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Számos intézmény, vállalkozás,
civil szervezet és magánszemély
csatlakozott a környezetvédelem
és a klímavédelem jegyében meg-
hirdetett akcióhoz, amely 2019
szeptemberében a Kertvárosban
elültetett 11 fával vette kezdetét. A
2022 tavaszi faültetési szezont
már 9037 fával zárhatják, mely
végeredményhez a Schneider
Electric Egervári úti gyára valamint
a 3B Hungária Kft. 11–11 fával já-
rult hozzá, mondta Balaicz Zoltán
polgármester az utóbbi cégnél tar-
tott sajtótájékoztatón. Mint fogal-
mazott, az akció õsszel folytatódik,
és bizakodásra ad okot, hogyha
akkor nem is, de jövõ tavasszal el-
érik a tízezres álomhatárt. Ez elõ-
revetítheti azt is, hogy a 2024-ig
szóló akcióban ennél is nagyobb
számokról beszélhetnek majd.

Nagy Zoltán, a 3B Hungária Kft.

ügyvezetõ igazgatója elmondta,
szívesen támogatnak minden olyan
kezdeményezést, amely a város
megújulását szolgálja. A környezet-

védelem mellett fontosnak tartják a
kulturált és szép környezetet is, a
vállalat telephelye körül is. A Bátho-
ry utcában 6 oszlopos gyertyánt,
míg a Wlassics utcában 5 oszlopos
cseresznyefát ültettek el. 

Gecse Péter alpolgármester, a
városrész önkormányzati képvise-
lõje azt tette hozzá, hogy a Páter-
domb folyamatos zöldítése érde-

kében tavaly 57 fát, az Oncsa-
kereszt környékén 200 évelõ nö-
vényt ültetett el a Városgazdálko-
dási Kft. Köszönetét fejezte ki a 3B
Hungária Kft.-nek, hogy csatlako-
zott a fásítási akcióhoz, amelynek
köszönhetõen szebb lett az utca-
kép. Mint fogalmazott, a környe-
zettudatosság mellett az egymás-
ra figyelés is jellemzi a gazdasági

társaságot, amely megnyilvánult
több városrészi program illetve ci-
vil szervezet támogatásában. Az
önkormányzat az üzem bejáratától
a háziorvosi rendelõig 4 millió fo-
rintból felújíttatta a parkolót. A
mészkõburkolattal ellátott várako-
zóhelyen 20–21 gépkocsi parkol-
hat. A kivitelezést a Zala-Müllex
Kft. végezte el. 

Zala megyében a 25 millió forint
alatti lakások aránya idén április-
ban 24 százalékot tett ki, szemben
a tavaly áprilisi 41 százalékkal. 

A legnagyobb lakóingatlan-kí-
nálattal rendelkezõ megyei telepü-
lések közül egyébként Zalaeger-
szegen, Nagykanizsán és Keszt-
helyen idén áprilisban 316–602
ezer forintnál jártak az átlagos
négyzetméterárak. 

Bár 25 millió forint nagy ösz-
szeg, konkrétan 74 havi – kedvez-
mények nélküli – mostani átlag-
bérnek felel meg, mégis, az orszá-
gos lakáspiacon az ennél alacso-
nyabb áron eladásra váró lakóin-
gatlanok a jelenlegi környezetben
viszonylag olcsónak számítanak.
Az utóbbi tényezõ miatt pedig a
kereslet is fokozódik ebben a
szegmensben. Ez részben kö-
szönhetõ az elmúlt években látott
lakáspiaci drágulásnak. Emellett
szerepet kapott benne az is, hogy
az infláció múlt év közepe óta tar-
tó emelkedése miatt a jegybank
kamatemelési ciklusba kezdett.

Így a lakáshitelkamatok is feljebb
kúsztak, ami szintén az alacso-
nyabb áron elérhetõ ingatlanok fe-
lé terelte az érdeklõdõket – derül
ki az ingatlan.com legújabb elem-
zésébõl, amely ismerteti a 25 mil-
lió forintnál olcsóbb új és használt
lakóingatlanok országos és Zala
megyei piacát is. 

„Az országos piacot nézve ki-
derül, hogy a 25 millió forintos ár-
szint alatt lényegében csak hasz-
nált lakások szerepelnek a kínálat-
ban. 

(Folytatás a 4. oldalon.)

– pánczélPetra –

Azt már egy ideje tudjuk, hogy a
testet és a lelket nem lehet szétvá-
lasztani, ám a hagyományos
gyógyászatban a lelki dolgok nem
mindig kapnak hangsúlyt. Lassú
szemléletváltás azért van – mond-
ta a Pszicho estek rendezvényso-
rozat legutóbbi vendége, dr.
Tiringer István pszichiáter, pszi-
choterapeuta. A rendezvényen –
melynek házigazdája ezúttal is
Nagy Réka klinikai szakpszicholó-
gus volt – a pszichoszomatikáról,
vagyis a lelki eredetû testi pana-
szokról esett szó. A szakemberek
az est folyamán egy nagyon szer-
teágazó témát próbáltak körbejár-
ni. Mivel az emberi test is, és lélek
is összetett dolog, nagyon nem
könnyû egyértelmû okot találni ar-
ra, hogy egy-egy betegség ponto-
san miért alakul ki. Annál is inkább,

mert a lelki problémák, és a tartós
stressz valóban okozhatnak beteg-
ségeket, de a hirtelen diagnoszti-
zált betegségek miatt is kialakul-
hatnak komoly mentális panaszok.

(Folytatás az 5. oldalon.)
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TÍZEZER AZ ÁLOMHATÁR
ÕSSZEL FOLYTATÓDIK A FAÜLTETÉSI AKCIÓ

KORONA SZÁLLÓBÓL KORONA SZALON
MEGÚJULT A KAZINCZY TÉR ROMANTIKUS ÉPÜLETE

Korona Szalon néven adták át a megújult Korona Szállót,
vagy, ahogy sokan ismerték, az egykori KISZÖV-székház épü-
letét. A Kazinczy tér 11. szám alatt álló házat a Modern Váro-
sok Program keretében rekonstruálták az elmúlt hónapokban.
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Az avatáson Balaicz Zoltán polgármester felidézte az épület tör-
ténetét. Mint elhangzott: a Korona Szálló a történelmi belváros
egyik meghatározó épülete volt, és maradt ma is, hiszen kevés épí-
tészeti emléke van a városnak. Ezért is érezték fontosnak, hogy az
1858 utáni években épült szállót felújítsák. A ház a 19. században
elõbb Zöldfa, majd Korona néven mûködött; szálloda, igényes ven-
déglõ és egyszerûbb ivó is mûködött benne. De a Kaszinónak és a
Társaskörnek is itt volt a „hadiszállása”. A kommunizmus idején,
1959-ben az épület már átesett egy felújításon, ám ez azzal is járt,
hogy belsõ tereit jelentõsen átalakították, megfosztva azokat erede-
ti stílusuktól. Késõbb itt kapott helyet a KISZÖV Táncegyüttes.

Az épület állaga a 2010-es évekre leromlott, a felújításra a vá-
rosnak saját erõbõl nem telt volna. A Modern Városok Program ke-
retében azonban megújulhatott az egykori szálló, mintegy 550 mil-
lió forintból. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

MEGBETEGÍTHET-E A LÉLEK?
PSZICHOSZOMATIKÁRÓL A PSZICHO ESTEN

Van, akinek a hasa fáj, másoknak a feje, háta, válla. Sokakat
asztma gyötör, de krónikus fáradtságról is egyre többen panasz-
kodnak. Az emberek hajlamosak egyik orvostól a másikig menni,
és bizony elõfordul, hogy a tartós fájdalom vagy rossz közérzet
ellenére nincs konkrét diagnózis.

– pP – fotó

MIRE ELÉG 25 MILLIÓ FORINT?
ZALA MEGYE LAKÁSPIACÁN

Az utóbbi években látott lakásdrágulás és az ingatlanpiaci „do-
minóhatás” is közrejátszik abban, hogy az országos kínálatban
drasztikusan, 16 százalékra csökkent a 25 millió forintnál olcsóbb
eladó lakóingatlanok aránya az egy évvel korábbi 26 százalékról. 

Meghaladta a 9 ezret az új fák száma Zalaegerszegen, amelybõl
jelenleg már 9037 díszíti a város köztereit, hozzájárulva a klíma-
védelemhez. Ezzel jócskán meghaladták a 2019 júliusában indí-
tott nagyszabású faültetési program eredeti célkitûzését, misze-
rint 2024-ig 5 ezer facsemetét ültessenek el a városban.

Gecse Péter, Nagy Zoltán és Balaicz Zoltán



Az idén februárban átadott új
tornacsarnok köré szövõdött a
Dózsa-napok megnyitóünnep-
ségén az a negyvenperces be-
mutató, amelyben a Zalaeger-
szegi Dózsa György Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvû Álta-
lános Iskola több mint 150 diák-
ja vett részt. Tapsviharral jutal-
mazott táncos produkciókon
keresztül mutatták be, milyen
fontos a mozgás számukra.
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A gyerekek és a tanárok egy-
aránt kitettek magukért, hiszen
mindössze öt hét alatt kellett felké-
szülniük a gálára. Valamennyi cso-
port fellépése elõtt két diák elegye-
dett párbeszédbe, egyfajta buzdí-
tásként, hogy mi mindennel foglal-
kozhatnak, ha mozogni és sportol-
ni vágynak.

Pacsa András intézményveze-
tõ köszöntõjében elmondta, két év
kihagyás után immár 34. alkalom-
mal szervezik meg a Dózsa-napo-
kat, amelyen ezúttal is számos ér-
dekes programot kínálnak. A szer-
dától péntekig tartó rendezvényso-
rozatban többek között sport-,
ügyességi és tanulmányi vetélke-
dõk, mozi- és koncertlátogatás, a
Tátika és Dekasztár tehetségkuta-
tó verseny döntõje várta diákokat.
A változatos kínálat két célt szol-
gált, egyrészt a közösségépítést,
másrészt azt, hogy valamennyi ta-
nuló érezze, miért érdemes és jó
dózsás tanulónak lenni.

Az intézményvezetõ a közös-

ségépítés fontos tényezõjének ne-
vezte az infrastrukturális hátteret,
köszönetét kifejezve az önkor-
mányzatnak és a tankerületnek az
iskola felújításáért és az új torna-
csarnok megépítéséért, amivel
harmincéves álmuk vált valóra. 

A megnyitón a város és a me-
gye vezetõi is részt vettek, mások

mellett Böjte Sándor Zsolt, a vá-
rosrész önkormányzati képviselõ-
je, az iskola intézményi tanácsá-
nak elnöke, valamint Pácsonyi Im-
re, a Zala Megyei Közgyûlés alel-
nöke, továbbá Vigh László ország-
gyûlési képviselõ, miniszteri biz-
tos. Köszöntõjében azt hangsú-
lyozta, hogy a pedagógusoknak és

a szülõknek élménye-
ket és jó mintákat kell
adni a gyerekeknek.
Fontos, hogy a család-
ból is kapjanak szelle-
mi táplálékot, ugyanígy
az iskolából és a társa-
dalomból is, mert ak-
kor sikeres felnõttekké
válhatnak. A Dózsa-
napok is egy olyan
esemény, amely példát
mutat és tudást ad
számukra. 

