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BALLAGNAK

KÖZGYÛLÉSI DÖNTÉSEKRÕL

 Nyolc évvel ezelõtt indult el a
kéttannyelvû oktatás az akkori
Dózsa- és Petõfi-iskolákban,
amik aztán egységesített intézményként, Petõfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvû Általános Iskolaként mûködtek tovább.

TOP-OS PROGRAMOK, KÖLTÖZHET A MCDONALD’S

 A legfontosabb közgyûlési döntésekrõl számolt be az ülést követõ sajtótájékoztatóján Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere.
Elmondta: a közgyûlés egyetért
a Zala Megyei Népmûvészeti
Egyesület Culturevive programban való részvételével, ami Zalaegerszeg szempontjából is jelentõs elõnyökkel jár. Mivel a projekt
több évet átfogó és utólagos finanszírozású, ezért a pénzügyi teljesíthetõség érdekében 4,5 millió forint kamatmentes, visszatérítendõ
kölcsönt biztosít az egyesület számára.
A polgármester jelezte a költségvetés második negyedéves
módosítása kapcsán, hogy a bü-

– pP –
A nyelvi képzés beváltotta a
hozzá fûzött reményeket: most végez ugyanis az elsõ olyan nyolcadikos csapat, akik a kezdetekkor,
azaz 2009 szeptemberében ültek
be a kéttannyelvû iskola padjaiba.
Igaz, akkor még mind a két iskolában csak fél-fél osztály indulhatott
(13–13 fõvel).
(Folytatás a 2. oldalon.)

DIÁKOK A TESZTPÁLYÁN
KÉPZÉSI EGYÜTTMÛKÖDÉS A KÖZÉPISKOLÁKKAL

 A jármûipari tesztpályához
kapcsolódóan képzési együttmûködésrõl írt alá megállapodást az Autóipari Próbapálya
Zala Kft. zalaegerszegi középiskolákkal.
– AL –
A kormány oktatási stratégiájának egyik eleme, hogy a különféle
szakmákat már az óvodától kezdve megismertessék a gyerekekkel
– fogalmazott dr. Palkovics László
oktatási államtitkár a városházán
tartott aláírási ceremónián. Hangsúlyozta, a magyar gazdaság
szempontjából kiemelt jelentõséggel bírnak a mûszaki, természettudományi, informatikai, mérnöki területek, éppen ezért lényegesen
korábbi életkorban kell tájékoztatni
a gyerekeket arról, mit jelentenek
ezek, valamint a hozzájuk kapcsolódó szakmák. A kormány ennek
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érdekében többféle pályázati
konstrukcióval támogatja az iskolák és a vállalatok ilyen célú
együttmûködését. Zalaegerszegen elsõként valósul meg egy
ilyen együttmûködés, melyhez jó
lehetõséget kínál a jármûipari
tesztpálya, ahol a gyerekek megismerhetik a mûszaki szakmákat és

azt, mit jelent dolgozni bennünk.
Mint mondta, bízik abban, hogy a
zalaegerszegi középiskolák jó pályázatokat nyújtottak be, és így támogatást kaphatnak ezen pályaorientációs tevékenységeikhez.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos úgy vélekedett, hogy a jármûipari tesztpá-

lyával meg lehet tartani majd a fiatalokat, és ha tanulmányaikat
máshol is folytatják, visszajönnek
Zalaegerszegre. Beszélt arról is,
hogy a tesztpályán létesülõ, egy
igazi várost szimuláló minivárosban a gyerekek közlekedési ismeretekre tehetnek szert, és maga az
élmény a jármûipar és a mûszaki
területek felé irányíthatják õket.
Mindez azért fontos, mert rengeteg új munkaerõre lesz szükség.
Balaicz Zoltán polgármester azt
emelte ki, hogy az önkormányzat,
bár nem fenntartó és 2017. január
elsejétõl már mûködtetõ sem,
mégis nagy figyelemmel kíséri a
helyi oktatási intézmények sorsát.
Mint mondta, ebben kiváló partnerre találtak dr. Palkovics Lászlóban, a minisztériumban, valamint
a Zalaegerszegi Tankerületben és
a Zalaegerszegi Szakképzési
Centrumban. Utalt arra is, hogy a
város a TOP-programból több intézmény felújítását tervezi, mert
legfontosabb céljuk, hogy a zalaegerszegi oktatás színvonala a
legelsõk között legyen.
A képzési megállapodást dr.
Háry András, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. ügyvezetõje írta alá
az oktatási intézmények vezetõivel.

dzsé fõösszege 412 millió forinttal
nõtt, így 25 milliárd 817 millió forint jelenleg a városi költségvetés
fõösszege. Módosításra került a
házasságkötésekrõl szóló rendelet. Az új szabály szerint hivatali
munkaidõn túl pénteken 14–19
óráig, szombaton pedig 13–19
óráig lehet házasságot kötni, vagy
bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni. A munkaidõn túli és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért fizetni kell, de a tarifák
nem változtak.
(Folytatás a 2. oldalon.)

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
(Részletek az 5. oldalon.)
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Közélet

NÉPMÛVÉSZETI KIÁLLÍTÁS KÖZGYÛLÉSI DÖNTÉSEKRÕL
A REFORMÁCIÓ ÖRÖKSÉGE KAPCSÁN

 Regionális népmûvészeti kiállításnak ad otthont egy hónapon
át a zalaegerszegi református templom Kálvin terme. A tárlat témája az 500 éves reformáció öröksége, mely a kézmûves alkotásokban köszön vissza. A munkák országos pályázati felhívásra reagálva születtek, s nívósságuk bizonyítéka, hogy nagy
többségük továbbjutott a budapesti, országos bemutatóra.

– b. k. –
A pályázat kiírója a Reformációs Emlékbizottság és a Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége.
Ezen szervezetek képviselõi, dr.
Hafenscher Károly miniszteri biz-

tos, illetve Prokné Tirner Gyöngyi
alelnök köszöntötte az alkotókat és
számoltak be az elõzményekrõl.
Ezek között országosan is kiemelkedõ módon történt elméleti és
gyakorlati felkészítés a témában.
Ebben közremûködött P. Szalay

Emõke etnográfus, akinek most a
kiállítás megnyitása volt a tisztje.
A tárlatrendezést a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület vállalta fel. Skrabut Éva elnök adta
át ezért az elismerõ okleveleket a
szép számban részt vevõ alkotóknak Gyõr-Moson-Sopron, Vas és
Zala megyébõl, valamint a Muravidékrõl. De a népmûvészek is
ajándékkal készültek. Így Úrasztal-terítõt, oltárterítõket, bibliatartót, énekeskönyv-borítókat, illetve
a reformációt megismertetõ társasjátékot ajánlottak fel a megye
több református, illetve evangélikus gyülekezetének. Ez utóbbival
vált teljessé a pályázat. Ugyanis a
jubileumi megemlékezés mellett
az emlék- és kegytárgyak megújítása is a célok között szerepelt.
Az alkotások között sok csodálnivaló van. Akár hímzésrõl, fazekas-, fafaragómunkákról legyen
szó, de láthatók viseletek, szimbólumokkal ellátott hímes tojások,
mézeskalácsok és még sorolhatnánk.... A tárgyak egyharmad
részben evangélikus liturgikus tárgyakat mutatnak be.
A tárlaton köszöntõt és köszönetet mondott Hodánics Péter református és Zsugyel Kornél
evangélikus lelkész.

ELVESZTETTEM
június 13-án, kedden kora este sárga reklámtáskám, benne az
Apáczai Mûvelõdési Központ és Nyugdíjasklub rendezvényeirõl készült felvételekkel. A Domus kínai áruház elõtti padon felejtettem. Kérem a térfigyelõ kamera felvételén látható becsületes megtalálót, juttassa el az intézmény könyvtárába vagy smsben jelentkezzen a 06/30/605-5851-es telefonszámon. Idõ nyugdíjas vagyok. Klubtársaimmal sajnáljuk az elveszett pótolhatatlan felvételeket.

