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ELFOGADTÁK A 2017-ES KÖLTSÉGVETÉST
ÚJABB MUNKAHELYTEREMTÕ BERUHÁZÁSOK
 A legfontosabb döntésekrõl, új munkahelyteremtõ beruházásokról, a 2017-es költségvetés elfogadásáról számolt be Balaicz Zoltán
polgármester a múlt heti közgyûlést követõ sajtótájékoztatóján.
Elmondta: az osztrák ADA cég
folytatni kívánja a 2015-ben már
megkezdett fejlesztését, újabb
száz dolgozó számára kínálnak
munkalehetõséget. Mivel azonban
a bõvítendõ telek átnyúlik a szomszédos Bocfölde területére, ezért a
két önkormányzat módosította a

közigazgatási határt, és döntöttek a
hathektáros terület Zalaegerszeghez történõ átcsatolásáról. A fémmegmunkálással foglalkozó Ulev-S
Kft. egy 2700 négyzetméteres csarnokot szeretne építeni, mintegy
450 millió forintos beruházással,
melynek következménye 50 dolgo-

E-mail: alpin002@t-online.hu

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

zó alkalmazása. A padlógyártással
foglalkozó Timbertech Kft. egy
1800 négyzetméteres új üzemcsarnokkal kívánja bõvíteni a tevékenységét az északi ipari parkban,
újabb száz dolgozónak kínálva ezzel munkalehetõséget. Ez a beruházás a Nemzeti Ipari Park Üzemeltetõ és Fejlesztõ Zrt. lebonyolításában valósul majd meg.
A 2016. évi költségvetésrõl a
polgármester kifejtette: egy decem-

2017. február 14.

 Mostantól katéteres beavatkozással zárják a bal és jobb
pitvar közötti sövényhiányt a
zalaegerszegi Szent Rafael Kórházban. Az egyik leggyakoribb
veleszületett szívhibák közé tartozó rendellenességet korábban csak nyitott szívmûtéttel
tudták orvosolni az egészség Újabb fesztivállal bõvül a zalaegerszegi rendezvények sora. Júügyi intézményben.
lius 13–16. között debütál a Restart Fesztivál, mely a sportról és
az egészségrõl szól. Mint azt a név is jelzi, az esemény beindítja,
– A. L. –
újraindítja a résztvevõket és a közönséget. Annál is inkább, mert
egy fiatalos, lendületes programról – a sportolók fesztiváljáról –
Az új katéteres eljárás beveze- van szó.
tését az tette lehetõvé, hogy az elmúlt év végén az Országos – pet –
15 sportversenyre kerül sor; leEgészségbiztosítási
Pénztár
gyen szó látványsportról vagy tö(OEP) a kórház többletkapacitási
A részletekrõl sajtótájékoztatón megsportról. Szabó Zoltán elpályázatát elfogadta – mondta el számolt be Balaicz Zoltán polgár- mondta: több helyszínen zajlanak
sajtótájékoztatón dr. Halász Gab- mester, valamint Horváth Szilárd majd a programok. A TV-torony furiella. A kórház fõigazgatója úgy fesztiváligazgató és Szabó Zoltán tóversenynek, az Alsóerdõ az extértékelt, a döntés nagy elõrelépést sportigazgató. A polgármester elöl- rém kerékpárosok versenyének és
jelent, hiszen erõsíti a zalaeger- járóban elmondta: már 2014-ben a dombfutásnak, a Gébárti-tó a viszegi kardiológia szakmai pozíció- megfogalmazódott egy fiatalos zes sportoknak, a Dísz tér és a
ját a térségben. A beavatkozás il- programsorozat és egy ehhez il- belváros az utcai kosárlabdának,
leszkedik a betegeket kevésbé ter- leszkedõ városmarketing gondola- az éjszaki futásnak, a cross fitt
helõ minimál invazív eljárások so- ta. Számba véve az addigi városi versenynek, a kerékpárversenyrába, mivel nyitott szívmûtétet vált rendezvényeket, két hiányérzete nek és a rúdfitnesznek ad majd
ki. Innentõl kezdve nem kell el- támadt a szervezõknek: a kortárs otthont. De lesznek programok a
utazniuk az ország más kardioló- gasztronómia és a sport. Az elõbbi- ZTE-stadionban, az Ifjúsági Sportgiai centrumaiba, hogy a beavat- bõl fogalmazódott meg a Street centrumban és a Vizslaparkban is.
kozást elvégezhessék rajtuk.
Food Fesztivál gondolata, melyre Ez utóbbi helyszín afféle lelki és
június elején, egy tematikus hétvé- spirituális hely lesz; jógával, tai(Folytatás a 2. oldalon.)
ge keretében kerül sor. Az utóbbi chival, pilatesszel.
„hiányból” pedig megszületett a
A fesztivál négy pillérre támaszberi módosítás során, a TOP-os Restart Fesztivál, ami az ország kodik – fogalmazott Horváth Sziforrásoknak köszönhetõen 25,8 mil- egyik legnagyobb sportfesztiváljá- lárd. A legfõbb elem az a tizenöt
liárd forintos fõösszeggel zárta az vá szeretne válni.
versenyszám lesz, melyekre az orErre minden esély megvan, hi- szág több pontjáról érkeznek sporévet az önkormányzat. A 2017-es
városi büdzsét a rendszerváltozta- szen az elõzetes számítások sze- tolók. Ezenkívül egészségutca,
tás óta eltelt idõszak legnagyobb, rint 2500–3000 sportoló és hozzá- elõadások, valamint parti színesíti
24,7 milliárdos fõösszegével fo- tartozóik vesznek részt az esemé- a programot.
gadta el a közgyûlés. Balaicz Zol- nyen a négy nap alatt. Összesen
(Folytatás a 2. oldalon.)
tán hozzátette: a TOP-programok megvalósulásának elõrehaladtával év közben minden bizonnyal felfelé módosul a most
elfogadott fõösszeg. Az idei költségvetés stabil, egyensúlyban
van, és érvényesülnek benne
mindazok a kiadási tételek, melyeket útfejlesztésre, térfelújításra, sportfejlesztésre, intézmények fejlesztésére szán az önkormányzat.
(Folytatás a 3. oldalon.)

JÚLIUSBAN RESTART ZALAEGERSZEG!
SPORTFESZTIVÁL ÉS IDEGENFORGALMI MISSZIÓ

2

Közélet

LÉGY KÖZGAZDÁSZ VAGY INFORMATIKUS
NYÍLT NAP A BGE ZALAEGERSZEGI KARÁN

 2020 szeptemberében már csak az kezdheti meg felsõfokú tanulmányait, aki rendelkezik legalább egy B2-es szintû, vagyis középfokú nyelvvizsgával.
– A. L. –
A jövõ felsõoktatásában fontos
szerepet játszó változásról Lambertné Katona Mónika dékán tájékoztatta a középiskolás hallgatóságot a Budapesti Gazdásági Egyetem Zalaegerszegi Gazdálkodási
Karának beiskolázási nyílt napján.
Kitért arra, hogy jelenleg a hozzájuk felvettek mintegy 40 százaléka
rendelkezik csak középfokú nyelv-

vizsgával. Õk azzal a nehézséggel
szembesülnek, amikor végeznek,
hogy a diploma megszerzésének
feltételéül, szakuktól függõen szakmai vagy felsõfokú nyelvvizsgát kell
szerezniük. Kiemelte, ez egy fontos
stratégiai kérdés a mostani 18–20
évesek számára, hiszen a munkaerõpiacon egyre inkább növekszik
a felsõfokú végzettség értéke.
Ennélfogva minden Z-generációs fiatalnak az az érdeke,

hogy tartós ismeretek birtokában
könnyen el tudjon helyezkedni a
diploma megszerzését követõen,
és megfelelõ keresetével jólétet is
tudjon biztosítani magának és
családjának. Mint fogalmazott, a
zalaegerszegi gazdálkodási kar,
mint kiváló iskola, ehhez nyújt segítséget. Az egyetem számára
nem csupán a hallgatók oktatása,
hanem menedzselése is fontos,
így az is, hogy esélyt teremtsenek
a hallgatóknak vállalati kapcsolataik bõvítésével, új típusú képzések és innovatív megoldások alkalmazásával.

A JELENSÉGALAPÚ OKTATÁSRÓL
BESZÉLGETÉS DR. PALKOVICS LÁSZLÓVAL A NÕI SZALONBAN

 Palkovics László oktatási államtitkárt látták vendégül a Zalaegerszegi Nõi Szalonban a közelmúltban. A találkozón egyebek
mellett a tavaly decemberben közzétett PISA-felmérésrõl, valamint a jelenségalapú oktatásról kérdezték.

