti sín és a Belsõ-elkerülõ út között található területen,
elsõsorban a város lakói számára létesítendõ közpark kialakítása, a Zala folyó egykori holtágának
revitalizációjával.
A beruházást a TOP-6.3.2-15 kódszámú, „Zöld város kialakítása” címû pályázati felhívásra benyújtott
sikeres pályázatból, 349,93 millió forintos támogatásból valósítja meg Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata. A munka befejezési határideje: 2018. augusztus 10.
A fejlesztés során újraéled a Zala folyó holtága, amelybõl egy árvízi ingadozásoktól mentes patak válik. A víz mellett gyalogossétányokat alakítanak, két, íves gerendahídon biztosítják az átkelést az egyik
oldalról a másikra, továbbá utcabútorok, nemzetközi trendeknek megfelelõ játszótér szolgálja majd a kikapcsolódást.
A parkban épül egy kávézó-bisztró, amely kedvelt állomása lehet a parkban sétálóknak, kocogóknak,
és alkalmas lesz arra, hogy rendezvények helyszíne legyen.
A parkon átvezetõ utak elsõsorban gyalogosok számára készülnek, de a kerékpárosok is használhatják.
A park építése során a meglévõ növényzet túlnyomó többsége megmarad, a beteg és az oda nem illõ, vagy a patakmederbe nõtt fákat, bokrokat távolítják el.

A projektrõl bõvebb információt a www.zalaegerszeg.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhetõ:
Henics Attila projektmenedzser. Telefonszám: +3630 298-4064
E-mail-cím: henicsa@ph.zalaegerszeg.hu

