
Az önvezetõ autók tesztelé-
sére is alkalmas próbapálya el-
sõ épületének elkészülte alkal-
mából tartottak konferenciát a
zalaegerszegi jármûipari teszt-
pályán március 28-án, mely
iránti nemzetközi érdeklõdést
mutatja, hogy aznap délelõtt a
McLaren képviselõi tettek láto-
gatást.

– Antal Lívia –

LESPÉNYI ISTVÁN, a Nem-
zetgazdasági Minisztérium gazda-
ságfejlesztésért és szabályozásért
felelõs államtitkára elsõ felszólaló-
ként azt hangsúlyozta, hogy az
iparon belül a jármûipar az egyik,
ha nem a legfontosabb terület a
magyar gazdaságban. Ez az ága-
zat több mint 700 vállalkozása 300
ezer embert foglalkozat, és az ipa-
ri export 35 százalékát adja. An-
nak érdekében, hogy a növekedés
megmaradjon, kulcsfontosságú a
kutatás-fejlesztés, az innováció,
amely tevékenységnek majdnem
fele a jármûgyártáshoz kapcsoló-
dik. Ezért fontos a zalaegerszegi

jármûipari próbapálya megvalósí-
tása, amely révén azt szeretnék
elérni, hogy Magyarország a jár-
mûgyártásban vezetõ legyen a ré-
gióban, nemcsak mint gyártó, ha-
nem fejlesztõ is. A jármûiparban
jelenleg az önvezetõ autók fejlesz-
tése a legjelentõsebb terület, e jár-
mûvek nagy többsége elektromos
meghajtású lesz. Hogy ezek a jár-
mûvek sikeresen közlekedjenek a
közutakon, nagyon lényeges,
hogy egy jól szervezett, ellenõriz-
hetõ, ismételhetõ kísérleti folya-
maton menjenek keresztül, amire
a zalaegerszegi próbapálya ad le-
hetõséget. Kiemelte, hogy a világ
20 legnagyobb jármûipari beszállí-
tója közül 15 jelen van Magyaror-
szágon, ezek az infokommuni-
kációs szektorban mûködõ cégek-
kel együtt a kezdetektõl részt
vesznek a munkálatokban. Mint
mondta, a feszes tempót folytatni
kell, hogy a pálya a terveknek
megfelelõen kevesebb, mint két év
múlva teljesen elkészüljön. Az is
fontos, hogy Magyarország elsõ
5G-es hálózata itt fog megvalósul-
ni, ami az ipar 4.0 megoldások al-
kalmazását hozza. 

Az államtitkár kiemelte, hogy
mindezzel Zalaegerszeg is ráke-
rült a világ jármûipari térképére.
Emellett egy kapcsolódó pont lesz,
hiszen a V4 országokkal tavaly,
valamint a Szlovéniával és Auszt-
riával a közelmúltban aláírt megál-
lapodás biztosítja azt, hogy ezek a

jármûvek szabadon átkelhesse-
nek a határokon.

DR. PALKOVICS LÁSZLÓ ok-
tatásért felelõs államtitkár, a pró-
bapálya kormánybiztosa arról be-
szélt, hogy a jármûipar újabb je-
lentõs paradigmaváltás elõtt áll,
ami a hajtásrendszerek valamint
az önvezetõ jármûvek fejlesztésé-
ben nyilvánul meg. Az önvezetõ
funkció azonban azt a változást is
hozza, hogy már nem lesz egyér-
telmû a felelõsségi helyzet megál-
lapítása egy közlekedési baleset-
ben, a hagyományos jármûvekkel
ellentétben. Zárt környezetben va-
ló tesztelésük azért fontos, hogy
minimalizálni lehessen a közuta-
kon esetlegesen bekövetkezett
baleseteket. Mint mondta, Ma-
gyarország biztosítani tudja ehhez
a tudományos kutatási területet a
próbapályán, illetve nemzetközi vi-
szonylatban hazánkban lehet leg-
egyszerûbben beszerezni az en-
gedélyeket az autonóm jármûvek
közúti tesztjeihez, az arra alkal-
mas cégeknek. Pár héten belül lét-
rehoznak egy nagyobb tesztflottát,
amelynek mûködés közbeni ada-
tait felhõn keresztül tárolják, ami
így megosztható lesz másokkal is. 

VIGH LÁSZLÓ országgyûlési
képviselõ, a beruházás miniszteri
biztosa köszönetét fejezte ki a
kormányhivatal munkatársainak,
valamint a kivitelezõ cégeknek a
gyors munkáért. Az építkezés so-
rán eddig 300 ezer köbméter föl-
det mozgattak meg, 220 ezer ton-
na követ és 30 ezer tonna aszfal-
tot dolgoztak be a 265 hektáros
területen. A most elkészült techni-
kai épületben az elektromos és
autonóm autók, valamint kamio-
nok laboratóriuma mûködik vár-
hatóan már õsztõl. A Z
fogadóépület, valamint a pályák
építése is jól halad, amit május
19-én, az alapkõletétel elsõ évfor-
dulóján a nagyközönségnek is be
kívánnak mutatni.

BALAICZ ZOLTÁN, Zalaeger-
szeg polgármestere ugyancsak ki-
emelte az alapkõletétel jelentõsé-
gét, ami a tesztpályán kívül több
beruházást is vonz Zalaegerszeg-
re, illetve térségére. Ezek egyike a
már épülõ M76-os gyorsforgalmi
út, az elsõként itt kiépülõ 5G mo-
bilhálózat, valamint a tervezett lo-
gisztikai központ és konténerter-
minál. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

– liv –

Az ötlet Párizsban merült fel
benne, a Sorbonne egyetemen,
ahol kultúraközvetítés, zenei
mediáció szakirányon tanult, és
szerzett diplomát elsõként Magyar-
országon. Mint mondta, oktatói arra
hívták fel figyelmét, hogy komplex

mûvészeti neveléssel igyekezzen a
zenét eljuttatni a gyerekekhez. Nép-
zenészként a népi kulturális értéke-
ket szeretné közvetíteni, így szüle-
tett meg a füzet alapgondolata,
hogy a népdalok, a népi gyermekjá-
tékok és viseletek találkozzanak
egymással, és helyet kapjanak egy
kis gyûjteményben. Öt Kárpát-me-

dencei tájegységet választott, a Du-
nántúlról Rábaközt, Felvidékrõl Pa-
lócföldet, a Tiszántúlról Dél-Alföldet,
Erdélybõl Kalotaszeget, valamint
Moldvát.

Mint mondta, elsõsorban kis-
gyermekeknek szánja a füzetet,
ami pedagógusok számára is tarto-
gat meglepetéseket. Egy CD kere-
tében mindehhez interaktív zenei
élmény is társul, hiszen a hanghor-
dozó 15 dalát a gyenesdiási általá-
nos iskola diákjai énekelték fel. A
népviseletes babákat és hímzés-
motívumokat Füle Viktória rajzolta,
melyek színvilága mintául szolgál a
kifestõhöz. 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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A helyi érték

NÉPI HANG-SZÍNEK
LAPOSA JULCSI DALOS KIFESTÕFÜZETE

Népdalok kottával és szöveggel, népviseletes babák, hímzés-
motívumok, valamint kifestõk díszítik Laposa Julcsi népzenész,
zenei mediátor Népi hang-színek címû füzetét, melyet rendhagyó
sajtótájékoztató keretében mutattak be a városházán. 

ELSÕ JÁRMÛIPARI TESZT – ÕSSZEL
KONFERENCIA A FEJLESZTÉS JELENTÕSÉGÉRÕL AZ ÉPÜLÕ PRÓBAPÁLYÁN

Dr. Háry András, dr. Palkovics László, Lepsényi István, Vigh László,
Rigó Csaba, a Közbeszerzési Hatóság elnöke és Balaicz Zoltán az épülõ fogadóépület elõtt.

