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A helyi érték

– pet –

Mint arról már többször beszá-
moltunk: a múzeum szomszédsá-
gában, az egykori egerszegi vég-
vár területén, augusztus óta mint-
egy 900 négyzetméteren zajlik
teljes felületû régészeti feltárás.
Az ásatás már sok érdekes leletet
hozott a felszínre, az utóbbi hetek
pedig újabb meglepetéssel szol-
gáltak.

Ahogy Simmer Lívia ásatásve-
zetõ régész fogalmazott: a hama-
rosan záruló munkák megkoroná-
zása mindaz, ami az utolsó sza-
kaszban a felszínre került. Arról
már nemrég tájékoztatták a sajtót,
hogy a Várkör utcához közel esõ
részen elõkerült egy téglaégetõ
kemence, melynek mûködése a
város középkorához köthetõ. A le-

letanyagok alapján a 14. század
végén, 15. század elején használ-
hatták.

A múzeum munkatársai bíztak
abban, hogy a területrõl még to-
vábbi hasonló korú kemencék is
elõkerülnek, hiszen a tapasztala-
tok azt mutatják, hogy ahol egy
van, ott többnek is kell lennie.
(Általában ugyanis egyszer
használatosak voltak ezek az
égetõk, egy-egy nagyobb építke-
zés így több kemencét kívánt.)
Simmer Lívia elmondta, hogy az
ásatás területén végül összesen
öt darab kemencét sikerült azo-
nosítani. Ezekbõl kettõ szinte tel-
jesen megsemmisült az
egerszegi vár késõbbi erõdítései
miatt. Kettõ viszont nagyon jó ál-
lapotban megmaradt.

(Folytatás az 5. oldalon.)

TÉGLAÉGETÕK
A VÁRÁROK ALÓL

ÚJABB KÖZÉPKORI KEMENCÉKRE
BUKKANTAK

Elõkerültek a város középkori plébániatemplomának, illetve
a püspöki udvarháznak az építéséhez használt téglaégetõ ke-
mencék. Legalábbis a leletek alapján ezt feltételezik a Göcseji
Múzeum szakemberei, akik a városvezetéssel közösen tartot-
tak bejárással egybekötött sajtótájékoztatót a leendõ
Mindszenty-központ területén.

A települési támogatásról és
gyermekvédelmi ellátásról szóló
rendelet módosításával kapcsolat-
ban elmondta, bõvült a temetési
segélyre és a gyermekvédelmi ét-
keztetésre jogosultak köre. A déli
iparterületen a településszerkezeti
terv módosításának köszönhetõen
az ADA gyár egy tízezer négyzet-
méteres csarnok építésébe kezd-
het tavasszal. A beruházásnak kö-
szönhetõen újabb 45 munkahely
jön létre. A polgármester beszá-
molt arról is, december 15-én
avatják Andráshidán a 360 millió
forintból felépült új óvodát. A régit
pedig civil szervezetek vehetik bir-
tokba. A közgyûlés hozzájárult,
hogy a Zalaegerszegi Fiatalok
Egyesülete névben a Zalaeger-
szeg város neve szerepeljen. A ci-
vil kezdeményezés elnöke: Rigó
Márton.

Döntöttek a képviselõk a lakás-
alap 2018. évi felhasználásáról is.
Százmillió forint áll rendelkezésre,
ebbõl 40 millió forintot 24 darab
bérlakás részleges vagy teljes fel-
újítására szánják, 25 milliót pedig
CSOK-támogatásra. Az andrás-
hidai reptér hároméves üzemelte-
tésére pályázatot írnak ki. Az

1953-ban kialakított és 2002-ben
felújított, csupán kisgépek fogadá-
sára alkalmas leszállóhelyet töb-
bek között a földrajzi adottságok
miatt sem lehet nemzetközi repü-
lõtérré átalakítani. Mint Balaicz
Zoltán jelezte: bíznak abban, hogy
a jármûipari tesztpálya építése
kapcsán lesz lehetõség további
fejlesztésre.

Adórendeletek változásáról is
döntött a közgyûlés. A csökkenõ
adóbevételek részbeni ellentétele-
zéseként csökkentették a helyi
iparûzési adó kedvezményes ha-
tárát. Elõször 1,5 millió forint éves
bevételig nem kellett fizetniük a
vállalkozóknak. A kedvezményt
2015-ben 2,5 millió forintra fel-
emelték, ezzel is segítve a kis- és
középvállalkozásokat. A mostani
döntéssel a kedvezményes határt
2 millió forintra csökkentették, eb-
bõl mintegy 60 millió pluszbevételt
vár az önkormányzat a kiesõ be-
vételek pótlására. Módosították az
építményadóval kapcsolatos ked-
vezményeket is, bár egyelõre ma-
rad az ingatlanok vásárlását köve-
tõen két évre érvényes adómen-
tesség.

(Folytatás a 2. oldalon.)

DÖNTÉSEKRÕL
ADÓVÁLTOZÁSOK, KITÜNTETÉSEK

A városi közgyûlés múlt heti legfontosabb döntéseirõl számolt
be sajtótájékoztatóján Balaicz Zoltán polgármester.

– pP –

A TIT-székházban megtartott
összejövetelen Bálizs Andrej fõ-
építész és Agg Ferenc Podma-
niczky-díjas építész beszélt a ké-
szülõ szabályozás részleteirõl, il-

letve a város építészeti értékeirõl,
amik mentén körvonalazódik az új
rendelet. Czeglédy András, a Vá-
rosvédõ egyesület elnöke elöljáró-
ban elmondta: kiemelt témáról van
szó, annál is inkább, mert a kör-
nyezeti kultúra óvása, fejlesztése

mindig fontos feladata volt a civil
szervezetnek. Egy 2016-os tör-
vény értelmében az önkormány-
zatoknak a helyi polgárok aktív be-
vonásával, ez év végéig kell elké-
szíteniük a településképi rendele-
tet, és az ezt megalapozó Telepü-
lésképi Arculati Kézikönyvet. Ez
utóbbira Agg Ferenc kapott felké-
rést.

(Folytatás a 2. oldalon.)

SZIGORÚBB ÉPÍTÉSI SZABÁLYOK A BELVÁROSBAN
ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS ÚJ RENDELET A TELEPÜLÉSKÉPRÕL

A településkép védelmérõl, a városkép értékeirõl és a készülõ
településképi rendeletrõl esett szó a Zalaegerszegei Városvédõ
Egyesület legutóbbi ülésén.

TESZTELÉSEK
ÉPÜL A KEZELHETÕSÉGI PÁLYA

Már mutatja leendõ formáját
a zalaegerszegi próbapálya,
ahol a handling, vagyis a kezel-
hetõségi pálya építésén is dol-
goznak a többi tesztelem kivite-
lezésével együtt. A különbözõ
felületekkel megépülõ kezelhe-
tõségi pályát elsõ alkalommal
mutatták be a sajtó munkatár-
sainak.

– AL –

Az objektum kívül egy nagy se-
bességû kezelhetõségi pályából
áll, melynek teljes hossza 2032
méter, burkolatszélessége 12 mé-
ter. Itt az egyenes szakaszok
hossza és az ívsugarak lehetõvé
teszik a 120 km/h sebesség eléré-
sét – magyarázta a helyszínen
Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, a tesztpálya miniszteri bizto-
sa. A nagy sebességû pályán belül
épül meg a kis sebességû kezel-
hetõségi pálya, amelyen ugyan-
azokat a teszteket maximum 60
km/h sebességgel lehet végezni. 

(Folytatás az 2. oldalon.)



(Folytatás az 1. oldalról.)
A változás, hogy ugyanazon tu-

lajdonosi körben az ingatlan egy-
másnak történõ átadása, megvé-
tele esetén ezentúl nem jár adó-
kedvezmény. Döntöttek arról is,
hogy a kommunális adó alóli men-
tességet kiterjesztik: jövõre nem
csak a városban élõ magánsze-
mélyeknek nem kell fizetniük a tu-
lajdonukban lévõ ingatlan után, a
kedvezmény azokra is vonatkozik,
akik haszonélvezeti joggal laknak
egy adott otthonban.

Zárt ülésen született döntés az
idei évi „Zalaegerszegért” díjazot-
takról. December 15-én az ünnepi

közgyûlésen 9 magánszemély és
egy szervezet veheti át az elisme-
rést: Babos Sándorné testnevelõ
tanár, edzõ, Cserhalmi Henriette
könyvrestaurátor, Fazekas Gábor
szakközépiskolai nyugdíjas igaz-
gató, Horváth Géza vállalkozó,
Horváth Miklós TESZ-vezetõ, dr.
Kostyál László mûvészettörté-
nész, a Göcseji Múzeum igazga-
tó-helyettese, Müller Imre erdõ-
mérnök, Zalaegerszeg alpolgár-
mestere (1990–1994), dr. Percs
Erika háziorvos, dr. Vajda
Istvánné magyar–latin szakos ta-
nár valamint az Összefogás Bot-
fáért Egyesület.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A készülõ rendelet egyes pont-

jai az arculati kézikönyv ajánlásai-
ra támaszkodnak – fogalmazott
Bálizs Andrej. A fõépítész szerint
egy átfogó vizsgálat és szakmai
munka után elmondható, hogy jó
és alapos anyag született. Az arcu-
lati kézikönyv kidolgozásához és a
rendelet pontjainak megalkotásá-
hoz zónákra osztották a várost, és
végigfotózták az építészeti értéke-
ket; a legkorábbi korszaktól kezdve
egészen napjainkig. A szabályozás
gerincét is ezek a zónák alkotják
majd: ezek határozzák meg, hogy
a jövõben „hová”, „mit”, „mekkorát”
és nem utolsósorban „milyent” le-
het építeni. Vagy hogyan lehet
épületeket felújítani.

Az új rendelet értelmében a vá-
rosközpontban – ahol több a törté-
neti érték – szigorúbb szabályok
lépnek érvénybe. A tervek szerint
új épület építése, vagy 20. század
közepe után épült ház felújítása
esetén, a közterület felõli oldalon a
homlokzati felületet festetten kell
létrehozni, melynek során világos
pasztellszínek használhatók. Hu-
szadik század közepe elõtt épült

ház korhû felújítása csak az ere-
deti építési kornak megfelelõ stí-
lusban és anyaghasználattal tör-

ténhet. Meg kell tartani, vagy meg-
semmisülés esetén vissza kell épí-
teni az épület közterület felõli jel-
lemzõ nyílásrendjét. Megõrizve a
homlokzati tagozatokat és díszítõ-
elemeket, vagy ha erre nincs mód,
ezek másolatát. Bõvítésre is lesz
lehetõség régi épületek esetében,
ám ekkor meg kell tartani a koráb-
bi arculat egységességét. Bálizs

Andrej arról is tájékoztatta a civile-
ket, hogy a külsõ városrészek felé
haladva lazul a szabályozás, a

zártkertek esetében pedig egé-
szen minimális elõírások várhatók.

Agg Ferenc a város egyes zó-
náinak és korszakainak bemutatá-

sa elõtt szólt a szabályozás elõz-
ményeirõl. Elhangzott: tavaly az
Országgyûlés megszavazta a tele-
püléskép védelmérõl szóló tör-
vényt, melynek értelmében helyi
szinten arculati kézikönyvet kell ki-
alakítani. Ezen értékek és irányel-
vek mentén születhet meg a váro-
sok településképi rendelete. A vá-
ros zónákra osztására azért van
szükség, mert az egyes városré-
szek eltérõ használatban vannak,
más-más korszakban alakultak ki,
így építészetileg is más-más érté-
ket képviselnek. A stílusok sokszor
keverednek (a belváros 20. szá-
zad közepe elõtti építészetére pél-
dául az eklektika jellemzõ, barokk
kori mûemlékekkel), az új épületek
arculatát és a felújításokat pedig
ezekhez a viszonyokhoz kell igazí-
tani. Az építész szerint korokkal és
stílusokkal nem szabad elõítélete-
sen bánni (sokszor a 20. század
közepe után épült házak esnek
ennek áldozatul), a minõséget,
vagy a felhasznált anyagokat per-
sze mindig érheti kritika. 

Az ülés végén Bálizs Andrej el-
mondta: várhatóan a december
14-i közgyûlés tárgyalja és fogadja
el az arculati kézikönyvet és az új
rendeletet.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Teljes hossza 1334 méter, bur-

kolatszélessége 6 méter. Emellett
több, különleges burkolatú rövi-
debb betétszakaszt is létesítenek.
Lesz egy kátyús, leromlott állagú,
egy bazaltburkolatú, egy egyenes
és íves, kialakítású, hullámos bur-

kolatú, egy dombos útszakasz, va-
lamint egy ötszázalékos oldalesé-
sû pályaszakasz. Továbbá kialakí-
tanak egy bazaltburkolatú körtár-
csát, amelyen sodródási, farolási
mûveletek végezhetõk, valamint
egy olyan betétszakaszt, ahol a vi-
zes úton való csúszás szimulálha-
tó. A tesztelések célja a jármûvisel-
kedés és -kezelhetõség, valamint
a mûszaki beállítások vizsgálata.

A különbözõ tesztpályaelemek

– mint a kezelhetõségi, a dinami-
kus pálya, vagy a fékezõfelület –
eltérõ domborzati viszonyok között
épülnek meg, illetve kerítéssel is el
lesznek választva egymástól. Az
ipari kémkedést megakadályozan-
dóan, így egyik fejlesztõ sem látja,
mit csinál a másik.   

A jármûipari kutatás-fejlesztés
egyedi bázisaként megépülõ zala-
egerszegi tesztpályán az elektro-
mos hajtású jármûvek mellett az
autonóm, önvezetõ jármûvekkel is
folynak majd kísérletek, mégpedig a
smart cityben. Ez egy városi kör-
nyezet jelzõlámpákkal, keresztezõ-
désekkel, hidakkal, gyalogátkelõk-
kel, parkolókkal, ahol valós közleke-
dési szituációkban tesztelik az auto-
matizált jármûvek viselkedését. 

DÖNTÉSEKRÕL
ADÓVÁLTOZÁSOK, KITÜNTETÉSEK

TESZTELÉSEK
ÉPÜL A KEZELHETÕSÉGI PÁLYA

–  A BGE egy európai uniós pá-
lyázatot nyújtott be, melynek leg-
fõbb célja az informatikus és a köz-
gazdasági szakmák népszerûsíté-
sének elõsegítése. Ennek a prog-
ramnak a keretében 16 iskolával
mûködik együtt az egyetem. Nagy
öröm számunkra, hogy Zala me-
gyében a Zalaegerszegi Szakkép-
zési Centrum Csány László Szak-
gimnáziuma bázisiskolaként kap-
csolódik a programokhoz, mely az
informatikus szakmát, a pénzügyi-
számviteli ügyintézõ szakmát és a
természettudományos ismereteket
teszi minél szélesebb körben is-
mertté, és ezeket a szakmákat
vonzóvá a fiatalok körében.

– Korábban is jó volt az
együttmûködés a két intézmény
között, ezt most tovább erõsíti
ez az együttmûködési megálla-
podás? 

– Igen, én meg vagyok gyõzõd-

ve arról, hogy a jövõbeli együttmû-
ködésünk még szorosabb lesz. El-
mondható, hogy az elmúlt évek-
ben, sõt évtizedekre visszamenõ-
leg nagyon szoros kapcsolatot
ápoltunk. Mind az egyetemi karnak
és a szakgimnáziumnak fontos cél-
kitûzése a jövõre tekintettel, hogy a
fiatalok körében azokat a tudo-
mányterületeket, melyeket oktatási
tevékenységével végez, még szé-
lesebb körben népszerûsítse. 

– Milyen programokat takar
ez az egész projekt? 

– Tudományos foglalkozások,
workshopok, színházi elõadások,
vállalatlátogatások, vetélkedõk,
Bomolj velünk programok lesznek
a projekt során, amelyben nagyon
modern technológiák alkalmazá-
sával az informatikához visszük
közelebb a fiatalokat. Az egyetem
biztosítja a szolgáltatásokat, és
ehhez a bázisiskolák szolgáltatják

a helyszíneket és a programokat.
Emellett pedig az iskolákban a pá-
lyaorientációval foglalkozó munka-
társak is bevonásra kerülnek a
programokba.

– Mennyire népszerû ma a
fiatalok körében az informatika,
illetve a közgazdaságtan? 

–  Pénzügyi-számviteli ügyinté-
zõ képzés, illetve pénzügyi gazda-
sági szakokra mennek a gyere-
keink a BGE-re, illetve a gazdasá-
gi informatikus képzést próbáljuk
erõsíteni, ebben nagy segítsé-
günkre lesz az egyetem és a kö-
zös munkák. Sok mindent kapunk
mi is tõlük, és ezáltal mi is tudjuk
õket segíteni.

– Lehet, hogy a szülõk több-
sége még mindig nem tudja, mi
a különbség a sima gimnázium
és a szakgimnázium között?

– A sima gimnázium és a szak-
gimnázium közötti alapvetõ kü-
lönbség, hogy az érettségi bizo-
nyítvánnyal a szakgimnáziumban
szakmát is kapnak a gyerekek.
Ugyanúgy továbbtanulhatnak,
mint a gimnáziumból, viszont, ha
úgy gondolják, akkor azonnal a

munka világában el is helyezked-
hetnek. Régen, mikor mi voltunk
diákok, úgy volt, hogy legyen egy
szakmád, és utána tudsz bármit
kezdeni magaddal. Most ugyanezt
tudjuk kínálni a gyerekeknek. Lesz
egy szakmájuk, de ha úgy gondol-
ják, akkor továbbtanulnak egyete-
meken, fõiskolákon. Ugyanazt az
érettségi vizsgát teszik, mint a
gimnazisták, csak, amíg a gimna-
zistáknak a szabadon választott
tantárgy egy bármilyen természet-
tudományos tárgy: földrajz vagy
biológia, bármi, addig a szakgim-
náziumokban egy komplex szak-
mai vizsgát tesznek, nem válasz-
tottan, hanem kötelezõ ötödik tan-
tárgyként. Ez az érettségi bizonyít-
vány egyben OKJ-s végzettséget
igazoló dokumentum is, mellyel õk
már munkába tudnak állni.

– Most már sokan gondol-
kodnak hetedikesek, nyolcadi-
kosok, hogy hova tovább, merre
tovább. A Csány-szakgimná-
ziumban lesznek változások?

–  Igen. Egy nagyon örömteli
változásról tudok beszámolni:  újra
tudunk nyelvi elõkészítõ osztályo-
kat indítani. Beindítjuk mind a két
ágazaton. Informatikán és közgaz-
daság ágazaton is a nyelvi elõké-
szítõt. Aki a nyelvek iránt érdeklõ-
dik, aki emiatt szokott gimnáziumba
menni, ezért választja a gimnáziu-
mokat, akkor nekik tudjuk javasolni,
hogy nálunk is tudnak két nyelvet
tanulni és szakmát is kapnak.

VÁLTOZÁSOK A CSÁNY-SZAKGIMNÁZIUMBAN
ÚJRA INDUL NYELVI ELÕKÉSZÍTÕ OSZTÁLY

A közelmúltban Budapesten írták alá azt a szerzõdést, misze-
rint Zala megyében egyedül, egyébként az országban 16 iskolá-
val közösen a Csány László Szakgimnázium lett a BGE bázisis-
kolája. Ez egészen pontosan mit jelent? – érdeklõdtünk Németh
Andreától, a Csány-szakgimnázium igazgatójától.

SZIGORÚBB ÉPÍTÉSI SZABÁLYOK A BELVÁROSBAN
ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS ÚJ RENDELET A TELEPÜLÉSKÉPRÕL

Paksy Zoltán utalt a legutóbbi
városi közgyûlés adóbevételt nö-
velõ döntéseire, ami az adóterhek
emelését célozták, és amivel nem
értett egyet.  Mint mondta, három
esetben is emelést fogadott el a
képviselõ-testület. Úgy véli, nem a
multikat, hanem a kis- és közép-
vállalkozásokat kellene helyzetbe
hozni, az LMP programja is ezt fo-
galmazza meg.

Kanász-Nagy Máté is arról be-

szélt, hogy az LMP-nek a kis- és
középvállalkozások lesznek a
stratégiai partnerei. A munkaválla-
lói bérekrõl elmondta, a nettó 200
ezer forint átlagkereset Zalában
150 ezer forint. Adómentes mini-
málbért javasolnak, szja- és járu-
lékcsökkentést, a kötelezõ kama-
rai tagdíj eltörlését, a közalkalma-
zott bértábla megváltoztatását, az
alapvetõ élelmiszerek áfájának 5
százalékra való csökkentését.

LMP: A KISVÁLLALKOZÓKÉRT
„A kormány mind a támogatásokban, mind a szabályozásban a

nagyokat és a multikat részesítik elõnyben. A multik a munkahelyte-
remtõ támogatásoknál munkahelyenként 10–15, de akár 30 millió fo-
rintot is kapnak. Egy kisvállalkozásnál a plafon 3 millió forint” –
hangzott el az LMP sajtótájékoztatóján, ahol Kanász-Nagy Máté, a
párt szóvivõje és dr. Paksy Zoltán, az LMP helyi politikusa, önkor-
mányzati képviselõ beszélt a kis- és középvállalkozások helyzetérõl.

A Zalaegerszegi Területi Vérellátó Központban a véradás
népszerûsítése céljából Vigh László országgyûlési képviselõ
és helyi közéleti személyiségek adtak vért az elmúlt hét végén. 

Céljuk volt, hogy felhívják a figyelmet a segítségnyújtás fon-
tosságára. A véradáson többek között részt vett még Herte-
lendy Attila színmûvész, Velkey Péter, a polgármesteri hivatal
osztályvezetõje és Nagysolymosi Sándor sportoló.

VÉRADÁSON

Fotó: Pente Valéria

ZALAKAROSON, a fürdõtõl öt percre található összkomfortos apartmanház

2017-tõl EGÉSZ ÉVBEN  KIADÓ. A házban két kétszobás  illetve egy egy-

szobás lakrész található. ÉRDEKLÕDNI: 06-30/517-3918-as

telefonszámon, a illetve a schbe.anita@gmail.com e-mail-címen.

Bálizs Andrej, Agg Ferenc és Czeglédy András
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A rendezvényt második alka-
lommal szervezte meg a Zalaeger-
szeg Felsõfokú Oktatásáért Köz-
alapítvány. Szuper Ildikó ügyvivõ
elmondta, a pályaorientációs és
karriernap megrendezésében a
Zalaegerszegi Szakképzési Cent-
rum, a városi foglalkoztatási pak-
tum, a megyei kormányhivatal fog-
lalkoztatási fõosztálya, valamint a
megyei foglalkoztatási paktum és
a megyei kereskedelmi és iparka-
mara mûködött közre. Az elsõsor-
ban az általános és középiskolák

7–12. évfolyamos diákjainak szóló
rendezvényen a versenyzõk és a
látogatók egyaránt érdekes szak-
mabemutatókkal találkozhattak,
és megismerkedhettek a kiállító
középiskolák, egyetemek és válla-
latok által nyújtott tanulási és mun-
kalehetõségekkel.

Ehhez adott keretet a
Techtogether Junior verseny a
gyõri Mobilis Interaktív Kiállítási
Központ jóvoltából, mely intéz-
mény célja, hogy játékos formá-
ban, élményeken keresztül keltse
fel a fiatalok érdeklõdését a mû-
szaki és természettudományok,

azon belül is elsõsorban a közleke-
dés világa, a jármûipar, valamint az
iparág nyújtotta képzési és karrier-
lehetõségek iránt. A pályaorientá-
ciós verseny online fordulójában a
fent említett tudományokban kvíz-
játékot oldottak meg a diákok. A
helyszíni versenyen 16 középisko-
lás csapat vett részt, 11–12. évfo-
lyamosokkal. Az egyes állomáso-
kon szintén mûszaki és természet-
tudományos ügyességi feladatokat
kellett megoldaniuk, emellett be
kellett mutatniuk egy prezentációt
egy elképzelt jövõbeli dologról,
amit szintén értékelt a zsûri.  

A zalaegerszegi Munkácsy Mi-
hály Szakgimnázium és Szakkö-
zépiskola diákjai egy olyan szakmát
mutattak be kisfilmjükben, ami csak
2042-ben lesz – tudtuk meg Borda
Zoltán megbízott szakmai igazgató-
helyettestõl. A ma még nem létezõ

szakma mûvelõi az ózonlyuk befol-
tozásával, a levegõ megtisztításá-
val és a felmelegedés megállításá-
val foglalkoznak majd. Ehhez alapí-
tottak egy céget, melynek a szak-
emberképzés is a feladata.

A sportcsarnokban megrende-
zett Techtogether Junior Zalaeger-
szeg pályaorientációs napra Zalán
kívül Vas és Somogy megyébõl ér-
keztek diákok, valamint kiállító
képzõintézmények.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormány-
zata a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátá-
sok és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjá-
ról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyíté-
kokról szóló 328/2011. (XII. 29.) korm.rendelet
alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében in-
gyenes ebédet biztosít a szülõ, törvényes képvi-
selõ kérelmére
bölcsõdés, azaz öt hónapos kortól a 18. életév
betöltéséig a hátrányos helyzetû gyermekek

és a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõ halmozottan

hátrányos helyzetû gyermekek
részére az alábbiak szerint:

A 2017/2018. tanév téli tanítási szünetének
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekét-
keztetés igénybevételének lehetõsége:

A szünidei étkezést igényelhetik azon hátrá-
nyos helyzetû gyermekek és rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülõ halmo-
zottan hátrányos helyzetû gyermekek, akinek
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a
jogszabályokban meghatározottak szerint fennáll.

A 2017/2018. tanév téli tanítási szünetének
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekét-
keztetés biztosításának idõtartama:

2017. december 27., 28., 29. és 2018. január 2.
(iskolai téli szünet 4 munkanapja)

A 2017/2018. tanév téli tanítási szünetének
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekét-
keztetés igénybevételének helyszíne: 

Városi Középiskolai Kollégium Kaffka Margit
Tagkollégium,

8900 Zalaegerszeg, Puskás T. u. 2. (Munkácsy
Mihály Iskola volt kollégiumának étkezõje)

A 2017/2018. tanév téli tanítási szünetének
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekét-
keztetés igénybevételének módja:

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

A nyilatkozat kitöltéséhez segítséget nyújt a Za-
laegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
(8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.)

A nyilatkozatok személyes leadásának határ-
ideje, címe: 

2017. december 14. (csütörtök)
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti
Központ
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos
további felvilágosítás személyesen a Zalaegersze-
gi Család- és Gyermekjóléti Központban (8900 Za-
laegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.), vagy az
alábbi telefonszámokon kérhetõ: 312-034, 316-
930, 502-192, 502-193

A 2017/2018. tanév téli tanítási szünetének
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekét-
keztetés biztosításának módja:

A szünetek idõtartamára esõ munkanapokon a
déli meleg fõétkezés helyben történõ elfogyasztá-
sa 12–13 óra között. (Ha az étel helyben történõ el-
fogyasztását a gyermek elõre nem látható hiányzá-
sa, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a ré-
szére biztosított ételt a szülõ elviheti!)

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre jogosult gyermeke/i részére a szüni-
dei gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni,
és gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrá-
nyos helyzete még nem került megállapításra,
úgy ez irányú kérelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazga-
tási Osztályán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfo-
gadási idõben terjesztheti elõ. 

A beadásnál kérjük, vegye figyelembe, hogy
az ügyintézési határidõ 21 nap.
Ügyfélfogadási idõ: kedd, péntek: 8–12 óra, szer-
da: 13–18 óra, csütörtök: 13.00–16.30 óra között.

FELHÍVÁS
A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK ÉS A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLÕ

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK RÉSZÉRE A 2017/2018. TANÉV TÉLI TANÍTÁSI

SZÜNETÉNEK IDÕTARTAMÁRA VONATKOZÓ SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL

ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2017. november. 28.

PÁLYÁZAT
ZALAEGERSZEG-ANDRÁSHIDA REPÜLÕTÉR ÜZEMELTETÉSÉRE

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki a Zalaegerszeg-
Andráshida repülõtér 2018. január 1-tõl 2020. december 31-ig tartó, 36 hónap meghatározott idõ-
szakra szóló üzemeltetésére. A repülõtér az alábbi ingatlanokat jelenti:

A pályázatokat „Repülõtér-üzemeltetés” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
Pályázat beadásának határideje: 2017. december 11. (hétfõ) 10.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211. iroda

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

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást beszerezni, és a helyszíni megte-
kintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Zala-
egerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 210–212. sz. irodáiban (Telefon: 92/502-127, 92/502-129) lehet.

A pályázati hirdetmény teljes szövege az önkormányzat www.zalaegerszeg.hu hivatalos internetes
honlapján a Hirdetmények, pályázatok rovatban Pályázatok menüpont alatt megtekinthetõ.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatá-
rozott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja, illetve a pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja.

Cím
(Zalaegerszeg)

Megnevezés Bruttó alapterület
Havi nettó induló

(licit)ár
Pályázati biztosíték

0679/1 hrsz
(Hatház)

kivett beépített
terület

37.418 m2 – –

0679/2 hrsz
(Hatház)

kivett lakóház és
sporttelep

telek: 886.006 m2

fogadóépület: 649,970 m2 – –

7177 hrsz
(Andráshida, Novák M. u.)

kivett épület,
udvar

5.455 m2 – –

Összesen:
telek: 928.829 m2

épület: 649,970 m2 314.000 Ft 400.000 Ft

PÁLYAVÁLASZTÁSRÓL JÁTÉKOSAN
TECHTOGETHER JUNIOR ZALAEGERSZEG

Ózonlyuk befoltozásával foglalkozó környezetvédelmi szakma
2042-ben? A zalaegerszegi Munkácsy-szakgimnázium diákjai ezt
a témát érintõ kisfilmmel készültek a Techtogether Junior Zala-
egerszeg pályaorientációs versenyre, melyen mûszaki és termé-
szettudományos ismereteikrõl kellett számot adniuk a résztvevõ
csapatoknak. 

– vadas –

Dr. Vadvári Tibor alpolgármes-
ter sajtótájékoztatóján arról szá-

molt be, hogy a gébárti projekt el-
sõ szakasza lezárult, minden adott
a kivitelezési közbeszerzés elindí-
tásához, és várhatóan jövõ õszre

elkészül a tó környékének fejlesz-
tése. Egy álom válik valóra, a 400
milliós beruházással, és a Zala-
holtág revitalizációja mellett a leg-
fontosabb és legszebb projekt va-
lósul meg. Az alpolgármester a
legfontosabbnak a tó körbejárha-
tóságát tartja, ez elengedhetetlen
ahhoz, hogy a Gébárti-tó és kör-
nyéke valóban szabadidõközpont
legyen. A tó keleti ágán meglévõ
fahíd felújítása mellett a nyugati
ágon új, 200 méter hosszú híd
épül, valamint kerékpározható
(nem aszfaltos) sétálóút is kialakí-
tásra kerül. A tervek szerint a tó
délkeleti öblében csónakkikötõ,
valamint a csónakok tárolására al-
kalmas épület készül, tetõteras-
szal. 

A már meglévõ útvonalakat
megtartva, gyalogos közlekedésre
és kerékpározásra alkalmas sé-
tány átvezet majd a hidakon, más-
részt kapcsolódik a Zala völgye
kerékpárúthoz, az Aquacityhez és
a Termálfürdõhöz. Mint elhangzott,
a csónakázáson kívül más vízi
sportnak is lehetõséget biztosíta-
nának, a kajak-kenu szövetség
ugyanis megkereste az önkor-
mányzatot, hogy utánpótlásbázist
szeretne kialakítani Gébárton. A
szövetséggel a tárgyalások folya-
matosak, és a napokban megala-
kul a helyi kajakos egyesület is.  

Végül dr. Vadvári Tibor megkö-
szönte László Ildikó építész-tervezõ
és Henics Attila projektmenedzser
közremûködését és munkáját.

KÖRBESÉTÁLHATÓ LESZ
A GÉBÁRTI-TÓ

Zalaegerszeg az európai uniós TOP-program felhasználásával
több, egymáshoz kapcsolódó projekt segítségével fejleszti a sza-
badidõ eltöltésére alkalmas városi területeket, parkokat. Ezek kö-
zül az egyik a Gébárti-tó körbejárhatóságának megteremtését, a
tó környezetének fejlesztését, a zöldfelület megújítását, rekreá-
ciós helyek kialakítását célzó program.

– AL –

Zalaegerszeg szerepvállalásá-
ról Gecse Péter alpolgármester tar-
tott elõadást a Modern városok
program és a TOP-program kereté-
ben megvalósuló fejlesztéseket is-
mertetve. Elsõk között említette a
jármûipari tesztpálya, az okos
gyorsforgalmi út, a smart city (okos

város), valamint az 5G adatátviteli
technika tesztkörnyezetének létre-
hozását, mint innovációs fejleszté-
seket. A zöld felületek és az élõ vi-
zek megóvását szolgálják a Zöld
város, valamint a Zöld Zala projek-
tek. Az elõbbi a Vizslapark rekonst-
rukcióját valamint a Gébárti-tó kör-
nyezetének szabadidõ- és pihenõ-
övezetté való fejlesztését szolgálja,
míg az utóbbi a Zala folyó holtágá-
nak revitalizációját teszi lehetõvé.

Az idegenforgalmi fejlesztések
jelentõségét hangsúlyozva kitért
Zalaegerszeg emblematikus turisz-
tikai látványosságára, a jövõre
fennállásának 50. évfordulóját ün-
neplõ Göcseji Falumúzeum funk-
cionális fejlesztésére is, ami a ter-

vezés fázisában van. A
Mindszenty-zarándokközpont ter-
vei viszont már elkészültek, a kivi-
telezés a jövõ tavasszal elindulhat.
Az egészségfejlesztést szolgálva a
sport- és szabadidõs lehetõségeket
bõvíti az Alsóerdõn illetve a tv-to-
ronynál megépítendõ sport- és rek-
reációs központ, ami egy nagyon
innovatív és komoly hívó szóval bí-

ró turisztikai attrakció lesz. Ezek az
uszoda-beruházással együtt alkot-
ják jövõ évi terveiket, hiszen egy
eredményes közbeszerzési eljárást
kell lefolytatniuk kivitelezéseikre.  

A dr. Sifter Rózsa kormány-
megbízott védnöksége alatt zajló
rendezvényen részt vett De Blasio
Antonio, az Egészséges Városok
Magyar Nyelvû Szövetségének fõ-
titkára, Miklósyné Bertalanfy Má-
ria, az igazgatótanács elnöke, va-
lamint dr. Mernyei Ákos Péter, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
helyettes államtitkára és dr. Bartus
Gábor, a Nemzeti Fenntartható
Fejlesztési Tanács titkára. Õk a
központi szerepvállalás fõbb pont-
jait mutatták be.

EGÉSZSÉGES VÁROS ZALAEGERSZEG
AGENDA 2030 – KONFERENCIA
Az Egészséges Városok Magyar Nyelvû Szövetsége Zalaeger-

szegen tartotta 29. szimpóziumát, melyen ismertették és bemu-
tatták a tagvárosok számára az Agenda 2030 céljaihoz kapcsoló-
dó tevékenységeiket a városi lakosság egészségének fejlesztése
érdekében.

Gecse Péter, De Blasio Antonio és Miklósyné Bertalanfy Mária



4 Városháza

2017. DECEMBER 2-IG Németh Márta festménykiállítása (Móricz Galéria)
2017. DECEMBER 6-IG Életképek – Kiállítás Rátkai Béla rajzaiból (Andráshidai

Mûvelõdési Ház)
2017. DECEMBER 15-IG Vitrinkiállítás: a Zalai Népi Design Stúdió „Elsõ év – Egy

év termése” (Gébárti Kézmûvesek Háza)
2017. DECEMBER 20-IG A csácsbozsoki Foltvarró Klub adventi kiállítása (Izsák-

iskola Dús László Galériája)
2017. DECEMBER 24-IG Zalaegerszegi advent 2017 (belváros)
2017. DECEMBER 30-IG Fõszerepben a mosolyonc címû kiállítás (József Attila

Városi Tagkönyvtár)
2018. JANUÁR 6-IG Kígyós Borbála festõ- és textiltervezõ mûvész kiállítása

(Keresztury VMK – Gönczi Galéria)
2018. JANUÁR 8-IG Zala Péter: Földrészeken át – természetfotó-kiállítás

(Hevesi Sándor Színház, nézõtéri elõcsarnok – a színház
2017. december 23. és 2018. január 3. között zárva tart)

2018. JANUÁR 13-IG IX. Krosnói Lenszövõ Biennálé (Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem)

2017. DECEMBER 1. Kertvárosi advent – Kertvárosi Mikulás (Apáczai Csere
János Mûvelõdési Központ)

2017. DECEMBER 1. 14 ÓRA HELYI ÉRTÉKFELTÁRÓ – rendezvény a Megyeházán
(Deák-terem)

2017. DECEMBER 1. 16 ÓRA Mikulás-ünnepség és az elsõ adventi gyertya meggyúj-
tása Csácsbozsokon

2017. DECEMBER 1. 18 ÓRA „Köszöntünk karácsony” – az Énekmondó együttes ad-
venti koncertje (Móricz Mûvelõdési Ház)

2017. DECEMBER 1. 19 ÓRA Lelkünk hangjai adventi koncert (Jézus Szíve ferences
plébániatemplom)

2017. DECEMBER 1. 21 ÓRA Beck Zoli–Háy János-koncert (Keresztury VMK)
2017. DECEMBER 2. 14–18 ÓRA Adventi forgatag a Zalai Waldorf Egyesület szervezésé-

ben (Gébárti Kézmûvesek Háza)
2017. DECEMBER 2. 19 ÓRA Honeybeast Symphoney (Art mozi)
2017. DECEMBER 2–3. XIV. Kárpát-medencei Mézfesztivál és Termelõi Vásár

(Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)
2017. DECEMBER 3. Landorhegyi karácsony (Keresztury VMK)
2017. DECEMBER 4. 13–17 ÓRA Adventi jótékonysági vásár (Andráshidai Mûvelõdési

Ház)
2017. DECEMBER 5. 18 ÓRA Világjáró programsorozat: Peru (Keresztury VMK)
2017. DECEMBER 6. 9.30 Télapóvárás Andráshidán – Csillagcsengõ: a Zabszalma

együttes mûsora
2017. DECEMBER 7. „3 a magyar igazság” –  Lackfi János József Attila-díjas

magyar költõ önálló estje (Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem)

2017. DECEMBER 7. 14.30 ÓRA HELYI ÉRTÉKFELTÁRÓ – rendezvény a Polgármesteri
Hivatalban (101-es tanácsterem) 

2017. DECEMBER 7. 17 ÓRA Pannónia Csipke – Románné Hadri Veronika népi ipar-
mûvész kiállításának megnyitója (Apáczai Csere János
Mûvelõdési Központ, 2018. január 10-ig)

2017. DECEMBER 7–10. Csarnok Kupa (Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsar-
nok)

2017. DECEMBER 9. 8.30 Mikulás-túra a Csácsi-hegyen (gyülekezõ az iskola aulá-
jában)

2017. DECEMBER 9–10. Karácsonyi vásár az Art moziban
2017. DECEMBER 10. 14–18 ÓRA Nyitott mûhelygalériák napja: a karácsony jegyében

(Gébárti Kézmûvesek Háza)
2017. DECEMBER 12. 17 ÓRA A Pannon Tükör 6. lapszámának bemutatója (Keresztury

VMK)
2017. DECEMBER 13. 14 ÓRA Kertvárosi advent – XXX. karácsonyfa-díszítõ verseny

(Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)
2017. DECEMBER 15. 15 ÓRA Karácsonyváró kézmûvesforgatag (csácsi Izsák-iskola

aulája)
2017. DECEMBER 15. 18 ÓRA Dr. Bagdy Emõke elõadása (Art mozi)
2017. DECEMBER 16. 18 ÓRA Városi Vegyeskar karácsonyi koncertje (Városi Hang-

verseny- és Kiállítóterem)
2017. DECEMBER 16–17. Karácsonyi vásár (Art mozi)
2017. DECEMBER 17. 15–18 ÓRA Kertvárosi karácsony (Apáczai Csere János Mûvelõdési

Központ)
2017. DECEMBER 18. 18 ÓRA Ébredezõ(k) programsorozat: Rendszer és Rend, azaz

mi is az a Hellinger-csoport (Keresztury VMK)
2017. DECEMBER 20. 17 ÓRA Karácsonyi koncert és a 4. adventi gyertya meggyújtása

(Csácsbozsok)
2017. DECEMBER 23. 14 ÓRA Mindenki karácsonya a Betlehemnél (Szent István-szo-

bor, csácsbozsoki városrész)
2017. DECEMBER 23. 17 ÓRA Mindenki karácsonya Andráshidán
2017. DECEMBER 27. Kiscsillag-koncert (Keresztury VMK)
2017. DECEMBER 31. 9 ÓRA Szilveszteri hegyimaraton – XXIII. EGERSZEGI

DECATHLON MOUNTAIN MAN MARATHON (Indulás a
Deák-iskolától)

2017. DECEMBER 31. 10 ÓRA Szilveszteri túra a Csácsi-hegyen
2017. DECEMBER 31. 20 ÓRÁTÓL Apáczai retro-szilveszter (Apáczai Csere János Mûvelõ-

dési Központ)
2017. DECEMBER 31–2018. JANUÁR 1. Zalaegerszegi Szilveszter
2018. JANUÁR 1. Újévi köszöntõ és tûzijáték (Dísz tér)

NOVEMBER 30. – csütörtök
17.00 óra Foltvarró Klub adventi kiállítása 

A Csácsbozsoki Tûtáncoltatók szeretet-
tel várják az érdeklõdõket, az egész
éves munkájukból nyíló kiállításukra,
amely december 20-ig hétköznapokon
ingyenesen tekinthetõ meg az Izsák-is-
kola Dús László Galériáján.

DECEMBER 1. – péntek
16.00 Mikulás-ünnepség és az I. adventi

gyertya meggyújtása
A Mikulás nagy szeretettel vár minden
gyermeket a településrészrõl és a vá-
rosból egyaránt, az Izsák Imre Általános
Iskola tornacsarnokába. A zenés mû-
sort követõen a Mikulás ajándékokkal
kedveskedik a gyerekeknek. A nem
izsákos gyermekek szüleit kérjük, hogy
személyesen jelentkezzenek az intéz-
mény titkárságán, november 29 ig! 

DECEMBER 2. – szombat
9.00 Adventi túra. 14 km-es vezetett túra a

Csácsi-hegyen, a „Horhosok útja” útvo-
nalon. Találkozó az Izsák-iskola elõtt

9.00 Mikulás-torna a városi Bozsik-progra-
mos csapatok részvételével
Szervezõ: Csácsbozsoki Sportegyesület

DECEMBER 8. és 15.
10.00 A II. és III. adventi gyertya meggyújtá-

sa az Izsák Imre-iskola diákjainak köz-
remûködésével
Helyszín: az Izsák Imre-iskola aulája

DECEMBER 9. – szombat
8.30 Mikulás-túra – az Izsák-iskola tanulói-

nak és szüleiknek
DECEMBER 14. – csütörtök

14.00 Karácsonyváró kézmûvesforgatag
A szükséges alapanyagok a helyszínen
megvásárolhatók. Helyszín: az Izsák-is-
kola aulája

DECEMBER 20. – szerda
17.00 Karácsonyi koncert és a IV. adventi

gyertya meggyújtása
Helyszín: az Izsák Imre-iskola aulája

DECEMBER 23. – szombat
14.00 Mindenki karácsonya a Szent István-

szobornál felállított betlehemnél. Az Év-
gyûrûk Nyugdíjasklub ünnepi mûsora

DECEMBER 28. – csütörtök
8.00– Németh Ferenc „Machos”-emléktorna,

18.00 megyei I. osztályos csapatok részvéte-
lével. Szervezõ: Csácsbozsoki Sport-
egyesület

DECEMBER 31. – szombat
10.00 XIV. szilveszteri túra

Vidám hangulatú séta a Csácsi-hegyen
– az évbúcsúztatás jegyében. Találko-
zás az Izsák Imre Általános Iskola elõtt

2018. JANUÁR 6. – szombat
8.00– Németh Ferenc „Machos”-emléktorna,

16.00 ifjúsági és utánpótláscsapatok részvé-
telével

IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA
Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1–3. Tel.: (92) 511-926,

http://www.izsakimrealtalanosiskola.hu
CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ

Kozmáné Gál Bernadett • Tel.: 30/408-9824,
http://www.kereszturyvmk.hu

Folyamatosan értesülhet településrészünk
aktuális programjairól az interneten is:

http://csacsbozsok.simplesite.com vagy
https://www.facebook.com/csacsbozsok

CSÁCSBOZSOKI ADVENT
A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT, A CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ, A DFMVK APÁCZAI TAGKÖNYVTÁR

CSÁCSBOZSOKI FIÓKKÖNYVTÁRA,  AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS

A CSÁCSBOZSOKI „ÉVGYÛRÛK” NYUGDÍJASKLUB SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT

2017. ADVENTI PROGRAMJAIRA.

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 tu-
lajdoni hányadát:

A pályázat beadásának határideje: 2017. december 14. 9 óra 30 perc.

A pályázat bontásának idõpontja: 2017. december 14. 9 óra 45 perc.

A pályázati tárgyalás és a versenytárgyalás idõpontja: 2017. december 14. 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 Önkor-
mányzatához 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 a pályázat
beadásának határidejére meghatározott idõpontig kártérítési vagy kártalanítási kötelezettség nélkül vis-
szavonhatják.

A kiírás teljes szövege ZMJV Önkormányzat www.zalaegerszeg.hu hivatalos internetes honlapján a
Hirdetmények, pályázatok rovatban Pályázatok menüpont alatt megtekinthetõ.

PARTNERSÉGI TERVEZÉS
„A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidõs használatát elõsegítõ

infrastruktúra kialakítása” címû, TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 projekt
Körbejárható lesz a Gébárti-tó, fejlesztik a tó környezetét,

megújulnak a zöldfelületek.
Híd, csónakkölcsönzõ épül, sétány és játszóterek létesülnek. 

A tó és környéke a fejlesztés eredményeként
igazi szabadidõközponttá válik.

Adunk az Ön véleményére!
A www.zalamedia.hu honlapon a Gébárti-tó menüpontban olvassa
el a projektrõl szóló tájékoztatót, és nézze meg a látványterveket is. 

A honlapon található „véleménybox”-ban, vagy az erre a célra létrehozott gebartitozold-
zalapart@gmail.com címre küldött elektronikus levélben (e-mail) írja meg a véleményét arról, hogy mit
gondol a park átépítésérõl.

KÖRBEJÁRHATÓ LESZ A GÉBÁRTI-TÓ...
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az egyik a már bemutatott Vár-

kör utca melletti téglaégetõ, a má-
sik pedig a Battyhány utcához kö-
zelebb esõ szakaszon került elõ.
Az 5x4 méteres, valószínûleg a
14. század végérõl származó ke-
mence szerkezetét tekintve két fû-
tõcsatornájú. A csövek szélét tég-
lával rakták ki, és boltívek is kerül-
tek fölé. A régész szerencsének
tartja, hogy ilyen jó állapotban
megmaradt. Csak a keleti széle
semmisült meg a késõbbi vár cö-
löpsorai miatt.

Szintén találtak egy kemencét
a várárok betöltése alatt is. Ezt na-
gyon gyorsan kellett feltárniuk,
mert a feltörõ talajvíz nehezítette a
munkát. Ez a téglaégetõ három fû-
tõcsatornájú. Érdekesség, hogy
késõbb (a 16. század körül) egy
hatszögletû, faszerkezetû kutat
építettek a már nem funkcionáló
kemence helyére.

Az ásatásvezetõ a most elõ-

került leleteket értékelve el-
mondta: a város 1394-ben a Ka-
nizsai családtól a veszprémi püs-
pök birtokába került, aki ezután
építkezésekbe kezdett. Megtör-
tént a korai (vélhetõen faszerke-
zetû) plébániatemplom gótikus
átépítése (ennek maradványai
ma a nagytemplom alatt van-
nak), és püspöki udvarház is
épült (ennek romjai a mai tör-
vényszék alatt találhatók). Mind-
két építkezéshez téglákra volt
szükség, a kemencék pedig na-
gyon közel vannak ezekhez az
épületekhez. Más házakról nem
tudni, amihez felhasználhatták
volna az itt készült téglákat. Az
elõkerült kemencék ezért fontos
adalékul szolgálnak a város kö-
zépkori történetéhez.

A régész azt is elárulta, hogy a
menet közben 50 ládányira gyara-
podott leletanyag között, õskori
kõeszközök és Árpád-kori kerá-
miák is vannak. Ezek is azt bizo-

nyítják, hogy a város õsidõk óta fo-
lyamatosan lakott terület volt.

A sajtótájékoztatón részt vett
Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, dr. Vadvári Tibor alpolgár-
mester, dr. Kostyál László, a mú-
zeum igazgatóhelyettese is. Az or-
szággyûlési képviselõ elmondta: a
Batthyány utca közelében megta-
lált, jó állapotú kemencével kap-
csolatban felmerült az az ötlet,
hogy a leendõ Mindszenty-köz-
pontban, egy üvegpadlózat segít-
ségével bemutassák azt. Ehhez
persze elõbb ki kéne egészíteni a
hiányzó részeit, és visszaállítani a
téglaégetõ eredeti formáját. A lelet
szerinte olyan értéket képvisel,
amit jó lenne megmenteni, és be-
mutatni a látogatók számára.

Persze ez egyelõre csak álom,
hiszen, elõbb forrást kell találni a
rekonstrukció és a beépítés költ-
ségeihez. Jelenleg szakemberek
és politikusok is tárgyalnak a lehe-
tõségekrõl.

TÉGLAÉGETÕK A VÁRÁROK ALÓL
ÚJABB KÖZÉPKORI KEMENCÉKRE BUKKANTAK

Öt évvel ezelõtt hunyt el
Fischer György Munkácsy-díjas
szobrászmûvész. Az évforduló
alkalmából a Göcseji Múzeum
kiadásában egy impozáns al-
bum látott napvilágot, melyet a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárban mutattak be. Az
eseményen részt vett a mûvész
családja is, akik segítséget
nyújtottak a kiadvány összeállí-
tásánál.

– pet –

Kaján Imre múzeumigazgató és
Gecse Péter alpolgármester kö-
szöntõje után Frimmel Gyula grafi-

kusmûvész emlékezett meg egyko-
ri kollégájáról és barátjáról – nem
nélkülözve a Fischerre is jellemzõ
humort és iróniát. A 140 oldalas, fo-
tókkal gazdagon illusztrált kiadványt
(melynek megjelenését a Nemzeti
Kulturális Alap, a zalaegerszegi ön-
kormányzat, valamint több cég is tá-
mogatta) Csiba Erika, a Magyar
Olaj- és Gázipari Múzeum mûvé-
szettörténésze méltatta.

A Fischer György szobrász –
Fájdalmak és rút szépségek
(1956–2012) címû albumot dr.
Kostyál László mûvészettörténész
szerkesztette, és õ írt elõszót is a
könyvhöz. Felelevenítve többek
között a szobrász pályájának kez-
detét, csakúgy mint a zalaeger-
szegi mûvészeti gimnázium alapí-
tásának nehézségeit. Szóba kerül
„mindig huncut, hamiskás moso-
lya”, szarkasztikus gondolkodása,
mely alkotásait is meghatározta.

A mûvész munkásságáról
Wehner Tibor mûvészettörténész
értekezik bõvebben a kötetben. Ki-
tér többek között arra, hogy
Fischer életmûve egységes, kor-

szakokra nem bontható. Stílusá-
nak groteszk-ironikus szemlélet-
módja és fájdalmasan keserû
hangvétele, a rútságokkal viasko-
dó szépségek küzdelmének kifeje-
zése már kezdetektõl szobrászati
védjegye volt.

Az album kiadványterveit Áren-
dás József grafikus készítette, a
plasztikákról, nagyobb szobrokról és
köztéri mûvekrõl készült fotók pedig
Zóka Gyula munkáját dicsérik.

A retrospektív album a Széche-
nyi téri antikváriumban kapható.

FÁJDALMAK ÉS RÚT SZÉPSÉGEK
RETROSPEKTÍV ALBUM FISCHER GYÖRGY SZOBRÁSZATÁRÓL

– pP –

A legutóbbi Pszicho Esten ezút-
tal a testvérkapcsolatokról és azok
felnõttkori hatásairól esett szó. A
rendezvény házigazdája, Nagy Ré-
ka klinikai szakpszichológus L.
Stipkovits Erika klinikai szakpszi-
chológussal, pszichoterapeutával
beszélgetett a VMK kávézójában. A
szakember harmincöt éve van a pá-
lyán, foglalkozott már a párkapcso-
latok különbözõ szakaszaival, a
szülõ-gyerek viszonnyal, majd a
testvérkapcsolatokkal; a témákról
több kötete is napvilágot látott.

Mint mondta: a szülõi viselke-
désmintákat (többféle szülõtípus is
meghatározható) több generáción
át visszük magunkkal, így a testvér-
kapcsolatok vizsgálatánál is fontos
a szülõ-gyerek viszony elemzése,
értelmezése. Annál is inkább, mert
ezek a minták késõbb a párválasz-
tásra, párkapcsolatokra is kihatnak.

A testvérek viselkedése leképez-
heti a családon belüli konfliktusokat,
a túlzó szülõi elvárásokat, az
anya/apa helytelen magatartását.
Miért utálják egymást a testvérek,
amikor egy vérbõl valók? – merül fel
sokszor a kérdés. A pszichológus
szerint bizonyos szintû féltékenység
és rivalizálás (például a szülõ szere-
tetéért) teljesen természetes, mint
ahogy a viták, veszekedések is.
Fontos, hogy a harag „kijöjjön”. Egy
jó szülõ, pedig képes is kezelni eze-
ket a dolgokat. A jó kapcsolat
ugyanis nem azt jelenti, hogy töké-
letes, hanem azt, hogy „megdolgoz-
tunk érte”; vagyis megbeszéltük, ki-
beszéltük az érzelmeket. Az egyik
legfontosabb dolog, hogy a szülõ
hagyja, hogy a gyerekek egy bizo-
nyos pontig maguk oldják meg a
konfliktusokat. A szülõ inkább le-
gyen egyfajta mediátor, aki abban
segít, hogy miután a felek lehiggad-
tak, el tudják mondani az érzéseiket

egymásnak. Az is lényeges, hogy
az anya vagy az apa ne adjon iga-
zat egyik gyereknek sem a konflik-
tusos helyzetben, mert az csak el-
mérgesítheti a köztük lévõ viszonyt
(irigység, szorongás stb.).

A megfigyelések szerint, ha a
szülõk között sok a veszekedés, in-
dulat, akkor a testvérek is gyakrab-
ban veszekednek, sõt verekednek
egymással. Ugyanígy a korán kez-
dett – és sok esetben a felnõttkorra
is jellemzõ – drog- és alkoholfo-
gyasztás is családi problémákra
utal; valakinek nincs helye a család-
ban, vagy valami megbomlott a csa-
lád rendszerében.

L. Stipkovits Erika kutatásai
alapján azt mondja, hogy a szülõi
elvárások nagyon is meghatároz-
zák azt, hogy melyik testvér milyen
lesz. Tévhit, hogy minden gyereket
egyformán lehet szeretni. Mindig az
a kedvenc gyerek, akivel azonos a
szülõ értékrendje (egy lassúbb szü-
lõ például nehezen viseli a pörgõs
gyereket, egy diplomás meg azt, aki
rosszabbul tanul). Viszont a „ked-
vencezést” nem szabad túlzásba
vinni és éreztetni. Mert akkor a gye-
rek is sérül és a testvérei is. A gye-

rekek egy családon belül is nagyon
különbözõ személyiségek lehetnek,
akik másképp reagálják le a környe-
zetben zajló folyamatokat. Az a jó,
ha a szülõ felismeri ezeket a külön-
bözõségeket, és ezeknek megfele-
lõen kommunikál. A túlféltés vagy a
túlzott elvárások pedig nem tesznek
jót sem a gyerekek egymás közötti
kapcsolatának, sem a személyisé-
gük fejlõdésnek.

A szakember arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy a gyerekek születési
sorrendje is meghatározó lehet ab-
ból a szempontból, hogy ki milyen
személyiség lesz. Az elsõ gyerek-
ben az összes szülõi szorongás
benne van; így gyakran az elsõszü-
löttek túlteljesítõk, szabálykövetõk
lesznek. A másodszülöttek inkább
lázadóbbak, és a kutatások szerint

inkább õk a „forradalmár” típusok.
A pszichológus eloszlatta azt a ké-
telyt is, hogy az egykék önzõk, el
vannak kényeztetve és kevésbé
szociálisak. Itt is minden azon mú-
lik, hogy milyen szülõ neveli õket.
Mindegy, hogy egy gyerek, vagy
több gyerek... a családi kapcsola-
tok minõsége, az érzelmek megis-
merése, a konfliktusok kibeszélése
a fontos.

A testvérkapcsolatokat tárgyaló
rendezvénnyel zárult a 2017-es
Pszicho Estek sorozat. Az idei hat
program az Esély Európára Egye-
sület „EGYRE NÕ AZ ESÉLY” cí-
mû, EFOP-1.2.1-15-2016-00915
számú projektjének keretében való-
sult meg. Az estek – melyek kivétel
nélkül telt ház elõtt zajlottak – ingye-
nesek voltak a közönség számára. 

– pet –

A kiállítást végignézve aztán
nyilvánvaló lesz, hogy mi(k) a kö-
zös pont(ok). A többesszám azért
indokolt, mert az alkotó egyrészt
közös nevezõre emeli a képzõmû-
vészetet az iparmûvészettel. Külö-
nös hangulatú és színvilágú fest-
ményeket, egyedi tervezésû éksze-
reket és textíliákat (legyen szó ru-
hákról, vagy bútorszövetekrõl) egy-
aránt láthatunk a kiállítótérben.
Másrészt pedig a díszítésül hasz-
nált minták, formák és színkombi-
nációk jelentik a közös pontot, hi-
szen ezek képesek egyik tárgyról a

másikra „vándorolni”. A piros pon-
tok, kacskaringós vonalak, geomet-
rikus minták, és a hol sárga, hol
zöld, hol pedig arany színnû alapo-
zás ugyanúgy megjelenik a forma-
tervezett fülbevalókon, karkötõkön,
mint a festményeken, selyemruhá-
kon, vagy éppen az art deco stílusú
karosszékek kárpitján.

Kigyós Borbála – bármilyen fur-
csa is – eredetileg a Pécsi Egye-
tem Mûvészeti Karának fémszob-
rász szakán végzett, majd fotográ-
fiát tanult. A szobrászat iránti ér-
deklõdése nem véletlen, hiszen
édesapja Kigyós Sándor szobrász
volt, aki fiatalon hunyt el. Hogy

miért nem maradt lánya az eredeti
„szakmája” mellett, arról Körtvé-
lyesi László fotómûvész mesélt a
tárlatnyitón. Hát azért nem, mert
amíg szobrokat készített, hiányoz-
tak neki a síkok. Amikor meg csak
festett, hiányoztak neki a terek.
Szóval a mûvész valahol a két álla-
pot között lebeg; így hol fest, hol
ékszereket készít, hol meg ruhá-
kat, bútorokat tervez.

Ha pedig formavilágán és szín-
használatán keleties hatásokat is
érzünk, az sem véletlen. Az egyete-
mi évek után ugyanis több évet töl-
tött Japánban, s ez máig inspirálja
mûveit. A mostani tárlaton a tár-
gyak és képek mellett van egy külö-
nös fal is, amit szintén a keleti gon-
dolkodás ihletett. Ezer darab papír-
ból hajtogatott színes madár (daru)
került a központi falra. Japánban
azt tartják, ha segítségre van szük-
ségünk, vagy megerõsítést várunk
valamilyen cél érdekében, akkor a

daru-origami segít. Mert a madár
hatalmat, erõt képvisel.

A tárlatnyitót követõen a Zala-
egerszegi Nõi Szalon jóvoltából
egy beszélgetésre is sor került.
Balaicz Zoltánné, a szalon vezetõje
és Körtvélyesi László az alkotói
munka hátterérõl és fortélyairól kér-
dezte a mûvészt.

A tárlat január 6-ig látogatható.
A tárgyak megvásárolhatók.

SZÍNES PONTOK RUHÁN, KÉPEN, ÉKSZEREN
KÉPZÕ- ÉS IPARMÛVÉSZET EGY TÉRBEN

Közös pont. Mindössze ennyi a címe annak a színes és nem
mindennapi tárlatnak, ami a közelmúltban nyílt meg a Keresztury
VMK Gönczi Galériájában. Kigyós Borbála festõ- és textiltervezõ
alkotásairól és a mûvész munkáiról elsõre talán keveset árul el
az elnevezés. 

Balaicz Zoltánné és Kigyós Borbála

FÉLTÉKENYSÉG, RIVALIZÁLÁS
TESTVÉRKAPCSOLATOKRÓL A PSZICHO ESTEN

A testvérkapcsolatoknak legalább akkora hatása van személyisé-
günk fejlõdésére, mint a szülõ-gyerek viszonynak. De miért is ve-
szekednek/verekednek egymással a testvérek? És az hogy lehet,
hogy egy családon belül – azonos nevelési elvek mellett – sokszor
nagyon különbözõ a gyerekek mentalitása, gondolkodása?

L. Stipkovits Erika és Nagy Réka

MÉZFESZTIVÁL
Mézlovagrendek felvonulásá-

val, hazai és határon túli méhé-
szek mézkülönlegességeinek
kóstoltatásával, méhészeti esz-
közök bemutatásával kétnapos
Kárpát-medencei mézlovagren-
di találkozó és mézfesztivál kez-
dõdik december 2-án Zalaeger-
szegen, a sportcsarnokban.  A
részletekrõl sajtótájékoztató ke-
retében számoltak be.

A mézfesztiválon minden a méz-
rõl, a méhészeti termékekrõl szól: a
látogatók olyan mézet, méhészeti
termékeket kóstolhatnak, amelyet
bevonhatnak a napi étkezésbe. A
rendezvényen csaknem félszáz kéz-
mûves, helyi termelõ mutatkozik be
a termékeivel. 

Németh Zsolt méhész, a söjtöri
Ambrózia Mézlovagrend nagymes-
tere elmondta: a mézfesztivál stand-
jain székelyföldi, sárréti, észak-bács-
kai, tolnai és zalai méhészek mutat-
ják majd be termékeiket. A Kárpát-
medence szinte összes méze és
méhészeti terméke megtalálható
lesz a virágportól, a propolisztól
kezdve a kaptár összes termékéig.

Vigh László, a térség országgyû-
lési képviselõje kiemelte: a fesztivál
jó lehetõséget ad arra, hogy mind
többen megismerjék és megszeres-
sék a mézet. Jó lenne elérni, hogy
az évi egy fõre jutó 70 dekagramm
mézfogyasztás 1 kilogramm fölé
emelkedjen. Ezért nagyon fontos,
hogy az iskolai étkeztetésbe is be-
vonják a mézet, és több méz kerül-
jön családok asztalára is – hangsú-
lyozta Vigh László.

A mézfesztivállal „kétnapos édes
élet költözik a városba” – fogalma-
zott a mézre és a fesztivál sokszí-
nûségére utalva Tolvaj Márta alpol-
gármester. Beszámolt arról is, hogy
a zalaegerszegi piac területén 2019
augusztusára felépül a kétszintes
helyi termelõi és kézmûvespiac há-
za. Az épületben folyamatosan kap-
hatók lesznek majd a helyi termé-
kek.

Csiba Erika és dr. Kostyál László



– b. k. –

Hetedszer ültek vacsoraasztal
mellé a botfai Hüvös-kastélyban a
Fidelitas és az Ifjúsági Keresz-
ténydemokrata Szövetség tagjai a
város vezetõsége és a meghívott
vendégek társaságában. Ez utób-
biak ezúttal Illés Boglárka, ifjúsági
ügyekért felelõs államtitkár-helyet-
tes és Böröcz László, a Fidelitas
országos elnöke voltak. 

Bali Zoltán, az est házigazdája
elmondta, 2011-ben mindössze
30 fõvel indult a nevezett vacsora,
melyen a jövõért tenni akaró fiata-
lok vettek részt. Ma 170-en ülhet-
tek asztal mellé, s országosan is
híre van a megyeszékhelyi fiatal-
ság tettrekészségének, valamint a
városvezetéssel való együttmûkö-
désnek. Balaicz Zoltán polgár-

mester 2001-ig tekintett vissza a
mai kör eredetét illetõen, ismertet-
ve a kifejlõdés fontosabb momen-
tumait. Vigh László országgyûlési
képviselõ a fiatalok ötleteinek, nyi-
tottságának fontosságáról be-
szélt. Valamint megemlítette,
hogy a digitális korszakban a

2018-as kampány lesz az elsõ,
mely döntõen a Facebookon fog
zajlani.

Illés Boglárka azon sajnálatos
tényeken való változtatást hang-
súlyozta, hogy a felmérések sze-
rint a mai fiataloknak jellemzõen
nincs közösségi élete, sõt a baráti
kapcsolatoknak is híján vannak,
miközben óránként 21-szer tekin-
tenek a mobiltelefonjukra. 