A Dózsa-napok ha-
gyományához tartozik,
hogy a Gacsal Gábor
rajztanár által vezetett
tûzzománcszakkör is

készül az eseményre, mégpedig
egy tûzzománcmozaikkal. Nyolc
diák a mostani alkalomra Tengeri
világ címmel készített alkotást,
amit Pacsa András és Kajári Attila,
a Zalaegerszegi Tankerületi Köz-
pont igazgatója leleplezett le,
amellyel egyúttal megnyitották a
Dózsa-galéria kiállítást. 

2 Közélet
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A rendezvényen 160 vendég ta-
lálkozott egymással és szórakozott
együtt, jelentõs összeget gyûjtve
jótékonysági célra.   A megjelente-
ket Jagasics János, az egyesület
elnöke üdvözölte, külön megemlít-
ve a védnököket: prof. dr. Palkovics
László innovációs és technológiai
minisztert, Németh János Kossuth-
díjas keramikusmûvészt, a Nemzet
Mûvésze cím birtokosát, Zalaeger-

szeg díszpolgárát, Rátóti Zoltán és
Eperjes Károly Kossuth-díjas szín-
mûvészeket, Darvasi Ilonát, a
Turay Ida Színház igazgatóját és
dr. Besenczi Árpádot, a Hevesi
Sándor Színház igazgatóját. Kö-
szöntõt mondott Vigh László or-
szággyûlési képviselõ és Balaicz
Zoltán polgármester.

Az estélyt kulturális mûsor szí-
nesítette.

JÓTÉKONYSÁGI EST
Tizenegyedik alkalommal rendezte meg hagyományos Polgári

Estélyét a Zalai Polgári Körök Egyesülete az Arany Bárány Szál-
loda báltermében.

A részletekrõl sajtótájékoztató
keretében számoltak be.
Hartmann Miklós utalt a kezdetek-
re: a 2019-es önkormányzati vá-
lasztásokat megelõzõen kezde-
ményezték az egyesület megala-
kulását, melynek célja az ellenzéki
oldal tömörítése volt. Szerették
volna, ha egy sokszínû, reprezen-
tatív közgyûlés jön létre. Jelenleg
44 tagja van az egyesületnek, sok-
féle ideológiai gondolkodás jellem-
zi a társaságot. A lényeg nem a
párthovatartozáson van, hanem a
közös munkán, a lokálpatrióta
gondolkodáson. Mint elmondta,
eredetileg egy évre vállalta az el-
nöki munkát, de a választások mi-
att hosszabb ideig töltötte be ezt a
tisztséget. Az egyesületnek az ön-

kormányzattal korrekt viszonya
volt az elmúlt idõszakban. Góra
Balázst tapasztalatai, kapcsolat-
rendszere képessé teszi az elnöki
feladatok ellátására – fogalmazott
Hartmann Miklós.

Góra Balázs elmondta: két évre
kapott megbízást, a feladatokat az
elnökség tagjaival közösen végzik.
Ugyanazt az utat fogják járni, mint
eddig. Szociális és kulturális prog-
ramokat szerveznek és felvállalják
továbbra is a lokálpatrióta ügyeket.
A Tiéd a Város Egyesület már is-
mert a városban, többen is szeret-
nének csatlakozni a szervezethez,
ezért megkezdik a tagbõvítést.

A következõ programjuk egy
szabadtéri juniális rendezése lesz,
ennek szervezését megkezdték.

SZEMÉLYI VÁLTOZÁS
ÚJ ELNÖK A TIÉD A VÁROS EGYESÜLET ÉLÉN
Lemondott posztjáról Hartmann Miklós, a Tiéd a Város Egyesü-

let elnöke. A szervezet május 3-i közgyûlésén Góra Balázst,  az
egyesület önkormányzati képviselõjét választották a helyére.
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Herkliné Ebedli Gyöngyi önkor-
mányzati képviselõ elmondta, a
2020-ban elkészített terv megvaló-
sítását a pandémia hátráltatta,

ezért most került sor a kivitelezés-
re. Az új aszfaltburkolatú járda 175
méter hosszban és 1,5 méter szé-
lességben épül meg, biztosítva a
biztonságos gyalogosközlekedést
az iskolába, az óvodába érkezõk,
valamint a buszközlekedést igény-
be vevõk számára. Mivel itt sokan
megfordulnak, a környezet meg-
újításáról is gondoskodtak már a
munkálatokat megelõzõen: a Vá-
rosgazdálkodási Kft. az iskola mel-
letti szakaszon díszcseresznyefá-
kat ültetett el kérésükre. Mint
mondta, ezzel a Horhosok útja tú-

raútvonalra vezetõ hegy kapuja is
sokkal szebb lett. A képviselõ úgy
fogalmazott: idén olyan szeren-
csés helyzetben vannak, hogy
még két helyszínen, a Nyerges ut-
cában valamint bozsoki városrész-

ben, a Szabadság utcában épít-
hetnek járdát. Ez utóbbi már a har-
madik ütem lesz. 

Maza Renáta útépítési szakre-
ferens azt tette hozzá, hogy az
árok közelsége és annak mélysé-
ge miatt az ovifocipálya melletti
szakaszon 14 méter hosszban 1,2
méter magas gyalogos védõkorlát
is épül. A beruházás teljes költsé-
ge bruttó 7,78 millió forint. A kivite-
lezést a zalaegerszegi Szo-Zo
Build Bt. végzi; mint elhangzott, ki-
váló minõségben és hetekkel be-
fejezve a július végi határidõ elõtt. 

GYALOGOSAN BIZTONSÁGBAN
JÁRDA ÉPÜL A DOMB UTCÁBAN

A biztonságos gyalogosközlekedés érdekében 175 méter hosz-
szúságú járdát építenek a csácsi városrészben, a Domb utca
északi oldalán, az Izsák Imre Általános Iskola bevezetõ járdája és
a Puskás Ferenc köz között.

Herkliné Ebedli Gyöngyi, Maza Renáta és Szopka Zoltán

Május 5-e 2008 óta a szülész-
nõk világnapja, amelyhez elõ-
ször csatlakozott a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház Szülészeti
Osztálya. Ezen a napon megtar-
tották a pandémia után újraindí-
tott szülésfelkészítõ tanfolyam
elsõ foglalkozását, majd a vá-
randós kismamákkal és a kis-
gyermekes anyukákkal együtt
sétára indultak a szülésznõk. 
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Mégpedig abban a Családbarát
szülészet feliratú pólóban, amit a
Magyar Egészségügyi Szakdolgo-
zói Kamara Zala Megyei Területi
Szervezetének jóvoltából viselhet-
tek. 

Opicz Erika, a szülészeti osz-
tály vezetõ fõnõvére érdeklõdé-
sünkre elmondta, hogy ettõl a nap-
tól kezdve újra személyes jelenlét-
tel tartják a szülésfelkészítõ tanfo-
lyamaikat a 28. hetet betöltött kis-
mamák és párjuk részére. A ha-
vonta négy alkalommal tartandó
elõadások során a kismamák min-
den lényeges információt megkap-
nak ahhoz, hogy felkészülten vár-
ják babájuk születését. Az elsõ
foglalkozáson többek között a va-
júdás kezdetérõl, a szülési fájda-
lom jellemzõirõl és a fájdalomcsil-
lapítási lehetõségekrõl esett szó.

Ezt követte a séta. A szülészeti
osztálytól, illetve a kórház hátsó
bejáratától indultak. Végiggyalo-
goltak a Kossuth utcán, majd az
Ady utcán át tértek vissza az
egészségügyi intézménybe. 

Mint mondta, minden évben
meg szeretnék tartani a nemzetkö-
zi ünnepet a várandós kismamák,
anyukák, kisbabák és apák bevo-
násával. A kollégák közül, aki csak
tudott, eljött, köztük három gyesen
lévõ munkatársuk. Bíznak abban,
hogy az elsõ séta hírét viszi az
eseménynek, így jövõre még na-
gyobb létszámmal lehetnek jelen,
hogy felhívhassák a figyelmet a
szülésznõk felelõsségteljes hivatá-
sára. Minden nõ életében a szülés

a legmeghatározóbb esemény,
amelynek legszebb és a legnehe-
zebb óráiban lehetnek jelen a szü-
lésznõk. Ezért is öröm, hogy a kap-
csolat fennmarad. A kismamák
gyakorta hozzák be csecsemõiket
az osztályra, hogy beszámolhas-
sanak arról, mennyit fejlõdtek. Az
osztályon jelenleg 19 szülésznõ
dolgozik aktívan. Azontúl, hogy
empatikusak, szakmailag is jól
képzettek. 2021-ben közel 1290 új-
szülöttet segítettek a világra. 

A szülésznõket Balaicz Zoltán
polgármester is köszöntötte az in-
duláskor, aki feleségével és kisfiá-
val egy darabon elkísérte a sétán
az egyik legszebb hivatást gyakor-
lókat. 

SZÜLÉSZNÕK VILÁGNAPJA
EGYÜTT SÉTÁLTAK A KISMAMÁKKAL
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– V. Zs. –

A tervezési feladat négy részbõl
áll. Az elsõ rész az autóbusz-pálya-
udvar és csatlakozó létesítményei
teljes körû átépítésének, valamint a
Zrínyi utcai telephelyen egy új építé-
sû jármûvezetõi szociális blokk ter-
vezését tartalmazza. A munka so-
rán – többek között – 19 darab indí-
tóállomást, valamint 2 darab párhu-
zamos felállást biztosító érkezõ-ko-

csiállást terveznek. A pályaudvar
déli részén 23 darab busz, a keleti
részén további 5 darab autóbusz tá-
rolására alkalmas parkolót tervez-
nek elektromosbusz-töltési lehetõ-
séggel. Kialakítanának továbbá 20
darab kerékpár tárolására megfele-
lõ B+R tárolót. Az autóbusz-pálya-
udvar területén egy új, kétszintes
épületet kell tervezni, ahol csomag-
megõrzõ és vendéglátóipari funk-
ciók is helyet kapnak majd. 

Eredeti homlokzattal állítják
helyre a vasúti felvételi épületet.
A tervek szerint korhû módon re-
konstruálják, mely során egyebek
mellett visszaállítják a történeti
homlokzati vakolatarchitektúrát,
pótolják, tisztítják a kõburkolato-
kat, cserélik a nyílászárókat,
helyreállítják az eredeti osztás-
rendet és tagozatokat, elbontják
a  használaton kívüli kéménye-
ket, cserélik a tetõfedést… A pe-
ronok biztonságos megközelíté-

se érdekében új gyalogos-aluljá-
rót építenek.