– pP –

A közelmúltban már ennek
szellemében újult meg a plébánia-
hivatal és az egykori Zóna étterem
épülete. A tapasztalatokról, illetve
a két – már hatályban lévõ – ren-
delkezés fõbb, belvárost érintõ
elemirõl kérdeztük Bálizs Andrej
fõépítészt.

– Az arculati kézikönyv és a te-
lepülésképi rendelet elsõdleges
célja, hogy rámutasson az adott
város vagy falu épített és táji érté-
keire, megalapozza ezek helyi vé-
delmét és lehetõséget biztosítson
a településkép jellegzetességei-
nek megõrzésére, és adott eset-
ben a harmonikus továbbfejleszté-
sére. Vagyis mindez egy jó lehetõ-
ség arra, hogy az ingatlanok tulaj-
donosai és az építtetõk olyan há-
zakat terveztessenek, építsenek,
vagy a régieket olyan módon újít-

sák fel, hogy azok javítsák a tele-
pülésképet – mondta a fõépítész.

Hozzátette: kiemelten fontos az
építészeti örökség megóvása. A
városban negyven felett van a vé-
dett épületek száma, és van né-
hány mûemlék jellegû épület is. Az
arculati kézikönyv a városon belül
zónákat jelölt ki, meghatározva
azok jellegzetességeit, értékeit.
Ennek megfelelõen januártól a bel-
város településképileg kiemelt te-
rületnek számít: észak–déli irány-
ban nagyjából a Kaszaházi-hídtól a
Csány térig, kelet–nyugati irány-
ban pedig a Bíró Márton utcai vas-
úti hídtól, a Rákóczi út Dózsa
György úti szakaszáig terjed. Ezen
belül található az úgynevezett mû-
emléki környezet. A zónán belül lé-
võ régi épületek felújítását, és újak
építését az eddigiekhez képest szi-
gorúbban szabályozza a rendelet.

(Folytatás az 5. oldalon.)

KORHÛ FELÚJÍTÁSOK
A ZÓNÁN BELÜL

TELEPÜLÉSKÉP MÛEMLÉKI KÖRNYEZETBEN
Az esztétikus lakókörnyezet kialakítását és a régi épületek kor-

hû felújítását is szolgálja a közgyûlés által év végén elfogadott
Településképi Arculati Kézikönyv, és a településkép védelmérõl
szóló önkormányzati rendelet.



Hogy fest Magyarország 2018-
ban?

A jelölt szerint a magyar közélet
és a politika színvonala mára a
rendszerváltás óta nem tapasztalt
mélységbe süllyedt. A választási
kampány nem szól másról, mint a
politikai ellenfélrõl terjesztett ha-
zugságok és mocskolódás özöné-
rõl. A hatalmat 2010 óta gyakorló
pártszövetség olyan lehetõséget
szalasztott el, amely a legutóbbi
száz esztendõben egyetlen elõd-
jüknek sem adatott meg. A szava-

zóktól nyert széles körû felhatal-
mazást nem a társadalom életé-
nek javítására, hanem a párthata-
lom megerõsítésére használták. A
civil társadalmat nem megnyerni,
hanem elnyomni igyekeztek, az ál-
lamosítás mértéke pedig már a
szocializmus idõszakát idézi. Az
önkormányzatok sorban vesztik el
jogköreiket.

A fejlesztési forrásokat, közte
az európai uniós százmilliárdokat
haszontalan, állami építkezésekre
költik – egy legutóbbi kimutatás
szerint például csak futballstadio-
nokra 400 milliárd ment el –, s a
túlárazott beruházások nyomán a
pénz egy része a pártklientúra
zsebébe vándorol.  Semmivé lett a
magyar köz- és felsõoktatás elis-
mert magas színvonala is. Mivel a
munkabérek a 2000-es évek elejé-

nek szintjén ragadtak be, a tehet-
séges és vállalkozó szellemû fiata-
lok külföldön próbálnak szeren-
csét, százezrével hagyják el az or-
szágot. Sorban látnak napvilágot a
súlyos korrupciós ügyek. 

Az LMP kormányra kerülése
esetén azonnal hozzálát az oszto-
gatás és fosztogatás rendszeré-
nek felszámolásához. Korrupció
elleni államtitkárságot állít fel
Hadházy Ákos vezetésével. 

Visszaállítjuk az önkormányza-
tok szabadságát. Az a település,
város, amelyik kéri, visszakapja az
iskoláit. Stadionok helyett a kórhá-
zakat újítjuk fel és emeljük az or-
vosok, az ápolók és a szociális
ágazatban dolgozók bérét. Csök-
kentjük a hazai mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozások terheit. Adómen-
tessé tesszük a minimálbért! 

Elsõ intézkedések egyikeként
növeljük a családi pótlék összegét,
és 50 ezer forintra emeljük a
minimálnyugdíjat is! Mindkét intéz-
kedést már beterjesztettük a parla-
mentnek, de a Fidesz leszavazta.
Az egyszülõs családokat ugyan-

olyan támogatásban részesítjük,
mint a teljes családot.

Az elsõk között fogjuk megol-
dani a devizahitelesek ügyét is a
Magyar Nemzeti Bankban felhal-
mozott nyeresége terhére. Ugyan-
csak az elsõ évben fogjuk a közal-
kalmazottak bérét emelni, mert a
jelenlegi bértábla szerint minden
közalkalmazott, végzettségtõl füg-
getlenül, a takarítónõtõl a diplomá-
sig a bérminimumot keresi!

A mi programunk, amelyet nem
a választási kampányra fogalmaz-
tunk meg, hanem már évek óta hir-
detjük, a mindennapi élet problé-
máira ad választ!
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SEGÍTSÉG NEHÉZ HELYZETBE KERÜLT
ZALAEGERSZEGI LAKOSOKNAK

A „Lakhatásért” Közalapítvány várja azon zalaegerszegi sze-
mélyek és családok jelentkezését, akik önhibájukon kívül szociáli-
san nehéz helyzetbe kerültek, közüzemi díjaikat nem vagy csak
nagy nehézségek árán képesek fizetni, és emiatt létfenntartásuk,
lakhatásuk veszélybe került.

Az alapítvány vissza nem térítendõ támogatással segíti a lak-
bér-, illetve közüzemidíj-hátralék felszámolását, az egyedi fogyasz-
tásmérõ felszerelését.

Várjuk jelentkezését személyesen 2018. április 20-ig a Zalaeger-
szegi Családsegítõ Szolgálat és Gyermekjóléti Központban:

Zalaegerszeg, Apáczai Cs. J. tér 5.szám alatt.
Elérhetõségünk: Telefon: 92/316-930, 30/693-3950

E-mail-cím: csaladsegito@zalaszam.hu

Nem részesülhet támogatásban az, aki a pályázat benyújtását
megelõzõ 24 hónapban a „Lakhatásért” Közalapítvány támogatá-
sában részesült.

Legkényelmesebben a netes kitöltõvel módosít-
ható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által elké-
szített szja-bevallási tervezet, sõt a tavalyi bevallás
önellenõrzése is ezen a felületen a leggyorsabb.

Az áfa fizetésére kötelezettek és az õstermelõk
bevallási tervezetüket a legegyszerûbben az e-SZJA
felületen egészíthetik ki és módosíthatják, ezek nélkül
a lépések nélkül az õ tervezetük nem válik automati-
kusan bevallássá május 22-én. A többi adózónak
nincs teendõje, ha a tervezet számaival egyetért.

Ha a tervezetben visszaigényelhetõ adó szerepel,
a kiutaláshoz mindenképpen meg kell adni a bank-
számlaszámot vagy postacímet, attól függõen, hogy
az egyén miként szeretné megkapni az összeget.

Az ügyfélkapusok az új „LEKÉR” funkcióval az e-
SZJA portálon letölthetik a tavaly benyújtott 16SZJA,
valamint az idén benyújtott 17SZJA bevallást, meg-
könnyítve ezzel a személyijövedelemadó-bevallás
javítását és esetleges önellenõrzését.

