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A helyi érték

Ezek között szerepelt a környe-
zettudatos nevelési módszerek el-
terjesztése, a Virágos Zalaeger-
szegért akció lebonyolítása, köz-
tisztasági akciók szervezése, hul-
ladékgazdálkodási feladatok ellá-
tása, zaj- és rezgésvédelem, víz-
védelem, zöldterületek fejlesztése,
a parkerdõ zöldfelületének rende-
zése. Az elmúlt idõszak szélsõsé-
ges idõjárásainak következtében a
Platán sori – helyi védelem alatt
álló – közönséges juharlevelû pla-
tánfák több faegyede jelentõsen
megsérült. A hirtelen fellépõ erõs
széllökések hatására faágak sza-
kadtak és koronaágak törtek le. Az
élet- és balesetveszély elhárítása,
valamint a faegyedek hosszú távú,
biztonságos fenntartása érdeké-
ben  szükségessé vált a fák koro-
nabiztosításának elkészítése. A
sérült, száraz koronaágak eltávolí-
tásra kerültek, melyet szakszerû
fasebkezelés követett. 

A pénzalap idei évi  felhaszná-
lási tervében  továbbra is szerepel
a környezeti nevelés, a környezet-
tudatos gondolkodás elterjesztése
és a városszépítõ közösségi ak-
ciók szervezése is, csakúgy, mint
a zöldfelületek fejlesztésének nö-
velése a lakosság bevonásával.
Az idei évben is szükségesek lesz-
nek zajvédelmi mérések, tekintet-
tel a bõvülõ vendéglátóegységek-
re, a zenés rendezvények tartásá-
nak igényére. 2020-ban több víz-
védelmi feladatot is elvégeznek a
Környezetvédelmi Alapból.  Töb-
bek között a csapadékcsatornák
diagnosztikai vizsgálatát, az ön-
kormányzati tulajdonban lévõ csa-
padék- és szennyvízcsatorna-há-
lózatok szétválasztását, melyek
hozzájárulnak a szennyvíztisztító
telepre érkezõ szennyvízhozam
mérsékléséhez, valamint a Zala
folyó, mint befogadó, vízminõsé-
gének javításához. 

A képviselõ-testület februári ülésén tájékoztatót kapott a Kör-
nyezetvédelmi Alap 2019. évi felhasználásáról és az idei év meg-
határozó feladatairól. A 10 millió forintos keretbõl a meghatáro-
zott célok teljesültek.

KÖRNYEZETI NEVELÉS,
VÍZVÉDELEM

www.zalamedia.hu

– AL –

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos számolt be
errõl újságíróknak, akik megtekint-
hették a 265 hektáros területen
mintegy 45 milliárd forintos állami
beruházással épülõ tesztpálya je-
lenleg készülõ elemeit. Ezek egyike
a smart city vagy okosváros, mely-
nek elsõ 5 hektáros területét tavaly
adták át a dinamikus felülettel és a
kezelhetõségi pályával. A smart city

még hiányzó 13 hektárján elkészül-
tek a földmunkával, a kavicsággyal
és a vízrendszerrel. Ezt követi az
aszfaltozás, amely az év végére fe-
jezõdik be. A városi környezet és
közlekedés szimulálásához az
épületi homlokzatok egy részét is
megépítik az év végére.  

A tesztpálya kétszer kétsávos,
1,5 kilométeres autópálya-szaka-
sza és az 5 kilométeres autóútsza-
kasz alapozása szintén elkészült. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

ÉPÜL A KERÁMIA FÉKFELÜLET
55–60 SZÁZALÉKNÁL TART A TESZTPÁLYA KIVITELEZÉSE

Az enyhe téli idõjárás nem gátolta a munkát az elmúlt hónapok-
ban a zalaegerszegi ZalaZONE Jármûipari Tesztpályán, melynek
kivitelezése 55–60 százalékos készültségen áll jelenleg. A kerámia
fékfelület kialakítása tûnik most a legspeciálisabb feladatnak.  

A modern épületek nyomába
eredt Czeglédy András építész,
a Zalaegerszegi Városvédõ
Egyesület elnöke. Az elmúlt he-
tekben egy sorozatot indított
Facebook-oldalán, ahol fotók-
kal illusztrált bejegyzéseivel
próbálja felhívni a figyelmet a
Platán sor és környéke, vala-
mint a Landorhegy értékes, mo-
dern stílusú épületeire. Késõbb
mindebbõl elõadást is tervez.

– pánczélPetra –

A szakembert a minap egy
helyszíni sétára invitáltuk, hogy
megtudjuk, mi ihlette a közösségi
médiában indított sorozatát, és
hogy melyek azok az 1950-es
évek végén, 1960-as években lé-
tesült épületek (lakóházak, gyá-
rak, közintézmények), melyeket
szerinte jó volna eredeti formájuk-
ban megõrizni az utókor számára.

– Már korábban is sokszor
szót emelt a város épített örök-
ségének vagy zöldfelületeinek
védelme érdekében. Most vi-
szont egy konkrét városrészre
koncentrálnak a bejegyzései.
Miért került fókuszba a
Landorhegy, illetve a ruhagyár,
tejgyár környéke?

– Talán furcsa, de jórészt a
gyerekkor ihlette. Ezen a városré-
szen ért ugyanis az elsõ igazi épí-
tészeti „élmény”. Kisiskolás ko-
romban a szüleimmel sokat kirán-
dultunk az Erzsébethegyre, még-
pedig a Platán soron (vagy koráb-
bi Átlós utcán) keresztül. A kör-
nyék egyik része még kukoricaföld
volt, ám a ruhagyár 1951-es alapí-
tása után felgyorsultak itt az ese-

mények. Lakóházak, közintézmé-
nyek és laktanya létesült, viszony-
lag rövid idõ alatt. Ma már családi
legendává vált az egyik gyermek-
kori mondásom: Nézzétek – mu-
tattam a szüleimnek és testvé-
reimnek a laktanya mellett haladva
– ott épül a tejgyár, a ruhagyár, itt
meg a katonagyár. Akkor még
nem ismertem fel, hogy mindezek
mellettük, a kialakuló elsõ eger-
szegi lakótelepen, több száz új la-
kással „gyerekgyár” is létesül...

– Ezek az élmények befolyá-
solták a pályaválasztásban is?

– Abszolút, hiszen családi alap-

ja és múltja nem volt annak, hogy
az építészet felé forduljon a figyel-
mem. Egyszerûen csodáltam ezt a
gyors fejlõdést. Megfogott az épü-
letekben rejlõ modern gondolati-
ság, és ez az érdeklõdés késõbb
is megmaradt. Kezdtem a látottak-
hoz hasonló példákat keresni, sõt
otthon még modelleztem is né-
hány épületet.

– A közgondolkodásban
máig sok a félreértés: általában
szocreálnak nevezik mindazt,
ami a szocializmus idején épült,
sõt, aki elutasítja a rendszert, az

mintha alapból elutasítaná a
korszak építészetét is. Szépnek
és értékesnek meg végképp
nem gondolja õket. El lehet osz-
latni valahogy ezeket a félreérté-
seket, ellentmondásokat?

– Nem könnyû a helyzet több
okból sem. Egyrészt a korábbi, ma
már klasszikusnak számító „izmu-
sok”, építészeti stílusok (beleértve
a szecessziót és eklektikát is) után
korszakváltásnak számított a két
világháború közötti idõszak mo-
dernsége.

(Folytatás az 5. oldalon.)

ÜVEGFALAS LÉPCSÕHÁZAK, FERDE VONALAK
MODERN STÍLUSELEMEK A GYÁRAK KÖRÜL



Zalaegerszeg környezettuda-
tos nevelésbõl egy civil ág is
kezdi kivenni részét. Király Vir-
ginia környezetmérnök próbálja
megnyerni minden korosztály-
ból a fogékony embereket a ne-
mes ügynek. Minderrõl egy elõ-
adás keretében számolt be a
Keresztury VMK-ban.

– b. k. –

Az elõadót gyerekkorától egy tu-
datos környezetvédõ család vette
körül, ahol szempont volt az ener-
giatakarékosság és a környezettu-
datosság. Ennek szellemében,
apai javaslatra választott hivatást.
Mérnöktanári diplomával gondolta,
hogy kiterjeszti a lakosság felé is a
környezettudatos életre való neve-
lést.

– A családban mindenféle aller-
giás betegség lépett fel az adalék-
anyagokat tartalmazó ételek, a tisz-
títószerek, a kõolajszármazékokat
és egyéb káros anyagokat tartal-
mazó kozmetikumok hatására. El-
kezdtünk ügyelni ezekre, 2014-ben
változtattunk az életszemléletün-
kön. Majd „hulladékvadászok” let-
tünk. Nemcsak szelektíven gyûjtjük
a szemetet és átgondoljuk a vásár-
lási szokásokat, hanem illegális le-
rakók felderítésében veszünk részt.
Az ilyen bejelentéseket már
okostelefon-alkalmazások is segí-

tik, ahogy számos más, környezet-
védelmet segítõ applikáció is elér-
hetõ, ezek listáját is szívesen to-
vábbadom – ismertette küldetése
elsõ lépéseit Király Virginia.

– Vidékrõl kerültem Zalaeger-
szegre, és szembesülnöm kellett
azzal, hogy sok minden nem mû-
ködik a városban, ami falun igen.
Ezen segítendõ létrehoztam a kö-
zösségi oldalon egy környezettu-
datos csoportot (Környezeti neve-
lés Zalaegerszeg). Itt nemcsak
ötletelünk, hanem meg is valósí-
tunk. Például a tagok aktívan vesz-
nek részt szemétszedéssel egybe-
kötött túrákon, sportprogramokon
(plogging). Nem híreket osztunk
meg, hanem inkább a megvalósí-

tásra törekszünk, amelyek például
a tudatos, illetve környezetkímélõ
vásárlást segítik (vegyszermentes,
helyi, õshonos, csomagolás nélkü-
li, kézmûves vagy éppen mosható
pelenka, adomány használt dol-
gok).

Zalaegerszegen 58 ezer ember
él. El kellene gondolkodni, hogy mit
tehetünk együtt a környezetért. Kis
segítség is sokat számít. A közös-
ségi élet felélesztése minden kor-
osztály esetében fontos lenne.
Szeretném a tenni akarókat össze-
fogni, az ökopszichológiát a gya-
korlatban megvalósítani. Igyek-
szem környékbeli jó példákat hozni.
De számos akciót kezdeményez-
tem már, és fogok is. Így például
„Ne dobd a kukába, újra hasznosít-
juk” gumimatracgyûjtés és újra-
hasznosítás, karácsonyfadísz
csere-bere akció, „Zöldítsük be Za-
laegerszeg erkélyeit” szépségver-
seny, „Nem kérünk szórólapot” hu-
moros matricatervezõ verseny,
energiaközösség létrehozása, or-
szágos versenyen részvétel –
mondta többek között a környezet-
mérnök.
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2 Közélet

(Folytatás az 1. oldalról.)
A fékfelületen is jól haladnak a

munkálatokkal, ahol a jármûvek
fékrendszereinek és abroncsainak
mûködõképességét és hatékony-
ságát 8-féle burkolatú felületen
vizsgálják majd. Ezek egyenként
4,5 méter szélességûek és 200
méter hosszúságúak, elõttük, mö-
göttük ráfutó és megálló szakas-
szal. Jelenleg a 8x8 centiméteres,
nagy teherbírású speciális kerá-
miakockákból álló felületen dol-
goznak, a technológia miatt fûtött
sátor alatt. Ez a kerámiafelület a
jégen való fékezési tesztre lesz al-
kalmas. Többek között lesz bazal-
tos, hasonlóan elõre gyártott kerá-
miákból, valamint beton- és vizes
fékfelület, szimulálva a különbözõ
útburkolatokat és útviszonyokat.  