A munka harmadik részében a
vasútállomás elõtti tér átépítését
tervezik meg, mely során gyalogos-
és zöldfelületeket alakítanak ki. A ki-
írás szerint az I. vágányt vonatfoga-
dásra alkalmassá kell tenni. A felvé-
teli épület elõtti téren és attól délre 4
autóbusz-indítóállomást és 2 autó-
busz-leszállóhelyet terveznek. 

A projekt negyedik elemeként
az állomás elõtti tér és a Páter-
domb közötti, megközelítõleg 45
méter hosszú gyalogos-aluljáró ki-
alakítását tervezik meg peronkap-
csolatokkal és a szükséges vá-
gányépítési és peronfejlesztési
beavatkozásokkal.

Az ajánlatokat 2022. május
19-ig várják.

3Aktuális

A melegedõ tavasz, a balla-
gások és az anyák napja jelleg-
zetes virága az orgona. Illatos,
látványos, gyógyító. Ha jól kar-
bantartják, hosszú életû, a kü-
lönbözõ fajok társításával vi-
rágzási ideje megnyújtható. Jel-
képek terén pedig a bõség,
megerõsödés hírnöke.

– B. K. –

Az olajfafélék csoportjába tarto-
zik, a legismertebb képviselõje, a
közönséges vagy májusi orgona
(Syringa vulgaris). A Balkán-félszi-
geten õshonos, a XVI. századtól je-
lent meg Európában, elõször Bécs-
ben, és a Biedermeier korszak ked-
velt növénye volt. A 3–5 méterre nö-
võ díszcserje alapfaja lila virágú. A
kerti fajták a fehértõl a rózsaszínen,
kéken át a nagyon sötét liláig terjed-
nek. Meleg- és napigényes, a csa-
padék hatására különösen a fehér
virág gyorsan rozsdásodik. Az
ügyes kertész akár egy bokron be-

lül is nevelhet szemzéssel különbö-
zõ színû virágokat. Nyírást, met-
szést igényel a virágzás végén,
mert a következõ évi virágok sorsa
elõzõ nyáron dõl el. Bár a mostani
hidegebb tavaszok csökkentik a vi-
rágok méretét. Szaporítható sarjhaj-
tással vagy magról, nemesíthetõ ta-
vaszi oltással. Télálló cserje. 

Manapság 20 orgonafajta mint-
egy 1000-féle változata létezik.
Ezek közül a legkedveltebb, leg-

gyakoribb a közönséges orgonán
kívül az alacsonyabb növésû per-
zsa orgona, a koreai eredetû „Miss
Kim”, mely lila bimbókból növeszt
levendulaszínû virágot, mire a töb-
biek már elvirágoztak, õsszel pedig
sötétpiros leveleivel díszít. A japán
orgona pedig fehér virággal, télen
sárgásbarna gyümölccsel, tavasz-
szal sötétszínû, fehérfoltos barkái-
val hívja fel magára a figyelmet. 

A közönséges orgona, melybõl

akár sövény is vágható, szépsége
és illata, árnyékolóképessége, ta-
lajmegkötõ tulajdonságai mellett
gyógyhatással is rendelkezik. Így a
levelét megfázásos tünetekre, a vi-
rágtinktúrát (külsõleg!) ízületi fáj-
dalmakra, sebkezelésre, a rügyet
diabétesz ellen lehet használni
(Birtalan Katalin természetgyó-
gyász ajánlása szerint). A manap-
ság divatos „vadnövénybõl ször-
pöt” mozgalomban megjelent az
orgonavirág is, de ezzel kapcsolat-
ban megoszlik a szakértõk véle-
ménye, és aki kóstolta, tudja, hogy
maga a virág keserû ízû, élvezeti
szörpnek tehát csak nagy mennyi-
ségû cukorral lehet használni.

Orgonavirágból akár szappan
is készülhet, egy májusi próbát
megér annak, aki szívesen készít
minél bióbb házi kozmetikumokat.
Ha az év többi hónapjában is vá-
gyunk az orgona jellegzetes illatá-
ra, rendelkezésünkre áll a virágból
kivont illóolaj. Ez nyugtató és szo-
rongáscsökkentõ, az elmét tisztít-
ja, segíti a relaxációt. A vágások,
sebek gyógyulását gyorsítja, nö-
veli a bõr rugalmasságát. Tisztítja
a szoba levegõjét, segíti az alvást.

És végül majdnem zárójelben,
számos romantikusabb zeneszá-
mot ihletett meg eme növény kü-
lönbözõ színû virága.

NYUGTAT ÉS SEGÍT RELAXÁLNI
HA MÁJUS ELEJE, AKKOR ORGONA

– pet –

Május 5–7. között három kor-
társ izraeli filmmûvészeti alkotást
(Hegymenet, Aranyhangúak, Bet-
lehem) láthatott közönség. A film-
napokat Matyéka István, a baráti
társaság tiszteletbeli elnöke, vala-
mint Gecse Péter alpolgármester
nyitotta meg. 

Matyéka István elmondta: már
több ízben is sor került hasonló
filmvetítésekre. Most abból az alka-
lomból jöttek össze, hogy 73 évvel
ezelõtt alakult meg Izrael Állam.
Olyan nép kapott országot, mely
elõtte évszázadokig kereste hazá-
ját. A Béke–Shalom Magyar–Izraeli
Baráti Társaság célja többek között
az, hogy minél szélesebb körben
népszerûsítse Izrael, valamint a
zsidóság kultúráját; legyen szó ha-
gyományokról, vagy napjaink kor-
társ alkotásairól. Utóbbi bemutatá-
sára az egyik legjobb eszköz a film;
ami a mûvészet erejével és eszkö-
zeivel képes a mindennapi életet
közvetíteni a nézõk felé.

Az emlékezés, az emberi kap-
csolatok és egymás kultúrájának
megismerése fontos. A filmmûvé-
szeti alkotások pedig mindenki
számára értéket közvetítenek –
fogalmazott Gecse Péter a meg-
nyitón. Hozzátette: az Izraeli film-
napok keretében a távoli ország
hétköznapjaiba nyerhetünk bepil-
lantást. A film azonban közelebb
hozza az embereket egymáshoz,
és gyorsan kiderül, hogy ugyan-
olyan megpróbáltatásokkal kell
nap mint nap szembenézniük,
mint nekünk. A mûvek mindezt hol
humoros, hol elgondolkodtatóbb,
hol szomorkásabb módon tárják
elénk.

A szervezõk megköszönték az
Art mozi vezetõjének, Drávecz
Szabolcsnak, hogy befogadta a
rendezvényt. A civil szervezet és a
mozi között régóta jó a kapcsolat,
és már többször sor került itt a zsi-
dóság múltját vagy épp jelenét be-
mutató filmvetítésekre. A sorozat
minden bizonnyal a jövõben is
folytatódik.

IZRAELI FILMNAPOK A MOZIBAN
KORTÁRS ALKOTÁSOKAT VETÍTETTEK

A Zalaegerszegi Béke-Shalom Magyar–Izraeli Baráti Társaság
ingyenes filmnapokat szervezett az Art moziba, Izrael Állam meg-
alakulásának 73. évfordulója alkalmából. A program az Izraeli Ma-
gyar Nagykövetség, valamint a zalaegerszegi önkormányzat és
az Art mozi közremûködésével valósult meg.

Nagy Bálint, a jelenleg nyolc ta-
got számláló szövetség soros el-
nöke, Keszthely polgármestere
emlékeztetett: erre az önkormány-
zati ciklusra azt tûzték ki célul
Keszthelyen, hogy a város a tér-
ség erõs kulturális központja le-
gyen, s éppen ezért „ebben a nyu-
gat-magyarországi együttmûkö-
désben a település kiemelkedõ
szerepet kíván vállalni”.

A politikus beszélt arról is, a
most aláírt együttmûködési megál-
lapodás lehetõvé teszi, hogy a
szövetséget a jövõben bõvítsék,
ami azért is fontos, hogy gyarapo-
dó közösséget építsenek, és ezzel
tovább erõsítsék a régiót.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere, a szövetség elõzõ
elnöke kiemelte: a zalai megye-
székhely a kezdetek óta tagja a
szövetségnek, amely „jó példa ar-
ra: hogyan tudnak települések úgy
együttmûködni, hogy megtalálják
azokat a szinergiákat, azokat a kö-
zös pontokat, amelyek nem szét-
választanak, hanem inkább össze-
kötnek”.

Mint mondta, ilyen pontok van-
nak a kultúrában, a gazdaságban
és a civil szférát tekintve egyaránt.
Leszögezte: ebben a változó világ-
ban különösen fontos az együtt-
mûködés, amelynek jó terepe ez a
szövetség is. 

BÕVÜLHET A SZERVEZET
ÜLÉSEZETT A PANNON VÁROSOK SZÖVETSÉGE

A jövõben bõvítik a Pannon Városok Szövetségének tagsági
körét – errõl írtak alá megállapodást a Keszthelyen tartott köz-
gyûlésen. 

KENGURU: MEGYEI GYÕZELEM

A Kenguru nemzetközi matematikaverseny megyei forduló-
ján Boczkó Vencel, a Liszt Ferenc Általános Iskola 4. a osztá-
lyos tanulója 1. helyezést ért el (felkészítõ tanára Borsós Ág-
nes volt).

Kimagasló teljesítményének köszönhetõen meghívást ka-
pott az országos díjátadó ünnepségre is, melyet Budapesten
az ELTE TTK épületében rendeztek meg.

Boczkó Vencel

EREDETI HOMLOKZATTAL ÁLLÍTJÁK HELYRE
A NIF MÁR KERESI AZ ÁLLOMÁSOK FELÚJÍTÁSÁNAK TERVEZÕJÉT

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (NIF az uniós közbeszer-
zési közlönyben közzétette a zalaegerszegi vasút- és autóbusz-
állomás felújításának tervezésérõl szóló ajánlati felhívást. A nyer-
tes ajánlattevõ feladata az engedélyes és kiviteli tervek elkészíté-
se is. (A részletekrõl forrás: magyarepitok.hu).



Újragondolt hetési és göcseji
paraszt-polgári viseletekbõl
nyílt kiállítás a Hevesi Sándor
Színház elõterében. A szervezõ
a Zala Megyei Népmûvészeti
Egyesület, amely a tárlatot a
két projekt résztvevõivel és az
országos viseletkészítõ szakte-
rület szakembereinek közremû-
ködésével valósította meg, kö-
zös eredményként, közös siker-
ként. 