Érdemes minél elõbb ügyfélkaput nyitni, mert így
azonnal elérhetõvé válik az SZJA-bevallási tervezet
és a módosítás néhány gombnyomással kényelme-
sen, otthonról is elintézhetõ. 

NAV Zala Megyei Adó- és Vámigazgatósága

További információ:
Joó Hilda sajtófõreferens
Tel.: 92/505-795, 30/510-1163
E-mail: zalaegerszeg.sajto@nav.gov.hu

MÓDOSÍTÁS ÉS ÖNELLENÕRZÉS

(Folytatás az 1. oldalról.)
Balaicz Zoltán polgármester azt

fûzte hozzá, hogy szívesen álltak a
kezdeményezés mellé, hiszen La-
posa Julcsival, a Zala Zenekar éne-
kes-hegedûsével már több zala-
egerszegi rendezvényen találkoz-
hattak. A szerzõ saját költségén
megjelentetett Népi hang-színek
füzetbõl százat vásároltak, melyet
eljuttatnak a helyi óvodákba. 

Kemendi Györgyné, a kertvárosi
óvoda vezetõje érdeklõdésünkre
elmondta, hogy a zenei foglalkozá-
sok izgalmas kiegészítéseként fog-

ják használni a füzetet, ami bizo-
nyára nem mindennapi élmény lesz
a gyerekek számára. 

A sajtótájékoztatót Laposa Jul-
csi szintén élményszerûvé tette,
ami elõadásban egy muravidéki
gyermekdallal kezdõdött, majd a
Szélrõl legeljetek népdal közös el-
éneklésével zárult. Az 50 tehetsé-
ges magyar fiatal nevû programba
beválasztott népzenész a Népi
hang-színek folytatásaként az év-
szakokat mutatja majd be követke-
zõ füzetében, szintén a népdalok-
kal.

NÉPI HANG-SZÍNEK
LAPOSA JULCSI DALOS KIFESTÕFÜZETE

A jövõben is segíteni szeret-
nénk a helyi vállalkozásokat, új
ipari parkok kialakításával, a szak-
képzési rendszer, valamint a kü-
lönbözõ felsõoktatási intézmények
fejlesztéseivel. 

A 42 milliárd forintos jármûipari
tesztpálya projekttel végre sikerült
egy valódi nagyberuházást Zala-
egerszegre telepíteni, mely az
egész térség számára kitörési pont
lehet. A 2018-ban beinduló pályára
több nemzetközi céget is Zalaeger-
szegre szeretnénk csábítani,
amellyel újabb, minõségi, jól fizetõ
munkahelyeket hozunk létre. 

A tesztpálya fejlesztéséhez és a

„smart city” programhoz kapcsoló-
dóan Zalaegerszegen alakítják ki
az 5G adatátviteli technológia
tesztkörnyezetét, amelynek révén
a jármûiparban és az infokom-
munikációban is a világon vezetõ
szerepre törekszik Magyarország.
Zalaegerszeg és Balatonszent-
györgy között „okos” autóútként
épül meg az R76-os gyorsforgalmi
út. A 165 milliárd forintos útépítés
révén végre közelebb kerülünk a
235 kilométerre fekvõ fõvároshoz,
ami a megyeszékhelyen élõk, az itt
mûködõ cégek érdeke is.

A Zalaszentiván és Zalaeger-
szeg közötti iparvágányon egy új

logisztikai központot és konténer-
terminált létesítünk, mely az itt mû-
ködõ vagy ide települõ cégeknek
óriási versenyelõnyt biztosít.

A Modern Városok Program-
nak köszönhetõen felújítjuk a Gö-
csej Múzeumot, valamint Mind-
szentyneum néven új zarándok-
központ épül. Megkezdõdik az Al-
sóerdei Sport- és Rekreációs Köz-
pont kiépítése. Új uszodát építünk
50 méteres, 10 pályás medencé-
vel, tanuszodával, kültéri meden-
cével. 

A Göcsej Falumúzeum interak-
tív múzeummá fejlesztésével az or-
szág egyik legjobb skanzenjét ala-
kítjuk ki. Régi feladatunk került cél-
egyenesbe, hiszen új mentõállo-
mást építünk a megyeszékhelyen.

A három zalaegerszegi egye-
temi karnak 4,4 milliárdos érték-
ben sikerült forrást elõteremte-
nünk, aminek köszönhetõen új
Duális Képzõközpont, valamint
Innovációs Tudásközpont létesül,

megújulnak a jelenlegi épületek,
valamint több kutatás-fejlesztési
programot is el tudunk indítani a
városban. 

A város történetében még soha
nem volt példa olyan mértékû fej-
lesztésekre, mint amiket most indí-
tottunk útnak. Bízom benne, hogy
sikeresen meg tudjuk védeni az el-
múlt években közösen elért ered-
ményeinket és magyar hazánkat,
kultúránkat, hogy továbbra is a fej-
lõdés útján maradhasson a zalai
térség.

2014-ben választási ígéretem volt, hogy a térség gazdasági éle-
tét fellendítjük. A fejlõdéshez gazdasági növekedésre, új munka-
helyekre van szükség, mely terén a választókerület országos
szinten is kiemelkedõen teljesített. Zala megyében a munkanél-
küliségi rátát a 2010-es 12,6%-ról 2017-re 4% alá sikerült leszorí-
tani. Zalaegerszegen az elõzõ négy évben több mint háromezer
új munkahely jött létre, 2017 végére 2,7 százalékra csökkent a re-
gisztrált álláskeresõk aránya a városban. 

VIGH LÁSZLÓ: FIDESZ–KDNP

Miért szavazzak az LMP-re? Kérdezik sokan mostanában. Nos,
rövid választ nehéz erre adni.  Mert mi nagyon sok mindent más-
ként csinálnánk – fogalmaz dr. Paksy Zoltán történész-levéltáros,
az LMP zalaegerszegi országgyûlési képviselõjelöltje, aki az LMP
Zala Megyei Szervezetének alapító tagja, 2014 óta a párt városi
önkormányzati képviselõje.

BEMUTATKOZNAK A KÉPVISELÕJELÖLTEK (II.)

DR. PAKSY ZOLTÁN: LMP
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Mindehhez kapcsolódóan a vá-

ros a helyi felsõoktatási intézmé-
nyekben 4,4 milliárdos fejlesztést
indít el, 600 millió forintból új épü-
letet létesít a Zalaegerszegi Duális
Képzõközpontnak, valamint
ugyancsak 600 millió forintból fel-
újítja a volt ZÁÉV-munkásszállót. 

A rendezvényen a külföldi válla-
latok képviselõi is megismerked-
hettek a 42 milliárd forintos beru-
házásban épülõ próbapálya egye-
dülálló tesztlehetõségeivel. Errõl
Háry András, az Autóipari Próba-
pálya Zala Kft. ügyvezetõje, vala-
mint Hamar Zoltán mûszaki vezetõ
beszélt. Elkészült a dinamikus kör-
pálya, a nyolcféle burkolatú fékpá-

lya, valamint a smart city (okos vá-
ros) környezetének alapaszfalto-
zása. Épül kis- és nagysebességû
kezelhetõségi pálya, az egészet
körbeölelõ ovális pálya 2020-ra
készül el. A próbabályán minden
forgalmi szimulációt lehet majd

modellezni, a megrendelõk valós
közúti forgalomban is tesztelhet-
nek. Háry András jelezte, piaci fo-
gadtatása pozitívabb, mint ahogy
várták, szeptemberre már meg-
rendelték tõlük az elsõ jármûtesz-
tet.

ELSÕ JÁRMÛIPARI TESZT – ÕSSZEL
KONFERENCIA A FEJLESZTÉS JELENTÕSÉGÉRÕL AZ ÉPÜLÕ PRÓBAPÁLYÁN

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 www.facebook.com/takcleaning

Tel: +36-30/843-8091 +36-30/517-3918

AJÁNLÓ
A Városi Hangverseny- és Ki-

állítóteremben április 11-én „Itt
laksz legbelül” címmel Gubás
Gabi quartetje lép fel a Jazz-
Szerda keretében.