BALLAGNAK AZ ELSÕ KÉTTANNYELVÛSÖK

TOP-OS PROGRAMOK, KÖLTÖZHET A MCDONALD’S

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az újabb TOP-programok keretében mintegy 330 millió forintot
lehet majd költeni rendezvényekre, szoft-elemekre. Egy másik,
energetikai pályázat alapján a Dózsa-iskolára 268 milliót, a Liszt-iskolára 190 milliót, míg a Petõfi-iskolára 270 milliót költenek. A

sportcsarnok teljes energetikai felújítása, hõszigetelése mintegy 900
millióba kerül majd, a városháza
épületének energetikai felújítására
pedig 120 millió forintot költhetnek.
A volt ZÁÉV-munkásszálló felújítására vonatkozó kérelem benyújtásáról is döntöttek a képviselõk. A 162 férõhelyes szállót 600

TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK

 Budapesten tartotta ülését az MJVSZ Turisztikai Bizottsága,
melyen a 23 megyei jogú város delegáltjai vettek részt.
A megjelenteket Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere,
a bizottság elnöke köszöntötte.
Szólt a TOP és a Modern Városok
Programjából a jövõben Zalaegerszegen megvalósuló turisztikai
fejlesztésekrõl.
Hangsúlyozta,
leginkább az üzleti turizmus, a
konferenciaturizmus megélénkülését remélik, és azt is, hogy idõvel az érdeklõdés is sokkal erõsebb lesz.
Bánhegyi Zsófia, a Magyar Turisztikai Ügynökség marketingkommunikációért felelõs vezér-

igazgató-helyettese pozitív hírekrõl számolt be. A turizmus jelenleg
közvetlen és közvetett módon a
hazai GDP-hez 10 százalékban járul hozzá, és ez a szám várhatóan
2019-re 16 százalékra nõhet. Oláh
Gábor, a Nemzetgazdasági Minisztérium regionális fejlesztési
programokért felelõs helyettes államtitkára elõadásában elhangzott
többek között, hogy az utóbbi 7 év
turisztikai támogatását illetõen, az
odaítélt 4,1 milliárd forinttal Zalaegerszeg a megyei jogú városok
között az elsõ helyen szerepel.

millió forintból lehet felújítani, amibõl az állam a költségek 60 százalékát vállalja, a többit önerõbõl kell
finanszírozni. Elöljáróban már öt
cég jelezte, hogy igénybe vennék
a munkásszállót. A polgármester
szeretné, ha az országban elsõként Zalaegerszeg nyújtaná be a
pályázatot a munkaerõpiaci mobilitást segítõ munkásszálló kialakítására.
Balaicz Zoltán beszámolt arról,
hogy a legtöbb vitát a McDonald’s
Arany Bárányból való kiköltözésének terve okozta. Több egyeztetés
után a belvárosból a pláza–
sportcsarnok és jégcsarnok által
határolt területet választották egy
200 négyzetméteres étterem és
McDrive kialakítására. A képviselõk közül többen nem értettek
egyet a helyszínválasztással, és
ez a közlekedéssel függött össze.
Meg kell szüntetni 59 parkolót,
ugyanakkor helyette 66 létesül.
Mint elhangzott, a céget arra kötelezik, hogy az új parkolókat építsék meg elõször és utána az éttermet. Többen közlekedési káosztól
tartanak, de a polgármester jelezte, hogy a sportcsarnok környékén, a Mindszenty-projekt keretében további, mintegy 100 új parkoló létesül a Galamb utcában.
Személyi kérdésekrõl is döntés
született. A Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány kuratóriumi elnöke a jövõben dr.
Szász Péter lesz. Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény magasabb vezetõi posztjára kiírt pályázat gyõztese Ladányi Ibolya.
A közgyûlés mûfüves labdarúgópálya építését kezdeményezi az
andráshidai városrészben, továbbá arról is határoztak, hogy a ZalDepo és a Müllex Körmend Kft.
egyesülésére való tekintettel a jogutód társaság teljes cégneve
ezentúl Zala-Müllex Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság.

SIKERES KÉPZÉS A PETÕFI- ÉS DÓZSA-ISKOLÁBAN

(Folytatás az 1. oldalról.)
Makovecz Tamás, az intézmény igazgatója a kezdeteket felidézve elmondta: nyolc évvel ezelõtt, a megyében egyedülálló módon indult el ez a képzési forma általános iskolai keretek között. A
következõ esztendõben aztán már
egy-egy osztály kezdte meg kétnyelvû tanulmányait a Dózsában
és a Petõfiben. Ma pedig közel
300 diák tanul az összevont intézményben.
Az értékelésre az apropót a közelgõ évzáró, az elsõként búcsúzó végzõsök, na és az általuk letett sikeres középfokú nyelvvizsgák száma adta. A jeles alkalomból a diákok, tanárok és szülõk
egy teadélutánon vehettek részt a
városházán, ahol Kajári Attila, a
Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója, és Velkey Péter
humánigazgatási osztályvezetõ is

ZALAEGERSZEGEN,

köszöntötte õket. Kiváltképp azt a
tizennyolc fiatalt, akik már rendelkeznek államilag elismert, C típusú középfokú nyelvvizsgával.
Az iskolaigazgató a sajtónyilvános eseményen azt is elmondta,
hogy az alsósok heti hat órában tanulják a nyelvet, játékos formában.
Ez kiegészül azzal, hogy a rajz-,
testnevelés- és technikaóráik is angolul zajlanak. Felsõben aztán már
a közismereti tárgyak anyagának jó
részét is angol nyelven tanulják a
diákok. Az igazgató büszke a szakmai sikerre, ami – mint fogalmazott
– nem jöhetett volna létre a pedagógusok színvonalas munkája és a
szülõk támogatása nélkül.

A teadélutánon – ahol nem maradt el a (gyerek)pezsgõs koccintás és a torta sem – néhány ballagó diák is felidézte a képzés néhány emlékezetes pillanatát. Például, hogy milyen ijesztõ volt elõször angol nyelven tanulni a törit,
és hogy sokszor lázadtak a sok
házi feladat miatt. De aztán a tanáraik mindig segítettek a nehéz
pillanatokban, aminek meglett az
eredménye.
A nyelvvizsga már csak azért is
fontos számukra, mert nemcsak a
középiskolai évekhez ad nekik
könnyebbséget, hanem a bizonyítvány egyfajta „belépõ” a felsõfokú
képzésekhez is.

NYÁRI GYORSÍTOTT
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2017. június. 20.
lyok által gondozott egy-egy virágos láda és gyógynövényes kert,
õshonos és díszfák, falikút. Az
igazgató hozzátette, még további
fejlesztéseket és finomításokat
terveznek. Így színpadot építenének, bõvítenék a belsõ udvar megközelítési lehetõségét egy pluszajtó nyitásával, illetve csapadékvízgyûjtõvel hasznosítanák öntözésre az esõvizet.
Az igazgató köszönetét fejezte
ki a beruházás támogatóinak, akik
akár pénzadománnyal, akár kétkezi munkával segítették a megvalósulást, így az önkormányzat, a
tankerület, cégek, vállalatok és
nem utolsósorban a szülõk, barátok közös érdeme mindez.
Az avatáson köszöntõt mondott
Balaicz Zoltán polgármester és
Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ vezetõje. Kiss
Kornél ferences atya pedig megáldotta az udvart.
Közremûködött az iskola énekkara és a másodikos néptáncosok.
Néhány diák vállalta, hogy a
gálja a fejlesztés. Így kerültek a ték, ugróiskola, lábtengópálya, nyári szünet idején gondozza az
térre padok, óriás sakk és dámajá- pingpongasztal, valamint az osztá- ökoudvar növényeit.

