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30 ÉVES

KEDVEZÕBB FELTÉTELEK

AZ ORGONA

CSOK: KEDVEZMÉNY – VÁLTOZÁSOK

 Zajlik a Városi Hangversenyés Kiállítóterem orgonájának
karbantartása. A zsinagógában
lévõ hangszer idén éppen 30
esztendõs, ennek alkalmából –
a tisztítást és újrahangolást követõen – egy jubileumi orgonaversenyre is sor kerül október
1-jén, a zene világnapján.

 Felülvizsgálta az egerszegi közgyûlés a családok otthonteremtési kedvezményét igénybe vevõk részére értékesítendõ építési
telkekre vonatkozó határozatát.
Ennek indoka az volt, hogy a
vevõk jelezték az önkormányzat
részére, hogy az adásvételi szerzõdésben elõírt 12 hónapon belül
nem tudják bemutatni a finanszírozó bankkal kötendõ támogatási
szerzõdést, mivel a tervezés és az
árajánlatok beszerzésének hosszabb az átfutási ideje. Még a
banki ügyintézés folyamatában
vannak, vagy még azt sem tudták
elkezdeni.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat célja a CSOK-ot igénybe
vevõk támogatása kedvezményes
árú építési telkek eladásával,
olyan döntés született, hogy az
elõre nem látható okok miatt módosítják a támogatás nyújtására
vonatkozó feltételeket. Így a támo-

– pet –
Takács Kata, az intézmény mûvészeti titkára érdeklõdésünkre elmondta: tizennégy éve várat magára a karbantartás. A hangszer
ugyan jó állapotban van, és folyamatosan használják is a zenészek,
de 4–5 évente ráférne egy alapos
takarítás, erre sajnos az utóbbi idõszakban nem kerülhetett sor.
(Folytatás a 3. oldalon.)

VALAKI ESZIK BENNÜNK!
TÚLEVÉSRÕL ÉS FOGYÁSRÓL A PSZICHO ESTEN

 A fogyasztói társadalomban élõk szinte folyamatosan két, egymásnak ellentmondó „utasítást” kapnak a reklámipartól: vásárolj,
és egyél minél többet, ugyanakkor maradj karcsú. Ezt a két dolgot
elég nehéz egyszerre teljesíteni. Sõt, a vizsgálatok azt bizonyítják,
hogy minél jobban le akarunk fogyni, annál kövérebbek vagyunk.
– pP –
A táplálkozás, illetve annak
mentális háttere volt a témája a
legutóbbi Egerszegi Pszicho Estek
rendezvénysorozatnak. Dr. Forgács Attila gasztropszichológussal, az ELTE docensével Nagy Réka klinikai szakpszichológus beszélgetett. Miért eszik az ember,
ha nem éhes? Milyen okai vannak
a túlevésnek, vagy a nem-evésnek? És maga a pszichológia hogyan viszonyul mindehhez? Sok a
kérdés a téma kapcsán, és a válaszok is szerteágazóak.
Forgács Attila elárulta, hogy a
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pszichológusok közül is kevesen
foglalkoznak az evés lelki hátterével. Magyarországon õ amolyan
úttörõnek számít, hiszen még
egyetemista korában, egy három
hónapos amerikai tanulmányutat
követõen kezdett el foglalkozni a
témával. Ez még a ’80-as években történt, s hazatérve a tanárai
is le akarták arról beszélni, hogy
ebbõl írja a szakdolgozatát. Pedig, ha újraolvassuk a komoly irodalmi mûveket, vagy megnézzük
a pszichológia történetét, jól látszik, hogy mindenütt ott van az
evés, és annak lelki háttere, csak
nem figyeltünk oda rá. Gondol-
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junk csak Döbrögire, mint a hatalom és a jólét szimbólumára, vagy
mondjuk a pszichológia behaviorista iskolájának büntetés-jutalmazás (jutalomfalat) kísérleteire.
De említhetjük a pavlovi reflexeket (amikor inger hatására elindul
a nyálelválasztás és a gyomorsavtermelés), vagy Freud személyiségfejlõdés-elméletének orális
szakaszát.
A szakember szerint érdekes a
willendorfi vénusz is, ami az elsõ
legkorábbi emberábrázolás. Egy
olyan korban (paleolit) mintázták
meg ezt a kövér nõi idolt, amikor
az emberiség minden volt, csak
túlsúlyos nem. A gasztropszichológus úgy látja, hogy a willendorfi
vénusz bennünk van; vagyis valaki eszik bennünk – ha éhesek vagyunk, ha nem. Hogy kicsoda ez
az illetõ, és miért csinálja ezt? En-

nek a kiderítésében tud segíteni a
pszichológia.
A túlsúly a boldog békeidõk, és
a II. világháborút követõen létrejött
fogyasztói társadalmak problémája. Magyarországon persze volt
némi idõbeli csúszás: nagyjából a
gulyáskommunizmus idõszakában
kezdtünk hízni, ami aztán a rendszerváltozás után már tömegessé
vált. Az elõbbi korszak hízásának
oka inkább a viszonylagos jólét és
biztonság volt. A magyarok mentalitása ugyanis olyan, hogy ha van
mit enni, akkor tartalékolni, felhalmozni kell, hiszen ki tudja, mi lesz
késõbb. A kilencvenes években
minderre rátelepült a reklámok
manipulatív hatása. És a létbizonytalanság.
Forgács Attila azt mondja, a hízáshoz két dolog kell: krízis és tartós bõség (mondjuk könnyen hozzáférhetõ áruk formájában). Jelenleg mindez rendelkezésre áll a
magyar társadalomban. Krízis bármi lehet: családi, munkahelyi, önértékelési, anyagi. Amire az a válasz, hogy „ha tele a kamra, túl
fogjuk élni”.
(Folytatás az 5. oldalon.)

gatási szerzõdés benyújtásának
véghatáridejét 12 hónapról 24 hónapra felemelték. Ebbõl következõen a kedvezmény igénybevételétõl számított 18 hónapos idõszakra vonatkozó visszavásárlási
jogot 18 hónapról 30 hónapra
emelték fel.
Fontos tudni: a finanszírozó
bankkal kötendõ támogatási szerzõdés megkötésének elmaradása
esetében akkor kell megfizetni a
vevõnek az önkormányzat által
nyújtott kedvezményt (a telek teljes vételára és a kedvezményes
telekár közötti különbözet mindenkori jegybanki alapkamattal növelt
összegét), amennyiben az önkormányzat nem él a visszavásárlási
jogával.
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Közélet

ELKERÜLNI A BALESETET XIII. GÖCSEJ FILMSZEMLE
ÚJ JÁRDA A KUTASI ÚTON

 A biztonságos gyalogosközlekedés érdekében épült meg a járda a Kutasi út városból kivezetõ szakaszán az andráshidai településrészen.

A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL IS ÉRKEZTEK

Érdeklõdésünkre
elmondta,  Az Art moziban megtartott 13. filmszemlére minden korábbinál
hogy fejlesztéseik zászlóshajója több nevezés érkezett: 84 alkotást kellett véleményeznie a zsûrimost az épülõ új óvoda, melynek nek. 26 dokumentumfilmet, 24 filmetüdöt – ebbõl 4 animációs
film, és 34 kisjátékfilmet.

– AL –
Gecse Péter alpolgármester az
átadáson elmondta, 9,1 millió forintot biztosítottak a város költségvetésébõl a 254 méter hoszszú és
egy méter széles járda megépítésére. Emellett zárt csapadékcsatorna is készült víznyelõ aknával.
Beszélt arról, hogy a gyalogosok
számára az úttesten való közlekedés igencsak balesetveszélyes
volt, az útszakasz beláthatatlan
íve illetve az itt lévõ buszmegálló
miatt. Az önkormányzat e problémára reagálva döntött a beruházás megvalósítása mellett.
Az elmúlt hat évben a hiányzó
járdák megépítésére, illetve a
tönkrementek felújítására helyezték a hangsúlyt, fûzte hozzá Sümegi László önkormányzati képviselõ. Az Andráshidai, a Gébárti, a
Szentmártoni, az Öveges és a Berek utcában építettek új járdát. A
munka folytatásaként a Kutasi utcában is elkészülhetett a hiányzó

gyalogos úttest, ami az Öveges
utcai járda-összekötéssel szolgálja a biztonságos közlekedést. A
sötét útszakaszon tavaly közvilágítást alakítottak ki, három év után
most végre megépült a járda,
amelyre nagy szükség volt, fogalmazott.

mûszaki átadása október 16-án
lesz. Reményeik szerint az ovisok
november elsejével vehetik birtokba az új létesítményt. Addigra az
épület elõtti járdát is helyreállítják.
Az ugyancsak leromlott állapotú
Körmendi úti járdát is felújítják
még ebben az évben.

Összesen 21 és fél órányi film
érkezett, a legrövidebb alkotás 2
perces, a leghosszabb 59 perces
volt.
A filmszemlén voltak visszatérõ
alkotók, többségében hazaiak, de
érkeztek nevezések Romániából
és a Vajdaságból is. A zsûri tagjai:
Koltay Gábor filmrendezõ, Szaknyéri András, a hévízi Fontana
mozi vezetõje és Lovass Tibor, a
filmszemle alapítója.
A XIII. Göcsej Filmszemle megrendezését az idei évben is támogatta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa. 1,5 millió forinttal
járultak hozzá az alkotók díjazásához. A Magyar Mûvészeti Akadémiától 400 ezer, Zalaegerszeg önkormányzatának két bizottságától
összesen 110 ezer forint
támogatást kapott a rendezvény.