– b. k. –

A kiállítás elõzménye dióhéj-
ban: pályázati támogatással
2019–2020-ban 5 alkotó csoport
25 szakemberrel dolgozta fel a tör-
ténelmi Hetés paraszti viseletét,
majd ez alapján készült 20 modern
öltözet kiegészítõkkel. 2021-ben
szintén pályázati támogatással a
szomszédos Göcsej paraszt-pol-
gári viseleteit kutatták fel és 14

résztvevõ készített el 15 öltözetet,
a 100 évvel ezelõtti ruhák megújí-
tásaként. Mindkét projekt a 2016-
ban alakult Zalai Népi Desing Stú-
dió eltökélt hozzáállásának kö-
szönhetõ. De a 40 éves népmûvé-

szeti egyesület már jóval koráb-
ban, 2005-ben a zászlójára tûzte a
tárgymegújítást, a modern kornak
megfelelõ funkcionális alkotások

létrehozását minden szakágban.
Ennek a törekvésnek a kézzelfog-
ható példája a színházi tárlat. 

A megnyitón dr. Besenczi Ár-
pád, a színház igazgatója üdvözöl-
te a megjelenteket, majd Balaicz
Zoltán polgármester mondtak kö-
szöntõt. 

– A zalai népmûvészeti egye-
sület tagjai már észrevették, hogy

nem elég a régi értékekre felhívni
a figyelmet, meg kell találni az át-
örökítés módját is mai használat-
ra. És ez sikeres kezdeménye-
zés. A megújult viseletek, mint ki-
állítási anyag után a nagy álom,
hogy a hagyományokból divat le-
gyen itt Zalaegerszeg utcáin is,
ahol az újragondolt, de az eredeti
értékeket magukon õrzõ ruhákat
minden korosztály viselheti –
mondta többek között a polgár-
mester.

A szakma részérõl Farkas Ré-
ka, a Hagyományok Háza kulturá-
lis menedzsere nyitotta meg a tár-
latot, miközben gratulált mind a ki-
állítás szervezéséhez, megvalósí-
tásához, mind az egyesület meg-
újító projektjeihez.

– Nehezen induló kezdemé-
nyezés volt ez, ahol az archaikus
fotók alapján indult a munka. A ké-
peken is látszik, hogy az ilyen vi-
selet tartást ad. Át kellett gondolni,
hogy melyik legyen az az alap-
anyag, mely a mai korban is elfo-
gadható és élõ is. Az alaptéma a
nõi öltözködés, de gyermekviselet
is van a kiállításon. Az itt látható
ruhák egy része már szerepelt di-
vatbemutatón is. Ebben a projekt-

ben mindenki azt tette, amihez a
legjobban ért. Ha minden közös-
ség így mûködne, egy pozitívabb
társadalomban élhetnénk értékte-
remtõ módon.

Farkas Réka még beszélt a si-
keres kiállítás egyéb tényezõirõl
is, így az anyagi forrásról, melyet
jelen esetben a Csoóri Sándor
Alap biztosított.

4 Kitekintõ

(Folytatás az 1. oldalról.)
Április közepén tíznél kevesebb

új építésû lakóingatlan volt elérhe-
tõ ennél olcsóbban – kommentálta
az elemzést Balogh László, az
ingatlan.com vezetõ gazdasági
szakértõje. Azt is elmondta, hogy
az országon belül persze jelentõs
eltérések vannak. – Az adott vá-
rosra vonatkozó átlagos kínálati
négyzetméterárakból kiindulva
Budapesten csak egy 28 négyzet-
méteres lakás jön ki 25 millióból,
miközben Nógrád megyében 146
négyzetméteres ingatlanra is elég
lehet – fogalmazott a szakember. 

Az elemzés szerint tavaly és
idén április között nagymértékben
csökkent a 25 millió forint alatti el-
adó lakóingatlanok súlya a teljes
piacon. Idén április közepén or-
szágszerte több mint 101 ezer la-
kóingatlant kínáltak eladásra a tu-
lajdonosok és ingatlanközvetítõk.
Ebbõl 16.500 darab volt 25 millió
forintnál olcsóbb, vagyis utóbbiak
aránya alig több mint 16 százalé-
kot tett ki. Szemben az egy évvel
korábbi helyzettel, amikor több
mint 128 ezer eladó lakóingatlan-
ból majdnem 33 ezer tartozott a 25
milliónál olcsóbb kategóriába, ami
majdnem 26 százalékos részese-
dést jelentett akkor. Budapesten
ezzel párhuzamosan 9 százalékról
3 százalékra csökkent az arányuk. 

Zala megyében idén áprilisban
közel 2800 lakóingatlan várt el-
adásra, ebbõl majdnem 700-on

volt 25 millió forintnál alacsonyabb
„árcímke”, tehát az olcsóbbnak
mondható lakások részesedése
24 százalékot tett ki, míg tavaly
ugyanekkor még 41 százalék volt.
A megye legnagyobb kínálattal
rendelkezõ városait nézve a 25
millió forintnál olcsóbb lakóingatla-
nok részesedése pedig a megye-
székhelyen 18 százalékos, Héví-
zen 1 százalékos, Keszthelyen 3,6
százalékos, Nagykanizsán 40 szá-
zalékos,  Zalakaroson 14 százalé-
kos volt. 

A 25 millió forint alatti lakóingat-
lanok mellett az ingatlan.com
elemzésébõl kiderül továbbá,
hogy a szóban forgó városokban
eladásra kínált valamennyi új és
használt lakóingatlan átlagos
négyzetméterára áprilisban
316–607 ezer forintnál járt. 

Balogh László közölte, az ol-
csóbb ingatlanok kínálatának csök-
kenése a lakásdrágulás mellett kö-
szönhetõ az úgynevezett lakáspia-
ci dominóhatásnak is. Utóbbi azt je-
lenti, hogy Magyarországon a la-
kosság több mint 90 százaléka sa-
ját tulajdonú ingatlanban él, ezért
amikor valaki költözési célból újabb
ingatlant vásárol, akkor a meglévõt
is értékesíti. A bizonytalanabb gaz-
dasági környezet és a lakáshitel-
kamatok emelkedése miatt viszont
érezhetõen csökkent a lakáspiaci
kereslet is, így nemcsak a lakásvá-
sárlók száma esik vissza, hanem a
kínálat is szûkül. 

Hegedüs Máté Mihály, a zala-
egerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium
9. A osztályos tanulója – a Magyar
Földrajzi Társaság védnökségével
megrendezett – XXIX. Less Nándor
földrajzverseny országos döntõjé-
ben 1. helyezést ért el.

A természetföldrajzi jelensége-
ket, valamint a geoszférák köl-
csönhatásait és összefüggéseit
középpontba helyezõ debreceni
tanulmányi versenyen a 9. évfolya-
mon kategóriagyõztes Máté és fel-
készítõ tanára, Stárics Roland
Less Nándor-díjban részesültek.
Az elnyert bronzplakett Gyõrfi Sán-
dor Magyar Örökség díjjal kitünte-
tett, Kossuth-díjas és Munkácsy-
díjas szobrászmûvész alkotása.

LESS NÁNDOR-DÍJAK

FÖLDRAJZVERSENYEN

MIRE ELÉG 25 MILLIÓ FORINT?
ZALA MEGYE LAKÁSPIACÁN

AZ ILYEN RUHA TARTÁST AD
GÖCSEJI PARASZT-POLGÁRI VISELET KIÁLLÍTÁS A HEVESIBEN



– pP –

Dr. Gyimesi Endre, a folyóiratot
kiadó Pannon Írók Társaságának
elnöke a résztvevõket köszöntve
elmondta: a 27. évfolyamában jár
a periodika, és a kezdetek óta fon-
tos képviselõje a régió mûvészeti
és kulturális életének. Bizonyítja
ezt a lap által meghirdetett Legyen
Zala! irodalmi és képzõmûvészeti
pályázat is, melyre 267-en küldtek
be mûveket. Nemcsak Zalából,
hanem a megye határain túlról is
érkeztek pályamûvek. A mostani
rendezvény egy többszörös ün-
nep, hiszen a folyóirat legfrissebb

lapszámán kívül egy új és kurió-
zumnak számító kötetet is bemu-
tatnak. A Pannon Írók Társasága
gondozásában megjelent ugyanis
a fiatalon elhunyt író, költõ, szín-
padi szerzõ, Csengey Dénes
(1953–1991) Távmondatok címû,
eddig kiadatlan verseit, dalszöve-
geit tartalmazó könyve. Az elnök
szerint ez a kiadvány országos ér-
deklõdésre tarthat számot.

A most megjelent Pannon Tük-
röt és a zsûrizett, valamit díjazott
alkotásokat Bubits Tünde, a lap fõ-
szerkesztõje mutatta be. Mint
mondta, a Legyen Zala! pályázat
ötletgazdája Szálinger Balázs író

volt, a zsûri tagjainak pedig a Pan-
non Tükör-díjas szerzõket kérték
fel. A pályázatra prózai, lírai mûve-
ket, publicisztikákat, színpadi mû-
veket, továbbá képzõmûvészeti al-
kotásokat és fotókat egyaránt be
lehetett küldeni. A lényeg az volt,

hogy valamilyen formában jelen-
jen meg benne Zala; legyen szó
tájról, épített örökségrõl, vagy az
itt született emberekrõl, híressé-
gekrõl.

A pályázat jeligés volt, a zsûri
tagjai nem tudták, hogy éppen ki-
nek a mûvét tartják a kezükben. A
díjazottak közül hárman – Sebõ
József (dráma, 2. díj), Lackner
László (dráma, 3. díj) és Margetin
István (próza 1. díj) – jelen voltak a
lapszámbemutatón. A folyóiratban
az egyes kategóriák mûvei olvas-
hatók.

A Csengey-kötetrõl a szerkesz-

tõ, Nagygéci Kovács József, a
Pannon Tükör fõszerkesztõ-he-
lyettese szólt. Mint mondta: fontos,
hogy a mai irodalomkedvelõk is
megismerjék Csengey Dénes
munkásságát, aki nagyon fiatalon,
mindössze 38 évesen hunyt el.
Életének zalai kötõdése is van, hi-
szen a '80-as évek közepén csa-
ládjával Keszthelyre költözött. Az
író, költõ, esszéíró szintén a '80-as
években Cseh Tamásnak is írt da-
lokat; olyan dalszövegei születtek,
melyek versként is megállják a he-
lyüket.

Nagygéci Kovács József a né-
hai író fiával, Csengey Balázzsal,
Szálinger Balázs révén ismerke-
dett meg. Ekkor tudta meg azt is,
hogy a Csengey-hagyaték számos
kiadatlan mûvet tartalmaz. Ezek
kötetbe rendezésével nem az volt
a cél, hogy pusztán dalszövegek
gyûjteménye legyen, és az sem,
hogy a '80-as évek relikviáit vonul-
tassa fel. Hanem sokkal inkább az,
hogy bemutassák egy ma is érvé-
nyes költõi életmû eddig ismeret-
len, vagy kevéssé ismert részeit.
(A szövegek között vannak olya-
nok, melyek Cseh Tamás Mélyre-

pülés címû albumán hallhatók.)
Ahogy a szerkesztõ a kötet hátol-
dalán megfogalmazta: Csengey a
Távmondataival egyszerre a múlt
század utolsó, és a 21. század el-
sõ felkiáltójeles magyar költõje. 