Április 13-án 17.30-kor Farkas
Ferenc szobrászmûvész jubileumi
tárlata nyílik, április 19-én 19 óra-
kor pedig az Egerszegi Páholy idei
évi elsõ estjére kerül sor „Idege-
nek az éjszakában – Sinatra és
kortársai” címmel Kamarás Iván
közremûködésével. A mûvésszel
Búza Beáta beszélget.

Az orgonabérlet idei záró kon-
certjére május 4-én este kerül sor.
Az országos koncertturné zala-
egerszegi állomásának mûsorán a
koncertorgonista szerint „a legis-
mertebb klasszikusok mellett friss
érdekességek és meglepõ élmé-
nyek is várhatóak. 

– liv –

Az épülettõl fájó szívvel bú-
csúztak, mégpedig vizsgaidõszak-
ban, de bizonytalan volt, hogy ho-
va. A választás a volt Petõfi-lakta-
nya létesítményeire esett, ahol a
romokban álló épületeket egy év

alatt újították fel a lelkes zalai vál-
lalkozók. A hallgatók 2000-ben ve-
hették birtokba az új épületeket.
Dr. Tóth József kiemelte, mind-
emellett fõiskolává kellett válniuk,
hiszen másképp kellett oktatni,
mint egy középiskolában. Szeren-
csésnek bizonyultak, mert mindig
olyan oktatási tervek, tananyagok,

tankönyvek álltak rendelkezésre,
melyek követték az oktatásban
végbement változásokat. Ezen-
felül mindig jól felkészült tanárok
tanítottak itt, akik hivatásnak tekin-
tették munkájukat. A végzett hall-
gatók többségérõl pedig úgy véle-
kedtek a munkahelyeken, hogy

nyugodtan rájuk lehet bízni egy
adóbevallás, hitelkérelem vagy
vállalati beszámoló elkészítését.

Ez persze most sincs másként,
hiszen a képzési és oktatási tan-
tervek a 2017-tõl már egyetem-
ként (Budapesti Gazdasági Egye-
tem) mûködõ intézmény egészére
van meghatározva, ami biztosítja,

hogy a fõvárosi és vidéki karokon
tanuló hallgatók egyaránt azonos
tudásszintet érjenek el, és azonos
értékû diplomát kapjanak.

A köztudatban még most is
egerszegi számvitelinek nevezett
intézmény történetérõl 31-en nyi-
latkoznak a kötetben, rektorok, ta-
nárok és hallgatók. Mint mondta,
költségvetési szakemberként min-
dig nagy vitája volt Pesttel, de min-
dig meg tudta gyõzni a direktort
azzal a szlogennel, hogy mindenki
zalai volt, vagy zalai lesz. Mint
mondta, a zalaegerszegi gazdasá-

gi felsõoktatás történe-
tének megírására az a
szándék késztette,
hogy megörökítse azt a
folyamatot, amely so-
rán nem egy budapesti,
hanem egy megyei
szintû intézmény tudott
sikeresen mûködni, tar-
tósan fennmaradni és
ismertté, elismertté vál-
ni.

A könyvbemutatón
Lambertné Katona Mó-
nika, mint a Zalaeger-
szegen Végzett Köz-
gazdászok, Öregdiákok
Egyesületének elnöke
köszöntötte a szerzõt,
aki tanára volt a fõisko-
lán. Mint mondta, dr.
Tóth József nyugalma-
zott intézetigazgató

kezdeményezésére illetve sokak
kérésére született meg ez a kiad-
vány, ami a kezdetek mellett a fõ-
iskola, majd egyetem újkori törté-
netét is bemutatja 45 év összefog-
lalásával. Örömmel vállalták fel a
szándék megvalósulásának támo-
gatását, így a kötet az egyesület
kiadásában jelent meg.

AZ EGERSZEGI SZÁMVITELI 45 ÉVE
OKTATÁS- ÉS ISKOLATÖRTÉNET DR. TÓTH JÓZSEF KÖTETÉBEN

Eléggé zsúfoltan, de jó szellemben, kellemes társbérletben a
renddel – fogalmazott bevezetõjében dr. Tóth József nyugalma-
zott intézetigazgató, aki a zárda épületében 1971-ben elinduló za-
laegerszegi számviteli fõiskolát 1990–2010 között húsz éven át
vezette. A téma aktualitását az Egerszegi számviteli – Oktatás- és
iskolatörténet 1971–2016 címû kötetének bemutatója adta.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
– A mûemléki környezetben mu-

száj korhû módon felújítani a védett
házakat. Az elmúlt években ezek
energetikai korszerûsítése, homlok-
zatrekonstrukciója okozott némi
problémát. A megoldás az, hogy az
energetikai felújításnál belülrõl nö-
velik a falak vastagságát, ezáltal nõ
az épület hõtároló tömege, így javít-
va a hõháztartást. A külsõ homlok-
zati elemek pedig nem sérülnek.

Hogy mely épület milyen színt
kaphat, azt elõzetes falkutatással
állapítják meg a szakemberek. A
felújítás elõtt feltárják egy-egy régi
ház korábbi színrétegeit, s ahhoz
hasonló színeket, árnyalatokat ke-
resnek.

– Érdekes, hogy a belvárosi öve-
zetben, a korábbi évszázadokban
sokszor használták nyílászárók ese-
tében a mélyzöldet (ilyen volt pél-
dául a bíróság, a múzeum és a Zó-
na épülete is), a homlokzatnál pedig
a földszínek és a sárga bizonyos ár-
nyalatai voltak népszerûek, de bát-
ran nyúltak a kontrasztokhoz is. A
Zóna és a plébániahivatal felújítása-
kor most ismét ezek az árnyalatok
kerültek elõtérbe. Avolt étterem ese-
tében a nyílászárók a korábbihoz
képest egy olajosabb zöld árnyalatot
kaptak, míg az erkélykonzol alsó dí-
szítõeleme, a régi világoshoz képest
most antracitszürke lett. A kontraszt-
hatásra is jó példa a Zóna épülete,
hiszen az egykori Központi kávéház
homlokzatának emeleti része a ko-

rábbihoz hasonlóan megtartotta a
téglaburkolatot, míg az alsó szint
homokszínû lett. Ez a kontraszt jól
látható egyébként az épületrõl ké-
szült régi fotókon is.

A plébániahivatallal kapcsolat-
ban a fõépítész megemlített egy
örömhírt is: levették az erkélyt kita-
karó (rendezvényeket reklámozó)

molinót, így a Rákóczi út felõl érke-
zõk teljes pompájában láthatják
ezentúl a megújult homlokzatot.

Kérdésünkre Bálizs Andrej el-
mondta: nem az a cél, hogy ezentúl
az összes régi belvárosi épület föld-
színû legyen az esetleges felújításo-
kat követõen. Annál is inkább, mert
mindegyik épületnek más a karakte-
re, és a színválasztásnál ezeket a
különbözõségeket is figyelembe ve-
szik.

A fõépítész arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy ezentúl aki régi, vé-
dett épület szomszédságában felújí-
tást vagy építkezést tervez, kötelezõ
lesz konzultálnia az önkormányzat
fõépítészi osztályával. Ugyanígy, aki
belvárosi üzletportált alakít ki, a szí-
nezésrõl tájékoztatnia kell a fõépí-
tészt. A jövõben pedig az sem lesz

mindegy, hogy a kirakatok hány szá-
zalékát fedi matrica. Az üvegek ta-
karásánál a reflexív fólia és a ho-
mokfújt hatású fólia élvez elõnyt.

További változás, hogy a belvá-
rosban az éttermek, cukrászdák,
egyéb üzletek homlokzatra szerel-
hetõ új árnyékolói csak bordó szí-
nûek lehetnek, antracitszínû vázzal.
Ugyanilyen antracitszínû vázból ké-
szülhetnek az utcabútorok fémszer-
kezeti elemei is.

– pet –

2018-ban hetvenesztendõs a
(világnapról 1962-ben határozó)
Nemzetközi Színházi Intézet, akik
a jeles alkalomból öt földrész öt al-
kotóját kérték fel a
színházi világnapon
szokásos üzenet
megfogalmazására.
Az európaiaknak
szánt üzenetet Si-
mon McBurney angol
színész, író, rendezõ
írta. A zalaegerszegi
Hevesi Sándor Szín-
házba Hegedûs D.
Géza Kossuth- és Já-
szai Mari-díjas szí-
nész, rendezõ jóvol-
tából jutott el az idei
üzenet.

A mûvész a kedd
esti Szent Péter eser-
nyõje elõadás elõtt
olvasta fel Simon
McBurney üzenetét.
Többek között el-
hangzott: a színház
sosem szûnik meg, mindig egy
hely, egy menedék marad, ahol az
emberek egybegyûlnek, és azon-

nal közösséget formálnak. Szín-
ház csak a jelenben létezhet, tár-
gya pedig a jelen pillanat. A törté-
netek földrajzi helytõl és évszám-
tól függetlenül mindig újrajátszha-
tók. És épp ez az újrajátszás (ri-

tuális visszatérés) forraszt ben-
nünket közösségé, bármerre is le-
gyünk a világban. A személyesnek
tûnõ kérdések mindannyiunkhoz
szólnak, mert a múlt és a jelen itt
elválaszthatatlan. Az emberi kö-
zösség láncolatát pedig zsarnokok
és demagógok sosem törhetik
szét.

A Hevesi Sándor Színház kedd
esti Szent Péter esernyõje címû
elõadása után, Czegõ Teréz szín-
mûvész vehette át a Magyar Or-
szágos Színészegyesület
(MASZK) által alapított Gobbi Hil-
da-életmûdíjat. Az elismerést He-
gedûs D. Géza, a MASZK elnöke
adta át.

Czegõ Teréz 1970-ben végzett

a marosvásárhelyi Szentgyörgyi
István Színmûvészeti Fõiskolán,
majd a Temesvári Állami Magyar
Színházhoz, onnan pedig a békés-
csabai Jókai Színházhoz került. A
zalaegerszegi teátrum társulatá-
nak 1988 óta tagja, azóta több mint
ötven szerepben láthatta a közön-
ség. Számos emlékezetes alakítás
fûzõdik nevéhez; az elmúlt évek-
ben játszott a Liliomban, az Én és
a kisöcsémben, illetve az Asszony

a fronton címû monodrámában. A
Szent Péter esernyõjében pedig
éppen Adamecznét alakítja. 

A Gobbi Hilda-díjat olyan mûvé-
szek vehetik át, akik elismerésre
méltó módon végzik több évtizede
munkájukat, ám még nem része-
sültek állami kitüntetésben. Czegõ
Teréz munkássága gyakorlatilag
az egész drámairodalmat felölei.
Hivatásában a szép magyar be-
szédre, a magyar kultúra közvetí-
tésére tette fel életét – mondta róla
a laudációban Hegedûs D. Géza.
Hozzátette: az életmûdíj nem a pá-
lya összegzése, hanem egyféle
köszönet az elmúlt évtizedek alakí-
tásaiért, és ösztönzés a további
munkára.
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A részletekrõl Szûcs István, a
bábszínház igazgatója, Somogyi
Tamás, az elõadás rendezõje, vala-
mint B. Szolnok Ágnes és Lovászi
Edina, a darab szereplõi számoltak
be a sajtónak. Szûcs István el-
mondta: az Ide-oda nem egy meg-
szokott elõadás lesz, jelzi ezt az is,
hogy a történet keletkezése és a
próba folyamatai sem a hagyomá-
nyos módon zajlottak. Õsszel a
szereplõk, a rendezõ, valamint a
történet írói egy egyhetes kurzus –
vagy ha úgy tetszik workshop – ke-
retében formálták meg a mese vá-

zát. Az ott elhangzott szövegek,
improvizációk jó része került be az-
tán a szövegkönyvbe, Perényi Ba-
lázs író jóvoltából. 

Ez az egy hét jó volt arra is, hogy
az elõadás során megformált karak-
tereket „belakják” a színészek, illet-
ve hogy kipróbálhassák a dramatur-
giai ötleteket – tette hozzá Somogyi
Tamás. A rendezõ azt is elárulta: so-
kat dolgoztak azon, hogy valódi gye-
rekekként jelenjenek meg a szerep-
lõk a színpadon, ezért kicsit „vissza-
ásták” magukat a gyerekkorba.

Szokatlan lesz az elõadás báb-
technikailag is; úgynevezett testre
szerelhetõ síkbábokkal dolgoznak

majd a színészek, amik fából és
textilbõl készültek. Figurájuk a gye-
rekek által rajzolt pálcikaemberek
alakjára emlékeztet: nagy fej, hosz-
szú, elnyújtott végtagokkal.

A történet gerincét – a
Szentivánéji álom alapján – egy er-
dei bolyongás adja, mely alatt egy
varázslótanonc kisgyerek (Puck) té-
vedései folytán összekeverednek
(ide-oda kavarognak) a baráti és
szerelmi szálak. Végül persze min-
den jóra fordul. A rendezõ elmond-
ta: a gyermekkori társas kapcsola-
tokra, viharos érzelmi változásokra
reflektál a darab.

B. Szolnok Ágnes és Lovászi
Edina szóltak a bábmozgatás egye-
diségérõl és a workshop fontossá-
gáról is. Elhangzott: a színészek
egyfajta kísérletként élték meg a
munkát ezekkel a különleges bá-
bokkal. Meg kellett tanulniuk úgy

mozogni és gesztikulálni a testükre
illesztett figurákkal, hogy maximáli-
san kifejezhessék az egyes karak-
terek érzelmeit. Az egyhetes
workshop pedig nagyon tanulságos
volt, mert egyrészt kimozdulhattak a
hagyományos próbafolyamatból,
másrészt sok ötletük bekerült a szö-
vegkönyvbe, és improvizálni is több
lehetõségük adódott.

Szûcs István beszélt a bábszín-
ház néhány aktuális eseményérõl
is. Mint mondta: egyre több feszti-
válra hívják õket, így bõven van le-
hetõségük a szakmai közönség
elõtt is bemutatkozni. Legutóbb a
budapesti Bábu Fesztiválon szere-
peltek A 3 emeletes mesekönyv cí-
mû elõadással, de a békéscsabai
Drámaíró Fesztiválon is jelen vol-
tak, melyen a Griff társulatának
egyik tagja, Kosznovszky Márton
kapta a legjobb színésznek járó dí-
jat.

A bábszínház április 11-én a
debreceni Deszka Fesztiválra is el-
látogat, szintén A 3 emeletes mese-
könyvvel. Májusban pedig a kapos-
vári Gyerek- és Ifjúsági Színházi
Biennáléra mennek három produk-
cióval.

A húsvét jegyében zárult a
tavaszi Lóci-Menza fõzõtanfo-
lyam az Ûrhajós Bölcsõdében,
mely alkalomból avokádós to-
jáskrémet készítettek teljes ki-
õrlésû kaláccsal.

– liv –

Immár negyedik éve rendezik
meg a bölcsõdében a fõzõtanfo-
lyamokat, minden idényben egy-
egy témakör köré csoportosítva,
mondta el érdeklõdésünkre Mo-
nori Krisztina, a Zalaegerszegi
Egyesített Bölcsõdék valamint a
fõzõtanfolyam dietetikusa. Az idei
márciusi három alkalom a nõi
egészség és a babavárás jegyé-
ben zajlott, az utolsó, március 28-i
foglalkozás egyúttal a húsvét je-
gyében is. Ezúttal is a könnyen és

gyorsan elkészíthetõ ételek álltak
a középpontban. 

A tavaszi etapban többek kö-
zött bogyós gyümölcsökkel töltött-
rétes-kosárkát, tonhalas hambur-

gert készítettek tepsiben sütött
gyökérzöldségekkel. A felhasznált
alapanyagok nagyon fontosak a
nõi egészség, így a nõi bélflóra
szempontjából, miután nagyon

sok nõi hormont a jótékony bél-
baktériumok állítanak elõ, magya-
rázta a dietetikus. A bogyós gyü-
mölcsökben lévõ színanyagok,
antioxidáns vegyületek a szív- és
az érrendszer jó mûködését segí-
tik elõ, az avokádos tojáskrém
Omega-3 zsírsavban gazdag, ami
a születendõ magzat idegrend-
szerének fejlõdése szempontjából
fontos. Ez alkalmakkor felhívják a
figyelmet a szénhidráttartalomban
csökkentett ételek fogyasztására,
valamint azon édesítõszerek
használatára, melyek kevésbé
emelik meg a vércukorszintet. 

Tóthné Gróf Andrea, a program-
nak helyet adó Ûrhajós Bölcsõde
vezetõje elmondta, nagyon nép-
szerû a fõzõtanfolyam, melyen az
édesanyák mellett édesapák is szí-
vesen részt vesznek. Az egészség-
megõrzés mellett cél az, hogy a
tápláló, ugyanakkor gyorsan elké-
szíthetõ ételek bemutatásával
megkönnyítsék a családok minden-
napjait. Õsszel folytatódik a fõzõ-
tanfolyam, melynek idejére mindig
biztosítanak gyermekfelügyeletet.

– B. K. –

– Budapesten volt egy hasonló
tematikájú rendezvény, így jött az
ötlet. Illetve évek óta bekapcsoló-
dunk a Családi Intézet versmon-
dóival a „Posztolj verset az utcá-
ra!” akcióba is, és szerettük volna
ezt a versszeretetet kiterjeszteni
egy egész napos felolvasónappá.
Forgalmas helyszínt választot-
tunk, ahol sokan megfordulnak –
idézi fel Pölöskey Ildikó, aki Balla
Zsuzsa kolléganõjével a rendez-
vény háziasszonya, szervezõje,
szíve-lelke.

Aki nem ismerné a részleteket, a
költészet napján, azaz április 11-én
reggel 8 és este 8 óra között vár-
ják a civileket, magánszemélye-
ket, egyesületeket, felnõtteket,
gyerekeket, hogy kedvenc versü-
ket felolvassák a Dísz téri Dísz-
pintyben. A szavalatokat kihango-
sítják az utcára, így a járókelõk fü-
lébe is rímek csenghetnek. 

– Az idei felhívásra nagyon
gyorsan reagáltak.

– Meg is lepõdtünk, hogy két
nap alatt szinte az egész program
betáblázódott felolvasókkal, akik
10–15 perces blokkokban szere-
pelnek. Míg az elsõ évben szükség
volt az „üres járatok” kitöltésére,

addig tavaly már ezt elhagyhattuk,
és úgy tûnik az idén is. Arra viszont
volt példa, hogy valaki, az utcán
járva hallotta meg a szavalatokat
és bekéredzkedett felolvasni.
Olyan is akadt, aki kifejezetten a
vershallgatási lehetõség miatt ült
be ezen a napon a nevezett helyre
kávézni. Ezek mind nagyon jó
visszajelzések nekünk, ahogy a
visszatérõ társaságok is. Kellemes
„teher” ez nekünk, mert elvárják
már ezt a rendezvényt. Ez jó, azt
jelenti, hogy a vers élõ mûfaj. Az
emlékkönyvünk pedig megörökíti a
résztvevõket és az elhangzott köl-
teményeket. Ez utóbbival kapcso-
latban biztatnék mindenkit, hogy
bátran vállalkozzanak kortárs vagy
kevésbé ismert mûvek megszólal-
tatására is. Vidámabb vers is jöhet,
hogy az elgondolkodtató, drámai
mûvek mellett a derû, az életigen-
lés, a humor is hangot kapjon.

– Várható újdonság a prog-
ramban?

– Tavaly a megzenésített ver-
sek jelentették az újítást, az idén
pedig Vajda Péter, Zalaegerszeg-
rõl elszármazott költõ kötetbemu-
tatójára kerül sor. Turbuly Lilla, a
könyv szerkesztõje beszélget a
szerzõvel és Filó Veronika illuszt-
rátor is közremûködik. 

VERSOLVASÁS
A KÖLTÉSZET NAPJÁN

Immár harmadik alkalommal rendezik meg a költészet napján
az egész napos versolvasó programot a Keresztury VMK Családi
Intézetének munkatársai. A rendezvényt 2016-ban tartották meg
elõször a belvárosban. A start nagyon jól sikerült, és egybõl elvá-
rás is lett a költészetet szeretõ városlakók részérõl.

AVOKÁDÓS TOJÁSKRÉM HÚSVÉTRA
AZ ÜNNEP JEGYÉBEN ZÁRULT A FÕZÕTANFOLYAM

GOBBI HILDA-ÉLETMÛDÍJ CZEGÕ TERÉZNEK
ÜZENET ÉS ELISMERÉS A SZÍNHÁZI VILÁGNAPON

1962 óta ünnepeljük március 27-én a színházi világnapot, mely-
nek célja, hogy felhívja a figyelmet a színházmûvészet fontossá-
gára, illetve a színészek, színházi dolgozók munkájára, mûvészeti
tevékenységére. Díjazva is néhány rangos elismeréssel egy-egy
mûvész kiemelkedõ tevékenységét.

IDE-ODA MESE KÜLÖNLEGES BÁBOKKAL
ÚJ BEMUTATÓRA KÉSZÜL A GRIFF TÁRSULATA

Óvodás- meg kisiskoláskori viszonyokat (baráti és szerelmi
kapcsolatokat) feszeget az a különleges mese, melyet április 7-én
mutat be a Griff Bábszínház. Az Ide-oda címû elõadást részben
Shakespeare Szentivánéji álom címû drámája ihlette, jó része
azonban a színészek improvizációira épül.

KORHÛ FELÚJÍTÁSOK A ZÓNÁN BELÜL
TELEPÜLÉSKÉP MÛEMLÉKI KÖRNYEZETBEN

Bálizs Andrej



6 Városháza

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNÕ LAKÁSBÉRBEADÁS
ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍRÁSÁRA

A lakások megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történõ elõzetes egyezte-
tés szerinti napokon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI  OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2018. ÁPRILIS 20. (PÉNTEK)

A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a

„PÁLYÁZAT KÖLTSÉGELVÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani. 
(A pályázati formanyomtatvány, továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)

– A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának meg-

felelõ – igazolást, vagy annak másolatát, 
– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– élettársi kapcsolat fennállása esetén élettársi minõség igazolását közjegyzõi okirattal. 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha 
– határidõn túl nyújtották be, 
– nem e rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be, 
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatkozott, 
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon meg-

tévesztette az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra, 
– e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási ha-
táridõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2018. május 7.).

Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással
kapcsolatos

külön
szolgáltatások

számított
költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen

Kovács Károly tér 6. A.

IV/3. 55 2
2 szoba, elõszoba, konyha, élés-
kamra, fürdõszoba, WC, loggia

komfortos 735 40.425 24.750 65.175

Mártírok útja 13.  

II/3. 36 1 
Nappali-hálófülkével, konyha-
étkezõ, elõszoba, fürdõszoba-
WC, (+földszinti pincerekesz)

össz-
komfortos

735 26.460 16.200 42.660 

SENIOR AKADÉMIA
2017–2018 tavaszi félév

PROGRAM
2018. ÁPRILIS 5.

14.00–14.30 Czeglédi András okleveles építészmérnök, a
Zalaegerszegi Városvédõ Egyesület elnöke –
Zalaegerszeg építészeti arculatáról.

14.30–15.00 Horváth Rudolfné okleveles táj- és kertépítész, a
Zalaegerszegi Városvédõ Egyesület tagja – Fák
a városban.

15.00–15.20 Szünet
15.30–16.10 Beleznai Viktória szakoktató – A stressz inkon-

tinenciavizsgálata, a kezelés, önkezelés lehe-
tõségei, eredményei.

BÖLCSIKÓSTOLGATÓ – 2018
2018. április-május hónapban sok szeretettel várjuk az érdeklõdõ szülõket, nagyszülõket,
leendõ bölcsiseket a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék tagbölcsõdéiben a
bölcsikóstolgatókon.

Ûrhajós Bölcsõde: 2018. április 07. 9–12 óráig

Cseperedõ Bölcsõde: 2018. április 14. 9–12 óráig

Tipegõ Bölcsõde: 2018. április 28. 9–12 óráig

Napsugár Bölcsõde: 2018. május 05. 9–12 óráig

A délelõtt során lehetõség nyílik:
• Megismerkedni a leendõ gondozónõkkel
• A bölcsõdei élettel
• A bölcsõde épületével, a csoportszobákkal, játékokkal

Minden, a bölcsõdei élettel, felvétellel kapcsolatos kérdésükre választ kaphatnak!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Prenner Zsuzsanna

– Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék vezetõje 30/377-3925

Arany Bernadett – bölcsõdevezetõ 30/870-6227

Simon Ildikó – bölcsõdevezetõ 30/870-6225

Tóthné Gróf Andrea – bölcsõdevezetõ 30/870-6229

Tóth Tímea – bölcsõdevezetõ 30/870-6221

SZÜNETEL
AZ ÜGYFÉLFOGADÁS

2018. április 6-án, pénte-
ken, a Zalaegerszegi Polgár-
mesteri Hivatal nyilvántartási
csoportjánál – Egerszeg-kár-
tya ügyintézés, fiktíválas – az
ügyfélfogadás szünetel.

Megértésüket köszönjük!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján kívánja értékesíte-

ni a Zalaegerszeg 2985 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésû, 478 m2 nagysá-
gú (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 pályá-
zati felhívás mellékletét képezi.

A Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont rövid idõn belül történõ megépítése jelentõsen megvál-
toztatja a környék arculatát. 

Az ingatlan induló nettó ára 20.852.000 Ft, melyet áfafizetési kötelezettség terhel, a bánatpénz
2.085.200 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 ellen-

szolgáltatással kapcsolatos, a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre vonat-
kozó elfogadó nyilatkozatot

• a vagyontárgy hasznosításának célját
• a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az aján-

lattevõ szervezet átláthatóságára vonatkozó cégszerûen aláírt nyilatkozatokat
• a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatot, okiratot

Pályázat beadásának határideje: 2018. április 20. (péntek) 10.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 212. szoba

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja:személyesen vagy postai úton

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldal „Hirdetmények, pá-
lyázatok” rovatában, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ.

A pályázati felhívással kapcsolatosan érdeklõdni ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kos-
suth u. 17–19. II. emelet, 212. sz. irodájában vagy a 92/502-129 telefonszámon lehet.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

SZOCIÁLIS JELLEGÛ BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA

A lakások megtekinthetõk a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történõ elõzetes egyezte-
tés szerinti napokon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI  OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2018.  ÁPRILIS 20. (PÉNTEK)

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a „PÁ-
LYÁZAT SZOCIÁLIS JELLEGÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani. 
(A pályázati formanyomtatvány továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgármes-
teri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
– A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának meg-

felelõ – igazolást, vagy annak másolatát, továbbá
– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– élettársi kapcsolat fennállása esetén élettársi minõség igazolását közjegyzõi okirattal, továbbá
– a fizetõképesség mértékére vonatkozó – 6 hónapnál nem régebbi – jegyzõi igazolást.
(Jegyzõi igazolásokat a Szociális és Igazgatási Osztályon kell igényelni.)

Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos-
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással
kapcsolatos külön

szolgáltatások
számított költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen

Ölyvesfalvi u. 54.

Fsz. 1. 28 1
Lakóelõtér, elõtér, fõzõ-
fülke, fürdõszoba-WC

komfortos 370 10.360 12.600 22.960



– Fontos, hogy ne csak jeles
eseményekrõl, évfordulókról, ha-
nem olyan személyekrõl is meg-
emlékezzünk, akik méltóak rá –
mondta Balaicz Zoltán. Péter Zol-
tán labdarúgóként alkotott emléke-
zetest, szerzett hírnevet szûkebb
hazájának. A polgármester meg-
említette, hogy Zolit személyesen
nem látta játszani, egy esemény
kapcsán viszont emlékezik rá.
Gyermekként édesapja anyagot

készített karácsony elõtt Péter Zol-
tánnal a városi televíziónak, s hogy
ne zavarja a felvételt, átküldték egy
másik szobába. Ott már állt a feldí-
szített fenyõfa. Amíg készült az in-

terjú, addig õ megdézsmálta a fán
lévõ szaloncukorkészletet.

A polgármester a város köszön-
tõ oklevelét és ajándékot adott át
Péter Zoltánnak.

Az egykori kiváló labdarúgó

meghatottan vette át az elisme-
rést. Elmondta, hogy az elmúlt na-
pokban oly sokat nyilatkozott,
most már csak annyit tud monda-
ni, köszöni, hogy gondoltak rá.

– Bár egy forduló még hátra
van, s a feljutás kérdése már el-
dõlt, a bajnoki címünk megszer-
zése azért nem volt annyira egy-
szerû – vélekedett Horváth Ta-
más, a klub szakmai igazgatója,
játékosa. – Több szoros gyõzel-
münk is volt. Nagyon kellett fi-
gyelnünk a bajnokság során, mi-
vel ettõl az évtõl kezdve nem a
táblapontok számítottak az elsõ
körben, a gyõztes mérkõzések
voltak a fontosak. Az utolsó elõtti
fordulóban Szentgotthárdon ját-
szottunk rangadót a második he-
lyezett hazaiak ellen. Tudtuk,
hogy gyõztesként már bajnokok
vagyunk. Magabiztosan nyertük a
mérkõzést. Fõleg az elsõ táblá-
kon szereplõ sakkozóink reme-
keltek, nem volt esélye a Vas me-
gyei csapatnak.

– Mit mutatott meg szakmai
szempontból a bajnokság?

– Óriási tudásbeli különbség
van az A- és B-csoport között. A B-
ben javarészt helyi sakkozókkal ol-
dottuk meg a feljutást. Húzó játé-
kosaink is akadtak, Vajda Levente
négy partiból négyet nyert, Hor-
váth Ádám is csak egy döntetlent
játszott, a többit megnyerte. Az

ifitáblán, sajnos, többségében
vesztettünk.

– Az elmondottakból adódik,
hogy erõsíteni kell…

– Két jó képességû nemzetközi
nagymestert mindenképpen kell
igazolnunk, akik rendszeresen
szerepelnek nálunk, és a már em-
lített ifitáblára is kell keresni fiatal
sakkozót. Hangsúlyozni szeret-
ném, hogy a csapat egerszegi
magja megmarad. Nálunk nem
lesz 12 légiósból álló csapat.

– A feljutás után az A-cso-
portban a bent maradás lesz a
cél, amihez mérkõzéseket kell
nyerni...

– Remélem, erõsítési terveink
valóra válnak, és a minimális célt,
a bentmaradást tudjuk teljesíteni.
Egyébként, ha már akkor beveze-
tik az új pontrendszert, amikor ki-
estünk, mi maradunk bent.

– Az A-csopotos tagság na-
gyobb pénzügyi terheket ró a
klubra. Sikerül a mûködés felté-
teleit elõteremteni?

– Nagyon bízom benne, hogy
szponzoraink kitartanak mellet-
tünk, és még talán újabbak is tá-
mogatják a Csutit. Akkor nem lesz
gond a bentmaradással.
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A nõk versenyét Gyõrben ren-
dezték, ahol 32 játékos lépett pá-
lyára. Az aranyérmet Nemes-
Juhász Gabriella (ZTE ZÁÉV) sze-
rezte meg 635 fával.