ÖKO- ÉS JÁTSZÓTÉR
MEGÚJULT AZ ÖVEGES-ISKOLA BELSÕ UDVARA
 Évek óta tervezték az andráshidai Öveges-iskola belsõ udvarának hasznosítását. Pályázat hiányában lassacskán gyûjtötték hozzá a forrásokat, s az
idei tanév végére közösségi játszóhelyet és ökoudvart sikerült
kialakítani.
– b. k. –
Az avatáson Domján István
igazgató elmondta, kihasználatlanul állt a belsõ udvar, idõnként ünnepségek helyszíne volt, de
egyébként nem töltött be funkciót.
Célul tûzték ki ezért, hogy közösségi teret alakítanak ki, ahol gyermek és felnõtt egyaránt jól érzi
magát, illetve ökoiskola révén a
környezettudatos nevelést is szol-

VÉDÕNÕI TANÁCSADÁS
MEGVÁLTOZOTT HELYSZÍNEN
 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése c. TOP-6.6.1. számú pályázat keretében újabb egészségügyi alapellátási szolgáltatás helyszínéül
szolgáló épület felújítása kezdõdött el.
2017. június 1-tõl várhatóan 2017. szeptember 30-ig a területi
védõnõi ellátás helyszíne a felújítási munkálatok idõtartamára átmenetileg az alábbiak szerint változik:
–

–

13. sz. védõnõi körzetben (Zalaegerszeg, Göcseji u. 53.) az
önálló védõnõi tanácsadást Sifterné Doszpoth Andrea területi védõnõ Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 8. szám alatti helyszínen látja el.
14. sz. védõnõi körzetben (Zalaegerszeg, Göcseji u. 53.) az
önálló védõnõi tanácsadást Kutasiné Fazekas Anett területi védõ-

PÁLYÁZATI

nõ Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 8. szám alatti helyszínen látja
el.
– 15. sz. védõnõi körzetben (Zalaegerszeg, Göcseji u. 53.) az
önálló védõnõi tanácsadást Mesterné Tóth Anikó területi védõnõ
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 8. szám alatti helyszínen látja el.
– 16. sz. védõnõi körzetben (Zalaegerszeg, Göcseji u. 53.) az
önálló védõnõi tanácsadást Bödõcs Erzsébet területi védõnõ Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 8. szám alatti helyszínen látja el.
2017. június 1-tõl várhatóan 2017. augusztus 31-ig a területi
védõnõi ellátás helyszíne a felújítási munkálatok idõtartamára ismét
változik az alábbiak szerint:
– 17. sz. védõnõi körzetben az önálló védõnõi tanácsadást
Oroszné Némethy Ágota területi védõnõ Zalaegerszeg, Petõfi S.
u. 21–25. szám alatti védõnõi tanácsadóban látja el.
– 18. sz. védõnõi körzetben az önálló védõnõi tanácsadást
Szteblák Tiborné területi védõnõ Zalaegerszeg, Zalaegerszeg,
Petõfi S. u. 21–25. szám alatti védõnõi tanácsadóban látja el.
Kérjük a lakosságot, hogy az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele elõtt a korábban megszokott telefonszámokon, vagy a helyszíneken kifüggesztett rendelkezésre állásról, azok esetleges változásáról tájékozódjanak.

HIRDETMÉNY

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

Nemrég befejezõdött az Egerszeg Fesztivál, városunk legnagyobb
kulturális-gasztronómiai rendezvénysorozata. Nagy öröm számunkra,
hogy a mintegy 100 programra kilátogató több tízezer zalaegerszegi
jól érezte magát, kellemesen töltötte szabadidejét és szép élményekkel
gazdagodott. A hozzánk látogató vendégek pedig, ha eddig nem, most
bizonyosan megkedvelték városunkat, s reméljük, jövõre is szívesen térnek vissza.
A színes mûsorkínálatban, helyi termék- és kézmûvesvásárban, ételés italstandoknál ki-ki megtalálhatta a kedvére valót. Jólesõ érzés volt
látni az együtt sétáló fiatal és idõsebb párokat, családokat, a közösen
ünneplõ baráti társaságokat, a hazatérõ elszármazottak és az itt élõ rokonok, ismerõsök viszontlátás feletti boldogságát, hallani a magyar és
idegen nyelvû elismerõ szavakat, az élõ város, a fesztivál lüktetését.
Ebben a pár napban igazán úgy éreztük, hogy mindenki Egerszegre
jött.
Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy minden sikeres rendezvényünk, minden eredmény, amit városunk elér, az egész közösség, Zalaegerszeg minden lakójának sikere. Hiszen lokálpatriótaként közös célunk a szülõvárosunk, lakóhelyünk, szeretett otthonunk
minél szebbé, élhetõbbé tétele, amit büszkén mutathatunk meg a nagyvilágnak. És az Egerszeg Fesztiválon idén is ez történt.
Szeretnénk ezért ezúton is megköszönni a belvárosban élõk türelmét,
valamint köszönetet mondani minden zalaegerszeginek, aki valamilyen
formában, szervezõként, közremûködõként, támogatóként, kiállítóként
vagy fellépõként segítette a rendezvénysorozat létrejöttét és lebonyolítását, és azt kívánjuk, hogy tartson ki ez a példás összefogás a mindennapokban is, mert egy esztendõ múlva jön a következõ Egerszeg Fesztivál!

fesztiváligazgató
Zalaegerszeg, 2017. június

polgármester

TISZTELT EGERSZEG-KÁRTYATULAJDONOSOK!
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének az Egerszegkártyáról szóló 16/2003. számú önkormányzati rendelete 6. § (1)
bekezdése kimondja, hogy az Egerszeg-kártya a kibocsátás
napjától számított 1 évig jogosít a kedvezmények igénybevételére.
Ezt követõen a kártyát érvényesíttetni kell a nyilvántartás adatainak
megerõsítésével és az érvényesség évét tartalmazó hologramos
bélyeggel. A kártyát az igénylõ választása szerint egy, kettõ vagy
három évre lehet érvényesíttetni.
A kártyán lévõ bélyeg a kibocsátás évét jelenti, a felragasztott
bélyegek további egy évig jogosítanak kedvezmények igénybevételére. A lejárat éve az utolsó bélyeget követõ év, a lejárat hónapja
és napja pedig a vonalkód felett található dátum szerinti hónap,
nap.
Például a 2017-es bélyeggel a kártya a 2018-as év vonalkód
feletti hónap, napjáig használható.

BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI GARÁZS
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a LÉSZ Kft. nyilvános pályáztatás útján kívánja hasznosítani az alábbi bérleményéit:

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U.

23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ
FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

Bérbeadás idõtartama maximum 5 év
A pályázat jeligéje: „NLC helyiségbérlet – 170705.”

AZ ÚJ FELTÉTELEK SZERINT.
Cím

Alapterület
(m2)

Szobaszám

Egyéb helyiségek

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély

Komfort- Fajlagos lakbér Havi szállásfokozat
(Ft/m2/hó)
haszn. díj (Ft)

Cím
(Zalaegerszeg)

Helyrajzi
szám

Megnevezés

1927/32/A/91

garázs

Alapterület

Alapár

Fizetendõ
óvadék

Átalszegett u. 23/A
A. fsz. 5.

36

összkomfortos

196

7.056

A szálláshelyek megtekinthetõek: 2017. július 6-án 15.45 órától 16.45 óráig a helyszínen. A
szálláshelyekkel 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.
2017. július 14. (péntek).
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 borítékban, 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 Zalaegerszeg, 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 igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.
Szálláshasználó-kijelölés:
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.
Bõvebben: www.zalaegerszeg.hu

Kinizsi–Holub
10. garázs

14 m2

455 Ft+áfa/m2/hó

Fizetendõ
pályázati
biztosíték
(havi bruttó
bérleti díj)

16.180 Ft

8.090

A garázsra maximum 5 éves bérleti szerzõdés köthetõ.
Amennyiben ennél rövidebb idejû szerzõdést szeretnének kötni, kérjük, a pályázatban jelezzék.
A pályázatokat a jelige feltüntetésével zárt borítékban, a pályázó adatainak feltüntetésével a Lakáskezelõ, Építõipari és Szolgáltató Kft címére (8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.; telefon: 92/312-730/107) kell eljuttatni. Felvilágosítás ugyanott kérhetõ.
Licit tárgya: a bérlemény havi bérleti díja.
Induló ár:
az önkormányzat rendeletében meghatározott induló árakon.
A versenytárgyaláson (licit) a pályázók – külön értesítés nélkül – részt vehetnek. A licit során az ajánlatokat a bérleti díj 5%-ának megfelelõ összeggel lehet emelni. A pályázat nyertesei a helyiségért legmagasabb bérleti díjat ígérõ pályázók.
Pályázatnak tartalmazni kell:
• A bérelni kívánt helyiség pontos meghatározását, kívánt bérleti jogviszony hosszát.
• Pályázó nevét, címét.
• Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról.
• Fizetendõ pályázati biztosíték befizetésérõl másolat.
Pályázatok beadási határideje:
Versenytárgyalás idõpontja:
Helyszíne:

2017. július 4. (kedd) 12.00 óra
2017. július 5. (szerda) 11.00 óra
LÉSZ Kft. tárgyalója, 8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.