A kiadvány két felelõs szer-
kesztõje, Csengey Balázs és Szá-
linger Balázs a kötet utószavában
többek között azt írják: a szövegek
válogatása során komoly dilem-
mákkal kellett szembenézniük. Az
ismert dalszövegekhez kötõdõ
dallamot ugyanis nagyon nehéz
volt „letakarni”, és csupán magát a
verset nézni. A másik problémát
pedig az jelentette, hogy a hagya-
ték jó része egyfajta korrajz, kor-
hangulat, ami a lírai kötethez ke-
véssé passzolt volna. Így az a
döntés született, hogy ebben a
verses anyagban ezeket a „hangu-
lati” szövegeket nem jelentetik
meg. Összességében egy feszes,
erõs verseskötet született, mely-
ben a daloknak íródott szövegek
kiszakadnak dalszöveg mivoltuk-
ból, és versként funkcionálnak. De
az olvasó megismerkedhet az ed-
dig mappákban megbúvó, korai és
kései Csengey-versekkel is. 
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A hely a továbbiakban a Ke-

resztury VMK egységeként mûkö-
dik, Korona Szalon néven. A ház
földszinti helyiségei magántulaj-
donban vannak, az emeleti helyi-
ségek viszont az önkormányzat tu-
lajdonát képezik. Az épület kiemel-
kedõ értéke a díszterem, mely ko-
rábban báloknak és más rangos
eseményeknek adott helyet, de
mozi is mûködött benne.

A mostani rekonstrukció során
megújult és új színt kapott a hom-
lokzat, valamint az emeleti szint
belsõ terei is korszerûsödtek. Töb-
bek között próbatermet, vizesblok-
kokat, büfét, ruhatárat, irodahelyi-
séget alakítottak ki. A cél az volt,
hogy a felújítással a mûemléki

épület korabeli stílusát idézzék fel;
kihangsúlyozva a romantikus stí-
lusban épült ház értékes elemeit.
Legyen szó a parkettáról, cserép-
kályháról, padlóról, csillárokról,
vagy magáról a homlokzatról.

A felújítást üdvözölte Vigh László
országgyûlési képviselõ is, aki az
avatás alkalmából elmondta: jó öt-
letnek tartja a város azon kezdemé-
nyezését, hogy a korabeli épületek
régi fényükben újuljanak meg. 

A Korona Szalon a jövõben kul-
turális esteknek, koncerteknek,
társasági eseményeknek ad majd
otthont. Egy pályázatnak köszön-
hetõen pedig hamarosan Yamaha
típusú hangversenyzongorával
gazdagodik az intézmény.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Tiringer István például kutatá-

sait infarktuson átesett betegekkel
kezdte, s azt találta, hogy azoknak
jobbak a hosszú távú életkilátá-
saik, akiknél nem alakul ki depresz-
sziós állapot a szívrohamot köve-
tõen. Vagyis, akiknek jobb a be-
tegséggel szembeni „megküzdési
stratégiájuk”. Persze a tartós élet-
minõség-javuláshoz egy egész-
ségtudatosabb életvitel is szüksé-
ges. Az viszont ma már tény, hogy
a kardiológiai rehabilitációban a
pszichológiai megközelítés na-
gyon fontos.

De vajon mi van a betegségek
kialakulása elõtt, mennyire képes
megbetegíteni a lélek? Mondhat-
juk-e, hogy bizonyos betegségek –
legyen szó gyomorfekélyrõl, aszt-
máról, vagy rákról – lelki dolgokra
vezethetõk vissza? A pszichiáter
szerint óvatosan kell bánni ezek-
kel a direkt kijelentésekkel. Bár fo-
lyamatosan vannak ilyen jellegû
kutatások, és erre utaló jelek, a
nagymintás felmérések például a
rákos betegek esetében mégsem
bizonyítják egyértelmûen, hogy a

daganatok konkrét lelki panaszok-
hoz, vagy személyiségtípusokhoz
kapcsolódóan alakulnak ki. Hiszen
a genetikai örökséget, az életmó-
dot, életkörülményeket sem lehet
figyelmen kívül hagyni. A szakem-
ber azt mondja, hogy inkább afféle
holisztikus szemléletre lenne
szükség a gyógyászatban, ahol a
lelki tényezõk is bekerülnek abba
a nagy „csomagba”, aminek alap-
ján az orvosok megpróbálják fel-
tárni az okokat. Pszichológusok-
kal, pszichiáterekkel konzultálva,
akár a gyerekkori lelki traumákig
visszamenõleg.

Sokszor az is elõfordul, hogy a
fizikai tünetek ellenére nincs konk-
rét betegség. A pácienst ez nyilván
nem nyugtatja meg, fõleg ha tartó-

san fáj valamije, ami rontja az élet-
minõségét. Nem ritka, hogy a tar-
tósan fennálló, vagy elfojtott lelki
gondok miatt, bizonyos idegpályák
az évek során érzékenyebbé vál-
tak, ami stressz alatt komolyabb
tüneteket okoz.

Ha már stressz: a szakemberek
az egyes betegségek kialakulása
kapcsán folyamatosan vizsgálják
azt, hogy a tartós stressznek mi le-
het ebben a szerepe. A stresszre
ugyanis válaszol a szervezet: meg-
emelkedik a pulzus, a vérnyomás, a
vércukor- és a vérzsírszint. Ez egy
evolúciós örökség, melyre õseink a
„megküzdesz” vagy „elmenekülsz”
választ adták. A civilizált életben az
elsõ variáció már kevéssé játszik. A
folytonos menekülés, és a problé-

mákkal való meg nem küzdés azon-
ban fenntartja a stresszt, és annak
említett fiziológiai hatásait is. Hosz-
szú távon ez megbetegíti a szerve-
zetet. Hogy kinél milyen, és mennyi-
re komoly betegség jön elõ, az sok
mindentõl függ (például genetikai
hajlamosító tényezõktõl, életmód-
tól). Tehát egy nagyon komplex és
összetett jelenséget vizsgál az, aki
a betegségek/ pszichoszomatikus
betegségek kialakulását próbálja
megfejteni; legyen akár orvos vagy
pszichológus. 

Tiringer István szerint nem köny-
nyû pszichoszomatikus betegnek
lenni, mert a mi kultúránkat még
mindig az jellemzi, hogy szeretjük
szétválasztani a testi és lelki dol-
gokat.  Utóbbiakat meg nem min-

dig vesszük komolyan. Remélhe-
tõleg a jövõben lesz változás e té-
ren, és nagyobb figyelmet kapnak
a lelki tartalmak. A cél egyrészt az,
hogy a páciensek ne féljenek pszi-
chológust vagy pszichiátert felke-
resni, ha tartós panaszaik vannak.
Ha pedig már megtörtént a baj, és
valamilyen krónikus betegséget
diagnosztizáltak, akkor legyen

olyan megküzdési stratégiánk,
amivel javulhat az életminõsé-
günk. Ez nem azonos a napjainkra
jellemzõ pozitív gondolkodás dik-
tatúrájával! – emelte ki a szakem-
ber. A már kialakult betegségek
esetében pedig a másik fontos cél
az, hogy minél egészségesebben
legyünk betegek, hogy minél to-
vább élhessünk teljes életet.

Az elsõ héten a magyar nyelv és
irodalom tárgyon kívül matematiká-
ból, történelembõl, angol és német
nyelvbõl tettek írásbeli vizsgát a ta-
nulók. Az írásbeli május 2-ától má-
jus 23-áig, a szóbeli június 1-jétõl
24-éig tart. A középszintû vizsgák a
megyében 28 intézményben kez-
dõdnek el. Az emelt szintû vizsgá-
kat három városban és hét iskolá-
ban tartják. A középszintû vizsgák
száma 8082, míg az emelt szintû
vizsgaszám 1554 lesz.

A megyében magyar nyelv és
irodalom tantárgyból összesen
1759-en adnak számot tudásuk-

ból, közülük 23-an emelt szinten.
Május 3-án, kedden a matematika
tantárgyból összesen 1768-an
maturáltak, középszinten 1646-
an, emelt szinten 122-en. Törté-
nelembõl 1774-en vizsgáztak, kö-
zépszinten 1569-en. Az emelt
szintû történelem írásbeli vizsgán
205-en vettek részt, ebbõl magyar
nyelv helyett 8-an angol nyelven
adnak számot a történelemtudá-
sukból. Angol nyelvbõl összesen
1428-an érettségiznek, ebbõl kö-
zépszinten 1021-en maturálnak,
az emelt szintet 407-en választot-
ták. A választható tárgyak közül

biológia tantárgyból összesen
189-en vizsgáznak, középszinten
48-an, emelten 141-en. Kémiából
összesen 83-an vizsgáznak, kö-
zépszinten 10-en, emelt szinten
73-an.

Országos szinten különleges-
ség a megyében a gázipari és flui-
dum kitermelési ismeretek vizsga,
melyen 7-en vesznek részt az
emelt szintû írásbeli vizsgán. Nyel-
vi tantárgyak közül az idei évben
elõször kerül sor lengyel nyelvbõl
érettségi vizsgára, melyen 1 diák
méreti meg magát emelt szinten.
Informatika tantárgyból az elmúlt
évekhez képest kiemelkedõen
magas volt a jelentkezõk száma,
középszinten 359-en, emelt szin-
ten 196-an tesznek írásbeli érett-
ségi vizsgát.

TUDÁS, IZGALOM, REMÉNY
ZALÁBAN KÖZEL 2800-AN ÉRETTSÉGIZNEK

A 2021/2022-es tanév tavaszi érettségi vizsgaidõszakában Zala
megyében 2797-en érettségiznek 37 tantárgyból 80 vizsgabizott-
ság elõtt. Az érettségi vizsgaidõszak május 2-án hétfõn kezdõ-
dött magyar nyelv és irodalom tantárggyal.

KORONA SZÁLLÓBÓL KORONA SZALON
MEGÚJULT A KAZINCZY TÉR ROMANTIKUS ÉPÜLETE

MEGBETEGÍTHET-E A LÉLEK?
PSZICHOSZOMATIKÁRÓL A PSZICHO ESTEN

Tiringer István és Nagy Réka

Meghívó
MÁJUS 21-ÉN,

SZOMBATON 16 ÓRAKOR

A BOTFAI KÖZÖSSÉGI HÁZBA

NAGY LAJOS
ÉLETÉRÕL ÉS MUNKÁSSÁGÁRÓL

SZÓLÓ EMLÉKMÛSORRA

VÁRJÁK AZ ÉRDEKLÕDÕKET.

KÖZREMÛKÖDIK

A HÉTRÉT ZENEKAR,
KOCSIS MAJA, HORVÁTH MIKLÓS,
NAGY LAJOS LÁNYAI ÉS UNOKÁI,
A VÁLICKA CITERAZENEKAR VOLT

ÉS JELENLEGI TAGJAI.