(TIMSS) a magyar diákok kifejezetten jól szerepelnek, most is átlag feletti eredményeket produkáltak a negyedikesek és nyolcadikosok, matekból például a finnekkel
– A. L. –
Dr. Palkovics László válaszá- és a lengyelekkel nagyjából egy
ban kitért arra, hogy egy másik szinten vannak.
Könnyedén az oktatásról, egy nemzetközi oktatási mérésben
A PISA-eredmény kapcsán úgy
laza családias este keretében –
vezette fel a beszélgetés témáját
Balaicz Zoltánné alapító tag. Elmondta, a PISA-felmérés azt vizsgálja, hogy a 15 éves korosztály
milyen mértékben rendelkezik
alapvetõ ismeretekkel, melyeket
mindennapi életükben, a továbbtanulás során, valamint a munkába
állásban hasznosítani tudnak
majd. A kedélyeket az eredmények romlása borzolta: az OECDátlag 493 és 500 pont közötti, ezzel szemben a magyar diákok
csak 472–477 közötti pontot hoztak. A háromévente végzett nemzetközi felmérés három területet, a
szövegértést, matematikát és a
természettudományt érinti.
fogalmazott, ez nem azt jelenti,
hogy a „mi gyerekeink” rosszak
vagy jók. Fontos jelzés azonban
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A zalaegerszegi kar közgazdász és informatikus szakon nyújt
felsõfokú képzést. A kormányzat
ugyanakkor szorgalmazza azt is,
hogy a mûszaki tudományok területén minél többen tanuljanak mérnökképzésben. A mindinkább elõtérbe kerülõ robottechnológia
azonban elképzelhetetlen informatika nélkül, ami egy dinamikusan
fejlõdõ terület a digitális üzleti szolgáltatások terén. A zalaegerszegi
kar éppen ezért 2017 szeptemberével a gazdálkodási és menedzsment szakon két új, a digitális üzleti szolgáltatások valamint a kis- és
középvállalkozások specializációt
vezet be.
Az érdeklõdõ középiskolás diákok a duális képzés elõnyeivel is
megismerkedhettek, amit az egyetem a pénzügy és számvitel, a gazdaságinformatikus, valamint a gazdálkodási és menedzsment alapszakon egyaránt biztosít.

többek között arra vonatkozólag,
hogy a kicsit poroszos magyar oktatási rendszerben hiányzik még a
jelenségalapú megközelítés. Példának említette a villámlást, amit
nem lehet csak a matematika,
csak a fizika módszertanával leírni.
Hangsúlyozta, nem a PISAteszt eredménye miatt kell átalakítani a magyar oktatási rendszert, a
változtatást az indokolja, hogy a
gyerekeknek jobb, értékelhetõ tudása legyen, nem csak lexikális,
hanem a képességek és készségek terén is rendelkezzenek megfelelõ kompetenciákkal. Ha azt
szeretnénk, hogy a PISA-eredmény jobb legyen, akkor a nyolcadik osztályban is be kell vezetni a
komplex természettudományi tantárgyat. A mérés fontos tanulsága
az is, hogy az eredmények mennyire erõsen függenek a családi
háttértõl, tehát a jó és méltányos
oktatáshoz való hozzáférésen is
javítani kell, fûzte hozzá.
Hogyan lehet javítani a magyar
oktatási rendszer eredményességén? Errõl úgy vélekedett: továbbra is szükség van lexikális tudásanyagra, de ugyanígy fontosak az
életben késõbb használható kompetenciák, a problémamegoldás, a
csoportmunka vagy a jó kommunikációs készség kialakítása. Ezt
szolgálja a projektalapú illetve a
jelenségalapú oktatás bevezetése.
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KATÉTERES ELJÁRÁSSÁL ZÁRJÁK A SÖVÉNYHIÁNYT
(Folytatás az 1. oldalról.)
A katéteres eljárás bevezetése
jelzi azt is, hogy a zalaegerszegi
kórház munkatársainak óriási
szakmai igénye van a fejlõdésre
és a technológiai újdonságok alkalmazására.
A fõigazgató beszélt arról is,
hogy tavaly még a kiemelt tarto-

csán, amikor szív-ultrahangvizsgálatot is végeznek.
Az osztályvezetõ fõorvos hozzátette – miután a tájékoztatót követõen a sajtó munkatársai megtekinthették az elsõ mûtétet – ma
négy fiatal (19 és 45 év közötti),
panaszmentes beteget operálnak
meg a késõbbi szívproblémák

Dr. Lupkovics Géza ismerteti az eljárást.

zással rendelkezõ egészségügyi
intézmények közé tartoztak, de
szigorú gazdálkodással, az adósság konszolidálásával, valamint a
finanszírozás változásával 2017re elérték, hogy nincs tartozásuk.
A biztonságos gazdálkodás megteremtette az új katéteres eljárás
bevezetésének hátterét, amit az
OEP évi 40 millió forinttal támogat. Ebbõl 20 beteget gyógyíthatnak meg egy évben.
A pitvari sövényhiány veleszületett betegség, ami a leggyakoribb szívfejlõdési rendellenesség –
ismertette dr. Lupkovics Géza, a
kardiológiai osztály vezetõ fõorvosa. Elmondta, hazánkban 100
ezer ember közül négyet érint ez a
betegség, ami önmagában nem
okoz panaszt, de hosszú távon
úgy tönkreteszi a szívet, hogy már
nem lehet segíteni. Gyerekek esetében a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben végzik
el ezt az eljárást. A problémára
azonban gyakorta felnõttkorban
derül fény, például egy szûrõvizsgálaton, vagy más betegség kap-

megelõzése érdekében. Elmondta
továbbá, hogy tavaly már nyolc
ilyen mûtétet elvégeztek, a betegek jelentõsebb szövõdmény nélkül gyógyultak meg, és már másnap vagy harmadnap hazatérhettek a kórházból.
A bal és jobb pitvar közötti lyuk
pár milliméterestõl 2–3 centiméteres is lehet. Ezt zárják egy speciális „emlékezõ” fémmel, amit katéteren keresztül juttatnak fel a
szívbe, ahol felveszi eredeti alakját.
A sövényhiány gyakorinak tekinthetõ az újszülötteknél, ami az
esetek nagy többségében idõben
benõ – mondta el érdeklõdésünkre
dr. Tahin Tamás fõorvos az elsõ
mûtétet követõen. A 19 éves férfi
páciensnél egy rutin ultrahangvizsgálat állapította meg a rendellenességet. A lyuk azért nem maradhat nyitva, mert ezen át az artériás és a vénás vér keveredik egymással. Infarktus vagy stroke lehet
a legsúlyosabb következménye
annak, ha egy vénás vérrög átjut
az artériás oldalra.

SPORTFESZTIVÁL ÉS IDEGENFORGALMI MISSZIÓ
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az egészségutcában sporteszközökkel, étrend-kiegészítõkkel és
különféle ételekkel lehet megismerkedni. Az elõadások szintén a

ti és támogatja a munkát. Örülnek,
hogy mindenki elsõ szóra csatlakozott a kezdeményezéshez. A
Restart nemcsak egy egyedülálló
fesztivál és egy verseny, hanem

Horváth Szilárd és Szabó Zoltán.

sport és egészség témában zajlanak. A parti pedig egy újabb különlegesség lesz, hiszen három belvárosi vendéglátóhely (Mimosa,
Díszpinty, Mylord) bõvíti majd ki
területét (és kínálatát) a Dísz tér
irányába.
A fesztiváligazgató hozzátette:
nagyon sok civil szervezet, városi
intézmény és sportegyesület segí-

egy misszió is. Az a cél, hogy a
sporton keresztül minél több emberrel megismertessék a város és
a városkörnyék épített és természeti értékeit. A sport ugyanis egy
kapocs; a nyelve pedig határtalan.
A szervezõk szeretnék, ha a fesztivál évrõl évre bõvülne (mindig újraindítva önmagát), és néhány év
múlva nemzetközivé válna.
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ELFOGADTÁK A 2017-ES KÖLTSÉGVETÉST
ÚJABB MUNKAHELYTEREMTÕ BERUHÁZÁSOK
(Folytatás az 1. oldalról.)
A polgármester hozzátette: a
költségvetésbõl 277 millió forintot
fordítanak a város által mûködtetett intézmények 1200 dolgozójának esetében a minimálbér és a
garantált bérminimum miatti emelésekre.
A Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda vezetõi
posztjára ismét Pereszteginé
Szabó Júliát nevezte ki a közgyûlés.