Bérleti szerzõdések megkötésének várható idõpontja: 2017. július 6-tól.
A pályázati kiírás a www.zalaegerszeg.hu és a http://www.leszkft.hu/ internetes portálokon is elérhetõ.
A fizetendõ pályázati biztosítékot a LÉSZ Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11749008-20183372 számú
számlájára kell befizetni (szerzõdéskötés esetén a bérleti díjba vagy az óvadékba beszámít).
A LÉSZ Kft. fenntartja a jogot, hogy bármely helyiség esetében a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja.
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Városháza
ÚJ HELYEN
AZ ÉPÍTÉSHATÓSÁGI

CSOK-OS ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÁSA
 I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kedvezményes eladási áron történõ megvásárlásra kínálja fel a családi otthonteremtési kedvezményre (CSOK) jogosult magánszemélyek
részére az alábbi építési telkeket:

OSZTÁLY
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Építéshatósági Osztálya a hivatal Kossuth Lajos u. 17–19. sz. alatti épületbõl elköltözik.
Az Építéshatósági osztály
2017. június 6. napjától a Zalaegerszeg, Széchenyi tér
3–5. szám alatti épület (volt
földhivatali épületrész) II.
emeletén végzi munkáját.
Az osztály telefonos elérhetõsége és ügyfélfogadási
ideje változatlan marad.

ELADÁSI ÁR
Hely
Helyrajzi Terület
15%-os
30%-os
50%-os
(Zalaegerszeg) szám
(m2) kedvezménnyel kedvezménnyel kedvezménnyel
1 gyermek
2 gyermek
3 vagy több
esetén
esetén
gyermek esetén
2. Cseresznyésszeri utca 8.
1825

718

3.351.848 Ft

2.760.345 Ft

1.971.675 Ft

Fizetendõ bánatpénz
összege

kedvezményes ár 10%-a

Víz-, szennyvíz-, áram-, gáz-, csapadékvíz-csatlakozás az utcában elérhetõ. A közmûvekre való csatlakozás
költsége a vevõt terheli.

3. Levendula utca (Kaszaházi fennsík)
6316/2
1.173 3.493.663 Ft

2.877.134 Ft

2.055.096 Ft

kedvezményes ár 10%-a

Vevõnek a vételáron felül 2.600.000 Ft közmûfejlesztési hozzájárulást kell fizetnie a Kaszaházi Közmûberuházó Víziközmû Társulat részére. A közmûcsatlakozások kiépítését a Társulat végzi, a részletekrõl (Déry Zoltán
társulati elnök – telefon: 30/214-5761) tud felvilágosítást adni.

4. Mezõ utca – (Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt. tulajdonában lévõ építési telkek)
5635/10

810

5.439.150 Ft

4.479.300 Ft

3.199.500 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/11

809

5.432.350 Ft

4.473.700 Ft

3.195.500 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/12

1.039

6.976.885 Ft

5.745.670 Ft

4.104.050 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/13

1.039

6.976.885 Ft

5.745.670 Ft

4.104.050 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/14

1.039

6.976.885 Ft

5.745.670 Ft

4.104.050 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/15

1.040

6.983.600 Ft

5.751.200 Ft

4.108.000 Ft

kedvezményes ár 10%-a

Víz-, szennyvíz-, áram-, gáz-, csapadékvíz-csatlakozás az utcában elérhetõ. A közmûvekre való csatlakozás

TOUR DE HONGRIE: HAMAROSAN ZALAEGERSZEGEN
 A legnagyobb magyar kerékpárverseny, a
Tour de Hongrie elsõ szakasza 2017. június
28-án, szerdán – a rangos viadal több mint
kilenc évtizedes történetében elõször – Zalaegerszegen ér célba. A nemzetközi mezõny 6
versenynap alatt, 10 megyét érintve összesen
750 kilométert tesz meg a budapesti befutóig.
A Tour de Hongrie mezõnye 15 órakor indul
Keszthelyrõl, és a Balatoni úton érkezik Zalaegerszegre. A városban a Batthyány Lajos–Budai Nagy
Antal–Jákum Ferenc utcán keresztül haladnak
majd a kerékpárosok, aztán a belsõ tehermentesítõ úton keresztül a Hock János–Ola
utca–Rákóczi Ferenc út vonalán kerekezik a mezõny a Kazinczy térre. A befutó vége kb. 18.00 és
18.30 között várható.
Az, hogy Zalaegerszegen lehet a körverseny elsõ
szakaszának befutója, nagy megtiszteltetés a város
számára, egészen új élményt jelent majd, hogy az

érdeklõdõk „testközelbõl” kísérhetik figyelemmel a
nagyszabású megmérettetést. Ahhoz, hogy a nem
mindennapi viadal igazán sikeres és népszerû
legyen a zalai megyeszékhelyen is, illetve az elsõ
szakasz befutója méltó legyen a rangos viadal
egészéhez, kérjük a városlakók, különösen a
verseny zalaegerszegi útvonala mentén, környékén
élõk türelmét és megértését, hiszen a verseny
idejére változik a város közlekedési rendje is.
A viadal, illetve a lezárás a következõ utcákat
érinti:
Hock János utca, Ola utca, Rákóczi utca, Kazinczy
tér, Batthyány utca, Budai Nagy Antal utca, Jákum
Ferenc utca, Munkácsy Mihály utca, Sütõ utca,
Várkör utca, Kölcsey Ferenc utca, Piac tér, Szeglet
utca, Könyök utca, Kert utca, Vágóhíd utca,
Nefelejcs utca, Szilágyi Erzséber utca, Kertész
utca, Kabók Lajos utca, Falumúzeum utca, Béke
utca, Perlaki utca, Malom utca, Muskátli utca, Mura
utca, Rózsa utca.

költsége a vevõt terheli.

II. Vételi ajánlatok beadása – A vételi ajánlatok folyamatosan beadhatók.
Beadás vége:
2017. szeptember 29. (péntek) 12.00 óra
Beadás módja:

Postai úton vagy személyesen, lezárt borítékban.
A borítékon fel kell tüntetni a megvásárolni kívánt ingatlan ajánlati felhívás
szerinti pontos meghatározását, helyrajzi számát.
Személyes beadás ideje:
ZMJV Polgármesteri Hivatal hivatalos nyitvatartási ideje alatt.
Hétfõ–csütörtök munkanapokon: 8.00–12.00 óra és 13.00–16.30 óra.
Pénteki munkanapon: 8.00–12.00 óra.
Beadás helye (postai cím): ZMJV Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztály
Vagyongazdálkodási Csoport, II. emelet, 211. iroda
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Több vételi ajánlat beadása:
Ajánlattevõk – több ingatlanra is beadhatnak vételi ajánlatot, akár egyidejûleg is. Ebben az esetben
minden egyes ingatlanra beadott ajánlatnak külön-külön is meg kell felelnie az ajánlati felhívásban szereplõ formai és tartalmi követelményeknek.
Minden egyes ajánlatnak tartalmaznia kell külön-külön borítékban elhelyezve, eredetiben a teljes elvárt ajánlati dokumentációt (adatokat, nyilatkozatokat, igazolásokat stb.), és minden ajánlat esetében külön-külön meg kell fizetni a bánatpénz összegét is.
Egy ajánlattevõ csak egy ingatlan esetében lehet jogosult kedvezményes vételáron történõ ingatlanvásárlásra.
Amennyiben ajánlattevõ egyidejûleg több ingatlanra beadott ajánlata az értékelés során több ingatlan
esetében is nyertesnek minõsülne, ajánlattevõnek a kiíró írásbeli felhívását követõ 3 munkanapon belül
nyilatkoznia kell arról, hogy a több ingatlan közül – az ajánlati felhívás szerinti pontos meghatározást,
helyrajzi számot megadva – mely ingatlanra kíván adásvételi szerzõdést kötni.
A nyilatkozat elmaradása vagy határidõn túl történõ beérkezése esetében az ajánlattevõ minden ajánlata érvénytelenné válik.
III. Vételi ajánlatok tartalma

A Tour de Hongrie nemzetközi kerékpárverseny mezõnye 2017. június 28-án,
szerdán este Zalaegerszegre érkezik. A versenyen a legjobb magyar kerekesek
több mint 30 ország profi sportolóival mérik össze tudásukat. Jöjjön el, és szurkoljon a magyaroknak!
A versenyt a DigiSport élõben közvetíti, esti összefoglalók az M4 mûsorában. Az
adás az interneten is követetõ a www.tdh.hu címen.
Az alábbi térkép mutatja a verseny helyszínét a várható forgalomkorlátozásokkal.

A vételi ajánlat érvényességének feltétele: az építési telek ajánlattevõ által igényelt, kedvezménnyel
csökkentett bruttó eladási ára 10%-ának megfelelõ mértékû bánatpénzt kell befizetni az önkormányzat
bankszámlájára, mely foglalónak minõsül, és az adásvételi szerzõdés megkötésekor a vételárba beszámításra kerül.
A vételi ajánlat érvényességéhez a bánatpénz befizetésének igazolása is szükséges.
A bánatpénz összegének legkésõbb a vételi ajánlat beérkezését követõ 3. munkanap végéig – hétfõtõl csütörtökig munkanapokon 16.30 óráig, pénteki munkanapon 14.00 óráig – meg kell jelennie az önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11749008-15432704 számú bankszámláján.
A bánatpénz befizetése teljesíthetõ banki átutalással vagy készpénzátutalási megbízással történõ befizetéssel.
Ajánlattevõk vételi ajánlatukhoz 60 napig kötve vannak.
Nem nyertes ajánlattevõk részére a bánatpénz kamatmentesen visszajár az ajánlat értékelésétõl számított 15 napon belül.
A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell:
1. A vételi ajánlatot benyújtó (a családi otthonteremtés kedvezményt (CSOK) igénybe venni kívánó)
ajánlattevõ személy(ek) nevét, lakcímét. A késõbbi könnyebb kapcsolattartás érdekében javasoljuk
az egyéb elérhetõség (telefonszámát, e-mail-cím) feltüntetését is. Az ajánlattevõk személyének és a
késõbbiekben adásvételi szerzõdést aláíró személyeknek azonosnak kell lenniük.
2. A megvásárolni kívánt ingatlan ajánlati felhívás szerinti pontos meghatározását, helyrajzi számát.
3. Nyilatkozatot arról, hogy ajánlattevõk a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) elõírásai alapján kérik az önkormányzati kedvezményt.
4. Nyilatkozatot a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) feltételeinek vállalásáról, a meglévõ, illetve vállalt gyermekek számának és az ahhoz tartozó kedvezményes telekár megjelölésével.
5. A bánatpénz befizetésének igazolását (banki átutalás vagy készpénzátutalási megbízás másolata),
illetve annak hiányában nyilatkozatot a bánatpénz határidõre történõ megfizetésérõl.
6. Nyilatkozatot az ajánlati felhívásban szereplõ, ajánlattevõk által választott kedvezményes telekár
megfizetésének vállalásáról.

Figyelem! A versenyzõk 50–70 km/órás sebességgel is haladhatnak, vigyázzon a sportolók és a saját testi épségére!
Az esetleges fennakadások miatt a türelmét és megértését elõre is köszönjük!

Érvénytelen az ajánlat, ha
– az ajánlatot a benyújtásra meghatározott idõpont elõtt vagy annak lejárata után nyújtották be,
– az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírás tartalmi, formai követelményeinek,
– a bánatpénz befizetését az ajánlattevõ nem igazolta, vagy annak utólagos befizetésérõl nem nyilatkozott, illetve a bánatpénz összegét nem bocsátotta megfelelõ határidõben a kiíró rendelkezésére,
– az ajánlati felhívásban szereplõ, a meglévõ, illetve vállalt gyermekek számához tartozó kedvezményes árnál alacsonyabb összegû ajánlati árat tartalmaz,
– ajánlattevõ – több nyertesnek minõsülõ ajánlat esetén – a kiíró írásbeli felhívását követõ 3 munkanapon belül nem, vagy késve nyilatkozik arról, hogy a több ingatlan közül mely ingatlanra kíván adásvételi szerzõdést kötni.
KIÍRÓ AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN SZEREPLÕ FELTÉTELEKEN TÚLMENÕEN HIÁNYPÓTLÁSI LEHETÕSÉGET NEM BIZTOSÍT!
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Kultúra

INDUL A KVÁRTÉLYHÁZ NYÁR MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA ÚJDONSÁGOKKAL
ÉS A ZA-KO
KULTURÁLIS KALANDOK JÚNIUS 24-ÉN

 Hamarosan indul a nyári színházi szezon. A Kvártélyház Szabadtéri Színház a tizenegyedik évadát kezdi, ezen belül pedig a
Manna Kulturális Egyesülettel közösen szervezett ZA-KO-ra,
vagyis a Zalaegerszegi Kortárs Mûvészeti Fesztiválra ötödik alkalommal kerül sor.
– pet –
A részletekrõl sajtótájékoztatón
számoltak be a szervezõk a városházán. Balaicz Zoltán polgármester elöljáróban elmondta: a repertoárt elnézve a Kvártélyház idén is
vidám, szórakoztató, ám igényes
darabokkal készül a szezonra. A
ZA-KO elõadásai pedig az alternatív mûfaj kedvelõinek ígérnek különleges színházi élményt. Az eddigi sikerekbõl az látszik, hogy jó
ötlet volt tizenegy évvel ezelõtt a
belvárosba költöztetni a nyári színházat. Annál is inkább, mert a
Kvártélyház udvara meghitt közeget jelent. Remélhetõleg az épület
hamarosan megújul, így még hangulatosabbá válik majd a közösségi tér.
Gáspár Anna, a Manna Egyesület elnöke a július elsejével induló V. ZA-KO mûvészeti fesztivál
programjairól elmondta: idén elõször nemcsak kész kortárs produkciókkal érkeznek, hanem lesz
két olyan darab, amit Zalaegerszegen mutatnak be. Az egyik mindjárt a július 1-i nyitó elõadás, ami
egy Shakespeare adaptáció lesz.
A Két Verona Kft. címû zenés vígjáték azon túl, hogy egy kacifántos
szerelmi történet, azt a kérdést is
boncolgatja, hogy mit jelent elvágyódni, külföldön lakni, és hogy
hol a helyünk Európában.
Július 8-án pedig Mindenki
Egerszegre! címmel egy különös,

kifejezetten Zalaegerszegre íródott és a helyiekrõl szóló, megismételhetetlen kortörténetet láthatnak a nézõk. A K2 színházi társulat fiatal tagjai már július elején a
városba érkeznek, ahol néhány
nap alatt igyekeznek minél többet
megtudni az itt élõkrõl és a város
múltjáról. Ezt építik be majd az
elõadásba, melynek során egerszegi sztorik, alakok, emlékek elevenednek meg.
A Kvártélyház Nyár elõadásaival kapcsolatban Tompa Gábor
ügyvezetõ úgy tájékoztatott: július
végétõl indulnak az elõadások.
Idén két darabot, a Csárdáskirálynõ címû népszerû nagyoperettet,
és a Lovagias ügy címû zenés vígjátékot láthatja a közönség. A
Csárdáskirálynõ korábban már
mûsoron volt, ennek most egy rövidebb, felújított változata kerül
színre. A Lovagias ügy egy új elõadás lesz, melynek próbái július
3-án indulnak. A kedves, tréfás
szerelmi történet alapjául az azonos címû Hunyadi Sándor-novella
szolgált, melybõl film is készült.
Ezt késõbb Verebes István dolgozta át színpadra. A darab most
Tompagábor Kornél rendezésében kerül a Kvártélyház színpadára. A fõbb szerepekben Szakály
Aurélt, Debrei Zsuzsannát, Czegõ
Terézt, Bot Gábort, Hertelendy Attilát, Szabó Noémit és György Jánost láthatjuk. A premierre július
28-án kerül sor.