DOKUMENTUMFILM KATEGÓRIA:
I. helyezett: Boros Ferenc–Horváth Zoltán: 90,19,9
– Fekete Iván a Gulágon
II. helyezett:
Kiss-Stefán Mónika: Semmelweis arca
III. helyezett:
Hajduk Márta: Kárpátaljai tragédia
FILMETÜD KATEGÓRIA:
I. helyezett:
Mészáros T. László: Láng
II. helyezett:

Rengei Máté: Rõzse
III. helyezett:
Mihály Luca: Séta
KISJÁTÉKFILM KATEGÓRIA:
I. helyezett:
Gál Sándor: Messze az otthon
II. helyezett:
Mitlasóczki Gergõ és Pazsitka
Ákos: Lili currently offline
III. helyezett:
Balla Gábor: A demokrácia
nem egy pillanat
A ZALAEGERSZEGI TELEVÍZIÓ
KÜLÖNDÍJA:
Koleszár István és az Ágfalvi
Pszichiátriai Betegek Otthona
Speciális Filmes Csapata –
Életre ítélve

DÍJAZOTTAK 2017

AZ IDÕSEK HÓNAPJA KÍNÁLATÁBAN
VETÉLKEDÕ, HADITORNA, SZENIOR AKADÉMIA

 A Szenior Akadémia õszi félévének elsõ elõadásnapjával vette
kezdetét az elmúlt csütörtökön az „idõsek hónapja” Zalaegerszegen. Az október 27-ig tartó rendezvénysorozat 12 programot,
közte több újdonságot kínál a város szépkorú lakosságának. A
részleteket sajtótájékoztatón ismertették.
– liv –
Balaicz Zoltán polgármester elmondta, az október elseji idõsek világnapjához kapcsolódóan szervezik meg idén is idõsek hónapját. A
rendezvénysorozatot 2013-ban hagyományteremtõ szándékkal indították el, egy hónapra kibõvítve a
korábbi egyhetes programokat.
Emellett olyan kezdeményezéseknek engedtek teret, mint például a
Szenior Akadémia, melyek más
megyei jogú városokhoz képest valóban egyedivé teszik a zalaegerszegi rendezvénysorozatot. Már ismerõs események is feltûnnek a
programok között, ugyanakkor újdonságokkal is szolgálnak. A polgármester beszélt arról is, hogy a
gondoskodó város más módon is
igyekszik odafigyelni szépkorú lakóira. Ennek kapcsán megemlítette,
hogy a közelmúltban a TOPprogram forrásaiból 200 millió forintot fordítottak idõsklubok, és a nyugdíjas otthonház infrastrukturális fejlesztésére, a közelmúltban pedig
megkezdték az Idõsek Gondozóházának rekonstrukcióját ugyancsak
200 millió forintból. Több száz millió
forintot költöttek az egészségügyi
alapellátás fejlesztésén belül az orvosi rendelõk korszerûsítésére, ami
érinti az idõseket is. A polgármester
a programok közül kiemelte az október 5-i Boda László-emléktúrát.
Mint mondta, a megyei idõsügyi tanács elhunyt elnökének köszönhetõ, hogy ez a rendezvénysorozat
így kinõtte magát.
A „Generációk együtt” várostörténeti vetélkedõ az egyik újdonság. Az október 16-i program a város elsõ írásos említésének 770.,
valamint a kiegyezés 150. évfordulója jegyében zajlik, tájékoztatta
a sajtót Hutnik Eszter. A humán-

igazgatási osztály idõsügyi szakreferense az október 20-i haditornára is felhívta a figyelmet, melyen
íjászattal, lándzsavetéssel, lövészettel és bajvívással ismerkedhetnek az érdeklõdõk. Harmadik új
elem az október 25-én tartandó
konferencia, melyen „Az idõs ember helye a társadalomban” témakörben tartanak elõadásokat és

szekcióüléseket. A két utóbbi
program az Életet az Éveknek Országos Szövetség megyei szervezete gondozásában valósul meg.
A város 770 éves jubileumához
kapcsolódott szintén a Szenior
Akadémia elsõ elõadásnapja, melyen a közelmúltban megjelent Zalaegerszeg története képes kiadványt ismertette két szerkesztõje,
dr. Gyimesi Endre, Zalaegerszeg
díszpolgára, korábbi polgármester, nyugalmazott levéltár-igazgató, valamint Seres Péter, a Zalai
T-Ma Kiadó vezetõje, fotós és kiadványszerkesztõ.

SZALAY ANNAMÁRIA FILMDÍJ:
Czank Szilvia, Siket
Tibor, Pilló Ákos: Elrabolt évek nyomában

Fotó: Seres Péter

A KKV-K HITELHEZ JUTÁSÁT TÁMOGATÓ PROGRAM EDDIGI
TAPASZTALAI, ELJÁRÁSMÓDOK ÉS JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA
ATM for SMEs régiók közötti együttmûködési projekt célja a kis- és középvállalkozások
mikrofinanszírozásának javítása és fejlesztése a partnerségben részt vevõ országokban
és régiókban innovatív megoldásokon keresztül.
A hitelhez jutás hiánya és a pénzügyi kirekesztettség komoly akadályt jelent Európa több térségében a vállalkozások elindításában. A KKV-k mikrofinanszírozása és a szociális vállalkozások támogatása már kipróbált és bevált eszköz, ami magas színvonalú és fenntartható
foglalkoztatást eredményez, csökkenti az egyenlõtlenségeket és a szegénységet, ezáltal
teljesítve az Európa 2020 stratégia „Inkluzív növekedés”-re vonatkozó irányelvét.
A mikrofinanszírozási programok széles választéka található meg Európa-szerte, de nagy különbségek
vannak annak tekintetében, ahogy ezek elérik a célcsoportjukat. Ezért az INTERREG Europe program
által végrehajtott „ATM for SMEs” projekt célja a részt vevõ régiókban a mikrofinanszírozáshoz jutás
javítása a helyi tudás megosztásán keresztül. A projektpartnerek tanulmányutak keretében osztják meg
egymással a saját területükön kidolgozott eljárásmódokat és jó gyakorlatokat. 2017 júliusában az
olaszországi Cagliari-ban (Szardínia) került sor egy ilyen találkozóra, ahol elsõként a szervezõ
Szardínia Autonóm Régió mutatta be a mikrofinanszírozás lehetõségeinek fejlõdését, a régióban
alkalmazott eljárásmódokat és stratégiákat, amelyeket más régiókban is felhasználhatnak.
A találkozó második napján a projektpartnerek bemutatták a saját projektjeikben alkalmazott jó
gyakorlatokat, amelyek segítségével a hátrányos helyzetbõl indulók juthatnak kedvezõ feltételekkel
hitelhez, hogy saját vállalkozásukat beindítsák. Nagy András, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány ügyvezetõ igazgatója a magyarországi KIÚT programról beszélt a résztvevõknek, amely a
mélyszegénységben élõk (elsõsorban romák) számára nyújt konkrét lehetõséget a vállalkozóvá
váláshoz.
A további bemutatók alapján a résztvevõk megállapították, hogy a mikrofinanszírozási lehetõségek
jobban kihasználhatók a jelentkezõknek nyújtott tanácsadással, illetve ha a hitel bizalomra épülõ
megítélése elõtérbe kerül. A jelentkezõknek többféle képzési lehetõséget kell felajánlani, amivel a
vállalkozás – és egyben a mikrofinanszírozási program – sikeressége, az üzlet versenyképessége
növelhetõ, például üzletépítési, ajánlatírási tanfolyam, és más hosszabb és rövidebb tréning.
A cagliari találkozó harmadik napján a résztvevõk meglátogattak egy egykori dohánygyárat, amelynek
gyönyörû, felújított épülete ma számos kulturális és üzleti rendezvénynek ad otthont.
A projekt angol nyelvû honlapja: www.interregeurope.eu/atmforsmes
Az ATM for SMEs projekt az Interreg
Europe Programban, az Európai Unió
és Magyarország társfinanszírozásával
valósul meg.
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Aktuális

A LEHÛLÉSSEL A MEGFÁZÁS IS MEGÉRKEZETT
HOGYAN KERÜLJÜK EL – HOGYAN KÚRÁLJUK KI?

 Az elmúlt évekhez képest idén korán beköszöntött az õsz már
szeptember közepén, lehûléssel, sok esõvel, erõs széllel különösen a magunk mögött hagyott héten. Kétségtelenül itt az õsz,
amit nem csak a korai sötétedés, de a megfázás is beárnyékolhat. A korán jött hideg miatt vajon megnövekedett-e az orvosi
rendelõk forgalma? – errõl is érdeklõdtünk.
– Antal Lívia –
– A praxisban és az ügyeletben
is hirtelen megemelkedett azok száma, akik megfázásos tünetekkel kerestek fel – mondta érdeklõdésünkre
dr. Percs Erika, a XI. sz. felnõtt háziorvosi körzet háziorvosa. – Hidegrázással, borzongással, torokfájdalommal, náthával, köhögéssel, rekedtséggel jelentkeztek az erõs lehûléssel beköszönõ õszi idõjárással
összefüggõen. Valószínûsíthetõ,
hogy ezt az átmenet nélkül jött húsz
fokos hõmérséklet-különbséget nehezen tolerálja a szervezet. Ebben a
párás, szeles, esõs idõben, ahogy a
betegek is mondták, könnyen meg
lehet fázni a hétvégi szabadidõs
programokon, ahogy a szüreteken
is. Másrészt megkezdõdött az iskola, az óvoda, ekképpen a nagyobb
közösségben való tartózkodás is
oka lehet a légúti fertõzések terjedésének, melyeket a gyerekek úgymond hazavisznek.
Itt az idõ, hogy ruházatban is évszakot váltsunk, és valóban az idõjárásnak megfelelõen rétegesen öl-

tözködjünk. Ha pedig panaszunk
van, forduljunk háziorvoshoz.
– Tudom, nem könnyû kilépni a
munkából, de már a kezdõdõ tüneteknél jó lenne 2–3 napot otthon tölteni, és meleg teával, vitaminokkal
kúrálni magunkat. Súlyosabb tünetek esetén, mint a kínzó köhögés,
láz, forduljunk háziorvoshoz, és
írassuk ki magunkat táppénzre a teljes gyógyulásig. Sajnos, a betegek
többsége ezt nem engedheti meg,
aminek hetekig elhúzódó, már nehezebben kezelhetõ betegség lesz az
ára. Fontosnak tartom megjegyezni
továbbá, hogy az „egyszerû” megfázásra, náthára elegendõek a tüneti
gyógyszerek, antibiotikum akkor
szükséges, ha nem szûnnek, vagy
súlyosbodnak a panaszok.
Míg ebben a körzetben volt olyan
nap is, hogy tíz akut torok- illetve garatgyulladásos beteget is táppénzre
vettek a múlt héten, addig a gyerekek, úgy tûnik, jobban alkalmazkodtak a hirtelen lehûléshez.
– A betegek száma az iskola- és
óvodakezdéssel nem emelkedett lényegesen – válaszolt kérdésünkre dr.