Az önvezetõ, az elektromos és
hagyományos jármûvek tesztelé-
sére egyaránt alkalmas, Európá-
ban is egyedülálló jármûipari teszt-

pálya utolsó eleme a 8 kilométeres
ovális pálya lesz. Ennek földmun-
káit várhatóan idén kezdik meg.
Az épülõ M76-os gyorsforgalmi út
okos szakaszai a vezetõ nélküli és
az elektromos jármûvek számára
közúti tesztkörnyezetet biztosíta-
nak majd. Vigh László hozzátette,

a már 5G-s mobilkommunikációs
hálózattal is rendelkezõ próbapá-
lya építése sohasem fejezõdik be,
hiszen a jelentkezõ igények sze-
rint fogják bõvíteni azt. Elsõként a
honvédségi jármûvek vizsgálatára
alkalmas tesztkörnyezet kialakítá-
sával.

1% ADÓ, 100% KULTÚRA
KÉRJÜK, TÁMOGASSA EGYESÜLETÜNKET

ZAZEE KULTURÁLIS EGYESÜLET
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47–51.

Adószám: 18969513-1-20
Bankszámlaszám: 10104961-22519600-01005007
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Az elõzményekhez hozzátarto-
zik, hogy dr. Palkovics László in-
novációs és technológiai miniszter
és Barbara Eibinger-Miedl steier-
marki regionális gazdasági, tudo-
mányos és kutatási miniszter
2018-ban együttmûködési megál-
lapodást írt alá az elektromos,
összekapcsolt és önvezetõ jármû-
ipari szolgáltatások fejlesztésérõl
és tesztelésérõl. A két miniszter
2019. februári bécsi találkozóján
megállapodás született egy közös
pályázatról, ami a „Osztrák–ma-
gyar kétoldalú kutatás-fejlesztési
és innovációs projekt-együttmûkö-
dések elõkészítésének támogatá-
sára az önvezetõ jármûvek fejlesz-
téséhez kapcsolódóan” címmel lá-
tott napvilágot. A felhívás kereté-

ben egy magyar és három osztrák
pályázat nyert támogatást.

Dr. Tihanyi Viktor, a projekt ma-

gyarországi konzorciumának ve-
zetõje. Elmondta, korábban kizá-
rólag az önvezetõ jármûvek tech-
nológiájának fejlesztésére kon-
centráltak az autógyártók, beszál-
lítók, most pedig az infrastruktúrá-
ra. Az osztrák–magyar projekt ép-
pen ezért irányul erre, vagyis a
közutak mellett elhelyezendõ

szenzorok fejlesztésére, amelyek
érzékelni tudják az önvezetõ jár-
mûveket a közlekedésben. Tájé-
koztatják azokat a statikus és di-
namikus környezetrõl különbözõ
kommunikációs csatornákon át,
például más mozgó jármûvekrõl,
teljesen valós idõben. A magyar
projektben azon kívül, hogy tanul-
mányt készítenek a kialakítandó
intelligens infrastruktúráról, azok
egyes elemeit tesztelni is fogják. 

Dr. Szalay Zsolt, a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Gépjármûtechnológia
Tanszékének vezetõje, a
ZalaZONE Jármûipari Tesztpálya
innovációs igazgatója szintén az
intelligens infrastruktúra fontossá-
gára hívta fel a figyelmet. Mint
mondta: fõ cél, hogy az autonóm,
önvezetõ autók biztonságosan
tudjanak közlekedni. A zalaeger-
szegi jármûipari tesztpálya együtt-
mûködési keretet biztosít a pro-
jekthez. A tervek szerint Graz és
Zalaegerszeg útvonalban a hatá-
ron átívelõ szakaszt ötödik gene-
rációs telekommunikációs háló-
zattal látják el, ami az önvezetõ
jármûvek tesztelérésre ad majd
lehetõséget a tesztpályán kívül. A
zalaegerszegi tesztpálya már mû-
ködõ elemein szintén rendelke-
zésre áll az ötödik generációs mo-
bilhálózat, ahol folyamatosak a
tesztelések.

ÖNVEZETÕ AUTÓK A KÖZLEKEDÉSBEN
OSZTRÁK–MAGYAR PROJEKT AZ INTELLIGENS INFRASTRUKTÚRA KIÉPÍTÉSÉRE

Az autonóm (önvezetõ) közlekedés közúti infrastrukturális hát-
terének megteremtésével kapcsolatos osztrák–magyar kutatás-
fejlesztési projekt elsõ nemzetközi találkozóját tartották a
ZalaZONE Kutatási és Technológiai Központban, amelyen a kon-
zorcium tagjai bemutatták projektterveiket.

ÉPÜL A KERÁMIA FÉKFELÜLET
55–60 SZÁZALÉKNÁL TART A TESZTPÁLYA KIVITELEZÉSE

Mint fogalmazott, a több mint
64 milliárd forintos költségvetési
fõösszeg garantálja a város pénz-
ügyi stabilitását. A Modern Váro-
sok Program keretében a beruhá-
zások és a gazdasági fejlesztések
pénzügyi feltételei biztosítottnak
tûnnek. Az iparûzésiadó-bevételek
megnövekedett összege lehetõvé
tenné, hogy a mikrovállalkozások
az építményadó-fizetési kötele-
zettségük alól mentesüljenek. Ja-
vasolta, mérsékeljék a kisvállalko-
zások adófizetését.

Kiss Ferenc a konstruktivitás
jegyében támogatta, hogy a köz-
gyûlés hatalmazza fel a polgár-
mestert a Hevesi Sándor Színház
és a Griff Bábszínház állami és ön-
kormányzati közös mûködtetésére

irányuló kérelem benyújtására. A
megállapodás tartalmáról, annak
ismeretében kell dönteni majd,
ezért feleslegesnek tartotta az ez-
zel kapcsolatos politikai vitát a tes-
tületben.

A településrészi önkormányza-
tok megalakításának szabályozá-
sát, nyilvánossá tételét az
SZMSZ-ben kellene megalkotni és
életszerûvé tenni. Ebben a kér-
désben egyetértett a közgyûlés el-
lenzéki frakciójával. 

A sajtótájékoztatón Farkas At-
tila, a Mi Hazánk Mozgalom helyi
szervezetének elnöke bejelentet-
te, hogy Zalaegerszeg és Nagy-
kanizsa után Keszthelyen is meg-
alakult a Mi hazánk helyi szerve-
zete.

MI HAZÁNK: KÖZGYÛLÉS UTÁN
A Mi Hazánk Mozgalom önkormányzati képviselõje, Kiss Fe-

renc sajtótájékoztatóján a legutóbbi közgyûlés egyes döntéseirõl
mondott véleményt.

EGYÜTT A KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT
CIVIL ÖSSZEFOGÁS, MEGVALÓSULÓ ÖTLETEK

SZERETNÉL NÉMETÜL

BESZÉLNI

vagy német nyelvterületen

dolgozni, de nem mersz

megszólalni?

Én megtanítalak beszélni. Ha
iskolába jársz és szükséged van
segítségre a német tanulásban,
akkor is hívj bátran.

Érd.: +36-30/303-9381,
homeofficeungarn@gmail.com,

Zalaegerszeg.

Király Virginia



Rekordkorán és rekordgyor-
san megépült az idén a békák
biztonságos vonulását segítõ
terelõkerítés az Aranyoslapi
forrásnál. Mindez a Besenyõ és
Öreghegy Polgárõr Egyesület
aktív tagságának köszönhetõ,
akik kétkezi és kisgépi munká-
val álltak a szakértõ, dr. Illyés
Zoltán biológus-természetvédõ
mellé.

– b. k. –

Immár harmadik éve csatlakoz-
nak a besenyõi polgárõrök a béka-
mentõ akcióhoz, s így már rutinjuk
van ebben. Nagy számban vettek
részt az idén is, László István sa-
ját kistraktorával kellõen elõkészí-
tette a talajt, így gyorsan elkészül-
tek a nemes feladattal, mondta
Dancs István, a polgárõr-egyesü-
let vezetõje.

– Amikor egy-két emberhez kö-
tött egy civil kezdeményezés, ak-
kor fennáll a veszély, hogy ez
könnyen abbamaradhat. Szeren-
csére az aranyoslapi mentésnél a
besenyõi polgárõrök nem csak lel-
kesek, hanem már tudják is a fel-
adatot, egy egész egyesület ért
hozzá, és ez megnyugtató –
mondta dr. Illyés Zoltán. Majd fel-
idézte, milyen fáradtságos, több
napi munkával készült el a terelõ a
kezdetekben (2010-tõl). Most pe-
dig bõ egy óra alatt mindkét olda-
lon áll a kerítés. – Az idén nagyon
hamar munkához kellett látni, mi-
vel már volt két elütött béka. Bár a
további idõjárástól függ a vonulás
ritmusa és gyorsasága, már most
felkészültnek kell lenni a várható-
an két hónapos idõszakra. A me-
leg önmagában nem elég, mert
csapadék nélküli idõben kiszárad-
nak a békák és nem jutnak el a tó-
ig. Tavaly 4500 egyedet mentet-
tünk, ami kimagasló szám. A men-
tés azért is lehet sikeres az össze-
fogás mellett, mert viszonylag kis
területen, néhány száz méteren
vonul a több ezer béka. Máshol ez
több kilométeres szakaszt jelent.

– Illyés Zoltán azt is megje-
gyezte, már megtalálták az elsõ
békapetecsomót, ami feltehetõen
ritkaságnak és különösen védett-
nek számító gyepi békától szár-
mazik. 

– A terelõ megépítésével együtt
indul a monitorozás, amely során

nemcsak a vonuló barna varan-
gyok számáról kapunk informá-
ciót, hanem az említetthez hason-
ló tények is elõkerülnek. Egyéb-
ként az idén is kérjük a lakossá-
got, hogy akik a mentésben, a bé-
kák átszállításában részt vesznek,
jelezzék az átvitt kétéltûek számát,
mert csak így kapunk pontos ké-
pet.  

– Hogy látja, általában is javul a
természetvédõ hozzáállás vagy
csak szerencse, hogy a polgár-

õrökkel egymásra találtak. – Na-
gyon jó ez a kapcsolat, hálából
madáretetõt adtunk az egyesület-
nek, és a továbbiakban madárgyû-
rûzést is fogunk végezni a szék-
helyükön. Úgy látom, két részre
válnak az emberek, akár végletes
módon is a természetvédelemmel
kapcsolatban. De talán mégis egy-
re többen figyelnek a környezetük-
ben lévõ élõlényekre is. 

A terelõépítésnél jelen volt
Gecse Péter alpolgármester is.

3Aktuális

FÕBB FELADATOK, MUNKÁK:
Tervek ellenõrzése
Darabolási jegyzék készítése
Láng és plazmavágó CNC-program készítése
Minõségellenõri feladatok elvégzése

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:
Technikusi vagy mérnöki végzettség, precizitás, rend-
szervezõ és elemzõ, áttekintõ képesség. MS Office,
AutoCAD felhasználói szintû ismerete.