 Hagyományos programokkal és újdonságokkal egyaránt készül a Göcseji Múzeum az idei Múzeumok éjszakájára. A június
24-én megrendezésre kerülõ esemény most is több helyszínen
zajlik majd.
– pet –
A szervezõk és a partnerintézmények képviselõi sajtótájékoztatón ismertették a programot. Kaján
Imre múzeumigazgató elöljáróban
elmondta: a Göcseji Múzeum komoly átalakítás elõtt áll, így várhatóan a következõ évben zárva lesz
az intézmény, nem lesz Múzeumok éjszakája sem. Ezért a mostani esemény mottója az is lehetne, hogy „Az utolsó éjszaka joga
mindenkit megillet!” Vagyis a látogatóknak most utoljára lesz lehetõségük arra, hogy a jelenlegi formájában tekintsék meg a múzeum
kiállításait.
Az eddigi intézmények – Göcseji Falumúzeum, Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár, Zala-

egerszegi Törvényszék, Magyar
Olaj- és Gázipari Múzeum – rendezvényei mellett két új látnivaló is
lesz. Az egyik a közelmúltban nyílt
Mártírok úti börtönmúzeum, mely az ÁVH áldozatainak állít emléket,
a másik pedig egy régészeti tárgy. Zrínyi-Újvár
egykori kútjából elõkerült török kori itatóvályút
a Zalavíz telephelyén lehet megtekinteni, a helyszínre a Zala Megyei
Büntetés-végrehajtási
Intézet jóvoltából rabomobil szállítja majd az utasokat.
Ami a többi programot illeti: 17
órától a könyvtárba várják az érdeklõdõket, ahol a zalai sajtó másfél évszázados története kerül fó-

DIÁKOKAT VÁR AZ ÁVH ÁLDOZATAINAK EMLÉKHELYE

 Múzeumpedagógiai szakmai napot hirdetett „Hallotad-e
hírét..?” címmel a Göcseji Múzeum, a közelmúltban nyílt, az ÁVH
áldozatinak emlékére létrehozott állandó kiállítás helyszínén.

 A családi erõforrások megerõsítését szolgálja az a pályázat,
melyet a Tiszta Forrás Egyesület nyert el.

Gál Tímea pszichológus pedig a
kamaszokat szólította meg a szenvedélybetegségek kapcsán.
Az Art moziban helyet kapó rendezvényt Horváth Rita, a Tiszta Forrás Egyesület alelnökének köszöntõje és a dalkör mûsora nyitotta. A
nap során a tagok kiállították kézmûves alkotásaikat, vagy éppen
gyûjteményeikkel büszkélkedtek, s
a közös program során tovább erõsödtek a már meglévõ barátságok.

INGATLANKÍNÁLATUNK BÕVÍTÉSÉHEZ ELADÓ LAKÁSOKAT ÉS
CSALÁDI HÁZAKAT KERESÜNK.
TEL.: 30/622-9816

kezdõdik: a magyar õstörténet régészeti kutatásainak legújabb
eredményeirõl dr. Türk Attila régész (a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem adjunktusa) számol be.
Az este folyamán lesz tárlatlátoga-

TALÁLKOZÁS A BÖRTÖNMÚZEUMBAN

CSALÁDI ÉRTÉKTÁR

A 29 millió forint támogatású
kétéves projekt során többek között akciónapok is helyet kapnak.
Ennek keretében elsõként a Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület számára meghirdetett Családi napra került sor.
Egész nap szûrésék várták az
érdeklõdõket, valamint két elõadásra is sor került. Dr. Kenéz
András kardiológus fõorvos a véralvadásgátló kezelésekrõl beszélt,

kuszba egy elõadás és egy kiállítás kíséretében. Kiss Gábor
könyvtárigazgató azt is elmondta,
hogy afféle ráhangolódásképpen,
június 23–24-én Könyvbaglyok éjszakája címmel, könyvvásárt is
tartanak a leselejtezett dokumentumaikból.
A múzeumi program 18 órakor

– pet –
A találkozónak nem véletlen
volt a Mártírok úti börtönmúzeum a
helyszíne, hiszen többek között a
legújabb kiállítóhellyel ismerked-

hettek meg a pedagógusok. Mint
azt Kissné Kovács Ágnes múzeumpedagógus, múzeumi koordinátor érdeklõdésünkre elmondta: szeptembertõl iskolás csoportokat várnak az ÁVH áldozatainak

emlékhelyén, hogy érdekes, interaktív foglalkozásokon keresztül
ismerhessék meg a gyerekek a témát. Természetesen olyan tanulók
jöhetnek a múzeumi órákra, akik
már tanulták a 20. század korszakhoz kötõdõ eseményeit, így
elsõsorban 8. osztályosokra és középiskolásokra számítanak. A látottak feldolgozását, a negatívu-

tás, családi felfedezõjáték, különleges kiállítás családi ereklyékbõl,
Árpád-kori
életmód-bemutató,
koncertek, sõt Farkas Ferenc
szobrászmûvész is elárul majd néhány szobrászati kulisszatitkot.
A skanzenben idén elsõ ízben
Vacsoraszínházba várják a nézõket. Varjú András osztályvezetõ elárulta: a Kölcsey-gimnázium Ripacsok színjátszó körének Piroskák
és Farkasokk címû elõadását kötik
össze a meglepetés-vacsorával.
A bíróság épületében az eddigiektõl eltérõen nem tárlatvezetésre várják a látogatókat, hanem
egyfajta sétára. A program során
bûnmegelõzési kisfilmet, bíróságtörténeti kiállítást és tárgyalótermeket is láthatnak az érdeklõdõk. Mint azt Balog
Eszter, a törvényszék sajtótitkára elmondta: a fõ attrakció
egy perszimuláció lesz. Egy
valóságalapú, közelmúltbéli
bírósági pert játszanak majd
el diákok, illetve a bíróság
munkatársai. A program korlátozott férõhelyes, így már
most érdemes rá jelentkezni.
A részletes program a Göcseji
Múzeum honlapján olvasható
(www.gocsejimuzeum.hu), ahol a
jegyárakról, karszalagokról is lehet
bõvebben tájékozódni.

mok feloldását játékos feladatok is
segítik majd.
A szakmai napon a jövõbeni
foglalkozásokhoz kaphattak némi
mankót a pedagógusok, akiket Béres Katalin történész, az állandó
kiállítás egyik rendezõje kalauzolt
végig a pincebörtönben. A tanárokat dr. Kostyál László, a múzeum
igazgatóhelyettese is köszöntötte.
A múzeumpedagógiai délutánon – mely a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek címû
pályázat keretében valósult meg –
elõadás hangzott el az oktatásban
és a szakképzésben használható,
internetes múzeumpedagógiai lehetõségekrõl is.
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Sport

MAGABIZTOSAN TELJESÍTETTÉK AZ ALAPCÉLT ELÕRELÉPÉS A MÚLT ÉVHEZ KÉPEST

AZ ÁTSZERVEZETT NB III-BAN IS HELYTÁLLNA A TARR ANDRÁSHIDA
 A labdarúgó NB III Nyugati csoportjában 10. helyen végzett a
Tarr Andráshida SC csapata. A megszerzett 43 pontjuk biztos
bentmaradást ért, egy pillanatra sem legyintette meg õket a kiesés
szele. Több, jobb feltételekkel rendelkezõ együttest elõztek meg.
– A bajnokság megkezdése elõtt
a vezetés a biztos bentmaradást
tûzte a csapat elé. A szezonunk nehezen indult, túlestünk egy vezetésváltáson. Akadtak távozóink is, szerencsére a változás utáni bizonytalanság gyorsan megszûnt. Így nyugodtabban kezdtük a bajnokságot –
hangoztatta Dobos Sándor, a Tarr
Andráshida edzõje. – Az õszi szezonunk jól sikerült, riválisaink nagy
részét hazai pályán fogadtuk, és legyõztük õket, itt többek között a
Gyirmótra, a Sárvárra, a Komárom
csapatára gondolok. Mellette sikerült több bravúrt is elérnünk, például
a jó képességû Csornát is magabiztosan gyõztük le. Õszi jó szereplésünkkel alapoztuk meg a biztos
bentmaradásunkat. A tavaszi idény
során sokan megsérültek, így Bíró
és Szegleti, de említhetném a tavasszal hozzánk visszatért Majort
is, akinek sérülése olyan súlyos
volt, hogy utána az egész tavaszi
idényt kihagyta. A bajnokság végére szinte elfogytunk.
– Jöttek azonban a saját nevelésû fiatalok.
– Kicsit kényszerbõl kerültek a

mély vízbe, de bizonyították, lehet
rájuk számítani. A következõ szezonban is bízunk bennük, de még
nem õk lesznek a csapat húzó játékosai. A bajnokság során a csapategységgel, a játékosok hozzáállásával nem volt gond. Évek óta adott
egy stabil mag, amelybe a kevés
érkezõ könnyen beilleszkedik.
– Csökken az NB III létszáma,
tömörül a mezõny. Milyen szezonra számítanak a következõ

idényben? Lehetnek változások
a játékoskeretben?
– Eddig senki nem jelentette be
távozását. Remélem, hogy komoly változás nem is lesz. A feltételeink a következõ szezonra is
hasonlóak lesznek, mint idén. A
célkitûzés sem lesz más, mint a
biztos bentmaradás. Nem tesszük
magasabbra a lécet, mivel a nyári
átigazolási szezon során változnak az erõviszonyok, és menet
közben kell megismerni az ellenfeleket. Bizakodom, hogy erõsítési terveink megvalósulnak, akkor
nem lehet probléma a célkitûzés
teljesítése.
– Visszatérve a változásokra,
több játékos szerepelt kölcsönben a ZTE-tõl. Velük mi a helyzet?
– Már nem a ZTE játékosai, lejárt a szerzõdésük. Szegleti és Bíró is jól érezte magát Andráshidán,
csak velük kell megállapodnunk.
Jó lenne, ha maradnának.
– Mûködhet a ZTE-vel egy
kölcsönadási megállapodás?
– A vezetés és jó magam nyitottak vagyunk rá, ha egyenlõ partnerként kezelnek minket. Annál is
inkább fontos lenne a dolog, mivel
még az is megeshet, hogy egyedüli zalai csapatként szerepelünk
az NB III-ban.

NÉGY ÉV ALATT HARMADSZOR AZ ÉLEN

 Bár az elmúlt hetek a Zalakerámia ZTE KK kosárlabdacsapatának sikereitõl voltak hangosak, azért még sok minden történt városunk sportéletében. Többek között a Becsali-Tungsram LSE tekecsapata megvédte bajnoki címét a városi és körzeti tekeszövetség Szabadidõ csapatbajnokságában. Amit méltóképpen el
kell ismernünk, annál is inkább, mivel 16 hatfõs csapat 30 fordulóban mérte össze felkészültségét. Bozzay Tamás
csapatvezetõvel és egyben büszke nagypapával beszélgettünk.
– Mióta vesztek részt a
csapatbajnokságban?
– Csapatunk részvétele
egyidõs a Vágóhíd utcai tekepályával, azaz 2001 óta
veszünk részt a szövetség
által rendezett bajnokságokban.
– Milyen célt tûztetek ki
magatok elé a nevezéskor?
– Elsõsorban tömegsportjelleggel, gyakorlás és
tapasztalatszerzés céljából indultunk neki a bajnokságnak. Vagy
húszan döntöttünk úgy 2005-ben,
hogy próbáljunk meg minél eredményesebben szerepelni. Ehhez
szükség volt új igazolásokra, így
már nem csak a GE Hungary Kft.
(Tungsram) dolgozói szerepeltek a
csapatban.
– Hol készültök fel a mérkõzésekre?
– Vasárnaponként tartunk edzést a ságodi Betli panzió tekepályáján.
– A versenyszerû tekézés
mellett biztosan továbbra is fontos számotokra a tömegsportjelleg...
– Igen, például ötfordulós házibajnokságot rendezünk 2004 óta.
Ezen csapatunk tagjai mellett
részt vesznek a GE dolgozói, családtagjai, a sportegyesület tagjai.
Továbbra is szeretnénk megõrizni
a tömegsportjelleget.
– Nem csak a bajnokságban
mutatjátok meg magatokat...
– Évek óta játszunk nagyon jó
hangulatú barátságos mérkõzéseket a Vas megyei Royal csapatával. Aztán hagyományteremtõ céllal létrehoztuk, és idén már a IV.
Tungsram Kupát rendezzük, melyen a már említett Royal csapata
mellett a szintén Vas megyei Horváth TK és a Zalakaros csapataival mérkõzünk meg. S amit mindenképpen kiemelnék, lehetõségeinkhez képest mindig kilátogatunk az idén bajnokságot nyert
szuperligás férfi-, illetve a nõi
csapat mérkõzéseire.

– Milyen sikereket értetek el
idáig?
– Több kupán értünk el jó helyezést, illetve nyertünk is. A
2010–2011-es szezonban nyertük
az elsõ érmünket a városi és körzeti csapatbajnokságban. A Szabadidõ csapatbajnokságban négy
év alatt harmadszor lettünk elsõk.
Tavaly mindkét bajnokságot megnyertük. Idén a Szabadidõ csapatbajnokságban úgy sikerült a címvédés, hogy 30 mérkõzésbõl 28-at
megnyertünk. Ráadásul Varga
Péter, a csapat egyik tagja tartja a
bajnokság pályacsúcsát. Tehát, a

kérdésre válaszolva: a sok jó
egyéni teljesítmény mellett a csapategységnek.
– Mi a célotok a következõ
bajnoki szezonra?
– A Szabadidõ csapatbajnokságban szeretnénk megvédeni, a
városiban pedig jó lenne visszaszerezni a bajnoki címet. Egyik
sem lesz könnyû, mert nagyon erõs a mezõny. Szeretnénk legalább egy meghatározó
játékost
igazolni,
ugyanis a bajnokságban hét
játékosunk tudott rendszeresen részt venni, ami a hat fõbõl álló csapatnál kevés. Azt
is hangsúlyoznám, hogy a
sportbarátságot még az
eredményességnél is fontosabbnak tartjuk.
– Kik érték el a sikereket?
– A pályán: Bicskei Zoltán,
Györe János, Hajas Róbert, Horváth István, Õr József, Paréj Vilmos, Varga Péter, Varga Tibor. A
pálya szélérõl: Bozzay Tamás,
Köcse Gyula, Nagy Ferenc. A
szakosztály tagjai még: Göncz
László, Király Péter, Magyar István. És köszönettel tartozunk az
egyesület elnökének, Laczik Géza úrnak, valamint azoknak, akik
az adójuk 1 százalékával támogatták a sportegyesület, és azon
belül a tekeszakosztály mûködését.