 A reformáció zenéjérõl tartott
koncerttel egybekötött elõadást
a zalaegerszegi evangélikus
templomban dr. Bencze Gábor,
az Evangélikus Kántorképzõ Intézet vezetõje. Az eseményen
közremûködött a Fõvárosi Protestáns Kántorátus.
szemléltetése volt a magas színvonalon elõadott repertoár.
– B. K. –
Az ismeretterjesztõ koncert fõ
témái az énekelt ige, és ennek
Zenés áhítatra várták a híveket speciális formája, a zsoltárok volaz evangélikus templomba, ahol tak. Az elõbbi feladata, a világi
zenei csemegében részesültek a szövegektõl megkülönböztetni a
résztvevõk. A 21éve alakult Fõvá- biblikusakat. Ezért rendszeresen
rosi Protestáns Kántorátus éneke- énekelve, méghozzá recitálva
sei dr. Bencze Gábor vezetésével hangoztak el az istentiszteleteken.
az 500 éves évfordulóját ünneplõ
– A gépies zeneiségben nem
reformáció zenéjének jellegzetes- az élmény volt a lényeg, de pélségeibõl válogattak. Az egyházze- dául a passiók legfontosabb rénébõl doktorált elõadó zenetörté- szeinél kivirágzott a dallam – jeneti érdekességeket ismertetett, gyezte meg az elõadó, majd a
melynek aláfestése, interaktív többszólamú, s ezért zeneileg ér-

Peitler Gyula, az I. számú körzet
gyermekorvosa. – Valóban több a
megfázásos tünetekkel, lázzal, hasmenéssel, hányással érkezõ gyermek, de ez a napi forgalomban tömegével még nem látszik. Viszont néhány kollégám jelezte, náluk lényegesen több a beteg. Az õszi idõszakra jellemzõ beteghullám, úgy vélem,
késõbb jelentkezik, és ha beindul a
„szezon”, akkor a megfázás és az influenzaszerû panaszok mellett számíthatunk tömeges megbetegedésekre a bárányhimlõ tekintetében is.
A megfelelõ táplálkozás sokat
segíthet abban, hogy komolyabb
megbetegedés nélkül átvészeljük az
õszi-téli idõszakot.
– Nagyon fontos ilyenkor is a bõséges folyadékfogyasztás, hogy segíthessük a szájnyálkahártyán esetlegesen megtelepedett kórokozók
eltávolítását – tanácsolta Monori
Krisztina dietetikus. – Sokan szeretnek ebben az idõszakban teázni,
ilyenkor nagyon hasznos a csipkebogyótea, melyet ne forró, hanem
langyos vízzel öntsünk fel és hagyjuk ázni, így megõrizve C-vitamintartalmának nagy részét. Kiváló melegítõ hatású növény a gyömbér is,
melyet lereszelve szintén langyos
vízzel érdemes felönteni és fél citrom facsart levével gazdagítani. A
gyömbér számos pozitívuma mellett
az immunrendszerre gyakorolt pozi-

tív hatása sem elhanyagolandó, és
este fogyasztva még az elalvást is
segítheti.
Az õsz rengeteg zöldséggel, gyümölccsel örvendeztet meg bennünket. Érdemes minél többféle formában, állagban, nyersen és párolvafõzve is fogyasztani. Nyersen fogyasztva a C-, B-vitaminok õrzõdnek meg jobban, hõkezelt formában
pedig az antioxidánsként funkcionáló színanyagok felszívódását segíthetjük. Nagyon javaslom a cékla,
vöröskáposzta, sütõtök gyakori étrendbe illesztését. Gyümölcsök közül örök favorit az alma, de ilyenkor
jelennek meg a citrusfélék is, melyek C-vitaminban a leggazdagabb
gyümölcsök közé sorolhatók.
A hamar beköszönõ õsz miatt dilemma, vajon befûtsünk-e? Mikor járunk jobban, ha néhány köbméter
gáz miatt kissé megemelkedik szeptemberi gázszámlánk, vagy ha több
ezer forintot költünk gyógyszerre?
– Az elmúlt héten már kedden
befûtöttünk az általunk üzemeltett
társasházakban, mert véletlenül
sem szeretnénk, hogy a hideg lakásokban megfázzanak a lakók.
Egyébiránt változott a törvény, október 15-e helyett immár szeptember
15-e a hivatalos fûtési szezon kezdése – tájékoztatott Borsos Andrásné közös képviselõ.

ADAKOZNI JÓ!

A KÓRHÁZ ONKOLÓGIAI OSZTÁLYA KAPJA A TÁMOGATÁST
 „Zalaegerszeg az összefogás és a jótékonyság városa” – fogalmazott Balaicz Zoltán, amikor az Országos Vadpörkölt- és
Borfesztivál – Zalai teríték fõzõversenyén összegyûlt mintegy 1,5
millió forintot átadta az Akarattal és Hittel Alapítvány számára.
Mint fogalmazott, a fõzéshez
kapcsolódó rendezvényeknek jó
üzenete van, meg tudják szólítani
az egerszegi polgárokat a fesztiválok alkalmával, melyeknek jótékonysági jelleget is adnak. Ez jó
hatással van az emberekre, és az
a tapasztalat, hogy igény van az
összefogásra, mert ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy bizonyos támogatott célok megvalósulhassanak. A 2013-ban alakult „Akarattal
és Hittel Alapítvány” a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház onkológiai
osztályát segíti.
Dr. Máhr Károly osztályvezetõ
fõorvos köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették a rendezvényt és hozzájárultak ahhoz,
hogy minél több adomány érkezzen az alapítvány számlájára.
Szólt arról, hogy az onkológiai betegségek sok családot érintenek,

ezért fontos az osztály felszereltségének javítása, mûszerek beszerzése, a betegellátás színvonalának emelése. Mint fogalmazott, az onkológia egy gyorsan fejlõdõ tudományág, és az orvosoknak, valamint a szakdolgozóknak
folyamatosan tanulniuk kell az
újabb és újabb terápiás eljárásokat. Ezért a szakmai rendezvényeken való részvételt nagyon fontosnak tartják és támogatják a szakmai fejlõdés érdekében. Úgyszintén az állampolgárok tájékoztatását, hogy tudják, milyen új kezelési lehetõségek vannak, milyen
gyógyszerek állnak rendelkezésre.
Legközelebb szeptember 29-én
fél hatkor a Dísz téren az emlõrák
elleni világnap alkalmából rendezett eseményen találkozhatnak az
alapítvány képviselõivel.