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELÕNYT JELENT:
Elõny, de nem feltétel: angol vagy német nyelvtudás,
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

AMIT KÍNÁLUNK:
Egy mûszakos munkarend, barátságos munkakörnyezet
és közösség, versenyképes bérezés, cafeteria, egyéb
béren kivüli jutattatások, stabil munkahely, hosszú távú
alkalmazás, rugalmasság, kiszámíthatóság.

JELENTKEZÉS:
Személyesen, elõzetes telefonos idõpont-egyeztetés
után:

Gépsystem Kft.
HORVÁTH BÁLINT • 92/313-350

GYÁRTÁS-ELÕKÉSZÍTÕ,
MINÕSÉGELLENÕR

munkakör

– pet –

A részletekrõl sajtóbejárás ke-
retében számoltak be az érintet-
tek. Balaicz Zoltán polgármester

bevezetésképpen elmondta: Zala-
egerszeg 20. századi építéstörté-
netének egyik remeke a zsinagó-
ga. 1903-ban kezdték meg építé-
sét Stern József tervei alapján,
Morandini Tamás építõmester irá-
nyításával. Külleme azóta valame-
lyest megváltozott, hiszen az egy-
kori imaház körüli kerítés eltûnt, az
épületet pedig bõvítették.

Vallási funkciója a 2. világhábo-
rú tragikus eseményei miatt meg-
szûnt; az izraelita közösség lét-
száma 1945 után már nem volt ak-
kora, hogy hitéleti célból mûköd-

hessen a ház. Sokáig kihasználat-
lanul, méltatlanul állt a városköz-
pontban.

A városi tanács 1960-ban vásá-
rolta meg 400 ezer forintért az

épületet a Magyar Izraeliták Or-
szágos Szövetségétõl. Felújításá-
ra azonban csak 1983-ban került
sor, Pelényi Gyula építész tervei
alapján. Keleti részéhez ekkor épí-
tettek kiszolgálóhelyiségeket, és
ekkor bontották el a kerítést is.
Egy évvel késõbb készültek el a
ma is látható színes ablakok és a
díszes csillárok. Mint Városi Hang-
verseny- és Kiállítóterem 1983
szeptemberében nyitotta meg ka-
puit.

A polgármester hozzátette: az
elmúlt évtizedek sem múltak el

nyomtalanul, az intézmény ismét
felújításra szorul. Bár 2006–2016
között kisebb infrastrukturális fej-
lesztésekre (csapadékvíz elleni
szigetelés, oldalsó bejárati ajtók
cseréje, födémfelújítási munkála-
tok, önálló fûtési rendszer kialakí-
tása) azért sor került. A TOP-prog-
ram részeként a következõ hetek-
ben megvalósul a nézõtéri padló-
zat teljes cseréje, ezenkívül felújít-
ják a vizesblokkot, az öltözõt, de
látványos fénytechnikával is gaz-
dagodik a hangversenyterem. A
projekt egyik elemként pedig rész-
legesen akadálymentesítik is a há-
zat; úgy, hogy az örökségi értékek
ne sérüljenek. A pályázati forráson
túl – önkormányzati támogatással
– festésre is sor kerül a nyár folya-
mán.

A most zajló legnagyobb mun-
ka, vagyis a parkettacsere március
elejéig lezajlik. Addig nem lesz na-
gyobb rendezvény a zsinagógá-
ban, csupán a karzat kiállítása lá-
togatható – mondta Tóth László
intézményegység-vezetõ. Azt kö-
vetõen azonban a terveknek meg-
felelõen folytatódnak az intézmény
programjai.

A sajtótájékoztatón jelen volt dr.
Káldi Dávid önkormányzati képvi-
selõ, valamint Flaisz Gergõ, a
Keresztury-intézménykomplexum
vezetõje, akik szintén üdvözölték a
felújítást. Elhangzott: az egykori
zsinagóga építészetileg is, a ben-
ne zajló rendezvények miatt pedig
mûvészetileg is kiemelkedõ értéke
a városnak. Felújítására, megõr-
zésére mindig gondot kell fordíta-
ni.

A PARKETTÁTÓL A FÉNYTECHNIKÁIG
FELÚJÍTÁSOK A HANGVERSENYTEREMBEN

Megújul a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem teljes padlóza-
ta, fénytechnikája, valamint a vizesblokkok és az öltözõk. Egy
TOP-pályázatnak köszönhetõen mintegy 33 millió forint értékû
felújítás kezdõdött az épületben.

A pilóta nélküli légi jármûvek
alkalmazási lehetõségei és gaz-
dasági hatásai elnevezéssel
tartottak drónkonferenciát és
workshopot a ZalaZONE Jármû-
ipari Tesztpályán. Az Innová-
ciós és Technológiai Miniszté-
rium szervezte eseményen
Patrick Ky, az Európai Unió Re-
pülésbiztonsági Ügynökségé-
nek ügyvezetõ igazgatója is
részt vett, aki a drónok közös-
ségi szabályozásáról tartott elõ-
adást.  

– AL –

Dr. Mosóczi László közlekedés-
politikáért felelõs államtitkár a ren-
dezvény elõtt elmondta, a drón-
technológia fejlõdése olyan roha-
mos léptékû, hogy szabályozott
keretek nélkül nem lehet hagyni. A
pilóta nélküli légi jármûvek hasz-
nálatához az Európai Unió közös-

ségi szintû jogszabályokat alko-
tott, egyúttal lehetõséget adott a
tagországoknak saját szabályozás
létrehozására, ezt kiegészíten-
dõen, melyeknek július elsejével
kell életbe lépnünk. Mint mondta,
hazánk elkészítette már a törvény-
tervezetet, amit hamarosan a kor-
mány elé visznek. 

A ZalaZONE Jármûipari Teszt-
pálya nem véletlenül lett a konfe-
rencia helyszíne, hiszen kiváló
környezetet biztosíthat a drónok, a
pilóta nélküli légi jármûvek teszte-
léséhez. Emellett a gépjármûvek
és a drónok kölcsönhatása is vizs-
gálható rajta.

A 2020 júliusától bevezetendõ
szabályozás többek között éppen
azt írja elõ, hogy a tagországok te-
rületén használandó összes drón
egyedi azonosítót kapjon, és meg-
történjen azok és üzemeltetõik re-
gisztrációja az illetékes hatóság-
nál. 

Az angol nyelven zajló konfe-
rencián egyetemek, kutatóintéze-
tek, cégek szakemberei számoltak
be a pilóta nélküli légi jármûvek
fejlesztésének és alkalmazási te-
rületeinek kutatási eredményeirõl.
Dr. Háry András, az Autóipari Pró-
bapálya Zala Kft. ügyvezetõje elõ-
adásában arról beszélt, hogy
tesztpálya milyen szerepet tölthet
be a drónok alkalmazásának kuta-
tásában. Balaicz Zoltán, Zalaeger-
szeg polgármestere érdeklõdé-
sünkre elmondta, a város drónku-
tatási kompetenciaközpontnak
szeretne helyet adni, amit a jármû-
ipari tesztpálya, az 5G mobilgene-
rációs hálózat és az önkormányzat
Smart city programja is alátá-
maszt. Ha a drónkutatásba zala-
egerszegi cégek bekapcsolódhat-
nak, akkor újabb szegmenssel bõ-
vülhet város által elindított innová-
ciós és kutatás-fejlesztési prog-
ram.

A DRÓNOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL
NEMZETKÖZI KONFERENCIA A JÁRMÛIPARI TESZTPÁLYÁN

– AL –

A zsúfolásig megtelt elõadóte-
remben elsõként Lambertné Kato-
na Mónika, kiemelt projektek igaz-
gatója köszöntötte a megjelenteket.
Elmondta, miután a közgazdász-
képzésben elsõsorban a pénzügyi,
számviteli és gazdasági ismeretek
átadása a kar fõ profilja, feladatuk-
nak érzik a pénzügyi kultúra fejlesz-
tését az idõsek körében. A Pénz ér-
téke konferenciának ezért adtak
helyet, ami a Magyar Nemzeti Bank
(MNB) Pallas Athéné Domus Edu-
cations Alapítvány támogatásával
valamint az Érted és Veled Ala-
pítvány közremûködésével valósult
meg. A cél olyan információk, isme-
retek közvetítése, amelyek a biz-
tonságosabb eligazodást segítik a
pénzügyi világban az idõsebb kor-
osztály tagjai számára.

Miért bankszámla, avagy miért
ragaszkodunk készpénzhez? –
volt az egyik vizsgált téma. Ezzel
kapcsolatban tartott elõadást
Balázsné dr. Lendvai Marietta, a
BME Gazdálkodási Kar fõiskolai
docense. Kérdésünkre elõtte el-
mondta, hogy az MNB illetve a
Pénzügyminisztérium a forgalom-
ban lévõ készpénzállomány költsé-
gét közel 450 milliárd forintra tak-
sálja. A készpénz gyártása, szállí-
tása, értékmegõrzése kerül ennyi-
be évente a magyar gazdaság szá-
mára, amit egyébként másra, töb-
bek között egészségügyre, okta-
tásra lehetne fordítani. A kész-
pénzmentesség elérése éppen
ezért célja MNB-nek, ami a gazda-
ság fehérítését is szolgálná. A
készpénz helyett egyre inkább
szorgalmazzák a bankkártya, a
mobilfizetés, az online utalás hasz-

nálatát, amelyet az idõsebb kor-
osztálynak is el kell tudni sajátítani. 

Az alapos egyéni és családi
pénzügyi döntések meghozatalá-
hoz elengedhetetlen a megfelelõ
pénzügyi tudás. A fõiskolai docens
elõadásában ezért tért ki a hitelek,
kölcsönök felvételének körülmé-
nyeire, továbbá olyan megtakarí-
tási, befektetési és biztosítási le-
hetõségeket ismertetett, amelyek
az idõsebb korosztályt érdekelhe-
tik. A konferencián a nyugdíjjal
kapcsolatos kérdésekrõl dr. Tóth
József, a kar alapító igazgatója
tartott elõadást.

A közelmúltban történt esemé-
nyek, így a pénzügyi válság, a de-
viza alapú hitelek ügye, valamint a
brókerbotrányok miatt is elenged-
hetetlen az általános pénzügyi kul-
túra fejlesztése. Fontos nemzeti
feladat ez annak érdekében, hogy
a hasonló kritikus esetek elkerül-
hetõk, megelõzhetõek legyenek.
Ha mégis megtörténnek, akkor ar-
ra a fogyasztók jobban tudjanak
reagálni, tudtuk meg dr. Sipos Eri-
kától, a Pénz értéke konferencia-
sorozat felelõs szervezõjétõl.

KÉSZPÉNZ VAGY BANKKÁRTYA?
A PÉNZ ÉRTÉKÉRÕL A SENIOR AKADÉMIÁN

Egyre újabb és bonyolultabb pénzügyi termékek jelennek meg a
piacon, ezért az ezzel járó kockázatokat és a pénzügyi környeze-
tet meg kell érteni, és megfelelõen kell kezelni. Minderrõl a Pénz
értéke konferenciasorozat zalaegerszegi állomásán esett szó,
melynek a BGE Gazdálkodási Kara adott helyet, öszszevonva a
programot a Senior Akadémia tavaszi szemeszterének indításával.

JÓ KAPCSOLATBAN A POLGÁRÕRÖKKEL
BÉKAMENTÉSI AKCIÓ AZ ARANYOSLAPI FORRÁSNÁL



– Antal Lívia –

Az Arany Bárány télikertjében
megtartott jubileumi bál fõvédnöke
Iain Lindsay, az Egyesült Királyság
budapesti nagykövete volt, akit he-
lyettese, Steven Dick képviselt.
Douglas Arnott, a Robert Burns
Nemzetközi Alapítvány elnöke is
jelen volt a rendezvényen, amely

Szabó Zoltán népzenész elõadá-
sában dudaszóval kezdõdött. A
szervezõk e gesztussal tiszteleg-
tek a skót nemzetiségû vendégek
elõtt. 

Dóra János, az alapítvány ku-
ratóriumának elnöke elsõ felszó-
lalóként úgy értékelt, nem hiába
dolgoztak, hiszen a Szent Rafael
Kórház gyermek- és koraszülött-

osztályának munkája techniká-
ban, tudásban és lehetõségek-
ben egyaránt korszerûsödött az
elmúlt tíz évben. Köszönetét fe-
jezte ki a támogatóknak, akik
nemcsak anyagiakkal, de jóté-
konysági rendezvényeikkel is se-
gítették az alapítványt céljai el-
érésében. 

Dr. Gárdos László, a gyermek-
osztály vezetõ fõorvosa, az alapít-
vány alapítója azt emelte ki, hogy
Magyarország az elmúlt 10 évben
a csecsemõhalálozás aránya te-
kintetében el tudta érni az európai
színvonalat. A zalaegerszegi gyer-
mekosztályra is utalva a szaktudás
és a mûszerezettség jelentõségét

emelte ki ebben az eredményben.
Mint mondta, az utóbbit biztosíthat-
ja pályázati, állami forrás, vagy
adomány, de jöhet olyan váratlan
esemény is, ami 2019. december
6-án történt a gyermekosztályon.
Ekkor látogatott el az
osztályra Caitlin Jo-
nes brit nagykö-
vethelyettes, és
Douglas Arnott, a
Robert Burns Nem-
zetközi Alapítvány
kuratóriumi elnöke,
akik több mint másfél
millió forinttal segí-
tették hozzá a
koraszülöt tmentõ
alapítványt egy
neonatológiai bron-
choszkóp megvásár-
lásához.

Dr. Gárdos Lász-
ló kitért arra is, hogy
számos, ma a magyar
neonatológia élvonalába tartozó
szakember az Egyesült Királyság-
ban tett szert olyan tudásra és ta-
pasztalatra, amellyel hozzájárultak
ahhoz, hogy a magyar kora- és
újszülöttellátás rangos helyet fog-
lalhasson el a nemzetközi élvonal-
ban. Két ilyen szakembert is ven-
dégül láthattak a bálon. 

A folytatásban Steven Dick an-
gol nagykövethelyettes köszöntöt-
te a jubiláló koraszülöttmentõ ala-
pítványt, mindössze négy hóna-
pos magyarnyelvtanulás után tisz-

tán felolvasva szövegét. Mint
mondta, minden köszönet a brit
és a magyar orvosoknak, hogy ma
már a kis súllyal született gyerme-
kek döntõ többsége egészsége-
sen tud felnõni. A Robert Burns

Nemzetközi Alapítvány elismeri a
zalaegerszegi gyermekosztály
munkáját, amit összesen három-
millió forint értékben segítettek
eddig. Az elmúlt tíz év eredmé-
nyeihez gratulálva reményét fe-
jezte ki, hogy a csodák folytatód-
nak. Ezzel az alapítvány szlogen-
jére utalt, miszerint „Tettünk már
sok csodát”.

Kiderült ez Sasvári Sándor, Já-
szai Mari- és EMeRTon-díjas szín-
mûvész és a koraszülöttként szü-
letett gyerekek mûsorából. A
Kövécs Edit tanárnõ és karnagy

által vezényelt közös ének alatt ki-
vetítõn mutatták be minden egyes
gyermek küzdelmes történetét,
hogyan váltak életerõs gyerme-
kekké egészen kicsi születési sú-
lyuk ellenére.

Az adományok fel-
ajánlásakor elsõként
Vigh László országgyû-
lési képviselõ nyújtott át
100–100 ezer forintot a
maga valamint Palko-
vics László innovációs
és technológiai minisz-
ter nevében. Burján Ri-
chárd és felesége 200
ezer forintot, Zrinszki
István 300 ezer forintot,
Nagy András 100 ezer
forintot ajánlott fel. A
késõbbiekben Douglas
Arnott is jelezte, a
Robert Burns Nemzet-
közi Alapítvány idén is

1,5 millió forinttal támogatja a zala-
egerszegi gyermekosztályt.

A Koraszülöttmentõ és Gyer-
mekintenzív Alapítvány ösztöndí-
jainak átadása következett. A
„Gyógyító mosoly, hûséggel az itt-
honi gyermekgyógyászatért” or-
vosösztöndíjat dr. Elmont Beatrix,
a „Tündérkéz, odaadó gondosko-
dással a gyermekekért” nõvérösz-
töndíjat pedig Császár Rita, Tóth-
Vörös Mónika és Válicsné Gergye
Ibolya érdemelte ki. Az új elisme-
résként bevezetett „Lelkes segítõ”
díjat Kovács Lászlóné kapta.
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FELHÍVÁS ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI

ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉRE
Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 2017. április 13-i ülésén együttmûködési megállapodást kötött

a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvánnyal a zalaegerszegi felsõoktatási intézmé-
nyekben tanuló hallgatóknak adható felsõoktatási ösztöndíj támogatás biztosításáról, melyhez
az anyagi forrást továbbra is ZMJV Önkormányzata biztosítja.

A Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány a mai nappal pályázati felhívást tesz közzé felsõ-
oktatási ösztöndíj támogatás elnyerésére. 

A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót a mintatantervben meghatározott képzési idõig, de leg-
késõbb az attól számított egy évig illeti meg. A tanulmányi idõbe nem számítanak bele a külföldön vég-
zett tanulmányok, valamint a hivatalosan igazolt rendkívüli események (így különösen betegség, bal-
eset) miatti halasztás (passzív félévek) idõszakai. 

A pályázók köre:
felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a 

a) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkezõ nappali tagozatos hallgató, aki a Pannon Egye-
tem Mérnöki Kar Zalaegerszegi Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézetében mûszaki mérnök
képzésen az elsõ diploma megszerzése érdekében BSc/BA képzésben végzi tanulmányait,

b) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkezõ nappali tagozatos hallgató, aki Zalaegerszeg
város közigazgatási területén mûködõ, bármely államilag elismert felsõoktatási intézményben
(BGE GKZ, PTE ETK ZKK) az elsõ diploma megszerzése érdekében BSc/BA, vagy MSc/MA
képzésben végzi tanulmányait.

Az ösztöndíj mértéke, folyósítása: 
• A pályázók köre a) pontjában meghatározott esetben max. 15 000 Ft/hó 
• A pályázók köre b) pontjában meghatározott esetben min. 5 000 Ft/hó

A felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév szeptember 1–január 31. közötti 5 hónapjára, va-
lamint a II. félév február 1–június 30. közötti 5 hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyósítására ta-
nulmányi félévenként egy összegben kerül sor a döntést követõ hónap 15. napjáig.

Az ösztöndíj igénylése: 
• A felhívás a felsõoktatási ösztöndíj igénylésére félévenként kerül meghirdetésre, ennek alapján az

ösztöndíjat félévenként kell megpályázni.
• A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók jelen pályázat kiírását követõen a 2020. február 26–

március 16. közötti idõszakban nyújthatják be kérelmüket a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatá-
sáért Közalapítványhoz. A postai úton feladott kérelmek esetében a feladás dátuma a mérvadó,
így a pályázatot legkésõbb március 16-án postára kell adni. A pályázati kiírás közzétételét megelõ-
zõen és a kérelmek benyújtási határidejét követõen beadott kérelmek elutasításra kerülnek.

• A pályázók köre (a) és (b) pontjában meghatározott hallgatók formanyomtatványon nyújthatják be
kérelmüket, melyhez csatolni kell a felsõoktatási intézmény által kiállított, a kérelem benyújtásakor
érvényes hallgatói jogviszony igazolást, az elõzõ félévrõl a lezárt leckekönyv hiteles másolatát. Mi-
nimum 5 kredit teljesítése kötelezõ.

A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány Karrier
irodáiba kell eljuttatni POSTÁN, vagy SZEMÉLYESEN 

hétfõ–csütörtök 8.00–16.30 óra között,
péntek 8.00–14.00 óra között,
Landorhegyi u. 33. (hétfõ, szerda, péntek) és Gasparich M. u. 18/A. (kedd, csütörtök).

Információ kérhetõ a karrier@zalaegerszeg.hu e-mail-címen, illetve Facebook-oldalunkon is.

A formanyomtatvány letölthetõ a Közalapítvány honlapjáról az alábbi elérhetõségen:
http://zfok.zalaegerszeg.hu/karrier-iroda/osztondijak

– b. k. –

– Messze van egymástól a
negyvenkét tagszervezet. Az is-
merkedés csak az éves konferen-
ciákon keresztül lehetséges, ahol
személyesen tudunk találkozni és
bemutatjuk a munkánkat, az alko-
tóházakban rejlõ lehetõségeket –
mondta Prokné Tirner Gyöngyi, az
országos egyesület elnöke, a
Gébárti Kézmûvesek Háza veze-
tõje.

– A nehézséget az jelenti,
hogy az alkotóházak lehetnek ön-
kormányzati vagy civil fenntartá-
súak, illetve mesterek által mû-
ködtetettek. Így az érdekképvise-
let nem egyszerû, nehéz össze-
hangolni. Bár már az is nagy lé-
pés, hogy az új kulturális törvény
közmûvelõdési színtérként ismeri
el a népi kézmûves alkotóházakat
– folytatta. Zalaegerszegen egyéb-
ként önkormányzati a fenntartás,
de a rendezvényekhez a háznak
kell megteremteni az anyagi for-
rást pályázatok, saját bevételek
segítségével. Az országos egye-
sület itt Zalaegerszegen alakult
meg 2011-ben, és négy év múlva
készítettünk egy közös tanul-
mányt, amely a regionális mûkö-
désre tett javaslatokat, sarkalatos
fejlesztési lehetõségekre hívta fel
a figyelmet. Ezek sajnos csak
részben valósultak meg. Az idei
konferencián 23 tag vett részt, és
jól bevált gyakorlatokat, ötleteket

osztottak meg a többiekkel, ami-
vel segíthetjük a célunkat, a minél
színesebb mûködést. 

A konferencián tíz elõadó ka-
pott szót. A hazaiak képviseleté-
ben Skrabut Éva, a Zala Megyei
Népmûvészeti Egyesület elnöke
beszélt a civil szervezetek és az

alkotóházak együttmûködésérõl.
Elõadásában a Gébárti Kézmûve-
sek Háza megépítésétõl, mûhe-
lyeinek létrehozásáig, a szakköri
munkákon, fesztiválokon, évközi
és nyári táborokon, kiadványok
megjelentetésén át, a jurtaépítésig
hozta a példákat. Ma már egyre
bõvülõ mûködési feltételek, meg-
újult ház, havi rendszerességû nyi-
tott galériák, megnövelt népmûvé-
szeti alkotócsoportok, tematikus

és alkotócsoporti kiállítások jel-
lemzõk. A nagyközönség számára
leglátványosabbak az együttmû-
ködés terén a közös rendezvé-
nyek, a Pünkösdi fesztivál és Tök
jó fesztivál. 

Az egyesület és a ház 2009 óta
mûködik együtt nagyon eredmé-
nyesen, határon átnyúló kapcsola-
tokkal, programokkal, egyre ma-
gasabb szintû szakmai tevékeny-
séggel. Sok és sokféle népmûvé-
szeti képzésnek, tábornak adott
otthont a ház. Az új kihívást éppen
a megszaporodott programok tu-

datos egymásra építése, lebonyo-
lítása jelenti. Új kezdeményezés-
ként textil és szövõ nyitott mûhely
nyílik hamarosan Gébárton. Végül
Skrabut Éva elmondta, a sikeres
közös munka alapja a közös cél, a
hagyomány ápolás, a népi mester-
ségek visszatanítása, egyre ma-
gasabb szintre emelése, a bizalom
és egymás elismerése, közös pro-
jektek, rendezvények megvalósí-
tása. 

ALKOTÓHÁZI JÓ GYAKORLATOK
TEXTIL ÉS SZÖVÕ NYITOTT MÛHELY GÉBÁRTON

A Népi Kézmûves Alkotóházak Országos Egyesülete éves kon-
ferenciáját az idén a székhelyen, Zalaegerszegen, a megújult
Gébárti Kézmûvesek Házában tartotta. A kétnapos programon jó
gyakorlatokat osztottak meg egymással az ország minden részé-
rõl érkezett szakemberek, ezzel segítve a minél eredményesebb
mûködést.

TÍZ ÉV MEGANNYI CSODÁVAL
JUBILÁLT A KORASZÜLÖTTMENTÕ ÉS GYERMEKINTENZÍV ALAPÍTVÁNY

Jubileumi bállal ünnepelt a tízéves Koraszülöttmentõ és Gyer-
mekintenzív Alapítvány, amely hiánypótló feladatokat lát el a nyu-
gat-magyarországi régióban a koraszülöttmentés, valamint a
gyermekintenzív gyógyítás és rehabilitáció területén. A szervezet
legfontosabb feladata annak a speciális koraszülöttmentõnek a
mûködtetése és személyzetének biztosítása, amely a tíz év alatt
1500 alkalommal mentett gyermekéletet.

Dóra János, Kovács Lászlóné, Tóth-Vörös Mónika, Császár Rita, Válicsné Gergye Ibolya, dr. Gárdos
László, dr. Elmont Beatrix, Steven Dick és Douglas Arnott a díjátadót követõen a bálteremben.
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Az irodalmi és kulturális folyóirat
címlapján ezúttal egy báli ruhát vise-
lõ hölgy fotóját láthatjuk az 1920-as
évekbõl. A fiatal nõ ebben az öltö-
zékben jelent meg az Arany Bárány
Szálló egyik estélyén. Emiatt, illet-
ve a városszerte zajló farsangi bá-
lok apropóján a lapszámbemutató
résztvevõi is beöltöztek korabeli ru-
hákba. A folyóiratban egyébként
Megyeri Anna jóvoltából a szálloda
történetérõl is olvashatnak az ér-
deklõdõk, és az említett fényképet
is õ bocsájtotta a Pannon Tükör
rendelkezésére.

Bubits Tünde fõszerkesztõ arról
is megemlékezett, hogy február 18-án
ünnepeljük a magyar széppróza
napját, ami Jókai Mór születésnap-
jához és munkásságához kapcso-
lódik. Korábban vita volt arról, hogy
Jókai, vagy Esterházy Péter szüle-
tésnapjához csatolják-e az irodalmi
ünnepnapot. Mivel azonban Ester-
házy áprilisi születésû – és az közel
esik a kötészet napjához – Jókai
lett a befutó. Ennek ellenére a fõ-
szerkesztõ Esterházyról is megem-
lékezett néhány gondolattal.

Ami a Pannon Tükör legfrissebb
számát illeti, elhangzott: ismét sok
újdonság és érdekesség olvasható
a folyóiratban. A verseken, prózá-
kon, tanulmányokon túl Zalaeger-
szeg orgonáiról is találunk érdekes-
ségeket, Hajdók Judit orgonamû-
vész kutatómunkájának köszönhe-
tõen. Zalaegerszeg egykori orgo-
nistája a rendezvényen elmondta:
húsz éve foglalkozik orgonakuta-
tással, ami az ország teljes terüle-
tét érinti. Rengeteg levéltári iratot
böngészett már át azokért a pár so-
ros mondatokért vagy utalásokért,
melyek egy-egy település orgoná-
jának építésére vonatkoznak. Or-
szágos viszonylatban a zalaeger-
szegi orgonák fiatalnak számíta-
nak, az evangélikus templom hang-

szere például szinte az eredeti álla-
potot tükrözi.

Az est részeként mutatták be a
budapesti születésû Juhász Kristóf
író, újságíró Boldog halottak napját!
címû kötetét. A szerzõvel – aki fele-
ségével, a zalaegerszegi Takáts

Eszter dalszerzõ-énekessel nemré-
giben költözött Szentkozma-
dombjára – Karáth Anita beszélge-
tett. A bemutatót Takáts Eszter da-
lai kísérték.

Boldog is, meg halottak napja is.
Hogy jön össze ez a két dolog? –
vetõdött fel mindjárt az elején. Ju-
hász Kristóf egy párhuzamos világ-
ba kalauzolta a hallgatóságot, ahol
a Boldog halottak napját! köszönés
egy kiegyensúlyozott, és teljesen
normális dolog. A szerzõ úgy látja,

hogy a mai posztmodern világban
minden fel van borulva, furcsán ál-
lunk hozzá a halálhoz is, meg a
születéshez is. Kicsit el vagyunk
idegenedve tõlük. Ugyanakkor vi-
gaszért a groteszk és abszurd dol-
gokhoz nyúlunk. Kinevetve sokszor
saját nyomorunkat.

A tizenkilenc rövid elbeszélésbõl
és két kisregénybõl álló könyv mû-
faját az író – megelõzve a kritikusok
címkéit – szakrális fantasyként,
vagy beavatási fikcióként határozta

meg. A történetekben mágikus,
szakrális és groteszk elemek keve-
rednek, de klasszikus figurák (Jó-
kai, Petõfi) is felbukkannak, ab-
szurd helyzetekben. Sok szereplõ
pedig amolyan átjáró lélek, vagy

„kapufigura”; az élõk és a holtak vi-
lága között.

Az csak hab a tortán, hogy a
könyv fekete borítóján egy kivágha-
tó és összehajtogatható koporsót
találunk.

5Kultúra

(Folytatás az 1. oldalról.)
Más volt a kifejezésmódja, más

anyagokat, szerkezeteket, techno-
lógiát alkalmaztak. Megjelent az
acél, a vasbeton, a mûkõ, az üveg.
Még magastetõs, de már egyszerû
tömegû épületekrõl van szó. Ke-
vés díszítõelemmel. Zalaegersze-
gen ilyen a megyeháza, vagy a
Petõfi-iskola épülete. Ez a hagyo-
mány folytatódott a második világ-
háború utáni építészetben is, egy
rövidebb (1949–56 közötti), ám
termékeny szocreál korszakot kö-
vetõen. A szocreál stílus leginkább
azért kárhoztatható, mert monu-
mentalitásával, vagy a túl hangsú-
lyos építészeti elemek és épület-
szobrászat alkalmazásával a ha-
mis szocialista embereszmény
propagandájának szolgálatába
állt. A szocializmus évtizedeinek
építészetében joggal kifogásolhat-
ja a közönség az igénytelen, fantá-
ziátlan tervezést, a tömeges épí-
téstechnológiák monotóniáját és
sematizmusát, ami miatt az épüle-
tek túlnyomó része a szocializmus
szegényességének realitására ve-

zethetõ vissza.  Ugyanakkor a
szocreál lecsengése után, az
1950-es évek végén, '60-as évek-
ben a tervezõk próbáltak a háború
elõtti modern stílusjegyekhez
visszatérni. Ennek következtében
szép számmal készültek mûvészi
értékkel bíró épületek is. Ezek
eredményeit nálunk is lehet látni.
A másik probléma az, hogy a vá-
rosban óriási nosztalgia van a régi
épületek, utcaképek vagy legin-
kább hangulatok iránt. Pedig a ré-
giség még nem jelent automatiku-
san értéket. Közben az elmúlt fél
évszázad építészete kevesebb
hangsúlyt kap. Sõt, úgy általában
véve is az építészet nem tárgya
annyira a közbeszédnek. Nincs a
városban igazán fóruma az építé-
szeti kritikának, vitáknak, ahogy az
ízlésformálásnak sem.

– Most az ízlésformálás je-
gyében pont azokra az épületek-
re hívja fel a figyelmet, melyek
ritkán kerülnek reflektorfénybe.
Mennyire tekinthetõ építészeti-
leg egységesnek a Landorhegy
és a Platán sor környéke?

– Nem az. Szocreál és korai, il-
letve késõbbi modern elemek ke-
verednek, az egyes határok, stí-
lusváltások pedig nagyon szépen
feltérképezhetõk. A ruhagyár –
mely a városrész fejlõdésének
egyik legfõbb motorja volt – mo-
dern felfogást tükröz, téglaburko-
lata pedig a modern skandináv
építészet elemeit. Vele szemben a
lakóházak jellegzetes szocreál stí-
lusban épültek fel a Platán soron.
Mögöttük, az Arany János utcai
házak inkább modernek, letisztul-
tabbak. Érdemes megnézni itt a
vasbeton konzolos erkélyeket, fer-
de felületeket, a kiugró, üvegborí-
tású lépcsõházakat. Ilyen üvegfa-
las lépcsõház korábban nem is
volt a városban. A Jókai utcánál
aztán van egy határvonal: itt már
egy iparosodott technikát látha-
tunk, elõregyártott téglablokkokból
álló lakóépületeket. Tovább sorol-
va a példákat: a tejgyár (melynek
vasbeton keretekbõl álló kapuza-
tát érdemes megnézni) szocreál
és modern elemeket is magán vi-
sel a több ütemû építkezésnek kö-

szönhetõen, csakúgy, mint a lakta-
nya épületei. Határvonal található
ezenkívül a Platán sor–Landorhe-
gyi út–Gasparich út tömbben: ez
már az úgynevezett „blokkos” épü-
letek világa. Kissé monoton, és ke-
vésbé emberléptékû lakóházakat
láthatunk itt. Ezek valóban nem
sok esztétikai élményt nyújtanak.
Úgy modernek, hogy a moderniz-
mus, mint gondolat, tulajdonkép-
pen elhalt belõlük. Felújítással vi-
szont barátságosabbá tehetõk. Ér-
demes még megfigyelni a Platán
sor–Gasparich utca északi sarán
álló lakóházakat is, illetve szintén
a Platán sor északi felén lévõ,
épületeket. Itt a hatvanas évek
elején meglehetõsen modern fel-
fogású, négyszintes lakóépületek
létesültek. Izgalmas szinteltolá-
sokkal, belsõ lépcsõházzal. Bár a
felújítások nem minden esetben
sikerültek jól.

– A Gasparich út épületeivel
kapcsolatban külön megemlítet-
te az itt található oktatási intéz-
ményeket. Ezekre miért érde-
mes figyelni?

– A szakmunkásképzõt emel-
ném ki leginkább, ami abszolút a
hatvanas évek modern útkeresé-
sét tükrözi. Lapostetõ, vasbeton
váz, szalagablakok, téglaburkolat,
hogy csak a legfontosabb jellem-
vonásait említsem. Szerintem egy
kellemes épület. De ehhez hason-
ló a Ganz-iskola, sõt a páterdombi
Kinizsi-iskola is. Mint arra Káli
Csaba történész felhívta a figyel-
memet, ezek is országos típuster-
vek szerint készültek, szóval nem
„egyedi esetek”. Ami miatt szerin-
tem érdekesek, az az, hogy egy
korszakváltást jelentettek az addi-
gi kisablakos iskolaépületekhez
képest.

– Már említettük, hogy sok
helyen felújítások zajlanak.
Hogy lehet jól játszani a színek-
kel, struktúrákkal?

– A legfontosabb, hogy kellõ
tisztelettel nyúljunk az eredeti for-

mákhoz, különben eltûnnek a kor-
ra utaló sajátosságok, finom rész-
letek. A színezésnél is fontos len-
ne a homlokzati arányok figyelem-
bevétele. A minõségi felújítás egy
jó lehetõség az építészeti formák
esztétikusabb bemutatására,
ugyanakkor a történetiséget és
tervezési elveket nem értõ, vagy
azt figyelmen kívül hagyó átterve-
zés ronthat az épületek látványán.

– A tulajdonosok részérõl
van szándék az értékmentésre?

– Nehéz kérdés. Kéne, hogy le-
gyen, annál is inkább, mert van te-
lepülésképi rendelet, ami kötele-
zõvé teszi az értékek figyelem-
bevételét, a felújítások esetében
is. Városvédõként azon dolgozom,
hogy bõvüljön ez az „értéklista”,
így talán jobban odafigyelünk majd
az 1945 után létesült épületeinkre.
Higgyük el, hogy van mit megmen-
teni az utókor számára.

ÜVEGFALAS LÉPCSÕHÁZAK, FERDE VONALAK
MODERN STÍLUSELEMEK A GYÁRAK KÖRÜL
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A gimnázium elsõ emeleti galé-
riájában nyílt tárlat arra vállalkozik,
hogy bemutassa az intézmény éle-
tének és az itt zajló munkának a
fõbb momentumait; a kezdetektõl
egészen a legutóbbi évekig. A
nagyméretû tablókon és a folyosón
elhelyezett vitrinekben megeleve-
nedik nemcsak a szigorúan vett is-
kolatörténet, hanem a diákélet is. A
gimnázium kórusáról, a tanulmányi
versenyekrõl, a külföldi utakról
éppúgy láthatunk és olvashatunk
érdekességeket, mint az iskola si-
keres sportolóiról vagy tudósairól.

Mondjuk Keresztury Dezsõ ké-
sõbbi költõ, akadémikusról, vagy
Pais Dezsõrõl, aki az alma mater
kapuit elhagyva, egyetemi tanulmá-
nyait befejezve nyelvészként vált
ismertté. Utóbbiról azt is megtud-
hatjuk (az 1896/97-es tanév bizo-
nyítványa alapján), hogy a közis-
mereti tárgyakból ugyan szépen
teljesített, hiszen jeles érdemjegye-
ket kapott, testnevelésbõl azonban

elég gyengécske (csupán elégsé-
ges) volt. Viszont írásbeli dolgoza-
tainak külsõ alakját „csinosra” érté-
kelték. Osztályfõnöke pedig az a
Borbély György fõgimnáziumi tanár
volt, aki többek között a Magyar
Paizs lapszerkesztõjeként, vala-
mint a Csány-szobor felállításának

legfõbb szervezõjeként vonult be a
város történetébe. A kiállítás sok
érdekesség mellett megemlékezik
a város elsõ leánytanulójáról is:
Kohn Malvin 1908-ban jeles ered-
ménnyel érettségizett, 1915-ben
pedig Kovács Malvin néven õ lett
Zalaegerszeg elsõ nõi orvosa is. 

A tárlatot Beckné Sallai Anikó,
az iskola tanára rendezte, aki a
munkához sok segítséget kapott
Béres Katalin történész-muzeoló-
gustól. Az ünnepélyes megnyitón

dr. Vadvári Tibor alpolgármester,
egykori diákként és tanárként ele-
venítette fel emlékeit. De az iskola
volt tanulóinak, tanárainak sokszor
szövevényes kapcsolatairól is me-
sélt. (Ki tanított kit? Ki kinek volt az
osztálytársa, majd lett valamelyi-
kük gyerekének tanára…)

A kiállítást Vajda István, az is-
kola egykori igazgatója nyitotta
meg. Személyes élményei, ked-
ves emlékei mellett arról is szólt,
hogy „zrínyisnek” lenni egyfajta
védjegy. A polgári, értelmiségi kö-
zéposztály ebbõl az iskolából „ter-
melõdött” ki. Zrínyiben végzett diá-
kokkal pedig szinte bárhol talál-
kozni a világban. Bár az iskola el-
sõsorban a matematika-fizika
specializációról nevezetes, azért
jeles sportolókat, irodalmárokat,
nyelvészeket, történészeket is

adott a városnak, országnak. De
sok késõbbi vállalat- és intéz-
ményvezetõ, közgazdász, politi-
kus, sõt mûvész is érettségizett a
Zrínyiben. A gimnáziumi évek élet-
re szóló kapcsolatot is jelentenek,
hiszen az itt szerzett barátságok
zöme a mai napig tart. Elhangzott:
talán furcsa, de az is az iskola tör-
ténetének része, hogy a jelenlegi
igazgató, Horváth Attila immár 27
éve tölti be ezt a posztot, és a gim-
názium 125 éve alatt ilyen hosszú
vezetõi idõszakkal nem büszkél-
kedhetett senki.

Az esemény zárásaként egy
felajánlásra is sor került: Iván-
kovics Mária (aki egykor szintén
az intézmény padjait koptatta) az
iskola néhai tanárának, Borbás
Györgynek egyik tollrajzát ajándé-
kozta az iskolának.

ZRÍNYISNEK LENNI VÉDJEGY
ISKOLATÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS A 125. ÉVFORDULÓRA

Megannyi múltbéli siker, örömteli pillanat, értékes relikvia és
jövõbe tekintõ arc a tablókról. Impozáns iskolatörténeti kiállítás-
sal emlékezik a Zrínyi Miklós Gimnázium fennállásának 125. év-
fordulójára.

A széppróza napja és a farsangi szezon egyaránt ihletõje volt a
Pannon Tükör idei elsõ lapszámbemutatójának. Az eseményt kö-
tetbemutató kísérte, ahol a groteszkség és a szakralitás is szóba
került. Köszöntõt Velkey Péter humánigazgatási osztályvezetõ
mondott.

PANNON TÜKÖR ÉS SZAKRÁLIS FANTASY
LAPSZÁM- ÉS KÖTETBEMUTATÓ A SZÉPPRÓZA NAPJÁN

Czeglédy András
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ZALAEGERSZEGI LOMTALANÍTÁS 2020.
Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. közremûködésével

Zalaegerszegen a CSALÁDI HÁZBAN ÉLÕK RÉSZÉRE házhoz menõ lomtalanítási akciót szer-
vez, melynek idõpontja városrészektõl függõen 2020. MÁRCIUS 2. ÉS 2020. ÁPRILIS 3. KÖ-
ZÖTT LESZ.

Változások a zalaegerszegi lomtalanítás lebonyolításában, rendszerében!

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 2020-as esztendõben városrészenként egy
nap lesz felajánlva a családi házas övezetekben a lomtalanítás igénybevételére!

További változás lesz a lomtalanítás során átadható hulladékok körét érintõen, pl. a fásszárú
és lágyszárú növényi, zöldhulladékok pl. fû, falevél, ágak, gallyak, valamint az elektronikai hul-
ladékok lomtalanítással egybekötött átadása és elszállítása megszûnik. 

A lomtalanítást kérõ ingatlantulajdonosoknak a városrészenként felajánlott gyûjtési napra kell
bejelenteni szállítási igényüket. A szolgáltató csak az igénybejelentést leadó ingatlanokat keresi
fel! Az érintett ingatlanon rendelkezni kell érvényes hulladékszállítási elõfizetéssel. A lom hulla-
dékokat az idõpont-egyeztetéssel rendelkezõ átvételi napon, reggel 7.00 óráig kell kihelyezni ke-
rítésen belül, a tehergépjármûvel megközelíthetõ bejárati kaputól maximum 5 méter távolságra. 

A szolgáltató dolgozóinak ingatlanra történõ bejutását az ingatlantulajdonosnak, ingatlan-
használónak kell biztosítania!

Kérjük, hogy a lomtalanítás során átadható hulladékok körét, illetve azon hulladékok körét,
amelyek a lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra, szíveskedjenek fokozott figyelemmel
áttanulmányozni.

A Zalai Közszolgáltató Kft. a lomtalanítási akció keretében az alábbi nagy darabos, szilárd hul-
ladékokat szállítja el:

• bútorok, berendezési tárgyak (pl.: ágy, ülõgarnitúra, polc, szekrény, asztal, szék, fogas, szõnyeg,
edények stb.),

• kertibútor-garnitúra,
• nagyobb játék,
• fémek,
• lakóingatlanonként egy garnitúra (maximum 4 db) személyautó-, vagy motorkerékpár-gumiabroncs,

felnimentes állapotban.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 72/2013. (VIII. 27.) VM-rendelet alapján nem számítanak lomhulladéknak,
ezért a lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra:

• vegyes háztartási hulladékok (zsákolt állapotban sem), 
• ruha, textília (zsákolt állapotban sem),
• szelektív hulladékgyûjtés keretében átvételre kerülõ, újrahasznosítható hulladékok (mûanyag, pa-

pír, fém, üveg csomagolóanyagok, újságok, nyomtatványok, könyvek stb.)
• fásszárú és lágyszárú növényi, zöldhulladékok pl. fû, falevél, ágak, gallyak (zsákolt állapotban

sem),
• építési-bontási hulladékok (pl.: építõanyag-maradék, törmelék, WC-csésze, kibontott nyílászárók,

ablakkeret, redõny, ablaküveg, ajtó, szigetelõanyag, burkolatok, padlószõnyeg, lambéria, tapéta,
ereszcsatorna stb.),

• veszélyes hulladék, és azok göngyölegei (pl.: gyógyszeresdobozok, festékes-, olajos-, lakkosflako-
nok, akkumulátorok, elemek, vegyszeres dobozok, kannák, növényvédõ szer, fáradtolaj stb.) vala-
mint jármûalkatrészek, jármûvek bontásából származó hulladék,

• elektromos berendezések (pl.: televízió, monitor, hûtõ, számítógép, mosógép stb.) és ezek bontá-
sából származó hulladékok,

• tehergépjármûvek, mezõgazdasági munkagépek gumiabroncsai, személyautó-gumiabroncs felni-
vel, illetve a meghirdetett mennyiség felett,

• továbbá nem kerülnek elszállításra a felsorolásból kimaradt egyéb, vagy a háztartási mennyiséget
meghaladó, üzletszerûen folytatott tevékenységek hulladékai.

A lomhulladék és a vegyes hulladék fogalomkörébe nem tartozó, egyéb háztartási hulladék átadási le-
hetõségérõl tájékozódjon a hulladékudvar átvételi feltételeinél.

A lomtalanítási igényeket a 92/900-036/5-ös menüpont alatti telefonszámon, illetve a
lomtalanitas@zkn.hu e-mail-címen lehet bejelenteni. Az igényeket a meghirdetett idõpont elõtti munka-
napon 12.00 óráig lehet leadni.

IDÕPONTOK: 2020. március 2. Zrínyi u. környéke
2020. március 3. Landorhegy, Szívhegy
2020. március 4. Kaszaháza, Neszele, Gólyadomb
2020. március 5. Pózva, Nekeresd
2020. március 7. Andráshida, Hatház
2020. március 12. Csácsi-hegy, Bozsoki-hegy, Gévahegy, Pipahegy
2020. március 13. Vorhota, Erzsébethegy
2020. március 14. Csács, Bozsok
2020. március 16. Jánkahegy, Lukahegy 
2020. március 17. Ságod
2020. március 19.       Öreghegy, Gálafej, Vakaroshegy
2020. március 20. Ebergény, Egerszeghegy
2020. március 21. Páterdomb, Belváros
2020. március 28. Besenyõ, Botfa
2020. március 30. Kertváros
2020. március 31. Ola
2020. április 1. Becsali
2020. április 2. Gógánhegy
2020. április 3. Bazita

KÖZREMÛKÖDÉSÜKET ELÕRE IS KÖSZÖNJÜK!

HIRDETMÉNY
A „SPORT MECÉNÁSA DÍJ” ADOMÁNYOZÁSÁRÓL
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése a „Sport mecénása díj” adományozásával  kí-

vánja kitüntetni 2020. évben is azt a magánszemélyt vagy szervezetet, aki/amely az elmúlt év-
ben kiemelt szponzora volt Zalaegerszeg valamely sportszervezetének,  kiemelten támogatta a
város sportéletében megvalósuló programokat, a helyi sportélet területén fejti ki önzetlen tevé-
kenységét.

A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 32/2004. (IX. 24.) önkormányzati rende-
let alapján a díjból évente egy adományozható.

A díjra javaslatot tehetnek a közgyûlés tagjai, a közgyûlés bizottságai, valamint a város közigazga-
tási területén mûködõ, hivatalosan bejegyzett sporttevékenységet végzõ szervezetek vezetõi.

A javaslatot írásos indokolással ellátva, 2020. március 15. napjáig a város polgármesteréhez kell el-
juttatni (levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.; e-mail-cím: mayor@zalaegerszeg.hu).

Az önkormányzati rendelet teljes terjedelmében a www.zalaegerszeg.hu portálon elérhetõ.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Zala-
egerszeg településen önkéntes adatszolgáltatá-
son alapuló lakossági adatfelvételt hajt végre,
a korábbi évek gyakorlata szerint. A felvételek
az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
(OSAP) szerinti megnevezései a következõk:

1539 Munkaerõ-felmérés és kiegészítõ felvételei
1942 A lakosság utazási szokásai
2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény

adatfelvétel, naplóvezetés
2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény

adatfelvétel, éves kikérdezés

Az összeírási munkát a KSH megbízásából a
Statek Statisztikai Elemzõ Központ Kft. (Statek
Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezõi vég-
zik. A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztá-
sa a KSH népszámlálási adatállományának aktua-

lizált változatából véletlenszerû mintavétellel törté-
nik az ország különbözõ településein.

Az adatfelvételekbõl származó eredmények nél-
külözhetetlenek a társadalom jellemzõinek feltér-
képezésében. A kapott adatokat a KSH a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. CLV. törvény, valamint az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
Rendelet (általános adatvédelmi rendelt, GDPR)
elõírásának megfelelõen bizalmasan kezeli, azokat
más szervek, személyek részére nem szolgáltatja
ki. Az eredményeket név és egyedi azonosító nél-
kül, összesített statisztikai táblázatokban közlik.

A lakosság részére munkanapokon hétfõtõl csü-
törtökig 8.00 és 16.30 között, pénteken 8.00 és
14.00 óra között a +36-80/200-766-os telefonszá-
mon, illetve a lakinfo@ksh.hu e-mail-címen adnak
felvilágosítást az adatgyûjtés módszertanával és a
kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.
ksh.hu internetes oldalon található tájékoztatás.

TÁJÉKOZTATÁS LAKOSSÁGI ADATGYÛJTÉSRÕL

ÁPOLÓT/
GONDOZÓT
KERESNEK
A ZALAEGERSZEGI

GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK

GONDOZÓHÁZA
(ZALAEGERSZEG, LANDORHEGYI U.13/A)

FELVÉTELT HIRDET

1 FÕ ÁPOLÓ/GONDOZÓ

MUNKAKÖRBE.
Pályázati feltétel: OKJ ápoló

vagy szociális (szak)gondozó
végzettség.

Jelentkezni a 92/511-342-es
telefonszámon, vagy a gondo-
zohaz@gkzalaegerszeg.hu e-
mail-címen lehet önéletrajzzal.

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE – ZALAEGERSZEG

A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
A VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDOKSÁG INTÉZMÉNYE

LÕTÉRGONDNOK munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Ebergényi utca 45.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Lõtérgondnoki feladatok ellátása. A feladat ellátásához szolgálati lakás biztosított.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltétel: szakmunkásképzõ intézet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• szakmunkásképzõ intézet, villanyszerelõ, kisteljesítményû kazánfûtõ,
• sportlövészetben jártasság, sportlövõ edzõi végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentumok.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2020. április 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodrogi Csaba nyújt, a 92/314-090-es
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye – Zalaegerszeg
címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 47/2020, valamint a munkakör
megnevezését: lõtérgondnok.
Elektronikus úton Bodrogi Csaba részére a vsgi@tolna.net e-mail-címen keresztül.
Személyesen: Bodrogi Csaba, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• ZMJV Önkormányzat honlapja
• Zalai Hírlap
• ZalaEgerszeG újság, Zalaegerszegi 7 nap újság

ELMARAD

A FOGADÓÓRA
Ezúton tájékoztatjuk a la-

kosságot, hogy Bali Zoltán
alpolgármester 2020. már-
cius 2-i fogadóórája elmarad.  

Megértésüket köszönjük!
ZMJV Polgármesteri Hivatala
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– A helyszínváltást a kényszer
szülte – jött a válasz Tomanóczy
Tibortól. – Az Ostoros-csarnokot
felújítják, a fiúknak költözniük kel-
lett, õk a helyünkre mentek a Liszt-
iskolába, nekik jobban kellett a na-
gyobb terem.

– Miért alakult meg a nõi csa-
pat a férfi mellett?

– A csapat zöme középiskolá-
ban is ûzte sportágat. Itt is, ott is
játszottak a lányok, kellett egy
szervezett keret, amelyet a ZTE
biztosított. A férficsapat újjáalaku-
lását követõen létrejött a nõi szak-
osztály is. Egyértelmûen a röplab-
da szeretete hozta össze  a társa-
ságot. Jól érzik magukat a közös-
ségben a lányok, s az eredmények
sem maradnak el. Jellemzõ a jó
kollektívára, hogy három játékos
Keszthelyrõl jár át játszani a ZTE-
hez. A csapatnak kialakult egy
magja, mellette történnek mozgá-
sok. Azok a diákok távoznak, akik
továbbtanulnak. Nincs gond, he-
lyükre érkeznek az újak.

–  Évek óta a dunántúli terüle-
tei bajnokságban szerepelnek… 

– A bajnokság hét-nyolc csa-
patból áll, és kuparendszerben bo-
nyolódik le. Szombathely, Gyõr,
Sopron – hogy párat felsoroljak az
ellenfelek közül.

– Milyen eredményeket érnek
el?

– A tavalyi idényben az elsõ

helyen végeztünk, de rendre ott
vagyunk a dobogón. Idén a máso-
dik helyen állunk, mivel Szombat-

helytõl kikaptunk, de még bizako-
dunk, mert van egy visszavágó
Egerszegen, mellette még két for-
duló lesz a bajnokságban. Meg-
védhetjük bajnoki címûnket, a má-
sodik helynél hátrább viszont nem
végzünk.

– Anyagilag hogy állnak?
– Az önkormányzattól kapunk

támogatást, mellette a társasági
adóból megszerzett forintokból
mûködünk, mivel a röplabda is be-
került azon látványsportágak kö-
zé, amelyek felhasználhatják eze-
ket a pénzeket.

– Kacérkodnak az NB II-es
bajnoksággal?

– Minden év végén felmerül a
Nemzeti Bajnokságban való indu-
lás. Ehhez anyagi és személyi fel-
tételeknek kellene teljesülni, de
legtöbbször a játékosok mondják

ki a döntõ szót. Így lesz az idei
bajnokság végén is. Majd meglát-
juk...

A ZTE férfi NB II-es röplabdacsapatának „árnyékában” már
több mint tíz éve a dunántúli területi bajnokságban szerepel a nõi
csapat. A csapat edzõje a ZTE egykori kiváló feladója, Tomanó-
czy Tibor. Az együttes új helyszínen a Csány-iskola tornatermé-
ben gyakorol. 

AZ ÖSSZETARTÓ ERÕ: SZERETIK A RÖPLABDÁT

– Gondolta pályafutása ele-
jén, hogy ilyen messzire juthat,
ilyen emberfeletti teljesítményre
lehet képes?

– Abszolút nem – mondta hatá-
rozottan Mányoki Attila. – Ismerõ-
seim között akadtak, akik ûzték a
nyílt vízi úszást, de nem hittem
benne, hogy ilyen eredményekre
lehetek képes. Aztán a versenye-
ken elindulva jöttek az eredmé-
nyek, a próbatételeket jól teljesí-
tettem, lassan rájöttem, itt a he-
lyen. A kezdet: a már említett Ba-
laton-átúszás hosszanti irányban,
aztán világkupa-versenyek, ame-
lyeken szintén sok szép ered-
ményt értem el. 

– Elérkezett az Ocean's
Seven „kapujába”...

– A hét legnehezebb csatorna
átúszását 2013-ban kezdtem el, és
2019-ben értem a végére. A soro-
zat sok mindenrõl meggyõzött. Elõ-
ször is hinnie, bíznia kell az ember-
nek önmagában, hogy sikerül a cél-
jait elérnie. Természetes, kell hozzá

a jó szakmai hátér is. A 2004-es év-
tõl Nikos Gemelosnak, az Olimpia-
kosz Pireusz vezetõedzõjének út-
mutatása, programja szerint készü-
lök. A kiváló görög szakember irá-
nyítása alatt sokat fejlõdtem. A po-
tenciál megvolt bennem, hogy jó
eredményeket érjek el. A célszerû
tervezést, a tudatosságot plántálta
belém. A szakmai munkája kellett,
hogy a világon tizennyolcadikként
teljesítsem az Ocean's Sevent. A
próbasorozatból egyértelmûen az
Északi-csatorna átúszása volt a
legnehezebb.

– Példás sportbeli teljesítmé-
nyét többfelé elismerték. Mit jelen-
tenek önnek ezek az elismerések? 

– Az elismerések jól esnek,
megerõsítést jelentenek, hogy jó
úton járok.  Léphetek tovább az
újabb kihívások felé, tûzhetek ma-
gam elé újabb célokat. 

– Az országban sokfelé tart
élménybeszámolókat, tévémû-
sorokban szerepel. Mi a leggya-
koribb kérdés, amit feltesznek a
jelenlévõk?

– Miért csinálom ezeket az em-
berfeletti próbákat. A válaszom

roppant egyszerû. Számomra az
úszás örömforrás. Nagyon jól esik
a nézõk, szurkolók irányából érke-
zõ szeretet.

– Meddig lehet, meddig akar-
ja ûzni a hosszútávúszást?

–  Az elõzõ kérdésbõl adódik a
válasz. Amíg örömmel megyek az
uszodába, amig nagy kedvvel vég-
zem a felkészülést, amig a verse-
nyek  sikeresek, örömöt okoznak,
addig mindenképpen. A befejezés,
még úgy érzem, nagyon arrébb
van.

– Melyek a 2020-as tervei?
– A fõ versenyem az Amerikai

Egyesült Államokban, Manhattan
körbe úszása lesz, a többi meg-
mérettetésemet is ennek rende-
lem alá. A versenyt 1915 óta ren-
dezik meg, nagy hagyományai
vannak.

A Zalaegerszegi Judo SE fiatal-
jai közül a 60 kilósok mezõnyében
Mezõfi Márk valamennyi ellenfelét
legyõzve  aranyérmet szerzett. A

33 kilósok mezõnyében Somogyi
Olivér a harmadik helyen zárt. 

Felkészítõ edzõ: Nagysoly-
mosi  Sándor.

ARANY ÉS BRONZ

A DZSÚDÓ DIÁKOLIMPIÁN
Nagykõrösön rendezték meg dzsúdóban a serdülõ B korosz-

tály diákolimpiai döntõjét.

AZ ÚSZÁS AZ ÖRÖM FORRÁSA
ÚJ ÉV, ÚJ CÉLOK MÁNYOKI ATTILA ELÕTT

Mányoki Attila egerszegi hosszútávúszó 2019-ben ért fel a
csúcsra. Kevesen gondolnák, hogy egészségügyi okok miatt vá-
lasztotta az úszást. Szülei, mivel asztmás volt, levitték az uszodá-
ba, és ott ragadt. Elõször a medencés úszással próbálkozott. Egy
Balatonfüred–Siófok közötti nyílt vízi verseny „lökte át” a másik
kategóriába. Újabb megerõsítést akkor kapott, amikor hosszában
átúszta a Balatont, 79,6 km-et úszott le egyhuzamban. 

A HÉTVÉGE
EREDMÉNYEI

MOL Fehérvár FC–ZTE FC 4-1 (1-0)
NB I-es labdarúgó-mérkõzés. Szé-

kesfehérvár.

Kazincbarcikai VTSE–ZTK FMVas
1:7 (3284-3560)

Szuperligás férfi tekemérkõzés.

Kazincbarcika.

TFSE MTK–ZTE NKK
75-71 (11-14, 25-22, 17-17, 22-18)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés.

Budapest.

A hagyományokhoz híven kö-
szöntötték az elmúlt év legjobb
zalaegerszegi sportolóit a város
polgármesteri hivatalában. Az ün-
nepségen nõi és férfi egyéni, va-
lamint csapat kategóriában adtak
át elismeréseket. A gyõztesek ne-
vét Makovecz Tamás, a hu-
mánigazgatási bizottság elnöke
ismertette.

A hölgyeknél ezúttal a tekézõ
Airizer Emesére esett a döntésho-
zók választása. Õ klubjával szinte
mindent megnyert 2019-ben,
egyéniben országos bajnoki har-
madik, összetettben pedig máso-
dik helyet ért el. Az együtteseknél
ismét – immáron ötödször – a
ZTE-ZÁÉV nõi tekecsapata lett a

befutó. Jelenleg két sorozatnak, a
Szuperligának és a Magyar Kupá-
nak is õk a címvédõi.

A férfiaknál Szûcs Valdó gyõ-
zött. A gátfutó – mint mondta – ta-
valyi eredményeivel alapozta meg
azt, hogy továbbra is van esélye
kijutni az olimpiára.

A díjakat Balaicz Zoltán polgár-
mester és dr. Vadvári Tibor alpol-
gármester adta át, külön jutalmaz-
va a sportolók felkészítõit, illetve a
szakosztályok vezetõit.

Zalaegerszeg 1996 óta birtokolja a Nemzet Sportvárosa címet.
Az önkormányzat évek óta serleggel és oklevéllel köszönti azo-
kat a versenyzõket, akik teljesítményükkel hozzájárultak a város
hírnevének öregbítéshez.

ZALAEGERSZEG LEGJOBB
SPORTOLÓIT KÖSZÖNTÖTTÉK

EREDMÉNYEK. Diák I. ka-
tegória. Lányok. 38 kg: 3. Kert
Réka. Fiúk. 46 kg: 3. Kert Atti-
la. 50 kg: 1. Henczi Benjámin.
54 kg: 2. Varga Zalán, 3.
Ruzsics Milán. 58 kg: 5. Né-
meth Péter. 

A területi bajnoksággal pár-
huzamosan a Diák II. korcsoport
(2009–2010) és a gyermek kor-
osztály (2011–2012) részére
nemzetközi versenyt rendeztek,

amelyen szintén jól szerepeltek
a ZBSE fiataljai.

Eredmények. Diák II. 32 kg:
1. Kerti Bulcsú, 2. Molnár Alex,
4. Koltai László. 35 kg: 1. Varga
Nimród.

Gyermek korcsoport. 28 kg:
1. Szanati Máté, 2. Ferincz Ben-
ce.  32 kg: 4. Tímár Bence.
Leány. 28 kg: 3. Varga Borka.

Felkészítõ edzõk: Berzicza
Ferenc, Gerencsér Zoltán, Ge-
rencsér Roland.

EGERSZEGI BIRKÓZÓK SOMOGYBAN
Somogyjádon szabadfogásban területi birkózóversenyt ren-

deztek, az indulók sorában ott voltak a Zalaegerszegi Birkózó
SE fiataljai is.

FIATAL TÕRÖZÕK
EGERSZEGEN

Zalaegerszegen, az Apáczai
ÁMK-ban rendezte meg a Zala-
egerszegi Vívó Egylet a tõrözõk
diákolimpiájának nyugat-ma-
gyarországi döntõjét. A ver-
senyzõk ezúttal iskoláik színei-
ben indultak. A versenyt új
rendszerben bonyolítják le. Az
országos 32-es fõtáblára a bu-
dapesti selejtezõbõl 16, a nyu-
gati, keleti régiós döntõbõl 8-8
versenyzõ jut be. Az egerszegi
régiós döntõn közel százötve-
nen indultak. 

EGERSZEGI TOVÁBBJUTÓK.
II. korcsoport. Fiúk: 1. Iván

Nándor József (Zrínyi). Lányok: 1.
Tóth Abigél (Zrínyi), 2. Bagosi
Borka (Liszt). 

III. korcsoport. Fiúk: 1. Szabó
Bálint (Zrínyi), 2. Szabó Bence
(Zrínyi), 3. Farkas Attila Tibor (Pe-
tõfi), Nika Balázs (Zrínyi). Lányok.
2. Simon Borbála (Mindszenty), 3.
Goldfinger Blanka (Zrínyi), Kiss
Anna Zsófia (Zrínyi). 

IV. korcsoport. Fiúk: 2. Bagosi
Bendegúz (Zrínyi), 3. Moór Sá-
muel (Zrínyi), Benedek Csongor
Bálint (Dózsa). 

V. korcsoport. Lányok. 1. Tóth-
Payet Elisabeth (Mindszenty). 

VI. korcsoport. 1. Németh Za-
lán (Zrínyi). Lányok 1. Balogh
Dorina Gréta (Mindszenty), 2.
Matyasovszky Borka (Kölcsey).

B KATEGÓRIA.
II. korcsoport. Fiúk: 1. Csiszár

Barnabás (Mindszenty), 2. Iván
Nándor József (Zrínyi).

III. korcsoport. Fiúk: 1. Csatlós
Gellért (Zrínyi), 2. Hodor Csanád
(Landorhegyi), 3. Balogh András
(Zrínyi). 

IV. korcsoport. Lányok: 1. Fo-
gas Liza Anna (Liszt), 3. Czett Má-
ria (Zrínyi).

Valdó már tavaly is országos bajnok
és ranglistavezetõ volt 60 és 110 m
gáton egyaránt, de akkor Baji Balázs
nem indult. Vasárnap délután Buda-
pesten elõbb az elõfutamban futott hi-
bátlanul Szûcs Valdó. Az itt elért 7,66
mp megnyugtatta a versenyzõt és

Kámán Ferenc edzõt is. A döntõben
egymás melletti pályán álltak rajthoz a
vetélytársak. A rajttól a célig fokozato-
san növelte elõnyét, és nagyszerû
egyéni csúccsal, 7,56 mp-es
idõeredménynyel, alig elmaradva az
országos csúcstól újra magyar bajnok

SZÛCS VALDÓ BRAVÚRJA
A hétvégén minden kétkedõnek frappáns választ adott Szûcs Valdó, a

Zalaszám ZAC gátfutó bajnoka, aki a fedett pályás országos atlétikai bajnok-
ságon legyõzte a versenyszám koronázatlan hazai királyát, a hosszú sérülés
után visszatérõ dr. Baji Balázst.

Fotó: Seres

Fotó: Seres



8 Közérdekû

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

2020. FEBRUÁR 25.

Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:
szennyvízszippantást, 
csatornatisztítást,
veszélyeshulladék-
szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása
Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
Hibaelhárítás
Épületek, lépcsõházak takarítása
Munkásszálló üzemeltetése
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C

Nyitvatartás: H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;

Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.

Tel.: 92/900-036

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2020. 03. 25., 26. (Városrészenként eltérõen)

Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 2020. 03. 27. Papír: minden hónap utolsó pénteki napja.

Zöldhulladék gyûjtése: 2019. december 1-tõl 2020. március 31-ig

páratlan heteken kétheti rendszerességgel.

Üveg: 2020. 05. 01.

Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 Emelõgép-kezelõ E-000883/2014/A003,

Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D, D1 KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634

F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 139,53%, 158,7% VSM: elmélet: 69,01%; 77,27% forgalom: 61,62%, 66,28% ÁKK: 216.600%

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303

E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

ZALAEGERSZEG Ügyfélfogadás:
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4. h.: 9.00–15.00
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.: 9.00–17.00
Hátralékkezelés: 92/500-392 sze.: 8.00–20.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 9.00–17.00

p.: 9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT: Ügyfélfogadás:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.. 12.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 8.00–14.00

LENTI: Ügyfélfogadás:
Lenti, Honvéd u. 31. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-394 k.: 14.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu Cs: 8.00–12.00

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: vargatibor002@gmail.com   Mobil: 30/3571-413

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71.

92/317-493 • 30/629-8756 • Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI KÉPZÉSEKET
INDÍTJA ZALAEGERSZEGEN

ÉPÍTÕ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELÕJE
E-000803/2014/A001

KISTELJESÍTMÉNYÛKAZÁN-FÛTÕ
E-000803/2014/A007

GÉPKEZELÕ HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE

JELENTKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ:

TIT EGYESÜLET
TEL./FAX: 92/510-159 MOBIL: 30/429-0057, 30/477-6070,

E-MAIL: TITZALA@T-ONLINE.HU HONLAP: WWW.TITZALA.HU
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: E-000803/2014

BEJELENTKEZÉS:

06-30/652-7425
Zalaegerszeg 10 km-es körzetében kérésre házhoz megyek!

MOBIL MASSZÕR
Svéd-, wellness- és reflexzónás talpmasszázs

teljes körû testmasszázs, reumás fájdalmak kezelése

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált
autók javítása

• alváz- és üregvédelem
NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Besenyõ, Hegyi u. 17.

Telefon: 30/9373-638

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

MARAI KAROSSZÉRIA

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

egyéni vállalkozó

ELADÓ LAKÁS A KERTVÁROSBAN!
Zalaegerszegen, kertvárosi, 54 nm-es, 2 szobás,

2. emeleti, erkélyes, felújított lakás eladó. Bolt, iskola,

óvoda, buszmegálló, orvosi rendelõ, gyógyszertár

„karnyújtásnyira”.

Ár: 17,4 M Ft. Érdeklõdni a 30/975-1500-as telefonszámon.