LEGYEN ZALA! AZ ÚJ LAPSZÁMBAN
CSENGEY-KÖTET KIADATLAN VERSEKBÕL

A Legyen Zala! pályázat zsûrizett alkotásai olvashatók és látha-
tók a Pannon Tükör legfrisseb lapszámában, melyet a közelmúlt-
ban mutattak be a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban.
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KIADÓ ÜZLETHELYISÉG
A Vásárcsarnok emeletén 41 m2-es üzlethelyiség 2022. április 1-tõl KIADÓ!

Érdeklõdni: +36-20/940-9010.

A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT

ÉTKEZTETÉS SZOLGÁLTATÁSA SZOCIÁLIS ASSZISZTENST KERES 
A munkakörbe tartozó feladatok:

Az intézménybe érkezõ ügyfelek fogadása, informálása, tájékoztatása. Étkeztetés szolgáltatás szer-
vezése (étkezõk napi nyilvántartása, étkezõhelyekkel való kapcsolattartás, kiszállítás zavartalan biztosí-
tása, kérelmek, megállapodások, értesítések, felülvizsgálatok elõkészítése, hó végi zárások, számlázás
elõkészítése). Nyilvántartások és egyéb adminisztrációs felületek vezetése (pl. KENYSZI), valamint je-
lentések, statisztikák nyomon követése, gyûjtése, rendszerezése, nyomtatványok, táblázatok, összesí-
tõk, tájékoztató anyagok készítése, szerkesztése, sokszorosítása.

Pályázati feltételek:
Emelt szintû szakképesítés: mentálhigiénés asszisztens, szociális asszisztens, szociális és gyermek-

védelmi szakasszisztens, szociális és mentálhigiénés szakgondozó vagy felsõfokú szociális végzettség,
Gyakorlott szintû MS Office (irodai alkalmazások),

További információt Horváthné Rudovics Éva nyújt a 92/596-123/14 mellék telefonszámon.

Jelentkezni önéletrajz megküldésével az alapszolgaltatas@gkzalaegerszeg.hu e-mail-címen lehet.

BÖLCSÕDEI BEÍRATÁS – 2022
A Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék a 2022/2023-as nevelési évre felvételt hirdet a 2019.

augusztus 31. után született kisgyermekek számára.

A Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék tagbölcsõdéibe azon szülõk gyermeke vehetõ fel és gondoz-
ható, akiknek bejelentett lakóhelye, vagy életvitelszerû tartózkodási helye Zalaegerszeg közigazgatási
területén van. 

A bölcsõde a férõhelyszáma legfeljebb 20%-áig az ellátási területén kívül lakóhellyel, ennek hiá-
nyában tartózkodási hellyel rendelkezõ gyermek ellátását is biztosíthatja, feltéve, hogy az ellátási te-
rületén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ valamennyi bölcsõdei ellátást
igénylõ és arra jogosult gyermek ellátását biztosítani tudja.
Bölcsõdébe a gyermek húszhetes korától vehetõ fel
• harmadik életévének, sajátos nevelési igényû gyermek az ötödik életévének betöltéséig,
• annak az évnek az augusztus 31-éig, amelyben a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényû gyer-

mek az ötödik életévét betölti, vagy
• annak az évnek a december 31-éig, amelyben a gyermek szeptember 1-je és december 31-e között

tölti be a harmadik életévét.

A felvételi kérelmet a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék intézményvezetõjéhez kell benyújtani sze-
mélyesen (Zalaegerszeg, Petõfi u. 21–25.) 2022. május 9. és május 13. között 8.00–17.00 óráig, a
Cseperedõ Bölcsõde udvarán. Felvételi kérelem nyomtatvány elérhetõ a Zalaegerszegi Bölcsõ-
dék honlapján a letölthetõ dokumentumok között.

A felvételi kérelemhez csatolni kell:
• tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást,
• az illetékes munkaügyi központ igazolását a munkaerõpiaci képzésen való részvétel idejérõl,
• a szülõ betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolást,
• az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolását,
• ha az ellátási kérelmet szociális indokra alapozzák, a kérelemhez csatolni kell azokat a nyilatkozato-

kat és igazolásokat, amelyekbõl a gondozó/család jövedelme megállapítható.
• egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról,
• a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár igazolását

emelt családi pótlék folyósításáról (amennyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra a szülõ
nem jogosult),

• a gyermek tartós betegsége esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról,
• a gyermek sajátos nevelési igénye esetén a szakértõi bizottság szakvéleményét,
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság esetén az errõl szóló határozatot.

A gyermekek felvételét az alábbi tagbölcsõdékbe kérheti a szülõ (törvényes képviselõ)
Cseperedõ Bölcsõde Zalaegerszeg, Petõfi u. 21–25. • 30/870-6225
Napsugár Bölcsõde Zalaegerszeg, Napsugár u. 32. • 30/870-6227 
Tipegõ Bölcsõde Zalaegerszeg, Kis utca 10. • 30/870-6221
Ûrhajós Bölcsõde Zalaegerszeg, Ûrhajós u. 2. • 30/870-6229

További tájékoztatást telefonon, vagy e-mail-ben is kérhetnek:
Prenner Zsuzsanna – Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék intézményvezetõ – Tel.: 30/377-3925
• egyesitettbolcsi@zalaszam.hu 

A felvétel eredményérõl az intézmény 2022. május 31-ig értesíti a szülõket.

További információk: www.zalaegerszeg.bolcsi.hu

FELHÍVÁS
A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ ÉS RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN

RÉSZESÜLÕ, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK RÉSZÉRE

A 2021/2022. TANÉV NYÁRI TANÍTÁSI SZÜNETÉNEK IDÕTARTAMÁRA VONATKOZÓ

SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasznál-
ható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) korm.rendelet alapján szünidei gyermekétkez-
tetés keretében ingyenes ebédet biztosít a szülõ, törvényes képviselõ kérelmére

bölcsõdés, azaz öt hónapos kortól a 18. életév betöltéséig a hátrányos helyzetû és rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ, halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek

részére az alábbiak szerint:

A SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETÕSÉGE:
A szünidei étkezést igényelhetik a hátrányos helyzetû és a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülõ, halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek. 

A SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK IDÕTARTAMA:
2022. június 20. és 2022. augusztus 19. (45 munkanap az iskolai nyári szünet ideje alatt)

A SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK HELYSZÍNE:
Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium 
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi Ferenc utca 49–53. (Az iskola étkezõje)

A SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA:
„Nyilatkozat a Gyvt.21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésû
nyomtatvány kitöltése, aláírva az ellátást igénylõ szülõ, más törvényes képviselõ részérõl.

A NYILATKOZATOK SZEMÉLYES LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE, CÍME:
lehetõség szerint 2022. május 27. (péntek)
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.

A SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJA:
Azon gyermek számára, akik nem igénylik a nyári napközis tábori ellátást, azoknak a fent megjelölt

idõszak (2022. június 20–2022. augusztus 19.) kérelmezett munkanapjain van lehetõségük a déli
meleg fõétkezés helyben történõ elfogyasztására 11–12 óra között. (Ha az étel helyben történõ elfo-
gyasztását a gyermek elõre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére
biztosított ételt a szülõ elviheti!)

Mivel az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés biztosítása közpénzbõl történik, határozottan
kérjük, hogy ha nem kívánja a megjelölt idõpontok bármelyikében az étkezést igénybe venni,
úgy azt feltétlenül mondja le az ingyenesen hívható zöldszámon (06-80-210-411, vagy a
kozetkeztetes@zegesz.hu  elérhetõségen az étkezést megelõzõ nap 08.30-ig, hogy ezzel elkerül-
hessük a közpénzek pazarlását! 

NYÁRI NAPKÖZIS ELLÁTÁSBAN TÖRTÉNÕ RÉSZVÉTEL:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ hátrányos helyzetû és halmozottan

hátrányos helyzetû, általános iskolás korú gyermekek részére is lehetõség van a nyári napközis tábori
ellátás igénybevételére, melynek kedvezményes térítési díja: 250 Ft/gyermek/nap. (A nyári napközis
tábori ellátás igénybevételére vonatkozó jelentkezési lapot a „Nyilatkozat a Gyvt.21/C. §-a szerinti
szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésû nyomtatvánnyal együtt kérjük a fent
megjelölt határidõig a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ részére eljuttatni.)

Az étkezési térítési díj befizetése elõre, az aktuális hét elõtti szerdai napon 7.30–17.00 óráig történik
az Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ földszintjén kijelölt pénzkezelõ helyén. (8900 Zala-
egerszeg, Apáczai Csere János tér 5.) Befizetés hiányában a hétfõi étkeztetést nem tudjuk
biztosítani.

Más esetben az étkezési térítési díjat mindig két munkanappal elõbb kell befizetni a ZeGesz
étkezési csoportjánál Zalaegerszeg, Kis u. 8. sz. alatt, szerda kivételével hétfõtõl péntekig 7.00–8.30
óráig. (Megközelíthetõ: Zala Plaza felõli oldal, Kis Utcai Bölcsõde gazdasági bejárata elõtti épület).

Tájékoztatom, hogy bölcsõdés- és óvodáskorú gyermek részére a szünidei gyermekétkeztetés a
bölcsõdei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárvatartásának idõtartama alatti munka-
napokon vehetõ igénybe. (A bölcsõde és az óvoda nyári zárvatartásáról az intézményekben kérhet
felvilágosítást!)

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke(i) részére a szünidei
gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni és gyermeke(i) hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzete még nem került megállapításra, úgy ez irányú kérelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfogadási
idõben terjesztheti elõ (kedd, péntek: 8.00–12.00 óra, szerda, csütörtök: 13.00–16.30 óra).

Diétás étrend – az intézményi gyermekétkeztetéshez hasonlóan – szakorvosi igazolással
alátámasztva igényelhetõ!

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNÕ LAKÁSBÉRBEADÁS
ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

A lakások megtekinthetõk: 2022. május 19-én 9.00-tól 10.00-ig a helyszínen. A lakásokkal kapcsolatban
információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon. 

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

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2022. MÁJUS 26. (CSÜTÖRTÖK) 

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
Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a hirdetés mellékleteként 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.

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

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

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

MEGPÁLYÁZHATÓ LAKÁSOK

Cím
Alap-
terület
(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

Platán sor 38.

I/3. 32 1
1 szoba, elõtér, fõzõfülke,
fürdõszoba-WC

össz-
komfortos

811 25.952 14.400 40.352

I/9. 32 1
1 szoba, elõtér, fõzõfülke,
fürdõszoba-WC

össz-
komfortos

811 25.952 14.400  40.352
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A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
ZTE FC–Gyirmót FC Gyõr

0-1 (0-0)
NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

PINKK-PVSK U–23-TFSE–ZTE NKK
85-72 (25-16, 18-16, 26-24, 16-16)

NB I Piros csoportos nõi kosárlabda-mérkõzés. Pécs.

Puskás Akadémia FC II.–Tarr Andráshida SC
6-2 (2-0)

NB III Nyugati csoport, bajnoki labdarúgó-mérkõzés. Felcsút.