TETÕDOKI
– Pala-, zsindely-, lemeztetõk bontás nélküli felújítása.
– Lapostetõ-szigetelés PVC-vel is.
– Ács-, tetõfedõ-, bádogosmunkák
nagyon kedvezõ áron!
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ERÕN FELÜL TELJESÍTETT A ZALAKERÁMIA ZTE

 Nagyszerû évet zárt a Zalakerámia ZTE férfi kosárlabdacsapata
az NB I-ben. A szezon elõtt a szakma legfeljebb a legjobb nyolc
közé várta az együtteset. A Bencze Tamás vezetõedzõ által irányított csapat a tavalyi 5. helyrõl elõre lépett a harmadikra,
bronzérmes lett. Ha ez így folytatódik, jövõre bajnokok lehetünk...
– Az érvelés jó, de nincsen valóságalapja – vélekedett Bencze Tamás. .
– Az idei szezonnal elégedett?
– Természetesen, és örülök,
hogy ilyen jól szerepelt a csapat. Az
Alba elleni párharcon kicsit még
gondolkodom, mi lett volna, ha nem
sérül meg a két légiósunk. Érzésem
szerint a Fehérvár is fogható lett volna, de a ha nem játszik szerepet a
sportban. A csapat a szezon során
erõn felülteljesített. Egy játékoskeretet alapvetõen meghatározza,
hogy mennyi a pénzed, és hány légióst tudsz venni, mivel belõlük egyszerre öt lehet a pályán. Ebbõl a
szempontból mi pozitív példa vagyunk, felülírtuk azt a tételt, hogy annak függvényében végzel elöl vagy
hátrébb, hogy mennyi a pénzed. Ellenpélda a Szolnok, ahol a jó anyagi
körülmények sem teremtettek jó
csapatot. A célkitûzésünk a bajnokság elõtt az volt, hogy kerüljünk a
legjobb nyolc közé, ez nem volt irreális, a csapat játékerejét nem becsültük sem alá, sem fölé.
– Miért sikerült mégis a bronzérem?
– Ez egyértelmûen csapatérdem.
Fokozatosan lettünk egyre jobbak. A
középszakaszban és a rájátszásban
már kifejezetten jól játszottunk. Megdolgoztunk a bronzéremért, amelyet
teljes mértékben megérdemeltünk.
A csapat mentális erejét mutatja,
hogy akkor sem pánikolt be, amikor
az ellenfél tíz pont felett vezetett.
Igaz, az ellenkezõjére is volt példa, a
Kaposvár elleni találkozó, amit jelen-

tõs elõnyrõl vesztettünk el itthon. A
másik döntõ tényezõ volt, hogy az
általam elképzelt szakmai elképzelésekben hittek a játékosok és megvalósították. Ismét hangsúlyoznám,
csapatként voltunk sikeresek. Nem
akarom megsérteni a legjobb négy
között a másik három együtteset, de
ott a sikerhez kell mindig egy kiemelkedõen jó egyéni teljesítmény. Így
például a Falco, ha Govenst megfogják – bajban van. A mi taktikánk
nem egy játékosra épült. Minden
szezonkezdés elõtt elmondom a játékosoknak, hogy a ZTE csapatként
játszik. Egy példát kiemelve: a szezon közben az egyik Körmend elleni
találkozó után le kellett ülnöm
Ubillával, és szakmai szempontból
„megkötni” a kezét, hogy sikeresek
legyünk. Szerencsénkre megértette
a játékos. Belátta, neki is jó lesz, a
csapatnak még inkább.
– Egy vezetõedzõ számára az

lenne a legideálisabb, ha együtt
maradna a keret, erre lehetne alapozni a következõ szezon. Ami
biztosan nem így lesz…
– Az idei költségvetésünk kicsivel
volt több, mint a tavalyi, a szakmai
oldalt nézve a maximumot hoztuk ki
belõle. A mögöttünk lévõ csapatok
közül legalább ötnek biztosan annyi
a költségvetése, mint a miénk vagy
több. Az idei szezon után biztos vagyok benne, a következõ idényben
az elsõ ötbe akar kerülni az idei
gyenge szezonjuk után a Paks, a
Sopron, a Szolnok, s ha ehhez hozzá veszem az Albát, Falcót és Körmendet, még keményebb szezon
vár ránk.
– A játékosállományban is történnek változások?
– A légiósaink közül van esély,
hogy Julian Norfleetet megtartsuk,
nagyon jól érezte magát nálunk.
Emmanuel Ubillának jóval jobb ajánlatai vannak, mint amit mi biztosítani
tudunk neki. Adomas Drungilas is távozik. A magyarok közül Czinger
Zoltán Nyíregyházára igazol, Gáll
Dominik is távozik, miként KerpelFronius Balázs is. Az utóbbival a
Jászberényt is beleértve három évet
dolgoztunk együtt. Nemcsak a sérülés miatt távozik, új impulzusokra
van szüksége. Az érkezõk között találjuk Doktor Pétert Körmendrõl, fiatal tehetséges játékos, Horváth Ákos
a Vasastól érkezik, ennyi a biztos.
Két játékossal tárgyalásban voltunk,
nem minket választottak, egyikük
családi, a másik pénzügyi okok
miatt. Az újonc DEAC-cal nem tudtunk versenyezni. A magyar mag rövidesen végleges lesz. Nagyon remélem, hogy sikerül három jó légióst
is igazolnunk. Célkitûzésrõl korai beszélni, a bajnokság megítélésem
szerint erõsebb lesz, mint a tavalyi.

20 ÉVES AZ OTP LAKÁSTAKARÉK
TORTA HELYETT ÚJ IRODÁVAL ÜNNEPEL
ILDIKÓ ÉS CSAPATA
 A napokban a 20. születésnapját ünneplõ OTP Lakástakarék
több mint két évtizede kínál finanszírozási megoldást a különféle lakáscélok megvalósításához: e megtakarítási forma elõnye, hogy miközben garantált hozamot ad, rugalmas, jól tervezhetõ és biztonságos.
A megtakarítási hajlandóságot és viselkedést vizsgáló kutatások azt mutatják, hogy a magyarok legalább egyharmada
számára az elsõ számú cél még
mindig a saját tulajdonú otthon
megteremtése. Ennek legnehezebb része természetesen a finanszírozás, illetve az induló tõke megszerzése. E problémára
lehet rugalmas és személyre
szabható megoldás az OTP Lakástakarék.
A
lakástakarék
számla több elõnnyel
is rendelkezik. Talán a
legfontosabb az állami támogatás: az állam a megtakarítási
idõszakban az éves
befizetések után 30
százalékos, de legfeljebb évi 72.000 forint összegû támogatást biztosít. Emellett a felhalmozott összeg kamatozik, ráadásul kamatadómentes. A betéttel kiemelkedõ hozam érhetõ
el, 4 éves futamidõ esetén 12%
feletti hozamot is realizálhatunk*.
További elõnyt jelent, hogy a lakástakarék számlához kapcsolódóan rendkívül kedvezõ fix kamatozású, forint alapú lakáskölcsön is igénybe vehetõ, amely a
fix rögzített összegû havi törlesztés miatt jól tervezhetõ.

A jubiláló szervezet sokat tesz
azért, hogy hazánkban még ismertebbé és népszerûbbé váljon
az elõrelátó tervezés és a
hosszú távú megtakarítás. „Sajnos itthon még mindig nem él
elég élénken a köztudatban a lakástakarék, mint a lakáscélok finanszírozásának elõnyös formája. Hazánkban a pénzügyi kultúrára inkább az igények azonnali
kielégítése a jellemzõ.” – mondja

Köntös Péter vezérigazgató-helyettes. A lakástakarék másfajta
szemléletet kíván: hosszú távú
tervezésre, megtakarításra ösztönöz – s ez ma még nem terjedt
el széles körben. Éppen ezért

nekünk azzal is van dolgunk,
hogy ezt a szemléletet átformáljuk.
A szemlélet formálásában illetve a teljes körû szakmai kiszolgálásban nagy szerep hárul
azokra az értékesítõkre, akik
mindig az adott élethelyzetnek
és finanszírozási igénynek megfelelõen az ügyféllel közösen választják ki a megoldást. Ennek a
technikai hátterét fogja biztosítani minden hétköznap az OTP
Pénzügyi Pont által mûködtetett
most megnyíló új iroda Zalaegerszegen, az Ady utca 43. szám
alatt, ahová szeretettel várjuk
minden meglévõ és leendõ ügyfelünket.

*EBKM állami támogatással 4,19%–12,36%, állami támogatás nélkül
–1,51% – –0,05%.
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