***
Az Arany Bárány melletti terület
rendezésérõl is döntött a képviselõ-testület. A Bárány-tömb –
északról a Kazinczy tér, keletrõl a
Széchenyi tér, nyugatról az Ady utca, délrõl az Iskolaköz által határolt terület – Zalaegerszeg legrégebbi beépített részei közé tartozik. A tömbrõl készült történeti-építésztörténeti áttekintés szerint bizonyos, hogy az ingatlan területén
a Kazinczy tér és az Iskolaköz kö-

PÁLYÁZATI

zött az Arany Bárány nyugati oldalán gyalogosan mindig is lehetett
járni.
Az utca elõször az 1903-as utcatérképen került ábrázolásra.
A város célja a tömbbelsõ gyalogos közlekedésének elõsegítése, a történelmi funkció megtartása, amely a rendezési tervben is
megfogalmazásra került. A gyalogos átjárhatósághoz szükséges
keresztmetszetet biztosítani kell –
döntött a közgyûlés. Tehát a Ka-

HIRDETMÉNY

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

ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS U. 58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT
NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁS HASZNOSÍTÁSÁRA.

Cím

Alapterület Szoba(m2)
szám

Egyéb helyiségek

Komfort- Fajlagos lakbér Havi lakbér
fokozat
(Ft/m2/hó)
(Ft)

Kossuth Lajos u. 58–60.
I/9.

34

1

elõszoba, konyha, kamraszekrény,
fürdõszoba–WC

összkomfort

210

7.140

III/50.

34

1

elõszoba, konyha, kamraszekrény,
fürdõszoba–WC

összkomfort

210

7.140

III/54.

34

1

elõszoba, konyha, kamraszekrény,
fürdõszoba–WC

összkomfort

210

7.140

A lakás megtekinthetõ az intézmény vezetõjével történõ elõzetes egyeztetés szerint.
A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15. 2017. február 22. (szerda)
Pályázatot nyújthat be az alábbi feltételek együttes fennállása esetén az a személy vagy házaspár, aki:
a) legalább egy éve zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezik,
b) a 60. életévét betöltötte és saját jogú öregségi nyugdíjjal rendelkezik, vagy rokkantsági ellátásban részesül,
c) önmaga ellátására képes, de kora és egészségi állapota miatt segítségre szorul, és a családi
gondozást nélkülözi,
d) közösségi együttélésre háziorvosa szerint alkalmas,
e) a lakásbérleti szerzõdés megkötésekor nem rendelkezik önkormányzati lakásra vonatkozó határozatlan vagy határozott idejû bérleti jogviszonnyal,
f) a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettséget vállalja.
A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a
„NYUGDÍJASHÁZ” 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 pályázó elhelyezése érdekében adományt ajánl fel. (Az induló összeg 2 millió Ft. A pályázati eljárás lebonyolítása során a licitküszöb összege 100 ezer Ft.)
A pályázathoz csatolni kell:
– a háziorvos szakvéleményét, miszerint a pályázó önellátásra és közösségi együttélésre alkalmas,
igazolást az öregségi nyugdíjról vagy rokkantsági ellátásról.
A pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ
leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2017. február 27.).
Bérlõkijelölés:
A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság azt a pályázót jelöli ki bérlõnek, aki
– a pályázati feltételeknek megfelel, és
– aki a nyilvánosan megtartott licitálásos pályázati tárgyaláson a legmagasabb összegû adományt
ajánlotta fel.
Licitálni kizárólag az a pályázó jogosult, aki a pályázati feltételeknek megfelel!
Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon
az 502-139, illetve az 502-140 számon.
A versenytárgyalás, egyúttal az ajánlatok felbontásának helye és ideje:
Zalaegerszeg Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya,
(Ady Endre u. 15.) földszint 4. ajtó (ügyfélszolgálati iroda)
2017. február 23. (csütörtök) 10.00 óra.

FOGADÓÓRÁJA

VÁROSVEZETÕK

A versenytárgyalásra az ajánlattevõket külön értesítés nélkül ezennel meghívjuk.
BALAICZ ZOLTÁN polgármester minden hónap elsõ keddjén tartja fogadóóráját
14.00–17.00 óra között a Városházán, az elsõ emeleti irodájában. Kérjük, hogy idõpont-egyeztetés céljából a következõ telefonszámot hívják: 92/502-106
GECSE PÉTER alpolgármester minden hónap negyedik keddjén tartja fogadóóráját
14.00–17.00 óra között a Városházán, az elsõ emeleti irodájában. Idõpont-egyeztetés
céljából a következõ telefonszám hívható: 92/502-106
VADVÁRI TIBOR alpolgármester minden hónap harmadik szerdáján 14.00–17.00 óra között várja a hozzá fordulni szándékozókat a Városházán, az elsõ emeleti irodájában.
Idõpont-egyeztetés céljából hívható titkárság: 92/502-105
TOLVAJ MÁRTA alpolgármester minden hónap második keddjén 14.00–17.00 óra között
tartja a fogadóóráját a Városházán, az elsõ emeleti irodájában. Idõpont-egyeztetés
céljából hívható titkárság: 92/502-105

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõi megbízás határozott idõre, 2017. 08. 01–2022. 07.
31-ig szól.
A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Radnóti u. 1.

zinczy tér és az Iskolaköz között a
gyalogos közlekedés biztosítva
lesz.
Döntött a közgyûlés a környezetvédelmi alap 2017. évi felhasználásáról. A kijelölt projektek megvalósítására 11 millió 400 ezer forint áll rendelkezésre. A két legnagyobb tétel a vízvédelem, valamint
a közterületek tisztasága, illegális
hulladéklerakók felszámolása. Erre több mint 5,5 millió forint áll rendelkezésre.

ZEGASZTÁR-6

 Március 14-ig lehet még jelentkezni a közép- és általános
iskolásoknak a „ZEGASZTÁR
2017” tehetségkutató versenyre. Az elõdöntõket közvetíti a
városi televízió is.

PÁLYÁZATOT HIRDET

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ”
1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN
PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZ. ÓVODA
INTÉZMÉNYVEZETÕ (MAGASABB VEZETÕ)
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A zsûri döntése és a közönségszavazatok alapján kategóriánként négy versenyzõ juthat be a
Zegasztár gálára, melyre május
12-én kerül sor a Hevesi Sándor
Színházban.
– Nagyszabású gálát rendezünk a városnapi ünnepség keretén belül. Az eseményt élõben
közvetíti a ZTV – tájékoztat Velkey
Péter humánigazgatási osztályvezetõ. Hozzáteszi: érdemes még jelentkezni a fiataloknak, választhatnak a különbözõ kategóriák között.
Meglepetésként a gálán egy
országosan ismert sztár is fellép.
A döntõbe jutott fiatalok közül kerül
ki a Zegasztár 2017. évi közönségdíjasa, õ viseli két évig a 2017es Zegasztár címet.
(Részletek lapunk 4. oldalán.)

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok:
intézményvezetõi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a
326/2013. (VIII. 30.) korm.rendelet. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• fõiskola, óvodapedagógusi, konduktor-óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,
• 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi
szakképzettség,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
• büntetlen elõélet,
• magyar állampolgárság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített
másolata,
• nyilatkozat az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalma harmadik személlyel
közölhetõ,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
• szakmai önéletrajz,
• vezetési program.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 10.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók bizottsági és közgyûlési személyes meghallgatását
követõen a közgyûlés dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bartl
Andrea nyújt, a 92/502-121-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton,1 eredeti és két másolati példányban a pályázatnak
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.).
és
Elektronikus úton dr. Bartl Andrea részére a bartlandrea@
ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címen keresztül.

A SPORT MECÉNÁSAINAK
MEGKÖSZÖNIK A TÁMOGATÁSOKAT
 A városi közgyûlés minden évben „Kultúra mecénása díjat” ad
annak a támogatónak, aki segíti a különbözõ kulturális programok létrejöttét, színvonalasabb mûködését.
Ennek kapcsán merült fel,
hogy hasonló szempontok alapján ismerjék el azon szponzorok
támogatását is, akik hozzájárulnak Zalaegerszeg sportszervezeteinek stabil mûködéséhez. Az
egyéni és csapatsportsikerek el-

érése, az élsportolók kineveléséhez szükséges feltételek biztosítása, az utánpótlás-nevelés, a fiatalok egészséges életmódra nevelése napjainkra szponzori tevékenység nélkül szinte megvalósíthatatlan. A támogatók segítségé-

vel érnek el sikereket zalai, zalaegerszegi élsportolók és egyéni
sportolók.
A város önkormányzata éppen
ezért egy új elismerési formát hozott létre a „Sport mecénása díjat”
adományoz ezentúl minden évben, ezzel is szeretnék felhívni a
figyelmet a sportélet mûködését
szponzoráló tevékenység fontosságára.
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Városháza

FELHÍVÁS

CSÁCSBOZSOKI TÉL
A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT,
CSÁCSBOZSOKI ÉVGYÛRÛK NYUGDÍJAS KLUB,
A CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ
ÉS AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA
SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT

 Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójára
kiírt pályázat keretében, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Politikai Foglyok Szövetsége Zala Megyei
Szervezete, valamint az '56-os Hagyományõrzõ Egyesület Zalaegerszegen, a Mártírok utcában található, volt ÁVH-pincebörtönt, a Kommunizmus Áldozatainak Örökös Emlékhelyeként kívánja megõrizni.

A

2017. CSÁCSBOZSOKI TÉL
PROGRAMJAIRA.

Kérjük, hogy jelentkezzenek azok, akik rendelkeznek olyan dokumentumokkal – korabeli ítélet, fénykép, levelezés, névsor, tárgy
vagy emléktárgy stb. – amelyek bármilyen formában kapcsolódnak
az épülethez és ehhez a történelmi idõszakhoz.
Továbbá várjuk azon személyek jelentkezését is, akik bármilyen
formában érintettek voltak – elítéltek, kitelepítettek, B-listázottak, a
kommunista gépezet által zaklatottak, hozzátartozók, ismerõsök –
és hiteles információkkal rendelkeznek. Velük – beleegyezésükkel
– városunk történeti intézménye, a Göcseji Múzeum (kívánságukra
anonim) életútinterjút készít.
Aki bármilyen személyes vagy családi emléket õriz a korszakról,
kérjük, keresse meg a Göcseji Múzeum történész-fõmuzeológusát,
Kissné Béres Katalint.
Elérhetõsége:
KISSNÉ BÉRES KATALIN történész-fõmuzeológus, segédgyûjteményi csoportvezetõ
Göcseji Múzeum (Zalaegerszeg, Batthyány Lajos utca 2.)
Telefonszám: 92/314-537 e-mail: beres@zmmi.hu

2017. FEBRUÁR 24. péntek 14 óra
• „Itt a farsang, áll a bál” – farsangi mulatság
Vidám, játékos délutánra hívjuk és várjuk az érdeklõdõket.
Helyszín: Izsák-iskola aulája
IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA: ZALAEGERSZEG, SZIVÁRVÁNY TÉR 1–3. TEL.: (92)511-926
CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ, KOZMÁNÉ GÁL BERNADETT TEL.: 30/408-9824,
WWW.KERESZTURYVMK.HU

VI. ZEGASZTÁR 2017.
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humánigazgatási Osztálya és a Zalaegerszegi Televízió
és Rádió Kft. az elõzõ öt, nagysikerû városi tehetségkutató
versenyfelhívását követõen ismét felhívást tesz közzé
A ZALAEGERSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÉS
KÖZÉPISKOLÁK TANULÓI SZÁMÁRA

PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján kívánja értékesíteni a Zalaegerszeg 2985
helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésû,
478 m2 nagyságú (természetben Batthyány utca–Kölcsey utca
sarkán található) ingatlant.
Az ingatlan területét Zalaegerszeg város Építési Szabályzata
(ZÉSZ) beépítésre szánt, Lk–4 jelû kertvárosi lakóterület építési
övezetként szabályozza. Az ingatlanra vonatkozó ZÉSZ-kivonat a
pályázati felhívás mellékletét képezi.
Az ingatlan induló nettó ára 23.200.000 Ft, melyet áfafizetési
kötelezettség terhel, a bánatpénz 2.320.000 Ft, mely sikeres pályázat esetén a vételárba beszámításra kerül.
További pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatók. A pályázatokat „Batthyány–Kölcsey” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
PÁLYÁZATI AJÁNLAT
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét
– a pályázat fajtájának megjelölését
– a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait
– a pályázati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását
– a beépítési tervet
– a megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszolgáltatás teljesítésének módját, határidejét, az ellenszolgáltatással kapcsolatos,
a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre
vonatkozó elfogadó nyilatkozatot
– a vagyontárgy hasznosításának célját
– a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az ajánlattevõ szervezet átláthatóságára vonatkozó, cégszerûen aláírt nyilatkozatokat
– a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatot, okiratot
PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2017. március 10. (péntek) 10.00 óra
HELYE: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 210–211. szoba
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: Személyesen vagy postai úton.
A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu
internetes oldal „Hirdetmények, pályázatok” rovatában, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ.

A ZALAEGERSZEGI

„ZEGASZTÁR 2017”
címmel az alábbi kategóriákban:

A ZALAEGERSZEGI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI
INTÉZMÉNY A KÖZPONTI ÜGYELETRE

ÁPOLÓ MUNKAKÖRBE,
2

FÕ SZAKDOLGOZÓ RÉSZÉRE ÁLLÁST HIRDET.

Munkavégzés jogviszonya: közalkalmazotti jogviszony.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

könnyûzene
komolyzene
népzene
versmondás – prózamondás
színjátszás
népi tánc
modern- és társastánc
szépirodalom (vers, novella)
képzõmûvészet (rajzok, festmények, kisplasztikák stb.)

A munkakör betöltésének feltétele: ápoló (OKJ)/körzeti
ápoló/körzeti-közösségi szakápoló/felnõtt szakápoló/mentõápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentõtiszt
szakképesítések valamelyike, érvényes mûködési nyilvántartás, szakmai kamarai tagság, munkaköri alkalmasság.

A versenyre 2 korosztály jelentkezhet:
1. általános iskola
2. középiskola

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény szerint.

A városi elõdöntõkre a jelentkezési határidõ:
2017. március 14. (kedd)

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Botfy u. 1.
A munkavégzés idõtartama: teljes munkaidõ.
Az állás azonnal betölthetõ. Sürgõsségi betegellátásban szerzett tapasztalat elõnyt jelent.
A fenti munkakörre megbízásos jogviszonyban is veszünk fel szakdolgozót.
A jelentkezéseket írásban a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény címére (8900 Zalaegerszeg, Kis u. 8.) kérjük.
Érdeklõdni: +36-30/964-7540, illetve +36-92/510-216 telefonszámon lehet.

A városi elõdöntõkre – amelyek tervezett idõpontjai április 1.
(szombat), április 8. (szombat) és április 22. (szombat) – a Zalaegerszegi Televízió stúdiójában 19.00 órakor fõmûsoridõben kerül sor élõ televíziós adás keretében.
A zsûri döntése és a közönségszavazatok alapján kategóriánként 4 versenyzõ jut be a Zegasztár Gálára (1–2–3. helyezettek és
közönségdíjasok).
A ZEGASZTÁR GÁLA május 12-én (pénteken) 18.00 órakor a
Hevesi Sándor Színházban szintén élõ televíziós adás keretében kerül megrendezésre Zalaegerszeg város elsõ írásos említésének 770.
évfordulóján, Zalaegerszeg város napjának kiemelt rendezvényeként.
Itt kerülnek átadásra a díjak – 1–2–3. helyezettek – és a közönség és a televíziónézõk SMS-szavazatai alapján a verseny fõdíja a
2017. évi Zegasztár cím elnyerõjének.
Elõzetes tárgyalásaink alapján a zsûri elnöke országosan ismert
és elismert sztár lesz, illetve a Zegasztár Gálára elfogadta a meghívásunkat a könnyûzenei élet egyik meghatározó alakja, aki színpadra is fog lépni.
A jelentkezéseket intézményenként összesítve Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályára (Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. IV/423.) kell benyújtani a
mellékelt jelentkezési lap kitöltésével 2017. február 20-ig (hétfõ).