A területi döntõk után a fináléba
bekerült 32 tekézõ Szentgotthár-
don adott egymásnak randevút.
Elõször a klasszikus egyéni döntõ-
re került sor (120 dobás). Itt kivá-
lóan teljesítettek a zalaiak. Kakuk
Levente nemzetközi mércével
mérve is remekelt, 702(!) fás telje-
sítménnyel lett országos bajnok. A
második helyezett szegedi Zap-
letán Zsomborra 36 fát vert.  A do-
bogó harmadik fokára Járfás Szi-

lárd, a zalaiak játékosa álhatott fel,
658 fát ütött. Nemes Attila mind-
össze négy fával dobott keveseb-
bet, 654 fás teljesítménye az 5.
helyre volt elég.  Pintér Károly 627
fával a tizedik, Farkas Ádám 601
fával tizenhatodik, Kozma Károly
599 fával a tizennyolcadik lett.

Az egyéni döntõk után a sprint-
versenyeket rendezték meg. Itt
gyengébben teljesítettek a zalaiak.
A legmesszebbre Farkas Ádám ju-

tott, a legjobb nyolc között búcsú-
zott.

A két versenyszám alapján ösz-
szetettben hirdettek eredményt. Itt
Kakuk  Levente (870) negyedik
lett. Ötödik, pontszerzõ helyen
végzett Nemes Attila (864), és a
hetedik helyen záró Járfás Szilárd
(859). Pintér Károly 10.,  627, Far-
kas Ádám 16., 601, Kozma Károly
18., 599 fával.

Elmondható, hogy a csapatbaj-
noki arany után egyéniben is jól tel-
jesítettek a ZTK FMVas sportolói.

A nõk országos versenyét
ugyanebben a kategóriában Sze-
geden rendezték meg. A ZTE
ZÁÉV csapatából egyedül László
Kata került be a 32-es döntõbe.
Egyéniben 551 fás teljesítménye a
17. hely megszerzésére volt elég.
A sprint versenyszámban a leg-
jobb 16 között búcsúzott. Össze-
tettben 732 fás teljesítménnyel a
20. hely zárt.

ORSZÁGOS EGYÉNI TEKE OB
KAKUK LEVENTE REMEKLÉSE ARANYÉRMET ÉRT

A csapatbajnokságban aranyérmet szerezett a tekézõk Szuper-
ligájában a ZTK FMVas férficsapata.  Fehér László tanítványai az
országos egyéni és sprintbajnokságban is folytatták jó szereplé-
süket.

Stárics Kornél ügyvezetõ be-
nyújtotta lemondását, amelyet a
klub tulajdonosi köre közös meg-
egyezéssel elfogadott. Az ügyve-
zetõ május 31-ével távozik a ZTE-
tõl. Stárics Kornél 2015-ben lett a
ZTE ügyvezetõje. Irányításával si-
került stabilizálni a klub anyagi
helyzetét, a TAO-támogatások el-

számolását. A konszolidációt  si-
kerrel hajtotta végre. Mára a ZTE
KK Kft.  gazdaságilag stabil, nin-
csen adóssága, a fizetések nem
csúsznak. A klubnak nincsen
adóssága, a kiadások, bevételek
szinkronban vannak egymással.
Egy szóval, a  ZTE stabil lábakon
áll.  Szakmai sikerként könyvelhe-
tõ el, hogy 2017-ben bronzérmes
lett a ZTE KK.

A klubnál az elmúlt bajnoki év-
ben igyekeztek szétválasztani a
pénzügyi munkát a szakmaitól. A
szakmai igazgatói posztot beve-
zették. Erre a posztra „igazolták”
Puskás Artúrt, aki pár hónapos
munka után távozott.

Az idei évben ismét kísérletet
tesznek a két feladatkör szétvá-
lasztására. A szakami igazgatói
posztot május 1-tõl Bencze Tamás
tölti be. Bencze ezer szállal kötõ-
dik a ZTE-hez. A klub színeiben
több mint 400-szor lépett pályára.
Ezalatt három bajnoki és három
Magyar Kupa-aranyérmet szer-

zett. A magyar válogatottban 137
alkalommal lépett pályára. Edzõi
pályafutását a Zala Volán ZTE nõi
csapatánál kezdte. Szövetségi ka-
pitányként dolgozott a magyar nõi
válogatottnál.  Vezetõedzõje volt
többek között a Falco, a Jászbe-
rény és a ZTE férficsapatának. A
kék-fehérekkel 2016-ban 5., 2017-

ben bronzérmes lett. Szakmai
igazgatóként feladata lesz a klub
szakmai munkájának átfogása,
irányítása. Elsõ lépésben az új ve-
zetõedzõ kiválasztása, majd vele
együtt a játékoskeret kialakítása.
A klubtól kapott információ szerint
tárgyalnak a ZTE-t az idei bajnok-
ságban bent tartó Emir Mutapcic-
csel is. 

Török Róbert június 1-tõl lesz a
ZTE KK ügyvezetõje, õ is erõsen
kötõdik az egerszegi kosárlabdá-
hoz. Farkas Sándor, a ZTE egyko-
ri sikeredzõje ismertette meg vele
a kosárlabdát. A ZTE mellett ját-
szott Siófokon, Nagykanizsán. A
játékos-pályafutás befejezése
után a játékvezetés felé fordult,
2002 óta az NB I-es keret tagja. A
ZTE NKK-nál elõbb technikai ve-
zetõként dolgozott, 2016 óta a
klub elnöke volt.  Tíz éve a Zala
Megyei Kosárlabda Szövetség
ügyvezetõje. Elsõ feladata a profi
felnõttcsapat és az utánpótlás
szétválasztása lesz.

STÁRICS KORNÉL TÁVOZOTT
BENCZE TAMÁS ÉS TÖRÖK RÓBERT ÉRKEZETT

Már az NB I-es férfi A csoportos kosárlabda-bajnokság alsóhá-
zi rájátszásának utolsó fordulója elõtt szárnyra kelt a hír, hogy
változás történik  a ZTE KK vezetésében. A hír igaznak bizonyult,
a klub közleményben ismertette a változásokat.

Az elmúlt év nyarán Sallói
István, a ZTE FC szakmai igaz-
gatója a Mol Fehérvár FC-hez
távozott. A ZTE-nél az egész
idény során betöltetlen maradt
a poszt. A bajnokság végefelé
tartva Végh Gábor, a ZTE FC tu-
lajdonosa megnevezte az új
szakmai igazgatót. Június 1-tõl
Dragóner Attila tölti be a posz-
tot. 

Dragóner Attila játékos-pálya-
futása során több mint 300 alka-
lommal lépett pályára a Ferencvá-
ros színeiben.  Légióskodott Né-
metországban, Portugáliában, 28

alkalommal szerepelt a magyar
válogatottban. Az 1996-os atlantai
olimpián tagja volt a magyar csa-
patnak. 

Játékos-pályafutásának befeje-
zése után a Ferencváros utánpót-
láscsapatainál dolgozott. Azután
2017-tõl a Soroksár NB II-es
együttesénél lett ügyvezetõ igaz-
gató. Dragóner a szezon végén tá-
vozik  a Soroksártól, és veszi át a
ZTE szakmai irányítását.

Elmondta: nagy lehetõségnek
tartja, hogy a ZTE-nél mutathatja
meg karakterét, céltudatos mun-
káját. Bízik benne, hogy sok örö-
met szerezhetnek a városnak,

szurkolóknak. Álláspontja szerint
a ZTE sokat fejlõdött az évek so-
rán. Megvan a stratégiája, hogy a
zalai klub miként fejlõdhet tovább.
Az elõrelépéshez szeretné megta-
lálni ehhez az edzõket, játékoso-
kat.

Amióta megüresedett a poszt,
azóta ilyen karakterû embert kere-
sett a szakmai igazgatói posztra
Végh Gábor. Szakmai, emberi
kvalitásai lehetõvé teszik, hogy
összefogja a ZTE-nél az egész
klubot, az utánpótlástól a felnõtt-
csapatig bezárólag. Gördülékeny
legyen a munka. Irányítson és tûz-
ze ki a stratégiai irányt!

Ismert, hogy Dragóner együtt
dolgozott Soroksáron Lipcsei Pé-
terrel. Lipcsei a csapat vezetõ-
edzõje, sokan úgy gondolják, ké-
zenfekvõ lenne az egykori kiváló
játékos szerzõdtetése a ZTE veze-
tõedzõi posztjára. 

DRAGÓNER ATTILA AZ ÚJ SZAKMAI IGAZGATÓ
VÁLTOZÁS A ZTE FC SZAKMAI VEZETÉSÉBEN

Nyolc sportegyesület 200
résztvevõjével rendezte meg a
Zalaszám ZAC a hagyományos
Zalaegerszeg nyílt bajnokságát,
az Euro-Geo Kupát. Az idény-
nyitó versenyen emlékeztek
meg  Németh Istvánról, a sport-
egyesület néhai élvonalbeli kö-
zéptávfutójáról és késõbbi
szponzoráról. A szép számú kö-
zönség örülhetett a fiatalok ver-
senyzési kedvének és több jó
eredménynek.

Kovács Lõrinc az egyesület leg-
ifjabb országos bajnoka 55,41 m-
es eredménnyel, egyéni csúcscsal
indította a szezont az U–16 kor-
osztály diszkoszvetõ versenyén.

Ezzel a teljesítménnyel övé lett
a legjobb teljesítményt nyújtó férfi
atlétának járó Németh István-ser-
leg. A hölgyeknél szintén a Zala-
szám ZAC  sprintere, Nagy Pálma
vihette haza a serleget. Az õ telje-
sítménye 100 m-en 12,4 mp volt.

A legtöbb gyõzelmet a Zala-
szám ZAC csapata érte el, így a
sportegyesület vezetõedzõje,  Ká-
mán Ferenc vehette át a fõdíjat, az
Euro-Geo Kupát.

A Zalaszám ZAC versenyzõi-
nek dobogós eredményei.

Nõk. 100 m: 1. Nagy Pálma
12,4, 3. Röszler Dóra13,0 mp. 200

m: 1. Nagy Pálma 25,1, 3. Gyene-
se Zsófia 26,0 mp. 300 m: 2. Nagy
Pálma 41,3, 3. Gyenese Zsófia
41,9 mp. Magasugrás: 1. Magyar
Dorka 158, 2. Bali Krisztina 150
cm. U–18, súlylökés: 1. Sandó
Gréta 8,52 m. Távolugrás: 2. Bali
Krisztina 4,92 m. U–14, távolug-
rás: 3. Szalai Szonja 4,25 m.