MEGTISZTULVA, ÚJRAHANGOLVA

(Folytatás az 1. oldalról.)
hogy a munkálatok nagyon szûk sejei koncerttel kapcsolatban elA mostani szervizelés gyakorla- helyen folynak, épp hogy elfér két mondta: az orgonaünnep valójában
tilag a sípok tisztítását, átfújását ember a sípok között az emeleti ré- egy „orgonapárbaj” lesz, Mátyás
jelenti. A legnagyobb sípok 5,5 szen. A blokkokba elhelyezett sí- István zalaegerszegi születésû, jeméteresek, a legkisebbek 5 milli- pokat – a nagyméretûeket kivéve – lenleg Bécsben élõ orgonamûvész
méter körül vannak. Összesen leszerelik; portalanítják, átfújják. és Elekes Zsuzsa Liszt- és Bach2470 darab sípból tevõdik össze a Két, Budapestrõl érkezett szakem- díjas orgonamûvész hangversehangszer, aminek jó része a kö- ber végzi a karbantartást. Egyikük nyére kerül sor. Az elõadók egyzönség elõtt rejtve van. Egy kéthe- orgonaépítõ, a másik pedig fúvós- mást váltva adnak majd elõ orgotes munkafolyamatról van szó, hangszerkészítõ és -javító mester. namûveket, ám egy igazi ritkaságra
dekesebb hangzású recitálásra is melyet a város önkormányzata tá- A tisztítását természetesen újra- is készülnek: a koncert végén
mogat.
hangolás is követi.
mutattak példát a kórussal.
ugyanis egy négykezes játékkal is
A dolog nehézsége abban rejlik,
A mûvészeti titkár az október el- megörvendeztetik a közönséget.
A reformáció korában aztán
anyanyelvi lett az istentisztelet. A
latin németre váltott, ami a magyaroknak fából vaskarika volt csupán,
amíg késõbb meg nem jelentek a
magyar szövegek is. Ez utóbbiak
kezdetben a német zenét követték,
viszonylagos pontossággal. Így
szeptember 1–január 31. közötti 5 hónapjára, valamint a II.
 Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 2017. április 13-i
szólalt meg például néhány „aranyfélév február 1–június 30. közötti 5 hónapjára szól. A felsõülésén
együttmûködési
megállapodást
kötött
a
Zalamondás”, tette hozzá az elõadó
oktatási ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy
egerszeg
Felsõfokú
Oktatásáért
Közalapítvánnyal
a
zaA koncerten felhangzott malaegerszegi felsõoktatási intézményekben tanuló hall- összegben kerül sor a döntést követõ hónap 15. napjáig.
gyar zenemû is, Sulyok Imrétõl, a
gatóknak adható felsõoktatási ösztöndíj támogatás bizXX. század egyik meghatározó
Az ösztöndíj igénylése:
tosításáról, melyhez az anyagi forrást továbbra is
evangélikus zeneszerzõjétõl.
• A felhívás a felsõoktatási ösztöndíj igénylésére félZMJV Önkormányzata biztosítja.
évenként kerül meghirdetésre, ennek alapján az ösztöndíjat félévenként kell megpályázni.
A Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány a
mai nappal pályázati felhívást tesz közzé felsõoktatási ösz- • A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók jelen pályázat kiírását követõen a 2017. október 2–13. kötöndíj támogatás elnyerésére.
zötti idõszakban nyújthatják be kérelmüket a ZalaA felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót a minegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány
tatantervben meghatározott képzési idõig, de legkésõbb
Karrier Irodájában. A postai úton feladott kérelmek
az attól számított egy évig illeti meg. A tanulmányi idõbe
esetében a feladás dátuma a mérvadó, így a pályázanem számítanak bele a külföldön végzett tanulmányok,
tot legkésõbb október 13-án postára kell adni. A pávalamint a hivatalosan igazolt rendkívüli események (így
lyázati kiírás közzétételét megelõzõen és a kérelmek
különösen betegség, baleset) miatti halasztás idõszakai.
benyújtási határidejét követõen beadott kérelmek elNem kaphat támogatást az a hallgató, aki az igénylést
utasításra kerülnek.
megelõzõ lezárt félévben, illetve az igénylés félévében
passzív jogviszonnyal rendelkezik, illetve az az igénylést • A pályázók köre (a) és (b) pontjában meghatározott
hallgatók formanyomtatványon nyújthatják be kérelmegelõzõ lezárt félévben nem teljesített minimum 5
müket, melyhez csatolni kell a felsõoktatási intézkreditet.
mény által kiállított, a kérelem benyújtásakor érvényes hallgatói jogviszonyigazolást, az elõzõ félévrõl a
A pályázók köre:
lezárt leckekönyv hiteles másolatát. Az elsõéves hallFelsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján
gatók õsszel értelemszerûen csak hallgatói jogviaz a
szony-igazolást és adatlapot nyújthatnak be.
a) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkezõ
A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt a Zalaegernappali tagozatos hallgató, aki a Pannon Egyetem
Mérnöki Kar Zalaegerszegi Mechatronikai Képzé- szeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány Karrier Iroda és
si és Kutatási Intézetében mûszaki mérnök kép- Diákcentrumába kell eljuttatni írásban, vagy személyesen
zésen az elsõ diploma megszerzése érdekében hétfõ–péntek 8–12 óra között Gasparich M. u. 18/A. F.
épület, fsz. 27. (BGE GKZ)
BSc/BA képzésben végzi tanulmányait,
b) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkezõ hétfõ–csütörtök 12.30–16.30 óra, illetve pénteken
nappali tagozatos hallgató, aki Zalaegerszeg vá- 12.30–14.00 óra között Landorhegyi u. 33. fsz. (PTE
ros közigazgatási területén mûködõ, bármely ál- ETK ZKK)
A formanyomtatványok beszerezhetõk a ZFOK Karlamilag elismert felsõoktatási intézményben (BGE
GKZ, PTE ETK ZKK) az elsõ diploma megszerzé- rier Iroda és Diákcentrumában, valamint letölthetõk a
se érdekében BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben Közalapítvány honlapjáról az alábbi elérhetõségen:
http://zfok.zalaegerszeg.hu/karrier-iroda/ osztondijak
végzi tanulmányait.

KONCERTTEL KIEGÉSZÍTVE
ELÕADÁS A REFORMÁCIÓ ZENÉJÉRÕL

FELHÍVÁS

ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI

ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉRE

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Az ösztöndíj mértéke, folyósítása:
Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány
• A pályázók köre a) pontjában meghatározott esetben
Karrier Iroda és Diákcentrum
max. 15.000 Ft/hó
8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 18/A.
• A pályázók köre b) pontjában meghatározott esetben
Tel.: 30/322-6838
5.000 Ft/hó
E-mail: karrier@zalaegerszeg.hu
A felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév
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Kultúra

EZER CELSIUS-FOK FELETT ÉGET
A KORONGOZÁS A RÉGI, DE ÚJ A MÁZ

 Mázakkal játszik, oxidokkal meg hõfokokkal kísérletezget. Miközben beszél, kémiaórán érzi magát az ember. Pedig ez egy fazekasmûhely. A háttérben Metallica szól (az interjú kedvéért halkabbra veszi a Nothing else matters-t). Csuti Tibor azt mondja,
népzenére nem lehet korongozni.
– pánczélPetra –
Legalábbis, õ nem tud. Valami
ütõsebb kell, energikusabb, ezért
inkább rockot vagy heavy metalt
hallgat, miközben formázza az
agyagot. Persze ez az agyag nem
az az agyag, mint amivel a régi népi cserepek készültek, s a máz is
inkább napjaink dizájnjához illeszkedik. Többek között errõl is beszélgettünk vele.
– Mintha a népmûvészet és az
iparmûvészet határán mozognának a tárgyak. Minek tekinthetõk:
alkotásoknak, termékeknek vagy
lakásdíszeknek?
– Fazekas vagyok, nem mûvész, az elsõdleges célom pedig
az, hogy használati és valóban
használható tárgyakat készítsek.
Persze egy-egy edényben benne
vannak a saját gondolataim is, de
ez nem mûvészkedés akar lenni.
Sokkal inkább játék, kísérlet. Olyan
dolgokat szeretnék létrehozni, amik
a mai modern korban, a mai lakásés konyhaviszonyok között is megállják a helyüket. Mikróban, vagy
mosogatógépben sem mennek
tönkre.
– Mert a hagyományos fazekastermékek azt nem bírják?
Egyáltalán mitõl tekinthetõ hagyományosnak vagy modernnek

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az evés ezenkívül egyfajta jutalmazás, örömforrás is lehet. Sok
esetben pedig indulat vezérelt
evésrõl van szó. Érdekes elgondolkodni azon is, hogy míg a régi
korok embere sokszor az éhség
ellen küzdött, a modern ember le
tudja élni úgy az életét, hogy szinte sosem éhes!
Az evési ingert – illetve egy vélt
éhségérzetet – ugyanis számos
más inger kiválthatja, és erre játszanak rá a reklámcégek. Ügyes
marketingtrükkökkel szépen fel is
hizlalták az újkori társadalmat. Folyamatosan „túlfogyasztunk”, „túlvásárolunk”, „túleszünk”. Éves
szinten átlag 100 kilokalóriával
eszünk többet naponta. Ezt nem is
lenne nehéz visszafogni vagy ledolgozni, hiszen körülbelül 15002000 méteres gyaloglásnak felel
meg ennek „elégetése”.
A fogyasztás népszerûsítése
mellett ott van a fogyásra való
folyamatos ösztönzés is. Több
ezer fogyókúra-hirdetés kering a
világhálón, a testedzéseknek és
a diétáknak „gurui” vannak. Egyfajta vallássá kezd válni az evés,

ség. Az ólmos és a bolti máz helyett hamumázat használok, ami tulajdonképpen annak az agyagnak a
híg pépjébõl készül, amibõl egykoron a régi fazekastermékek születtek. Ehhez jön hozzá a tölgyfahaegy kerámia? Pláne, ha midkettõ muból készült lúg, illetve a színekorongozással készül.
zéshez a különféle oxidok; vas, réz,
– A korongozás valóban az vagy mangán és kobalt. Attól fügalaptechnika. Viszont nem mind- gõen, hogy a máz milyen vastagegy, hogy utána mi történik. Milyen
mázat használ valaki, és milyen hõfokon éget. A régi népi cserépedények ólmos mázréteget kaptak,
fémoxidokkal kapták meg a színüket, és 980–1000 Celsius-fok között égették ki õket. Egyre inkább
úgy látom, hogy manapság a magasabb hõfok felé kell elmenni. Én
1000 fok felett égetek. Az ólmos
mázat gyakorlatilag el lehet felejteni, mert káros az egészségre.
Emiatt aztán a mai edények színei,
mintái mások. Persze jók és szépek a hagyományos cserepek is,
de mindennapos használatra kevésbé alkalmasak. Porózus szerkezetük miatt például nem jó mikrohullámú sütõbe tenni õket, mert az
edény forró lesz, de a benne lévõ
folyadék nem. Míg a magasabb hõmérsékleten égetett, tömörebb ságban kerül fel az edényre és miszerkezetû edényeknél ez épp for- lyen hõfokon égetjük ki õket, különdítva van.
féle színeket és árnyalatokat kap– A díszítést és a színeket ho- hatunk. Kékes, szürkés, vöröses,
gyan módosítja ez az eljárás?
narancsos, barnás, de egészen sö– Teljesen! Ahogy mondtam, az tét, majdnem fekete színek is lehetúj cserepeken nem lehet a régi nek. Már 40 fok különbség is jelentechnikákat alkalmazni. Ami más tõsen
módosíthatja
az
színvilágot is eredményez. Kicsit árnyalaktokat. Az égetés során pefakóbbat, de sok benne a lehetõ- dig mintázatok is kirajzolódnak a hõ

hatására; 1200 fokon például kissé
korallos lesz a felület. Most a színeken túl ezekkel is kísérletezem. Azt
is elárulom, hogy nem minden sikerül elsõre…
– Egy kicsit kémikusnak is
kell lenni?
– Érdekes ez, mert a korongozást és magát a fazekasmesterséget itt tanultam a gébárti Kézmûvesek Házában egy kurzuson. Akkor
még ezek a kémiai folyamatok anynyira nem kerültek fókuszba. Most
kezdek jobban elmélyülni az oxidok
meg a hõmérsékletek világában.
Rengeteget segít a tanulásban az
internet. A világ minden pontjáról
próbálom begyûjteni az információkat és a szakmai újdonságokat. Mindig kutatok a friss dolgok után. És
hát, azokkal is tartom a kapcsolatot,
akik érdeklõdnek a munkáim iránt.
– Mi inspirált annak idején,
hogy a hagyományostól eltérõ
kerámiákat készíts, és mennyire
fogadja el a szakma a modernebb technikával készült fazekastermékeket?
– A GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Mûvésztelep jó pár évvel
ezelõtt kerámiatelepként mûködött,
melynek vezetõje akkor a lengyel
származású, Pécsett élõ Krawczun
Halina keramikus volt. Az alkotótáborban lévõ mûvészek és az itt készült munkák nagyon hatottak rám,
illetve a Németh János keramikusmûvésszel végzett közös munka is.
Szóval megtetszett maga a kerámiamûvészet, és bár maradtam fazekas, a munkáimra hatással van-