További egerszegi vonatkozású
eredmények: 5. Mátyás Szilvia
576, 8. Szabó Márta 573.

A férfiaknál 40-en léptek pályá-
ra Oroszlányban. Az aranyérem itt
is zalai versenyzõ nyakába került,
Rudolf Balázs 639 fával lett elsõ.

További egerszegi vonatkozású
eredmények: 2. Járfás Szilárd
629, 8. Pintér Károly 574, 10.
Boanta Claudiu 568.

HÉT ZALAI TOVÁBBJUTÓ
A tekézõk nyugat-magyarországi felnõttbajnokságán jól szere-

peltek a zalai szuperligás csapatok (ZTE ZÁÉV, ZTK FMVas) játé-
kosai, közülük heten jutottak tovább az országos döntõbe.

AZ EGERSZEGI KÖTÕDÉS MARAD
MAGABIZTOS FELJUTÁS AZ A-CSOPORTBA
Egy fordulóval az NB I B-csoportos bajnokság befejezése elõtt

eldõlt, hogy a Zalaegerszegi Csuti Hydrocomp SK sakkcsapata
visszajutott a legjobbak közé. Az egerszegiek veretlenül, pont-
veszteség nélkül vezetik a tabellát. A klub fennállása során ez a
harmadik visszajutás,  kétszer kiestek az A-csoportból, egyszer
anyagi okok miatt léptek egy osztályt vissza. – A realitásokat nézve négy

olyan csapat van elõttünk, ame-
lyek játékoskeret és egyéb szem-
pontból elõttünk állnak – véleke-
dett Bencze Tamás vezetõedzõ. –
Az 5–10. helyig bezárólag egyfor-
ma képességû csapatok álltak sor-
ban. Várható volt, hogy ezen
együttesek közül kerül ki az az
egy, amely még tagja lehet a kö-
zépszakaszbeli felsõháznak. Idén
ez nem sikerült nekünk. Kicsit csa-
lódott vagyok, de ha a realitásokat
nézem, akkor azt mondom, he-
lyünkön vagyunk.

– Végig harcban voltak
ugyan az ötödik helyért, de fon-
tos mérkõzéseket vesztettek. Az
egyik ilyen a PVSK elleni hazai
vereség volt…

– Minden mérkõzés kulcsfon-
tosságú volt. A Pécset elbuktuk,
de már az azt megelõzõ soproni
találkozón is nyakunkon volt az a
bizonyos kés, de sorolhatnék még
mérkõzéseket. Csak úgy lett volna
esélyünk az ötödik helyre, ha
megismételjük a tavalyi ered-
ménysort, az utolsó hétbõl hat
mérkõzést nyerünk. A korábbi
alapszakaszbeli teljesítményünk-
ben kell keresni az okot, hogy mi-
ért nem sikerült bekerülni a leg-
jobb öt közé.

– A Pécs elleni vereség után
Szolnokon jóval jobb teljesít-
mény nyújtottak…

– Így van. Az olyan csapatok el-
len, amelyek játsszák a kosárlab-
dát, és nem akarják „megölni”
csak a védekezéssel, mindig is

jobban játszottunk. A Szolnok egy
játszó csapat, a Pécs nem. 

– A külsõ szemlélõ számára
idén az is feltûnt, hogy a csere-
padról pályára kerülõk jóval ke-
vesebb pontot szereztek…

– Ezzel nem lehet vitatkozni, de
más stílusban játszott idén a csa-
pat. Más az irányítónk, ami befo-
lyásolja a játékunkat. Mohácsinak
a játékunkból adódóan kevesebb
tiszta dobólehetõsége akadt, mint
az elõzõ évben. Az elsõ dobásai
nem jöttek be, nem került ritmus-
ba, ezért a kevesebb pont. Egyéb-
ként nemcsak a pontok számíta-
nak a megítélésemben, hanem a
védekezés is. Egyébként a játékle-
hetõségért az edzéseken meg kell
dolgozni. A padról beszállók is tud-
tak segíteni, de nem olyan látvá-
nyosan, hatékonyan, mint koráb-
ban.

– Az idei légiósok más adott-

ságúak, mint a tavalyiak, cserél-
ni is kellett õket. Ez is belejátsz-
hatott abba, hogy nem sikerült
megszerezni az ötödik helyet…

– Kétségtelen, hogy tavaly a ki-
választott légiósok azonnal bevál-
tak, idén nem. Ebbõl adódóan az
elsõ két hazai mérkõzésünket a
Kecskemét és a Paks – mint ké-
sõbb kiderült, a két legfõbb rivális
– ellen elbuktuk. Ha ezt a két mér-
kõzést nyerjük, nincs mirõl beszél-
nünk, ott vagyunk az elsõ ötben.
Kulcsmomentum volt, hogy tavaly
kevesebbszer kaptunk ki hazai pá-
lyán, illetve több élcsapatot is le-
gyõztünk. Idén ez nem jött össze.
Csak az Albát sikerült egyszer
megvernünk. Az jobb idegenbeli
szerepléssel nem sikerült pótolni a
hazai botlásokat. Fontos megemlí-
teni a szerencsefaktort is. Tavaly
rendre szerencsénk volt az utolsó
dobásainkkal, elég csak az Alba
elleni Szabó 3 pontost említeni.
Idén mi kaptunk az utolsó pillana-
tokban hárompontos kosarakat.
Sok összetevõje van annak, hogy
miért nem kerültünk be a legjobb
öt közé.

– A középszakaszban mi vár-
ható a ZTE-tõl? A minimális cél
feltehetõen a legjobb nyolcba
kerülés.

– Egyértelmûen, de pokoli ne-
héz lesz, mert nyomás alatt ját-
szunk. A felsõházba jutás esetén
felszabadultan játszhatott volna a
csapat, és 5. helynél hátrább nem
végeztünk volna. Ami mindenkép-
pen a bravúr kategóriájába tarto-
zott volna. Kissé elõre nézve: a két
vasi csapat ellen esetleg nyerhe-
tünk idegenben is a play off során,
ehhez a 6–7. helyet kellene meg-
szereznünk.

BENCZE KISSÉ CSALÓDOTT, DE EZ A REALITÁS
A KÖZÉPSZAKASZBAN A 6–7. HELY A CÉL

Egy mérkõzés híján befejezõdött az alapszakasz a férfi kosár-
labda NB I-ben. A Zalakerámia ZTE KK csapata idén lemaradt a
középszakaszbeli felsõházi rájátszásról. Igaz, a csapat végig
harcban volt az ötödik helyért, de nem sikerült megszereznie. 

TOMPA BRONZÉRMES
AZ OB-N

Miskolcon rendezték meg
a felnõtt kötöttfogású birkó-
zók országos bajnokságát.
Idén Magyarország rendezi
ebben a fogásnemben a vb-t,
így a teljes magyar élme-
zõny (90 sportoló) felsorako-
zott a versenyen.

Az indulók sorában ott volt
Tompa Miklós, a Zalaegersze-
gi Birkózó SE versenyzõje is,
aki hosszabb kihagyás után
lépett szõnyegre. A zalai
sportoló a 72 kilósok verse-
nyében egészen az elõdöntõ-
ig menetelt. Ott kapott ki a
korosztályos Európa- és
világbajnok Korpási Bálinttól,
így a harmadik helyen zárt.

Edzõi: Berzicza Ferenc és
Gerencsér Zoltán.

Szinte hihetetlen, de nem is olyan nagyon-nagyon régen Péter
Zoltán góljával legyõztük az NSZK válogatottját. A 28-szoros ma-
gyar válogatott labdarúgóról Zalaegerszeg városa nem feledke-
zett meg, 60 éves születésnapján Balaicz Zoltán polgármester kö-
szöntötte.

A 60 ÉVES PÉTER ZOLTÁN KÖSZÖNTÉSE

ELADÓ! Belvárosi, 56 m2-es,

felújított, gázas lakás, azonnali

beköltözési lehetõséggel.

Érdeklõdni a 06-30/719-0088-as

telefonszámon lehet.
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