nyú végzettséggel, pszichológus, egészségügyi menedzser, or• nem áll cselekvõképességét kizáró vagy korlátózó gondnokvos, jogász, okleveles ápoló, okleveles teológus, okleveles paszság alatt.
PÁLYÁZATOT HIRDET
torális tanácsadó és szervezetfejlesztés felsõfokú képesítés;
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai ké- A magasabb vezetõi megbízás idõtartama:
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT
pesítést igénylõ, a szociális ellátás területén végzett munkakörA vezetõi megbízás határozott idõtartamra, 5 évre, 2017. április 2.
MAGASABB VEZETÕI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE
ben szerzett szakmai tapasztalat,
napjától 2022. április 1. napjáig szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
– büntetlen elõélet,
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intéz- – cselekvõképesség,
Illetmény és juttatások:
ménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazot- – magyar állampolgárság.
Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A § (4) bekez- Elõnyt jelent:
1992. évi XXXIII. tv., valamint annak végrehajtására kiadott 257/2000.
désében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.
– a pályázati feltételek között meghatározott iskolai végzettséghez
(XII. 26.) korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján történik.
Foglakoztatás jellege:
kötött területen szerzett legalább 3 éves vezetõi gyakorlat;
– teljes munkaidõs (heti 40 óra) közalkalmazotti jogviszony.
– szociális szakvizsga.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. március 7.
A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 58–60.
Az intézmény tevékenységi köre:
A pályázathoz csatolni kell:
A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. március 31.
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi – 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
segítségnyújtás, nappali ellátás, idõsek gondozóháza, idõsek ott- – az iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített A pályázatok elbírálásának rendje:
hona, Nyugdíjas Otthonház mûködtetése.
másolatát,
– Az intézményvezetõ megbízásáról a szakmai bizottsági és társuA munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó – a pályázó szakmai önéletrajzát,
lási tanácsi meghallgatások után a Társulási Tanács dönt.
lényeges feladatok:
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai hely– az intézmény gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységézetelemzésre és a gazdálkodásra épülõ fejlesztési elképzelések- A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármestenek megszervezése, irányítása, ellenõrzése,
kel,
réhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) kell benyújtani:
– az intézmény céljainak megfelelõ mûködés feltételeinek széles – szakmai gyakorlat igazolását,
Írásban: 3 példányban (egy eredeti, kettõ másolat)
körû biztosítása,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
ÉS
– az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtása.
• a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát
elektronikus úton a bartlandrea@ph.zalaegerszeg.hu címre megPályázati feltételek:
megismerhetik,
küldeni.
– szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okle• a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
veles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, diakónus,
eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andmentálhigiénikus, igazgatásszervezõ szociális igazgatás szakirá• az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
rea személyügyi szakreferenstõl, a 92/502-121-es telefonon kérhetõ.
SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
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MIÉRT NINCS GÖCSEJI NÉPVISELET? EVITA, CALIGULA, KÉPZELT RIPORT. .
TUDOMÁNYOS ELÕADÁS A MÚZEUMBAN

 Bármilyen furcsán és provokatívan is hangzik, nincs göcseji
népviselet. Még akkor sem, ha a Google keresõ egy sor találatot
hoz fel a témára; köztük piros/fekete ruhába öltözött alakokat.
– pP –

szesebbé, a 19–20. század fordulóján a nemesi viselet leegyszerûsíHogy miért nincs, arról Marx Má- tett változatát hordták a parasztok,
ria etnográfus tartott elõadást a mi- az elsõ világháború környékén penap a Göcseji Múzeumban, az intézmény és a városi televízió Tudományos Esték címû közös rendezvényén. A kérdés persze összetett:
földrajzi, társadalmi és gazdasági
oka egyaránt van annak, hogy más
tájegységekkel ellentétben miért
nem alakult ki valamiféle jellegzetes, jól felismerhetõ, egyedi díszítésû és színvilágú göcseji viselet.
Marx Mária, aki évek óta kutatja
a témát, elõadásában utalt Plánder
Ferenc (1796–1867) és Gönczi Ferenc (1861–1948) néprajzi kutatómunkájára is. Elõbbi a reformkor
idején, utóbbi pedig az 1890-es
Marx Mária
évek végétõl folytatott néprajzi gyûjtõmunkát, melyek természetesen dig a polgárság nemzetközi viselete
kitértek a paraszti viseletre is. Konk- terjedt el az alsóbb társadalmi réterét göcseji népviselet az õ munkáik- geknél. Mindeközben konfekcionában sem szerepel. A jellemzõ sok- lódott elõbb az alsóruházat, majd a
kal inkább az volt, hogy az alsóbb felsõruházat is.
társadalmi rétegek a felsõbb réteGönczi Ferenc kutatómunkája
gek „levetett” ruháit hordták. A 18. során például ezt a polgári viseletet
század végén a nemesi viselet ru- találta Göcsejben. Persze voltak
hadarabjait így a gazdagabb pa- még szegényesebb, saját készítésû
raszti rétegek is hordták, maximum vászonruhák is, az egyes családok
durvább anyagból. A legjellemzõbb anyagi helyzetétõl függõen. Annál
azonban sokáig az egyszerû, vá- is inkább, mert a polgárosodás fáziszonból készült ruha volt.
sai nem egyszerre zajlottak le még
Általánosságban elmondható, a tájegységen belül sem. Gönczi
hogy a reformkorban, illetve az „Göcsej, s kapcsolatosan Hetés vi1848/49-es szabadságharc után in- dékének és népének összevontabb
dult el változás. Német hatások ér- ismertetése” címû mûvében inkább
ték a viseletet, ezenkívül egyre job- az általános paraszti viseletet írja le,
ban elterjedtek Magyarországon is ezenkívül a hetési viselettel, illetve
a textiltechnológiai újítások, kémiai a pacsavetéssel (speciálisan hajtoszínezékek. Szélesebb anyag- és gatott fejkendõ) foglalkozott részleszínválaszték vált jellemzõvé, az tesebben. Hiszen konkrét göcseji
árut pedig vándorkereskedõk ter- paraszti viseletet nem talált.
jesztették. Mindez hatott a paraszti
Oka ennek többek között, hogy
öltözékre is, ami több generáción át ez a vidék az említett századokban
változott. A szabadságharc után nem tartozott az ország fejlett répéldául a régi jobbágyviselet vált dí- gióihoz. Földrajzi elzártság, járha-

tatlan utak és szegénység volt a jellemzõ. A „szegek” vidékén – más
régiókkal ellentétben – így nem honosodott meg a nõi háziipar sem. A
göcseji parasztasszonyok egyszerûen nem voltak abban az anyagi
helyzetben, hogy öltözködési kultúrájukat alakítsák, ruháikat látványosan díszítsék, netalán fényûzésre
használják. A saját készítésû inget/gatyát kivéve alig van népies
vonás az öltözködésben, sokkal inkább „uras” volt a viselet.
Összességében elmondható,
hogy a már említett gazdasági, földrajzi hatások miatt a göcseji embereknél nem alakultak ki a népviselet
kritériumai; vagyis hogy mit, mikor,
milyen alkalomra kell/illik viselni.
Enyhébb teleken így még az is elõfordult, hogy a karácsonyi éjféli misére mezítláb mentek az asszonyok.
A Tudományos Esték március
1-én folytatódik. 17.00 órától dr. Redõ Ferenc nyugalmazott régész tart
elõadást „Salla, a római kori regionális központ” címmel.

LÁTHATATLAN
KIÁLLÍTÁS
 A Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesülete szervezésében február 28-án
(16.00–18.00 óra között ) és
március elsején (15.00–17.00
óra között) „Láthatatlan kiállítás” címmel egy érzékenyítõ
térre várják az érdeklõdõket.
Sor kerül érzékenyítõ játékok,
életszerû feladatok, a vakok és
gyengénlátók által használt eszközök bemutatására.
Mivel a kiállítás befogadóképessége korlátozott, a részvétel
REGISZTRÁCIÓHOZ kötött. Regisztrációs határidõ 2017. február
21. 16.00 óra.

MESE A CSÚFOLÓDÁS ELLEN
LENKA ÉS PALKÓ A GRIFFBEN

 Mindig is csúfolódásra adott okot, ha egy gyerek túl kövér, túl
sovány... vagy ha épp „pápaszemes”. Hogy a különbözõség többi
formájáról már ne is beszéljünk. Ezt a nem túl szép ovis (és sajnos nemcsak óvodás) szokást szeretné feloldani, kibeszélni a
Griff Bábszínház soron következõ elõadásával.

tyás (Palkó) elárulták: teljesen tudtak azonosulni a szerepükkel, hiszen gyerekkorukban mindkettõjüket csúfolták az oviban, amiért
szemüvegesek voltak
Szûcs István igazgató elmond– pet –
született meg két kötetben Lenka ta: a mostani elõadás egy koproés Palkó meséje. Ezt a két sztorit dukció; a békéscsabai Napsugár
A társulat február 17-én mutatja gyúrta össze és adaptálta báb- Bábszínházzal közösen valósul
be Szegedi Katalin Lenka és Pal- színpadra Szász Ilona.
meg a projekt. Elõbb a zalaegerkó címû meséjét, melyet Szász Ilona dolgozott át bábszínpadra. A
részletekrõl Szegedi Katalin szerzõ, Szûcs István, a társulat vezetõje és Bartal Kiss Rita rendezõ
sajtótájékoztatón számolt be.
Az elõadás fõ témája az elfogadás, két gyerek történetén keresztül. Lenka egy kövér kislány, aki
nagyon szeret rajzolni, Palkó pedig egy nagyon sovány kisfiú, aki
nagyon szeret olvasni. Kettejük
barátságáról szól a mese, illetve
arról, hogy hogyan teszik túl magukat a többi gyerek csúfolódásán.
Szegedi Katalin elmondta: fõleg könyvillusztrálással foglalkozik. Egy olaszországi workshopra
készülve született meg Lenka törBartal Kis Rita hozzátette: nem szegi bábszínház játssza a daraténete, mivel a projektre egy változtattak Szegedi Katalin figu- bot, jövõ évben pedig a békéscsakomplett könyvtervet kellett vinnie. ráinak küllemén, hiszen azok rajz- baiak mutatják be. A megvalósíKésõbb ezt bõvítette ki, majd meg- figuráknak is és báboknak is töké- táshoz az NKA-tól és az Emberi
írta hozzá Palkó történetét is, aki letesek. Nagyon sok bábu szere- Erõforrások Minisztériumától is
eredetileg csak az elsõ mese vé- pel majd az elõadáson, melyhez a nyertek támogatást.
gén lépett be a történetbe. A szö- zenét egy fiatal zeneszerzõ,
A zalaegerszegi bemutató elõtt
vegeket természetesen illusztrálta Csernák Zoltán Samu írta.
könyvdedikálásra is lesz lehetõis, a szerzeményeket pedig az
A történet két fõszereplõje, ség, hiszen Szegedi Katalin szeregyik hazai kiadó karolta fel, így Dõry Brigitta (Lenka) és Tóth Má- zõ is itt lesz a premieren.

ÖSSZEÁLLT A JÖVÕ ÉVAD MÛSORTERVE

 A Hevesi Sándor Színház 2017/18-as évadjának mûsortervét ismertette sajtótájékoztató keretében dr. Besenczi Árpád igazgató
és Sztarenki Pál mûvészeti vezetõ. Elhangzott: a hagyományoknak megfelelõen a jövõ évadban is hat nagyszínpadi bemutatóval
készülnek.
– pet –
Az évad Ray Cooney Család ellen nincs orvosság címû vígjátékával indul október 6-án (rendezõ:
Besenczi Árpád), ezt követi az Evita
musical (Böhm György rendezésében), majd november végén Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyõje kerül színre (rendezõ: Moravetz
Levente). 2018-ban Székely János
Caligula helytartója címû színmûvét
láthatják elsõként a nézõk (Sztarenki Pál rendezésében), aztán a népszerû Arthur Miller-dráma, Az ügynök halála kerül mûsorra (rendezõ
Lukáts Andor), végül pedig egy régi,
ám mindig aktuális slágerdarabot, a
Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról címû musicalt láthatja a közönség. Déry–Pós–Presser–Adamis közismert zenés darabját Bal
József rendezi.
Besenczi Árpád elmondta: a
színház célja még mindig az,
hogy visszaszerezzék a stúdiószínpadot, szeretnének ugyanis
több kisszínpados elõadást játszani. Az elmúlt két esztendõben
financiális és technikai okok miatt
nem volt új bemutató a házi színpadon. A jövõ évadban viszont
lesz; mégpedig Müller Péter A vihar kapujában címû színmûve,
mely Akutagawa Ryunosuke novellájából készült. A darabot
Gergye Krisztián táncmûvész rendezi. A Tantermi deszkán és a Lakásszínházban továbbra is mûsoron maradnak az elõzõ évadok
népszerû elõadásai. Készülnek
tovább új ifjúsági bemutatókkal is
a nagyszínpadon.

Az igazgató arról is tájékoztatott, hogy soha ennyi bérletet nem
sikerült még értékesíteniük, mint
az idei évadban; összesen 11.170
bérletet adtak el. A bevételük pedig 20 millió forinttal nõtt az elõzõ
évadhoz képest. Az idei szezonra
meghirdetett elõadásokon túl lát-

titokról is beszámolt: a színház
március végén mutatja be Agatha
Christie És már senki sem, avagy
a tíz kicsi néger címû krimijét,
melyben az író hangja Egervári
Klára lesz. Szó esett arról is, hogy
a jövõ évad egyik ifjúsági darabja
Karinthy Tanár úr kérem címû vígjátéka lesz, melyet Sztarenki Pál
rendez. A mûbõl szellemes, fiatalos színpadi adaptáció készült,
mely diákoknak és felnõtteknek
egyaránt tetszeni fog.
A sajtótájékoztatón elhangzott:

Dr. Besenczi Árpád és Sztarenki Pál a jövõ évad porogramját ismertette.

ható lesz még egy vendégjáték is:
június elsején a Katona József
Színház egyik elõadását (Veszek
egy éjszakát) mutatják be a nagyszínpadon. A Hevesi pedig a Balfácánnal megy „vendégeskedni” a
Katonába.
Sztarenki Pál néhány kulissza-

a színházat érintette a minimálbéremelés, ami 38 millió forint
többletkiadást jelent az intézménynek. Az önkormányzat azonban
támogatást nyújtott a megnövekedett kiadások kompenzálására, így nem kerül sor létszámleépítésre.

VILLANYSZERELÉST VÁLLALUNK!
RÖVID HATÁRIDÕVEL VÁLLALJUK:

•

lakásfelújítás vagy festés elõtti tûz- és balesetveszélyes
alumíniumvezetékek cseréjét, szerelvények áthelyezését,
• egyéb épületvillamosági szerelést.
VARGA KFT. Zalaegerszeg, Balatoni u. 2/a • 92/310-875
Varga Péter ügyvezetõ • 06-30/204-3685
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TÁRSASÉLET, TÁRSASJÁTÉK
AZ ÖNISMERET EGY FOLYAMAT

 Napjainkban divatja van az önismeretnek, és éledeznek a társas– A gondolkodásmódod,
játék klubok. A kettõ ügyes ötvözésével várja az érdeklõdõket már egyéniséged alapján kevesen
Zalaegerszegen is önismereti társasjátékra Madarász Hajnalka.
gondolnák, hogy néhány évig
egy Vas megyei településen pol– B. K. –
gármester is voltál. Mi ennek a
története?
– Önismerettel közel hét éve fog– Akkor is idealista voltam –
lalkozom, önismereti társasjátékkal
mondja mosolyogva. – Nagy tanulkét éve találkoztam, melyet kipróbálságokat hozott az az idõ. S bár aktam, majd saját ötleteimmel kiegékor még sok mindent nem tudtam a
szítve hívtam játszani másokat is.
világról, fiatal voltam, azt láttam,
Az önismeret, az önfejlesztés az élet
hogy az emberek változást akarnak.
bármely területén használható akár
Nem tisztség volt ez számomra, hapályaválasztás elõtt álló fiataloknak,
nem szolgálat. De azt megtapasztalmunkahelyi csapatépítésnek, motitam, hogy érdemes tenni, mert fonvációra vagy éppen születésnapi
tos dolgok indulhatnak el. Így van ez
ajándékként önmagunk és csaláaz önismerettel is. Folyamat, melyet
dunk jobb megértésére. Zalaegerlehet, hogy egy játék indít el. De ma
Madarász Hajnalka
szegen kívül játszottam már Kesztegyre több módszer van, lehet válohelyen, Tapolcán, de hívtak Buda- nak lehet jó ezt felismerni, akik csak gatni. Ez jó, mert mindenkinek szepestre is. Jó érzés, ha megtaláljuk a szemüknek hisznek. Amikor õk ta- mélyre szabott megoldása van. Legaz egyensúlyt a hétköznapi és a spi- pasztalják meg egy játék során, többet viszont mindenki saját magárituális világ között – mondja lelke- hogy van lehetõség a változtatásra, tól tud tanulni. Ehhez azonban fisen. – Például aki érzelemmentes hogy lehet másképp csinálni, az gyelni kell magunkra. És a világ soéletet él, szépen teszi a dolgát, de számukra még jelentõségteljesebb kat tesz azért, hogy ezt a figyelmet
egy idõ után van, hogy az ilyen em- felismerés – mondja Madarász Haj- elvonja. Pedig a jövõnket mi tudjuk
ber egyszer csak megtörik. Mi van, nalka, aki bevallottan idealista, a alakítani, de ehhez elõbb tervezni,
ha ezt el lehet kerülni? Fõleg azok- jobbra fordulás elkötelezettje.
majd lépni kell. Különösen a fiataloknak, akik elõtt még valóban hosszú
távlatok vannak.
– Az okostelefonok világában
vevõk erre a fiatalok?
– A saját nyelvükön és kiscsoportban igen. Egyébként minden
korosztály megfordult a társasjáték
klubban. De többségében nõk, a
férfiak másképp kommunikálnak és
más módon tanulnak. Bár nehezebben fejezik ki magukat, ha megtapasztalják az a-ha élményt, az nagyon erõs hatással bír. Egy erõs élmény ez, hogy elinduljon valaki,
megérezze, hogy megvannak a válaszai, csak eddig nem találta meg
õket, mert esetleg nem tudta, hol
keresse.

GINOP 5.1.1-15-2015-00001

EURES Információs Fórum
TÉMA:
Tájékoztatás a biztonságos külföldi munkavállalással
kapcsolatos tudnivalókról álláskeresõk részére
HELYSZÍN:
VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT LENTI
8960 Lenti, Templom tér 5. Zrínyi-terem 3-as

Idõpont: 2017. február 22. 10–11 óráig
Részvételi szándékát 2017. február 20-ig
a vargaildi@zala.gov.hu e-mail-címre jelezze!
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BRAVÚROK KELLENEK AZ ELÕRELÉPÉSHEZ SEHOVÁ NEM MENNEK FELTARTOTT KÉZZEL
A 6. HELYRÕL SEM MONDOTT MÉG LE A ZTE NKK

 A nõi élvonalbeli kosárlabda-bajnokság túl van az alapszakasz
felén, a ZTE NKK az erõviszonyoknak megfelelõen szerepel, jelenleg a hetedik a tabellán. Igaz, Gáspár Dávid vezetõedzõ a hatodik helyet tervezte, ahhoz bravúrok kellenének.
– Az eredményeinkkel elégedett vagyok – értékelt Gáspár Dávid. – Bár valamivel több borsot is
törhettünk volna a nagyok orra alá.
A PEAC elleni idegenbeli és a Gyõr
elleni hazai találkozó kapcsán van
némi hiányérzetem. Mindkét mérkõzésen jól játszott a csapat, nagyobb odafigyeléssel talán nyerhettünk volna. Összességében
azonban elégedett vagyok a csapat eddigi teljesítményével.
– Titkon reménykedett a 6.
hely megszerzésében…
– Mint már mondtam, ehhez
bravúrok kellenének. Az elõttünk
álló csapatok közül egyedül a
Ceglédet gyõztük le. A hatodik
helyhez a már korábban említett
találkozókat meg kellett volna nyerünk. Titkon továbbra sem mondtunk le a hatodik helyrõl. Remélem, a hátralévõ fordulókban még
veszélyesek lehetünk az elõttünk
álló csapatokra. Jó lenne, ha legalább két bravúros gyõzelem
összejönne.
– A légiósoknál Burkholder
telitalálat, a másik amerikai lány
helyére újat igazoltunk. Az új
játékos sem illeszkedett még be
tökéletesen...
– Tudomásul kell vennünk,

anyagi lehetõségeink korlátozottak. Jó képességû magas játékosért mélyen a zsebbe kell nyúlni. A
távozó Ashley Daniels esetében a
védekezéssel nem volt gond, támadásban vártunk tõle többet. A
helyére igazolt Whitney Baysel
szülés után tért vissza, meccshiánnyal küzd, ezért is volt elérhetõ számunkra. Ki kell várnunk,
amíg játékba lendül. Az amerikai
egyetemi bajnokságban nagyon jó
mutatói voltak. Kirby Burkholder
mind emberileg, mind a játéktudását tekintve fõnyeremény.

BÍZNAK A BENTMARADÁSBAN A CSUTINÁL

– Ha az alapszakasz végére
marad a hetedik hely, a rájátszásban kemény ellenfél vár a  Az NB I-es sakkcsapatbajnokság félidejében a Zalaegerszegi
Csuti Hydrocomp SK az utolsó (10.) helyen áll 23,5 ponttal. TeZTE NKK-ra...
– Hatodikként sem kapnánk metni nem kell, nem szabad a sakkozók élvonalának legmagyarabb csapatát, mivel szoros a mezõny, a negyedik helyezett Haladás 30 ponttal rendelkezik.

könnyût. Ha nem tudnánk elõbbre
lépni, a PEAC-ot kapnánk, ha netán hatodikak lennénk, nagy valószínûséggel a Gyõr lenne az ellenfél. Egyik ellen sem lenne
könnyû, azaz, képletesen szólva,
mindegy, melyik ujjamat harapom
meg.
– Igazából a hetedik helynek
van realitása a bajnokság
végén...
– Az erõviszonyok alapján igen,
a hátralévõ fordulókban azért
megpróbáljuk párszor felborítani a
papírformát.

TOVÁBBRA AZ EDDIGI ÚTON A ZTE FC

Az egerszegiek jól kezdték a
bajnokságot a három, dobogóra is
esélyes csapat ellen. Pakson
helytálltak, a Kanizsa elleni zalai
rangadón bejött a papírforma, a
Haladást viszont legyõzték.
– Attól tartottunk, hogy mindjárt
az erõs ellenfelek ellen bentragadunk a tabella végén – tekintett
vissza a bajnoki fordulókra Horváth Tamás szakmai igazgató, a
csapat játékosa. Nem így történt,
úgy nézett ki, hogy túlteljesíthetjük
az alapcélt, a biztos bent maradást. A folytatásban a közvetlen
riválisainktól azonban kikaptunk.
Hazai környezetben a Makótól,
idegenben a Kõbányától szenvedtünk vereséget.
– Mi okozta a visszaesést, a
kezdeti jó rajttól talán túlzottan
is megnyugodtak?
– Nem hinném, de kétségtelen,
a riválisok ellen kevesebb partit

nyertünk. A szezon elején már elmondtam, nagyon kiegyenlített a
mezõny, minden megszerzett
pontnak óriási szerepe lesz. A másik ok, hogy anyagi lehetõségünk
idén eddig nem engedte meg,

KEZDÕDIK A LÕTÉR FEJLESZTÉSE
 Idén teljesen megújul a zalaegerszegi sportlõtér – jelentette be
az Ebergényi úti sportlétesítményben a Zala Megyei Sportlövõ
Szövetség és a Polgári Lövész Egylet képviselõinek jelenlétében
tartott sajtótájékoztatón Balaicz Zoltán, a város polgármestere.

hogy légióst szerepeltethessünk.
Ketten rajta vannak a csapatlistán, de eddig nem hívhattam õket.
Névadó szponzorunk, a Hydrocomp Kft. becsülettel segíti a
klubunkat már nagyon régóta. Tavaly gyengébb évet zártak, így kevesebb pénzt tudtak adni. Abban
bízom, hogy idén a várostól is többet kapunk a támogatási szempontoknak megfelelõn. A sakknak
Egerszegen hagyománya van,
hatszoros bajnokok vagyunk, a
csapatot javarészt helyi kötõdésûek alkotják. Hátrányt jelent
számunkra, hogy ellenfeleink
számára nyitott könyv vagyunk,
mivel rendre ugyanabban a felállásban játszunk, kielemezhetik játékunkat. A többi csapatra ez kevésbé jellemzõ, mivel több játékossal rendelkeznek.
– Bíznak a bentmaradásban?
– Természetesen. Az esélyesebb csapatok otthonába sem megyünk feltartott kézzel. Remélem,
hogy a hátralévõ négy fordulóban
sikerül annyi pontot szereznünk,
amely elég lesz a bentmaradáshoz.

eljárások áprilisra befejezõdhetnek, a tervek szerint szeptemberre már egy megújult lõtér áll az
itt mûködõ három klub rendelkezésére.
Góra Balázs, a lõtér vezetõje
elmondta, hogy a létesítmény jelentõs mértékben megújul. Nemcsak küllemében változik meg
elõnyére, de elvégzik a hõszigetelését, a nyílászárók, a közmûvezetékek és a fûtési rendszer
cseréjét, illetve a technikai feltételek, az edzéskörülmények is javulnak azzal, hogy olyan sporteszközöket telepítenek a létesítménybe, amelyek eddig nem voltak még Zalaegerszegen.

Elmondta: az egerszegi önkor- biztosított 12 millió forintból a múlt
mányzat és a Magyar Sportlövõk évben elvégezték a legsürgetõbb
Szövetsége még tavaly megálla- munkákat, idén pedig a sportági
podott arról, hogy két lépcsõben, szövetség 70 millió forintos beösszesen 82 millió forint ráfordí- ruházásával folytatódik a korsze A kilencedik helyen fejezte be az õszi idényt a ZTE labdarúgóalakult ZTE-nek, annak fényé- tással fejlesztik a lõtér infrastruktu- rûsítés.
csapata. Az együttes a 20 forduló során 30 pontot szerzett,
A szerzõdést 2016. december
ben, hogy az elõtte lévõk közül rális és technikai feltételeit.
hosszú ideig az élmezõnyben tanyázott. Az õszi idény hajrájában több együttes – köztük a Puskás
A város önkormányzata által 28-án írták alá, a közbeszerzési
viszont gyengélkedett, így visszaesett a középmezõnybe. Milyen és a Kisvárda is – alaposan erõelképzelésekkel vágnak neki a tavaszi küzdelemsorozatnak?
sített?
– Remélem, az õszi idény elsõ
– A tervezett munkát nagyjából
felében mutatott formánkat mutatelvégeztük – hangoztatta Csató
juk a tavasz során. Amikor viszonySándor, a ZTE vezetõedzõje. – Az
lag kevés gólt kaptunk, és sokat
edzõmérkõzéseink azért mutatnak
rúgtunk. Továbbra is úgy érzem, ott
negatív képet, mert sokan kiestek
lehetünk az elsõ hatban. Ellenfebetegség és sérülések miatt. A séleink hatalmas energiát, pénzt mozrülésekbe a mûfüves pálya, valagattak meg a csapatuk megerõsíté-  A Zalaszám ZAC két válogamint a kemény téli idõjárás is belesére, hogy elérjék céljaikat. Mi az tott atlétanõjét is meghívták a
játszott. Azok a játékosok, akik véelmúlt év nyarán a fiatalok mellé nagyszabású atlétikai gálára
gigdolgozták a felkészülést, jó áltettük le voksunkat, melléjük igazol- Linzbe.
lapotban lesznek a bajnokság keztunk rutinos labdarúgókat. Az útról
Ferenczi Melinda (képünkön)
detén.
a bajnokság hátralévõ részében
– A rajton kire számít, akik
sem kívánunk letérni. Nyilván a mi hosszú sérülése után ezen a vervégigdolgozták a felkészülést,
lehetõségeink mások, mint például senyen mert elõször félelem nélkül
vagy akiket a kezdõ 11-be tervea Puskásé. Azok a csapatok, ame- rajthoz állni 200 m-en. 24,80
zett?
lyek beelõznek minket, más utat mp-es jó teljesítményével az 5. he– Egyelõre úgy néz ki, az élet írválasztottak. Meglátjuk, hogy me- lyen végzett az erõs mezõnyben.
Csóti Jusztina betegséggel
ja az összeállítást. Minden bizonylyik út a kifizetõdõbb.
küszködve 60 m-en 7,66 mp-es
nyal a felkészülést végigdolgozókidõvel melegített. 200 m-en 24,91
ból kerül ki a kezdõ tizenegy a bajmp alatt ért célba, s az összesítésnoki rajton. Remélem, hogy a sében a 9. helyen végzett.
rültek, betegek gyorsan felépülnek
és a rendelkezésemre állnak.
***
Szûcs Valdó Sheffieldben a brit
Ezt megelõzõen Karlsruhéban sárnap Budapest nyílt bajnokságán
– Jelentõsen változott a keret  Az elmúlt szombaton megrendezett XXII. Kondex Kupa egyútfedett pályás atlétikai bajnokságon a 60 m-es gátfutásban élete elsõ állt rajthoz Csóti Jusztina, s 60 ma tél során. Játékosok jöttek- tal Zalaegerszeg város bajnoksága és Kauzli József-emlékverseny is volt. A rendezõk újítottak, és a versenyprogramot kiszéle- a 60 m-es gátfutásban állt rajthoz, világkupa-viadalán 7,85 mp-es en 7,60 mp-es idõeredménynyel
mentek...
– A magyar átigazolási szezon sítették a középtávfutással és a szabadtéri dobószámok megren- ahol bekerült a döntõbe, s 7,83 idõeredménnyel az összesített bronzérmes lett. Míg a 200 m-es
mp-es jó teljesítménnyel negyedik versenyben a 12. helyen végzett. síkfutásban elért 24,96 mp-es teljefebruár 15-én zárul. Angyal meg- dezésével is.
helyen ért célba.
A linzi nemzetközi gála után va- sítményével ezüstérmet nyert.
határozó lesz a védelemben,
Polényi ugyanott szintén több
Idén sem volt kétséges, hogy a Az alábbi sportolók nyerték a bajnoki
poszton használható. Paudits a tá- házigazda Zalaszám ZAC mozgó- címeket: férfiak: 60 m: Balogh Péter
madó szekcióban lehet erõsítés sította legjobban erõit, s így itthon 6,9 mp, 200 m: Baki Barnabás 22,2
számunkra, de, mint már mond- maradt a fõdíj, a Kondex Kupa. A mp, 800 m: Ott Benjamin 2;01,6 perc,
tam, nincsen vége az átigazolási Kauzli József-vándorserleget min- súly: Balázs Erik 9,86 m (valamennyien
Zalakerámia ZTE KK–Egis Körmend 85-88
szezonnak.
dig a legjobb gátfutó nyeri – emlé- Zalaszám ZAC). Nõk: 60 m: Szabó Lau Két versenyen szerepeltek nemrég a Zalaeger(19-27, 22-17, 21-15, 23-29)
– A középpályáról eddig csak kezve Kauzli József egykori gátfu- ra (KVDSE) 8,0 mp, 200 m: Nagy Pál- NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszegi Judo SE sportolói.
távoztak, érkezhet ide új labda- tóra. Most Varga Eszter, a Szom- ma (ZAC) 27,6 mp, 800 m: Hír Csenge szeg.
Kecskeméten rendezték meg a felnõtt országos
rúgó?
bathelyi Haladás országos ifjúsági (ZAC) 2;28,9 perc. 60 m gát: Varga EszZTE NKK–Atomerõmû KSC Szekszárd
bajnokságot. Nagysolymosi Sándor, az elsõ osztály– Terveink közt szerepel, min- bajnok gátfutója a 60 m gáton elért ter (Szombathelyi HVSE) 8,8 mp, távol55-72 (13-14, 14-22, 13-18, 15-18)
ban, a 81 kilósok mezõnyében kétszer gyõzött, kétdenképpen igazolni szeretnénk 8,8 mp-es teljesítménnyel érde- ugrás: Ekler Luca (SZHVSE) 540 cm,
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszer vereséget szenvedett. Teljesítménye az ötödik
ebbe a csapatrészbe.
melte ki a különdíjat. A versenyen súly: Veiland Violetta (ZAC) 13,15 m,
szeg.
hely megszerzésére volt elegendõ.
– Milyen tavasza lehet az át- több jó eredmény is született.
diszkosz: Takács Dóra (ZAC) 43,49 m.
ZTE FC–Újpest FC 1-4 (0-2)
***
Magyar Kupa labdarúgó-mérkõzés, ZalaegerVW Passat Vl 2.0 pdTDI 2006. 11. 209.563 km, Magyarországon vásárolt, második, nemdohányzó tulajdonos,
Budapesten rendezték meg a serdülõ „B” diákszeg.
olimpia döntõjét, melyen Ódor Patrik a 36 kilósok metörésmentes, szép állapot. Automata, digitális klíma, fûthetõ tükrök, ülések ABS, ASR, elektromos vezetõ oldali ülés,
zõnyében négy gyõzelemmel, egy vereséggel a harDVTK–Z. Csuti Hydrocomp 9:3
elektromos ablakok, 8 db légzsák, tempomat, fedélzeti számítógép. Világoskék metál. Ir.ár: 1.690.000 Ft. Érd.: +36madik helyen zárt.
NB I-es sakkcsapatmérkõzés, Miskolc.

VÁLTOZATLANUL AZ ELSÕ HAT A CÉL

EGERSZEGI ATLÉTÁK ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN
SZÛCS VALDÓ 4. A BRIT ATLÉTIKAI BAJNOKSÁGON

KONDEX KUPA HUSZONKETTEDSZER
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