VALAKI ESZIK BENNÜNK!
TÚLEVÉSRÕL ÉS FOGYÁSRÓL A PSZICHO ESTEN

melynek újabb és újabb messiásai születnek. Nem a szakemberekre (orvosokra, dietetikusokra)
hallgatunk, hanem a gurukra.
Nem csoda, hogy ilyen közegben egyre több az evészavarral
küzdõ ember – fõleg nõ. Az
anorexia és bulimia nervosa
mellett egyre több az orthorexiás
beteg. Vagyis aki az egészséges
táplálkozás babonás függõségében él, és emiatt alig eszik, alig
él társasági életet. Döbbenetes
adat, de a serdülõ lányok mintegy 50 százaléka fogyókúrázott
már. nyilván nem egészségügyi,
hanem „attraktív” célok érekében. A pszichológusnak az egyik
legabszurdabb esete az volt,
amikor egyik páciense egyszerre volt vegetáriánus és a paleolit
diéta követõje. Az is elmondható, hogy a fiatal lányok evési za-

varainak hátterében leginkább a
családi viszonyok (fõleg anya-lánya kapcsolat) zavarai állnak –
különösen igaz ez az anorexiára.
Hogy mégis mit és mennyit
együnk, hogy ne hízzunk, vagy

mértékkel. Az önkontroll nagyon
fontos, mint ahogyan az is, hogy
ne hagyjuk magunkat a reklámok
és folyton változó diétadivatok által befolyásolni, illetve a boldogságunkat ne a fogyasztás mennyiségével mérjük.

fogyjunk le kórosan, arra nyilván
egy dietetikus tudna megfelelõen
válaszolni. Amit a pszichológus
ebben az esetben javasolhat az
az, hogy mindent lehet, de csak

Adott esetben pedig ne féljünk
szakemberhez, pszichológushoz
fordulni segítségért. A hosszú távú
egyensúlyt ugyanis ez tudja megalapozni.

nak ezek az alkotások. Hogy a
szakma mit szól hozzá? Egyre inkább nyitottak, hiszen ez a jövõ. 15
éve vagyok a Fazekas Szakbizottság tagja, ott is ezt tapasztalom.
Persze, az idõsebbek jobban ragaszkodnak a hagyományos technikákhoz, de a fiatalabb korosztályok ötleteit, új eljárásait már nem
lehet kikerülni. És a közönség is
igényli a modernebb termékeket.
– Ha már a GébArt-i mûvésztelep szóba került: az idei festõtáborban az egyik képzõmûvészszel, a brazil Tarciso Viriatoval
volt egy közös „projekted”. A
Facebook-oldaladon viszont többen kritizálták ezt az alkotást...
– Nem értem, miért! Le is írtam
ott, hogy nem értek egyet ezekkel a

véleményekkel. Fantasztikus képei
vannak a srácnak, nekem nagyon
tetszettek a színes grafikái. A közös
munkánk tulajdonképpen az volt,
hogy készítettem neki néhány
edényt, köztük egy palackot, õ meg
megfestette a saját stílusában; a
saját színeivel és grafikai megoldásaival. Szerintem zseniális lett! Nyitott vagyok a kortárs mûvészetekre,
adott esetben lehet kapcsolódási
pont a fazekasság és a képzõmûvészet között. Annál is inkább mondom ezt, mert eredetileg grafikusnak készültem… csak nem vettek
fel a fõsulira. Aztán jött a katonaság, meg a rock and roll. Végül a
kerámiánál kötöttem ki. De nem bánom, hiszen a lehetõségek tulajdonképpen végtelenek.

KÖZÖS PROJEKT A MURA MENTÉN

 Határon átnyúló európai uniós pályázat adta lehetõségekkel élhet a következõ másfél évben Zala megye és a Muravidék.
– b. k. –
A projekt fõ célja egy új turisztikai útvonal kiépítése, népszerûsítése, mely a természetes anyagokat felhasználó kézmûveseket köti
össze a Mura két partján. Valamint
a kapcsolatok erõsítésére, a már
meglévõ programok színesítésére, turisztikai információs pontok
kiépítésére is lehetõség nyílik. A
program vezetõ partnere a Zala
Megyei Népmûvészeti Egyesület.
Sajtótájékoztatón ismertette a
projekt részleteit Prokné Tírner
Gyöngyi, a Gébárti Kézmûvesek
Háza, úgyis mint leendõ információs pont, szakmai vezetõje. A
program célcsoportját nemcsak a
kézmûvesek adják, hanem a hátrányos helyzetûek, akik számára
ingyenes kézmûvesképzési lehe-

tõséget kínálnak, valamint a turisztikában érintettek, a rendezvények
látogatói és a fiatalok, akik a közös
kultúrával, az õsi gyökerekkel ismerkedhetnek meg. A kézmûvesképzés mellett a szakembereknek
horvát–magyar nyelvoktatást is
célul tûztek ki, valamint a marketingben való jártasság növelését.
Speciális nevelésként dudatábort
szerveznek majd, ahol a Muravidéken egyedüli 3 sípos õsi hangszer kerül a középpontba.
A projektnek saját weboldala és
logója lesz, valamint az ismertségét reklámfilm növeli. A támogatásnak köszönhetõen pedig gazdagodhat többek között a Zalaegerszegen már évek óta hagyományos horvát–magyar pünkösdi
rendezvény és a fazekastalálkozó
is.
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Városháza

FELHÍVÁS

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2017. szeptember
26-án (kedden) a Szociális és Igazgatási Osztály Nyilvántartási Csoportjánál (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. földszint) Egerszeg-kártya és
lakcímnyilvántartási ügyekben az ügyfélfogdás szünetel.

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

ELADÓ INGATLAN
–

BALATONBERÉNY, BÉKE U.

64.

SZ. ALATTI ÜDÜLÕ

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján, Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Balatonberény,
Béke u. 64. szám alatti 845 hrsz-ú, kivett üdülõépület, udvar megnevezésû ingatlan 1/2-1/2 tulajdoni hányadát:

Bérbeadás idõtartama maximum 5 év.
A pályázat jeligéje: „NLC helyiségbérlet – 171004.”

Megnevezés

Alapterület

Kovács Károly tér 1.
2947/2/A/3 iroda/üzlet
(csökkentett induló áron)

94 m2

Cím (Zalaegerszeg)

Helyrajzi
szám

Alapár

Fizetendõ
óvadék

Fizetendõ
pályázati
biztosíték
(havi bruttó
bérleti díj)

2196 Ft+ÁFA/m2/hó

524.316 Ft

262.158 Ft

A pályázat beadásának határideje: 2017. október 19. 9 óra 30 perc.
A pályázat bontásának idõpontja: 2017. október 19. 9 óra 45 perc.
A pályázati tárgyalás és a versenytárgyalás idõpontja: 2017. október 19. 10 óra 00 perc.
Pályázati ajánlat hiánya vagy érvénytelensége, vagy a versenytárgyalás eredménytelensége esetén
havi rendszerességgel 2018. április 19-ig bezárólag ismételt pályázati tárgyalást és versenytárgyalást
tartunk minden hónap második csütörtökén 10 óra 00 perckor. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatához pályázati ajánlatot e napokon 9 óra 30 percig lehet benyújtani, a pályázatokat 9 óra 45
perckor bontjuk.
A pályázati tárgyalás és a versenytárgyalás helye:
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19., II/210. számú iroda
Tel.: 92/502-129, 92/502-204
Információ kérhetõ: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19., II/210. számú iroda
Tel.: 92/502-129, 92/502-100/204
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., fsz. 2. iroda,
Tel.: 20/849-2330, 20/849-2328, 20/849-2466
Az ingatlan megtekintése elõre egyeztetett idõpontban munkanapokon 9 és 15 óra között biztosított.
Kikiáltási ár: összesen bruttó 32.234.000 Ft
ZMJV Önkormányzata 1/2 tulajdoni hányadát illetõen: 14.200.000 Ft (áfamentes)
NMJV Önkormányzata 1/2 tulajdoni hányadát illetõen: 14.200.000 Ft (+áfa), azaz bruttó 18.034.000 Ft
A kiírók fenntartják a jogukat arra, hogy a pályázati, illetve a versenytárgyalási felhívást pályázat beadásának határidejére meghatározott idõpontig kártérítési vagy kártalanítási kötelezettség nélkül visszavonhatják.
A kiírás teljes szövege ZMJV Önkormányzat www.zalaegerszeg.hu hivatalos internetes honlapján a
Hirdetmények, pályázatok rovatban Pályázatok menüpont alatt megtekinthetõ.

A helyiségre 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 áron.

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:

2017. október 3. (kedd) 12.00 óra

Versenytárgyalás idõpontja:

2017. október 4. (szerda) 11.00 óra

Helyszíne:

LÉSZ Kft. tárgyalója, 8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.

Bérleti szerzõdés megkötésének várható idõpontja:

2017. október 5-tõl

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 befizetett pályázati biztosíték az elsõ havi bérleti
díjra kerül beszámításra).

FELHÍVÁS A „BEFEKTETÉS A JÖVÕBE” ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI
ÖSZTÖNDÍJ TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJÁNAK IGÉNYLÉSÉRE
 Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 2011. decem- Az ösztöndíj igénylése:
ber 2-i ülésén megalkotta a zalaegerszegi hall- • A „Befektetés a jövõbe” zalaegerszegi felsõoktatási ösztöndíj igénylésére a felhívás félévengatóknak adható „Befektetés a jövõbe” zalaként kerül meghirdetésre, ennek alapján az
egerszegi felsõoktatási ösztöndíj pályázati felösztöndíjat félévenként kell megpályázni.
tételeit tartalmazó 27/2011. (XII. 02.) sz. rende• A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók jeletét. E rendeletet Zalaegerszeg Megyei Jogú
len pályázat kiírását követõen a 2017. októVáros Közgyûlése 2017. február 1-i hatállyal az
ber 2. és október 15. közötti idõszakban
alábbiak szerint módosította:
nyújthatják be kérelmüket Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, KultuZalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése
rális Ifjúsági és Sportbizottságához. A postai
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága a
úton feladott kérelmek esetében a feladás dátumai nappal pályázati felhívást tesz közzé TANULma a mérvadó, így a pályázatot legkésõbb októMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ támogatás elnyerésére.
ber 15-én postára kell adni. A pályázati kiírás
A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót az
közzétételét megelõzõen és a kérelmek benyújelsõ alkalommal benyújtott kérelméhez csatolt, a feltási határidejét követõen beadott kérelmek elsõoktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói
utasításra kerülnek.
jogviszony-igazoláson „a hallgatói jogviszony megszûnésének – a tanulmányi teljesítmény és követel- • A hallgatók legalább egy érvényesen befejezett
tanulmányi félévet követõen nyújthatnak be kémények alapján – becsült idõpontja” rovatban feltünrelmet a tanulmányi eredményhez kötött felsõtetett idõpontig, de legkésõbb attól számított egy
oktatási ösztöndíjra a 27/2011. (XII. 02.) sz. önévig illeti meg. A tanulmányi idõbe nem számítanak
kormányzati rendelethez csatolt formanyombele a külföldön végzett tanulmányok, valamint a hitatványon. A kérelemhez mellékelni kell az akvatalosan igazolt rendkívüli események (így különötuális félévre vonatkozó hallgatói jogviszony-igasen betegség, baleset) miatti halasztás idõszakai.
zolást és az elõzõ félévrõl a lezárt leckekönyv
Az ösztöndíj igénylésére utolsó alkalommal közvetmásolatát, vagy az azzal egyenértékû és azolenül a tanulmányok befejezését követõ félévben
nos információkat tartalmazó elektronikus dokuvan lehetõség, ha a hallgató eredményei (abszolutómentumnak az illetékes tanulmányi osztály által
rium, diplomaeredmények) a feltételeknek megfelelaláírt és lepecsételt eredeti példányát, valamint
nek, és a fent jelölt idõhatárt nem lépte túl.
– ha szükséges – a maximálisan megszerezhetõ kreditpontok tanulmányi osztály általi hivataA pályázók köre:
los igazolását is. Leckekönyv hiányában a heA rendelet szerint felsõoktatási ösztöndíjban
lyette csatolt dokumentumnak alkalmasnak kell
részesülhet kérelme alapján az a zalaegerszegi
lennie arra, hogy abból az érdemjegyek számtalakóhellyel rendelkezõ, legalább egy félévet
ni átlaga kiszámítható legyen.
már sikeresen elvégzett nappali tagozatos hallA kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt Zalagató, aki bármely államilag elismert felsõoktatási
intézményben az elsõ diploma megszerzése ér- egerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivadekében BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben tala Humánigazgatási Osztályára kell eljuttatni
végzi tanulmányait, és a kérelem benyújtását írásban vagy személyesen hétfõ–csütörtök 8–12
megelõzõ tanulmányi félévben a hivatalosan be- és 13–16.30 óra, illetve pénteken a 8–12 óra közötjegyzett és az 1–5-ös számtani skálán érdem- ti idõszakban.
A formanyomtatványok beszerezhetõk a Poljeggyel minõsített tantárgyi osztályzatainak
számtani átlaga mûszaki és egészségügyi kép- gármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán, a
zés esetén legalább 4.00, egyéb képzéseknél Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (a portai
legalább 4.50, valamint legalább a 30, vagy a fel- recepción), valamint letölthetõk Zalaegerszeg Mesõoktatási intézmény hivatalos igazolása alapján gyei Jogú Város honlapjáról az alábbi elérhetõséhttp://zalaegerszeg.hu/tart/index/134/
az adott félévben maximálisan teljesíthetõ geken:
Oktatasi__kulturalis_ugyek,
kreditpontot megszerezte.
valamint: http://zalaegerszeg.hu/felsooktatas.
Az ösztöndíj mértéke, folyósítása: 5.000 Ft/hó
A felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az További információ:
Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal
I. félév szeptember 1–január 31. közötti 5 hónapjáHumánigazgatási Osztály
ra, valamint a II. félév február 1–június 30. közötti 5
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.
hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyósítáTel.: 92/502-189, 92/502-190
sára tanulmányi félévenként egy összegben kerül
E-mail: szabina.farkas@ph.zalaegerszeg.hu
sor a döntést követõ hónap 15. napjáig.

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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KIS DOLGOKON MÚLIK A HELYEZÉS ELÕRELÉPÉST TERVEZNEK A ZTE NKK-NÁL

KIÉLEZETT BAJNOKSÁGRA SZÁMÍT A VEZETÕEDZÕ NEM LESZ KÖNNYÛ FELADAT A LEGJOBB 6 KÖZÉ JUTNI

 Az elmúlt bajnoki idényben messze várakozáson felül szerepelt
a Zalakerámia ZTE NB I-es férfi kosárlabdacsapata. A megszerzett bronzéremmel magasra tették azt a bizonyos lécet. A csapat
azonban az új idényre átalakult.
– Elõrébb tartanánk a felkészülésben, ha nem kellett volna légióst cserélnünk – vélekedett Bencze Tamás vezetõedzõ. – Támadásban és védekezésben is akad
még pótolnivalónk, de igyekszünk
jól hajrázni. A felkészülési mérkõzések egyértelmûvé tették, hogy
kell még egy irányító. Vaughn érkezett is hozzánk, a Göcsej Kupán
bizonyíthat. Messze nem vagyunk
tehát készek, legalább két hónap
kell, hogy a játékosok összecsiszolódjanak csapattá.
– Azaz menet közben kell
összeérniük...
– Minden csapat így van ezzel.
Hat új játékos érkezett hozzánk,
akibõl öt meghatározó, a négy légiós és Horváth Ákos. Õk erõsen
benne lesznek a rotációban. Megvan a türelem részünkrõl, és úgy
látom, a szurkolók részérõl is. Mindig, mindenhol gyõzni akarunk,
még akkor is, ha az ellenfél az
esélyesebb.
– Tavaly bronzérmes lett a
csapat. Elvárni ismét az éremszerzést nagy hiba lenne, de
hová helyezné el az átalakult
ZTE-t?
– Van öt csapat, amelynek a
költségvetése nagyobb, mint a
miénk, ebbõl következik, hogy a
játékosállománya is jobb. A Szol-

nok, az Alba, a Falco, a Körmend
és a Paks elõttünk jár. Van öt csapat, amely hasonló anyagi kondíciókkal bír, mint a ZTE. Persze nem
csak a pénz számít, egy fél évnek
el kell telnie, mire kialakulnak az
erõviszonyok. Jó lenne a legjobb
ötbe kerülni, de minimálisan a 8
közé.
– Marad a ZTE játékstílusa?
– Arra törekszünk, hogy maradjon. Látni kell, hogy a mai ZTE
más, mint a tavalyi. A szurkolók ne
keressenek Ubillát a pályán, nem
lesz ott Drungilas sem. Lesz viszont Radics a palánk alatt, aki támadásban meghatározó szerep-

hez jut. Jeffers személyében van
egy mozgékony centerünk. Simmons teljesen jól irányít, sok gólpasszt ad, mellette dob 10–12
pontot. Remélhetõen Vaughn személyében lesz egy másik irányítónk, bár más stílussal. Mellettük
ott lesz a magyar érkezõ Horváth
Ákos, akit nem kell bemutatni a
szurkolóknak, valamint a régiek,
Benke, Mohácsi és Szabó. Ha négyen jól játszanak a nyolcas rotációból, bárhol esélyünk lehet nyerni.
– Már említette, hogy alapcél
a nyolc közé kerülés...
– Tudom, többen megköveznek
érte, de így van. A tavalyi évre
visszatekintve, kis dolgokon múlott
a jó szereplésünk. Az alapszakasz
végén jobb kosárkülönbséggel kerültünk a Kaposvár elé. A felsõházi középszakaszban nem nyomta
a vállunkat az esélyesség terhe.
Ellenkezõ esetben a középházban
már közel sem lett volna így. Más
szemszögbõl nézve viszont, ha az
Alba ellen az elsõ gyõztes mérkõzés után többet pihenhetünk, még
szebb évünk lehetett volna. Az idei
bajnokságban is kis dolgokon múlnak majd a helyezések.
– Mennyire kapnak lehetõséget a fiatalok?
– Lehet követelni õket a pályára, de több edzõmérkõzés megmutatta, hogy 15 pontos elõny is
pillanatok alatt elmehet. Az edzõ
meg a „fejével” játszik, ha elmaradnak az eredmények.

Diák II. (2006–2007). 26 kg: 2.
Baranyai Richárd (Landorhegyi).
29 kg: 1. Baranyai Adolf (Landorhegyi). 32 kg: 1. Cséri Csenger
(Mindszenty). 35 kg: 2. Henczi

Marcell (Eötvös), 3. Kert Attila
(Kehidakustány). 38 kg: 3.
Henczi Benjamin (Eötvös). 42 kg:
1. Mészáros Ágoston (Zrínyi gimnázium). 46 kg: 1. Varga Zalán

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Ipartechnika Gyõr–ZTE ZÁÉV 2:6 (3375-3443)
Szuperligás nõi tekemérkõzés. Gyõr.
ZTK FMVas–Ferencvárosi TC 6:2 (3526-3403)
Szuperligás férfi tekemérkõzés. Zalaegerszeg.
ZTE FC–Budafoki MTE 2-2 (0-1)
NB II-es férfi labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.
SC Sopron–ZTE FC 2-1 (2-0)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés, Sopron.
Tarr Andráshida SC–Érdi VSE 1-1 (1-1)
NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkõzés, ZalaegerszegAndráshida.
Gyenesdiás Kinizsi SK–Kaposi Transport Csács-SE 1-2 (1-0)
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés, Gyenesdiás.
Egerszegi KK–Büki TK 19-32 (7-16)
NB II Északnyugati csoport nõi kézilabda-mérkõzés.
EVO Zalavíz SE–Dunaújvárosi Egyetem Diák Sportegyesület II.
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NB III-as férfi asztalitenisz-mérkõzés, Zalaegerszeg.

– A sérüléseket leszámítva
tervszerûen haladtunk az edzésmunkával – hangoztatta Gáspár
Dávid vezetõedzõ. – Nagy kérdés, az elsõ mérkõzésen rendelkezésemre állnak-e a maródiak?
A lányok becsülettel dolgoztak a
felkészülés során, reménykedem,
hogy ez visszaköszön a mérkõzéseken .
Milyennek tartja a csapat idei
játékoskeretét? Jobb, mint a tavalyi?
– A keret játékerejével elégedett vagyok, a pénztárcánkhoz
mérten jól erõsítettünk. Sok magyar játékos távozott, helyükre
hazai kosárlabdázót nem sikerült
igazolnunk, így több a légiós a
keretünkben. Sok fiatal játékosunk van, akik még nem játszottak az NB I A-csoportjában, nem
rendelkeznek rutinnal. A négy légiós igazolása logikus és szükségszerû volt. Az elsõ hatban
végzett együttesekkel fontos volt
tartani a lépést. A bajnokság során eldõl, hogy az erõsebb kere-

tünkkel sikerül-e az elõrelépés.
Az eddigi tapasztalataim nagyon
jók, remélem, hogy ez sikerül
majd.
– Az edzõmérkõzések pozitív
képet mutatnak, erre alapozhatnak…
– A gyakorlómérkõzések eredményei biztatóak, de messzemenõ következtetést ezekbõl nem

szabad levonni. A felkészülés során a csapatok teljes mértékben
nem terítik ki „kártyáikat”, játékosaik még nem eléggé frissek. A
bajnokság az egy másik mûfaj.
– A célkitûzést már megfogalmazták?
– A tavalyi bajnokságban kialakult egy hatcsapatos élboly, ide
szeretnénk beférkõzni, ami cseppet sem ígérkezik könnyû feladatnak. A mögöttünk lévõk közül a
PINKK Pécs erõsödött, s a Vasassal is számolni kell. Fiatal, kellemetlen stílusban játszó csapat. Az
alapszakasz elsõ felében kiderül,
mennyire sikerült felzárkóznunk az
elsõ hathoz. Reménykedem a hatodik hely megszerzésében, ami
kemény meló lesz.
– A nõi mezõny páratlan létszámú, s az egyébként kiesõhelyen végzõ MTK is bent maradt...
– Szabadnappal kezdünk, igazából egy hétközi fordulóval indul
számunkra a bajnokság. A szövetség szerette volna 12-re emelni a
létszámot, de senki nem vállalta a
szereplést a magasabb osztályban. Tavaly sem volt kiesõ, úgy tudom, idén sem lesz. Talán jövõre
teljes lesz a létszám.

KETTÕS HAZAI SIKER A GÖCSEJ KUPÁN

 Negyvennyolcadik alkalommal rendezte meg a Zala Megyei
Kosárlabda Szövetség a Forest Hungary Göcsej Kupát. A nõknél és a férfiaknák egyaránt négy együttes lépett pályára. Az indulók között ott volt a ZTE NKK nõi és a Zalakerámia ZTE férficsapata is. A torna ezúttal teljes hazai sikerrel zárult. A férficsapat veretlenül lett elsõ, a nõk két gyõzelemmel és egy vereség(Öveges), 3. Lendvai Miklós (Dó- gel hódították el a trófeát.
zsa).
Diák I. (2004–2005). 46 kg: 2.
A férficsapatnál Bencze Tamás Cargo UNI Gyõrt verte. Zárásként
Németh Viktor (Eötvös). 50 kg: 3. együttese hullámzó teljesítményt kikaptak a PINKK Pécsi 424-tõl,
Tóth Dominik (Petõfi). 54 kg: 1. nyújtott, ami nem csoda, hiszen a de a körbeverések után végül is a
Kajdi Kristóf (Petõfi). 69 kg: 1. Far- csapatnál légióst cseréltek. A ZTE NKK lett a gyõztes.
kas Benjamin (Landorhegyi).
Zalakerámia ZTE-t igazából csak
Mint oly sokszor, a Göcsej KuSerdülõ (2002–2003).100 kg: a Jászberényi KSE tudta megszo- pa ezúttal is fõpróba volt a bajnok2. Barki Bence (Dózsa).
rongatni, ahol a vendégek kispad- ság elõtt. Összességében elA területi versenyrõl tizenketten ján Nikola Lazics, a zalaiak egy- mondható, hogy a ZTE nõi és férkerültek be az országos döntõbe. kori kitûnõ edzõje ült. A nyitányon ficsapatánál még lehet finomítani
***
magabiztosan gyõzték le a DEAC a csapatok játékán, eredményesSzékesfehérváron profi küzdõ- csapatát, amelyben feltûnt két ségén.
sportgálát rendeztek. A rangos egykori ZTE-játékos – Velkey és
A Göcsej Kupa zalai vonatkoeseményen 28-an léptek ringbe. Fekete – is. A torna zárásaként a zású eredményei.
Három szabályrendszerben mér- bosnyák KK Kakanj-t verték meg.
Nõk: ZTE NKK–C.Z. Belgrád
kõztek. Az MMA szabályrendszerA nõknél az elsõ napon a ZTE (szerb) 72-58, ZTE NKK–Gyõr
ben Molnár Benjamin, az eger- az utazástól fáradt Crvena Zvezda
szegi Fight Aréna birkózója szerb Belgrád (szerb) együttesét gyõzte
ellenfelét egy fojtással a verseny le. A második napon nagy bravúrt
feladására kényszerítette.
végrehajtva a jó erõkbõl álló CMB

TIZENKÉT TOVÁBBJUTÓ A DIÁKOLIMPIÁN
 Tizenhatodik alkalommal Kaposváron rendezték meg szabadfogásban a nyugat-magyarországi birkózó diákolimpia területi döntõjét. A 151 induló között ott voltak a Zalaegerszegi Birkózó SE
sportolói, akik ezúttal iskoláikat képviselték a versenyen.

 A tavalyi bajnokságban a hetedik helyen zárt a ZTE NKK nõi
NB I-es kosárlabdacsapata. A lányok jó szezont zártak az élvonalban bemutatkozó Gáspár Dávid vezetõedzõvel. Az idei évben
szeretnének elõrelépni, ami cseppet sem lesz könnyû feladat.

86-71, ZTE NKK–PINKK Pécsi
424 67-80.
Férfiak: Zalakerámia ZTE
KK–DEAC 89-66, Zalakerámia
ZTE KK–Jászberényi KSE 86-84,
Zalakerámia ZTE–KK Kakanj
(bosnyák) 83-67.
A Göcsej Kupa végeredménye.
Nõk: 1. ZTE NKK, 2. Gyõr, 3. C.Z.
Belgrád, 4. PINKK Pécsi. Férfiak:
1. Zalakerámia ZTE KK, 2. DEAC,
3. KK Kakanj, 4. Jászberényi
KSE.
Különdíjasok. Nõk: Legjobb
pontszerzõ: Elisabeth Pavel
(ZTE). Legjobb védõjátékos: Snezana Bogicsevics (C.Z. Belgrád).
Legértékesebb játékos: Ivey
Slaughter. (PINKK). Férfiak. Legjobb játékos: Rayshawn Simmons
(ZTE). Legjobb pontszerzõ: Isaiah
Armwood (DEAC). Polster Péterdíjas: Ismeth Sejfic (Jászberény).
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ONLINE IS
KÉRHETÕ
MOSTANTÓL
A DIÁKHITEL
 KÖNNYÍTÉS Bevezeti a Diákhitel Központ Zrt. az elektronikus aláírással történõ szerzõdéskötést, így szerdától már
interneten is igényelhetõ a
diákhitel – jelentette be Bugár
Csaba, a társaság vezérigazgatója.
A felsõoktatásban tanuló hallgatók mostantól személyes megjelenés, illetve papíralapú dokumentumok kitöltése, leadása nélkül is köthetnek diákhitel-szerzõdést. Az elektronikus aláírással
történõ szerzõdéskötés feltétele,
hogy az igénylést a Neptun vagy
ETR tanulmányi rendszeren keresztül kell indítani, emellett szükség van ügyfélkapus hozzáférésre. A diákhitelek megszokott módon is igényelhetõek majd a tanulmányi osztályokon, és a Diákhitel
partnerintézetnél. A felvehetõ hitelösszegek változatlanok: a szabad felhasználású Diákhitel 1 esetében havonta legfeljebb 50 ezer
forintot lehet igényelni, míg a Diákhitel 2 továbbra is kizárólag a képzési díj kiegyenlítésére fordítható.
Azok a hallgatók, akik szeptember
15-ig benyújtják a diákhitel-kérelmüket, október 15-én juthatnak
hozzá a megigényelt összeghez: a
Diákhitel 1 esetében a hallgató
bankszámlájára, míg a Diákhitel 2
esetében közvetlenül a felsõoktatási intézménynek utalja át a központ a pénzt.
MW

MILLIÓKKAL SEGÍTI AZ ÁLLAM
A CSALÁDI OTTHONTEREMTÉST
ÕSSZEL TÁRGYALJA A KORMÁNY A CSOK KIBÕVÍTÉSÉNEK LEHETÕSÉGEIT
 A csok bevezetése óta már csaknem 51 ezren éltek a lehetõséggel, többségük, mintegy negyvenezer család az utóbbi másfél
évben folyamodott a támogatásért.
OTTHON 2015. július 1-jével indította útjára a kormány a családi
otthonteremtési
kedvezményt
(csokot), amely a korábbiaknál
szélesebb körben segíti elõ a fiatal
családok lakáscéljainak megvalósítását. Az új építésû otthonokra
jelentõs segítséget ad az állam.
Minden ötödik család a 10 millió forintos, a legalább háromgyermekeseknek vagy ennyi utódot tervezõknek szóló csokot kérelmezte – közölte a szaktárca. Az
új lakás építésére vagy vásárlására szóló kérelmek kétharmada érkezett nagycsaládosoktól. Õk öszszesen csaknem 74 milliárd forintot kaptak (átlagosan 9,2 milliót),

CSALÁDI

KEDVEZMÉNYRE JOGOSULTAK SZÁMA

(2017–2018)

Családi kedvezményt igénybe vevõ szülõk száma
a gyermekek számai szerinti megbontásban (ezer fõ)
Gyermekek száma
1
2
3 vagy több
Összesen
2011
508
381
157
1016
2012
532
388
185
1105
2013
535
387
192
1114
2014
530
383
191
1104
2015
543
358
196
1097
2016* 544
359
197
1100

Családi kedvezményt
igénybe vevõ családok
száma
(ezer fõ)
925
1014
1000
1061
1003
1006

* Elõzetes adatok

MW-grafika, forrás: NGM

JÖVÕRE IS BÕVÜLNEK
A CSALÁDTÁMOGATÁSOK
 KEDVEZMÉNYEK 2018 a családok éve lesz, minden korábban
bevezetett családtámogatás megmarad, sõt tovább bõvül az intézkedések köre.
Január 1-jétõl jelentõsen csökkenhet a nagycsaládosok tartozása is, mert a harmadik vagy további gyermeket vállalók jelzáloghiteltartozása gyermekenként 1–1 millió forinttal csökkenthetõ. A korábban született gyermekeknél nincsen felsõ korhatár, a hiteltartozás
csökkentése akkor is igényelhetõ,
ha az idõsebb gyermek már nagykorú.
A háromgyermekes családok
2018-ban is havi százezer forint
adókedvezményt kapnak, ez éves
szinten 1,2 millió forint megtakarítást tesz ki. Az adókedvezmény
minden további gyermek esetén
újabb 33 ezer forinttal emelkedik.
A gyermeket vállaló édesanyák
diákhitel-törlesztését az elsõ gyermek születésekor felfüggesztik, a
második gyermek után elengedik
a tartozás felét, a harmadiknál pedig a teljes összeget.

vagyis a két év alatt folyósított támogatási összeg több mint felét.
Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára egy
korábbi sajtótájékoztatón elmondta, hogy ebben a formában 136
milliárd forintot kaptak mostanáig
a családok.
Sokan kezdtek új ház építésébe, az adatok szerint folyamatosan
nõ a bejelentett és elkészülõ családi otthonok száma. A lakásépítési
engedélyek növekedése az építõiparon belül 7 százalék volt az elmúlt öt év átlagában, ez a becslések szerint 2017-ben 10–12 százalékra emelkedik – mondta korábban Marczinkó Zoltán államtitkár.

2018-ban a bölcsõdei rendszer fejlesztésére ötmilliárd forintot fordítanak, célzottan KözépMagyarország régióra koncentrálva, mivel ott van a legtöbb
gyermek. 2010-hez képest az ötszörösére bõvült az ingyen étkezõ bölcsõdések száma, az óvodások esetében 2010-ben tízbõl
három gyermek kapta, 2018-ban
pedig már nyolc kapja ingyen a
reggelit, a tízórait, az ebédet és
az uzsonnát. Az egész évi ingyenes iskolai étkeztetésre idén 74
milliárd forintot fordít a kabinet,
ami a 2010-es összeg két és félszerese.
Részben a jelenlegi családtámogatási rendszer hatására a
2010 elõtt folyamatosan csökkenõ házasságkötések száma
2017-re 40 százalékkal növekedett.
MW

Elõnyben a nagycsaládosok
Szakértõk szerint a kisebb településeken az alacsonyabb telekárak miatt jóval többet érhetnek az
állami támogatások egy családi
ház építése esetén, mint egy
nagyvárosban – mondta korábban
Balogh László, az egyik ingatlanforgalmazó portál vezetõ gazdasági szakértõje. Erre utalhat az is,
hogy a használt házak árai a kisebb falvakban stagnáltak, a nagyobb városokban viszont csaknem 10 százalékkal emelkedtek
egy év alatt. Az áremelkedés hátterében az áll, hogy miközben a
kereslet a meglévõ házakra más-

félszeresére nõtt, addig a piacuk
csak 17 százalékkal bõvült. Több
felmérés szerint az idei telekadásvételek jóval több mint fele Pest
megyében zajlott, amelyet a sorban Budapest és Gyõr-MosonSopron megye követ.

A kormányzatnak két célja
volt az otthonteremtési programmal, a gazdasági növekedés felgyorsítása mellett minél több
család otthonhoz juttatása –
mondta Hornung Ágnes államtitkár.

HASZNÁLT LAKÁSOKRA IS IGÉNYELHETÕ LESZ
A családi otthonteremtési kedvezmény õszi kormányzati értékelésekor szóba kell hozni, hogyan lehet növelni a támogatást
használt lakások vásárlása esetében – mondta korábban Lázár Já-

nos, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter. Tájékoztatása szerint jelenleg mintegy 300 ezer eladó használt lakás van az országban, fele beköltözhetõ állapotban van.

TÍZMILLIÁRDDAL MEGTÁMOGATOTT
MUNKAHELYTEREMTÉS
2010 ÓTA 724 EZERREL NÕTT A MUNKÁBA ÁLLÓ EMBEREK SZÁMA
 ÁLLÁS A KSH legfrissebb adatai szerint minden korosztályban
több a foglalkoztatott, a munkavállalók száma átlépte a 4,4 millió
fõt. Jelentõsen, 62 ezer fõvel növekedett egy év alatt a foglalkoztatottak száma, emellett 4,2 százalékra csökkent a munkanélküliségi ráta, a kedvezõ adatoknak köszönhetõen pedig Magyarországon mérték a negyedik legalacsonyabb munkanélküliséget az
Európai Unióban. A május-júliusi idõszakban 193 ezerre csökkent
az állástalanok száma. A 2010-es kormányváltás óta így 724 ezerrel nõtt a munkába állók száma, a növekedés döntõ része pedig a
magyar versenyszférában következett be.
A kormány 2015-ben indította
el a 25 év alatti munkanélküliek
foglalkoztathatóságát segítõ Ifjúsági Garancia Programot, ahová
az ország hat régiójában jelentkezhettek az állást keresõ fiatalok. Erre a célra a kormány az

Európai Uniótól 2017 végéig a 4
leghátrányosabb helyzetû régió –
Észak-Magyarország,
ÉszakAlföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl
– 15 milliárd forintot kapott, ehhez
az összeghez még 200 milliárd forintot tett hozzá, hogy 2020-ig

minden régióban mûködhessen a
program.
A Nemzetgazdasági Minisztérium augusztus elsejétõl 10 milliárd
forint összegû nyílt pályázatot hirdetett meg a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtõ
beruházásainak támogatására. A
pénzbõl 1100–1200 kkv-nál több
mint 5 ezer új munkahely jöhet létre, és további mintegy 10 ezer már
meglévõ megõrzését is támogatják.
Emellett a kormány jövõre további 8 százalékkal akarja növelni a minimálbéreket és 12 százalékkal a szakmunkás-minimálbéreket.
MW

Emelkedik a minimálbér
(Fotó: Shutterstock)

NÉPSZERÛ AZ OTTHON MELEGE PROGRAM

2018 a családok éve lesz Magyarországon

ENERGIAHATÉKONYSÁG A kormány 2014 szeptemberében indította el az Otthon Melege Programot három alprogrammal: a háztartási nagygépek, a kazánok és a
nyílászárók cseréjével. A meghirdetett pályázati konstrukciók célja
az volt, hogy gyors, megfelelõ intenzitású támogatáshoz juttassák
a családokat az ország egész területén. A programnak köszönhetõen mára több mint 130 ezer háztartás energiahatékonysága ja-

vult, és az érintett családok 20
ezer és 120 ezer forint közötti öszszeget tudtak megtakarítani éves
szinten. A támogatások felhasználásával jelentõsen javult a lakossági energiafelhasználás hatékonysága, csökkent a hazai széndioxid-kibocsátás, mindez nagymértékben hozzájárul a hazai klímavédelmi és energiahatékonysági célok eléréséhez is. Idén június 6-ától lehetett jelentkezni a
kazánok, kémények felújítására

kiírt alprogramra, amelynek keretösszege 3,5 milliárd forint volt.
Agusztus elejétõl lehetett beadni
a pályázatot mosógép és hûtõszekrény cseréjére. Az alprogram
keretösszege 600 millió forint volt,
amit a lakosság számarányában
osztottak el a régiók között. Szeptember 21-étõl lehet beadni a pályázatot gázkonvektorok cseréjére. Az 1,5 milliárd forint országos
keretet lakosságarányosan régiókra bontották, pályázatot is ré-

giónként lehet majd beadni szeptemberben.
Magyarországon
mintegy 3 millió gázkonvektor van
a lakóingatlanokban, többségük
korszerûtlen, elavult, ezért biztonsági és energiahatékonysági
szempontok miatt szükséges a
csere. A pályázati felhívás az
NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai
Intézet
portálján,
a
Konvektor2017.nfsi.hu címen már
elérhetõ.
MW

Tématámogatás. Készült Magyarország kormánya támogatásával.