Férfiak.100 m: 3. Szabó László
Roland 11,4 mp. 200 m: 3. Dávid
Adrián 24,0 mp. 300 m: 1. Dávid
Adrián Dominik 38,2, 2. Both Bá-
lint 39,0 mp. U–14, távolugrás: 1.
Bella Mátyás 495, 2. Nagy Dávid
454, 3. Nyári Attila 441 cm. U–20,
diszkoszvetés: 1. Czigány Levente
45,38, 2. Kerkai Bence 38,21, 3,
Babucs Bálint 23,49 m.  Diszkosz-
vetés: 1. Horváth Kevin 42,31, 2.
Kozma Ádám 41,16, 3. Ravadics
Benjamin 37,43 m. U–16, disz-
koszvetés: 1. Kovács Lõrinc 55,41
m. Magasugrás: 1. Andrasek Vil-
mos 145 cm. U–16, súlylökés: 1.
Kovács Lõrinc 12,41 m. U–18,
súlylökés: 1. Kozma Ádám 12,57,
2. Horváth Kevin 11,80, 3.
Ravadics Benjamin 8,92 m. U–20,
súlylökés: 1. Czigány Levente
12,26, 2. Kerkai Bence 11,34, 3.
Babucs Bálint 7,53 m. 800 m: 2.
Czigány Mátyás 2:26,4, 3. Kolcsár
Bulcsú 2:50, 2 p.

* * *
A Vasas meghívásos atlétikai

versenyén Muszil Ágnes 800
méteres síkfutásban elsõ helye-
zést ért 2:12,75 perces idõvel,
edzõje: Góczán István.

TELJES HAZAI SIKER AZ EURO GEO KUPÁN

Takács László, a Zalaszám
ZAC sportolója a 66 kilósok mezõ-
nyében 470 kg (guggolás: 155 kg,
fekvenyomás: 130 kg, felhúzás:
185 kg)  kategóriájában ezüstér-
met szerzett.

*
A fekvenyomók diákolimpiájá-

nak országos döntõjében Ra-
vadics Benjamin, a Kölcsey-gim-
názium tanulója új egyéni csúccsal
a negyedik helyen végzett.

ZTE FC II.:
MEGVAN A LICENC

Az  elsõ csapat után az NB III-
ban szereplõ ZTE-tartalékok is
megkapták a licencet a jövõ évi
harmadosztályú bajnokságra. Az
MLSZ már pár éve bevezette a li-

cencet a harmadosztályban is, en-
nek a követelménynek feleltek
meg a ZTE tartalékjai a dokumen-
tumok áttanulmányozása után.

MARADT A RÉGI ELNÖK

Tisztújító közgyûlést tartott a
Zala Megyei Tekézõk Szövetsége.
A küldöttek ismét Monostori Anitát
választották meg elnöknek, alel-
nök Takács László lett. Az elnök-
ség tagjai: Fórizs Zsolt Lovásziból,
Magyar Zoltán Nagykanizsáról,
Mazzag Zoltán Zalaszentgrótról.
Az új vezetés célja a teke további
népszerûsítése a megyében, az
utánpótlás-nevelés segítése. Idén
ismét szeretnék megrendezni a
nagy hagyományokra visszatekin-
tõ Göcsej Kupát.

Debrecenben rendezték meg a RAW erõemelõk országos baj-
nokságát. 

TAKÁCS LÁSZLÓ EZÜSTÉRMES

A Zselic-maraton meredek
emelkedõkkel és technikás lejtõk-
kel tarkított pályáján a tájvédelmi
körzet ragadós, saras talaja igen-
csak próbára tette a mountain
bike-verseny résztvevõit. Rövid-,
közép- és hosszútávon különbözõ
kategóriákban mérhették össze
erejüket a kerékpárosok, néhány
kategóriában a gyõztesek orszá-
gos bajnoki címet is szereztek. A
zalaiak közül Chovanyecz Emese
érte el a legjobb eredményt, aki
master 2 nõi kategóriában magyar
bajnoki címet szerzett. A 32 km-
es, rövidtávú versenyen indult Bé-
res Bence, aki a felnõtt férfiak né-
pes mezõnyében lett 7. Bence az
ELTE SEK rekreáció-egészségfej-

lesztõ szakos hallgatója-
ként egyúttal a felsõoktatá-
si hallgatók MEFOB-kate-
góriájában is nevezett, ahol
országos 5. lett. Ugyan-
ezen a hétvégén Csehor-
szágban került sor egy he-
gyikerékpár-versenyre,
ahol ismét Bruchner Regi-
na volt a csapat legjobbja.
A nemzetközi megmérette-
tésen Regina elõször léphetett kül-
földi versenyen dobogóra, az
U–17-es kategóriában 3. helyen
végzett. 

„Mindig is célom volt külföldön
dobogósnak lenni, nagyon örülök,
hogy most végre sikerült. A rajtot
nagyon jól elkaptam, így elsõnek

mentem fel az elsõ emelkedõn. Vi-
szonylag hamar utolértük a junior
korosztály végét, miattuk kicsit be

is ragadtam, visszaesve az 5–6.
helyre. Innen kezdtem zárkózni,
végül sikerült a 3. helyet megsze-
reznem. Jó érzés, és büszkeség
töltött el, amikor kihívtak a dobo-
góra. Szeretném mielõbb újra átél-
ni ezt az élményt – osztotta meg
velünk Regina, aki néhány héttel

korábban a Kékestetõn rendezett
Hegyi országos bajnokságot is
megnyerte U–17-es kategóriában. 

A GreenZone-ZKSE
eredményei:

Zselic-maraton, rövidtáv: U–15,
lányok: 1. Ádám Gabriel-
la, 2. Kálmán Luca,
U–15, fiúk: 2. Forgács
Patrik, 4. Nemes Ferdi-
nánd Tibor, felnõtt férfi:
7. Béres Bence, mas-
ter2: Czenki Tamás. Kö-
zéptáv, nõk, master2: 1.
Chovanyecz Emese
(magyar bajnok), U–19
fiúk: 7. Rákosa Bence,

pedelec (e-bike) kategória: 4. Ne-
mes Tibor. Hosszútáv: master2,
férfi: 7. Dervalics Gábor, 8. Hor-
váth Szabolcs. Nemzetközi ver-
seny, Csehország (Mesto Tous-
kov). U–15 nõk: 16. Szücs Borbá-
la, U–17, nõk: 3. Bruchner Regina,
U–19, fiúk: 24. Endrédi Máté.

ISMÉT REMEKELTEK A GREENZONE-ZKSE KEREKESEI
Az elmúlt hetekben több alkalommal is jól szerepeltek különbö-

zõ versenyeken a GreenZone-ZKSE versenyzõi.

Fotó: Zsu
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KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
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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

Munkáshotel üzemeltetése

Asztalos- és lakatosmunkák

Társasházi közös képviselet ellátása

internetes lekérdezési lehetõséggel

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– GÉPKEZELÕKÉPZÉS (HATÓSÁGI VIZSGA)
(2022. január 1-tõl már a megújult oktatás és vizsgáztatás szerint, minden
gépcsoportra)

– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ VÁLLALKOZÓ;
– B, BE, C, CE, D, D1 KATEGÓRIÁK e-learning elméleti oktatás keretében is!

KEDVEZÕ ÁRAKON!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

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

F. eng.: B/2020/000020
B: ÁKO: 2021.II. 139,82% 2021.III. 100,63% VSM: elmélet: 2021.II. 72,22% 2020.III.78.13%; gyakorlat: 2021.II.61,4% 

C: ÁKO: 2021.II. 100,63% 2021.III. 100,49% VSM: elmélet: 2021.II. 77,63% 2020.III.74,73%; gyakorlat: 2021.II.100% 

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

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét a változásra a gyûjtés módszerében:

a sárga és kék zsákok/edények

ugyanazon a napon kerülnek átvételre, ürítésre.

AZ ÚJ SZÁLLÍTÁSI NAPOK AZ ALÁBBIAK:

2022. 2022. május 25. szerda, május 26. csütörtök, május 27. péntek. 

(Városrészenként eltérõen)

Részletek www.zkn.hu

ÜVEG: 2022. 08. 05.

ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÉSE: 2022. április 1-tõl 2022. november 30-ig

heti rendszerességgel történik.

Kérjük a zsákokat /edényeket a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki.

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2022. május 19-én 14.30 órától 16.30 óráig a helyszínen. A szállás-

helyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA

8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.

2022. MÁJUS 26. (CSÜTÖRTÖK)

Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyil-

vántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalkozással
rendelkeznek,

– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely fel-
sõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, 

– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalko-
zással rendelkezik,

– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét,
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazolha-

tóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs ön-
kormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek meg-
felelõ elhelyezésük nem oldható meg, 

– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft), 

– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére, 

– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt borí-
tékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal
Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Zala-
egerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be.
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazo-

lását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.

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

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

Nem nyújthat be pályázatot öt éven belül az a személy
a) aki önkényes lakásfoglaló, vagy jogcím nélküli önkormányzati lakáshasználó volt, 
b) aki önkormányzati lakásának bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében lemondott,
c) akinek önkormányzati lakásbérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1) be-

kezdése alapján felmondással szûnt meg,
d) aki olyan önkormányzati bérlõ háztartásában rendelkezett bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hely-

lyel, akinek a bérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1) bekezdése alap-
ján felmondással szûnt meg, 

e) akinek lakhatása jogcím nélküli lakáshasználóként vagy a háztartásában élõ más személyként önkor-
mányzati lakbértartozás, külön szolgáltatásokkal kapcsolatos díjtartozás vagy közüzemidíj-tartozás
miatt szûnt meg.

– Az ötéves idõtartamot az a)-b) pontok esetében a kizárásra okot adó körülmény bekövetkezésétõl, a
c)–e) pontok esetében a lakás visszaadásának idõpontjától kell számítani.

– Nem nyújtható be pályázat öt év után sem az önkormányzat (önkormányzati lakáskezelõ szerv) felé
fennálló tartozás megfizetéséig vagy a tartozás behajthatatlanná minõsítéséig.

Szálláshasználó kijelölése:
A javaslattételnél és a kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat elõnyben részesíteni:
1. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
2. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
3. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
4. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
5. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
6. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
Azonos családi állapottal rendelkezõk (házastársak, regisztrált élettársak illetve egyedülálló személyek)
közül azt kell elõnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb. 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK IDEJE: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási

határidõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2022. június 7.). 

A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási
Csoport szolgál. (Tel.: 92/502-139 vagy 92/502-140).

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

2021-ben érvényes
fajlagos lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

A. fsz. 4. 38 1 
elõtér, konyha, kamra,
fürdõszoba-WC, erkély

össz-
komfortos 

237,5 9.025

A. I/17. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,
fürdõszoba-WC, erkély

össz-
komfortos 

237,5 8.075

B. I/14. 38 1 
elõtér, konyha, kamra,
fürdõszoba-WC, erkély

össz-
komfortos 

237,5 9.025 

B. II/22. 38 1 
elõtér, konyha, kamra,
fürdõszoba-WC, erkély

össz-
komfortos 

237,5 9.025 

B. III/26. 31 1 
elõtér, konyha, kamra,

fürdõszoba-WC
össz-

komfortos 
237,5 7.363 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE


