
 
 

 

Tisztelt Cím! 

 

 

Az Ökováros Program keretében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata,  
a Kvártélyház Kft., a Városgazdálkodási Kft., a Zalavíz Zrt. és a Zala-Depo Kft.,   

a Város Napjához és a XX. Egerszeg Fesztiválhoz kapcsolódóan meghirdeti 

 

2014. május 10-én szombaton (munkanap) 10.00 órától 

 

a Söpörjünk végig a városon belvárosi köztisztasági akciót  

 

- amellyel az idei évben csatlakozunk a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz és 
ezáltal a „Let’s Clean Up Europe!” elnevezésű összeurópai kezdeményezéshez -, továbbá 

 

a Béke ligeti piknik közösségi parkrendezési programot. 

 

 

A részvételi szándékukat 2014. április 30-ig (szerdán) 15.00 óráig lehet jelezni a Polgármesteri 

Hivatal Városüzemeltetési Osztályán a muszaktitkar@ph.zalaegerszeg.hu e-mail címen a csatolt 

jelentkezési lap kitöltésével.  

 

Bővebb információt kérni a 92/502-125-ös telefonszámon lehet. A további részletekről minden 
jelentkezőt e-mail-ben értesítünk. 

 

Tegyünk együtt a város köztisztaságáért, hogy szép, igényes környezetben élvezhessük az 

Egerszeg Fesztivál nyújtotta szórakoztató, kulturális és gasztronómiai élményeket! 

 

 
 

Gyutai Csaba 

polgármester 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 

 

Horváth István 
igazgató 

Városgazdálkodási Kft. 

 
 

Tompa Gábor 
igazgató 

Kvártélyház Kft. 

 

Nagy András 

vezérigazgató  

Zalavíz Zrt. 

Gecse László 

igazgató  

Zala-Depo Kft. 
 

 

 



 
 

Söpörjünk végig a városon és Béke ligeti piknik 

 

Program: 

 

10.00 Találkozás a Polgármesteri Hivatal előtti téren 
 csapatok bemutatása, köszöntése  

 csapatok eligazítása az útvonalakról,  

 szükséges eszközök kiosztása 

 egyéb tudnivalók ismertetése 

 

10.15 Indulás a kijelölt útvonalakon 

 

11.45 Érkezés a Béke ligetbe 

 
 Tombolasorsolás 

 Frissítő (pogi, zsíros kenyér, víz, limonádé stb.) 

 

12.30 Béke liget parkszépítése 
 
A program keretében a csapatok a sétautak kavicsozásában és virágültetésben vesznek részt. A 
Városgazdálkodási Kft. által kihordott kavics szétterítéséhez, illetve a kialakított virágágyások 

beültetéséhez szükséges eszközöket, a növényeket biztosítjuk. 

A program szervezői és támogatói felújítanak 1-1 padot, illetve várjuk további önkéntesek 

jelentkezését. A padokat előzőleg - festésre alkalmas állapotúra - lecsiszoltatjuk. A résztvevők 
igényének megfelelő színű festéke(ke)t, ecseteket biztosítjuk. A padokra kis táblán feltüntetjük a 

felújító csapat (cég, intézmény) nevét. 

 

14.00 programzárás  
 

 

 



 JELENTKEZÉSI LAP 

 

A VÁROS NAPJÁT ÉS A XX. EGERSZEG FESZTIVÁLT MEGELŐZŐ  

 

SÖPÖRJÜNK VÉGIG A VÁROSON és 

BÉKE LIGETI PIKNIK KÖZTISZTASÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI 

PARKRENDEZÉSI AKCIÓ  

2014. MÁJUS 10. (SZOMBAT, MUNKANAP)  

 

Pályázó közösség megnevezése 

(pl: lakóközösség, 

cég/intézmény/szervezet neve) 

 

 

Címe:  

Kapcsolattartó neve 

 és titulusa: 
 

Telefon / fax:  

 

E-mail: 
 

Résztvevő önkéntesek száma:  

A Béke ligeti pikniken a csapatunk 

vállal padfestést (kérjük aláhúzással 

jelöljék) 

       igen                                                                     nem 

Amennyiben igen, a festék színe: 

(több szín is választható) 
 

 

 

Zalaegerszeg, 2014. ………………… 

 

___________________________ 

Kapcsolattartó 
 

 