Böröcz László az ifjúság inakti-
vitásáról szólt a választások kap-

csán, illetve a polgári gondolkodás
fejlesztésérõl, a közösség javáért
tevékenykedésrõl és a gépesített
világban megnõtt szabadidõ minél
hasznosabb eltöltésérõl. 

Dén Dániel, az IKSZ zalaeger-
szegi elnöke a fiatalok megnyeré-
se okán az eredmények hangsú-
lyozását tartja fontosnak. Míg
Deák Milán, a Fidelitas zalaeger-
szegi elnöke megemlítette, a kö-
zösségbe – melyért tenni kell – be-
letartozik mindkét oldal, sõt a szél-
sõséges oldalak is. 15 millió ma-
gyarért, az egész nemzetért kell
tevékenykedni. Ez kell, hogy a po-
litika, azaz a közösségi tevékeny-
ség végsõ célja legyen. 

A rendezvény vendégei között
volt Decsi István, Pécs város al-
polgármestere is.

– AL –

„Gondunkat, bajunkat akasz-
szuk szegre, gyerünk a virágos
Zalaegerszegre!” Czobor Mátyás
egykori polgármester által elindí-
tott Göcseji Hetek rendezvényso-
rozatnak volt ez a szlogenje.
Balaicz Zoltán polgármester errõl

annak okán beszélt, hogy a Virá-
gos Zalaegerszegért mozgalom
egészen azokig az idõkig, vagyis
az 1930-as évekig nyúlik vissza.
Mint mondta, a város ekkor vonult
be úgy az emberek tudatába, mint
a környezetére sokat adó, igényes
település. Ezt a vélekedést a
2000-es évek után is igyekeztek
fenntartani, melynek eredményes-
ségét jelzik a Virágos Magyaror-
szág versenyen évrõl évre meg-
szerzett különféle díjak, amiért a
hivatal, az ahhoz kapcsolódó cé-
gek és a város lakói nagyon sokat
tettek. Ennek kicsúcsosodása
2015-ben volt, amikor is az elsõ
helyet szerezte meg a megye-
székhely az 50 ezer fõ feletti város
kategóriában az országos meg-
mérettetésen. A polgármester mél-

tatta a Virágos Zalaegerszegért
program sikerességét is, majd kö-
szönetét fejezte ki a Városgazdál-
kodási Kft.-nek, valamint a mûsza-
ki osztálynak azért a kiváló mun-
káért, amiért az idei Virágos Ma-
gyarország versenyen az Év tele-
pülése oklevelet vehették át a
veszprémi díjkiosztó ünnepségen.

Ez a siker valóban egy össze-
fogás, egy csapatmunka eredmé-
nye, fûzte tovább a gondolatot
Horváth István, a Városgazdálko-
dási Kft. ügyvezetõ igazgatója.
Mint mondta, nemcsak az önkor-
mányzatnak, hanem az intézmé-
nyeknek, lakosságnak, a társas-
házi közösségeknek is kijár a kö-
szönet az alkotó munkáért, ami el-
sõsorban a Virágos Zalaegersze-
gért mozgalomban nyilvánul meg.
Köszönetet érdemelnek kollégáik
is a zöld- és virágos felületek ma-
gas szintû tervezéséért, kivitelezé-
séért és fenntartásáért. Úgy véle-
kedett, hogy a Modern városok
programban megvalósuló fejlesz-
tések révén még több sikert érhet
el a város nemcsak országosan,
de nemzetközi szinten is.

A város ezen a területen is óriá-
sit fejlõdött az elmúlt években,
hangsúlyozta Vigh László ország-
gyûlési képviselõ, miniszteri biz-
tos. Kitért arra, a két évtizedes
múltra visszatekintõ Virágos Ma-
gyarország környezetszépítõ ver-
senyen nincs könnyû dolga Zala-
egerszegnek, mert a nagyvárosok
között kell megmérettetnie magát.
A kiérdemelt díj jelzi, hogy ez idén
is sikerült. Mint mondta, nagy
munka a szinten tartás, de még
nagyobb, ha jóval többet szeretné-
nek ennél. A fõdíjat kell ugyanis el-
hozni ahhoz, hogy egy település
részt vehessen az európai környe-
zetszépítõ versenyen. Mint mond-
ta, ez a cél, mert Zalaegerszeg al-
kalmas arra, hogy a nemzetközi
színtérre lépjen. 

6 Krónika

Meghívó
Az NMI Mûvelõdési Intézet

felkérte a Magyar Olaj- és Gáz-
ipari Múzeumot a Kárpát-me-
dencei Népfõiskola Hálózat ki-
alakításában történõ együttmû-
ködésre

A MOGIM ennek keretében
december 1-jén (pénteken) 14
órakor a megyeháza díszter-
mében tartja a „Helyi Értékfel-
táró” rendezvényét.  A Zala me-
gyei Értéktárat Pácsonyi Imre a
megyei közgyûlés alelnöke mu-
tatja be.

. . .
December 7-én, csütörtö-

kön, 14.30-kor a zalaegerszegi
városházán, a 101-es tanács-
terembe  szintén Helyi Értékfel-
táró rendezvényre várják az ér-
deklõdõket. Göcsejrõl, a gö-
cseji tájszólásról Szakál István
tanár számol be, Gotthárd
Gréta Gellénháza  és Nagylen-
gyel olajipari településeket mu-
tatja be. Elõadást tart még Far-
kas László, az FGSZ Földgáz-
szállító Zrt. nyugalmazott
üzemvezetõje és Tóth János
igazgató (MOGIM).

FIATAL AKTIVISTÁK VACSORÁJA
KÖZELEG AZ ELSÕ FACEBOOKOS KAMPÁNY

Hagyományos és egyre nagyobb létszámmal rendezik a fiatal
politikai aktivisták év végi vacsoráját, mely a közösségépítés,
kapcsolaterõsítés mellett a jövõbeni tervek felvetésének egyik al-
kalma is. 

CÉL A NEMZETKÖZI MEGMÉRETTETÉS
AZ „ÉV TELEPÜLÉSE” DÍJ

Az Év települése díjjal jutalmazta Zalaegerszeg önkormányza-
tát a Magyar Turisztikai Ügynökség a 2017. évi Virágos Magyaror-
szág környezetszépítõ versenyben nyújtott kiemelkedõ teljesít-
ményéért.

ANTENNASZERELÉST
VILLANYSZERELÉST  VÁLLALUNK!
RÖVID HATÁRIDÕVEL VÁLLALJUK:

• lakásfelújítás vagy festés elõtti tûz-

és balesetveszélyes alumínium-

vezetékek cseréjét, szerelvények

áthelyezését,

VARGA KFT.
Zeg., Balatoni u. 2/a • 92/310-875

Varga Péter • 06-30/204-3685

150 évvel ezelõtt fogadta el a
magyar nemzetgyûlés a zsidók
emancipációjáról szóló tör-
vényt, ami utat nyitott az izraeli-
ta vallású vagy származású
polgároknak tehetségük kibon-
takoztatásához.

– pP –

A törvény természetesen nem-
csak az egyén szintjén, hanem a
társadalom, gazdaság, kultúra, vá-
rosfejlesztés terén is pozitív irányú
változásokat idézett elõ. A jeles
évforduló és a Zalaegerszegi Zsi-
dó Kulturális Napok alkalmából a
közelmúltban egy építészettörté-
neti kiállítás mutatta be Kelet-
Közép-Európa zsinagógaépíté-
szetének múltját. A Keresztury
VMK-ban megrendezett tárlaton
Kirschner Péter, a Magyar Zsidó
Kulturális Egyesület (MAZSIKE)
elnöke bevezetésképpen elmond-
ta: az emancipáció a zsinagóga-
építkezésben is megmutatkozott.
Olyan városfejlesztési folyamatok
indultak el, amik a zsinagógákat
nemcsak mint szakrális tereket
emelték rangra, hanem az imahá-
zak egy-egy város fontos középü-
leteivé is váltak. Arról nem is be-
szélve, hogy a kor építészeti, esz-
tétikai áramlatainak is tükre volt a
zsinagógaépítészet.

A vándorkiállítás – mely elõször
2013-ban volt látható Kassán –
színes fotográfiák és közérthetõ
kísérõszövegek segítségével mu-
tatta be nyolc ország építészeti
örökségét; az 1700-as évek végé-
tõl egészen napjainkig. Hangsú-
lyozva: a zsinagógák nemcsak
imahelyek, hanem a zsidó szelle-

mi élet központjai, a közösség
összetartozásának, élni akarásá-
nak jelképei is. A fotókon a legré-
gebbi, egykor virágzó, ám mára
enyészetnek indult zsinagógák
éppúgy láthatóak, mint a késõbb
épített vagy felújított, díszes épü-
letek.

A kiállítás egyik fele bemutatja a
19. századi zsinagógaépítészet
nyolc alaptípusát is; a paraszt- és
polgárházi típustól kezdve, az ipar-
csarnokszerûn át, egészen a kato-
likus vagy bizánci templomtípusig.
A nagyméretû molinókon láható
összeállítás külön tárgyalja a bu-
dapesti zsidónegyed történetét is.

A tárlatnyitón Agg Ferenc épí-
tész, a Zala Megyei Építészeti Ka-
mara elnökségi tagja tartott rövid
prezentációt az európai zsinagó-
gák építéstörténetérõl. Mint fogal-
mazott: az imaházak építése a
nyugati kultúra függvénye volt,
nem a hazai zsidóság ízlése hatá-
rozta meg az épületek stílusát. A
18–19. században a nagybirtoko-
sok engedélyével telepedhettek le
az izraeliták a városokba, s õk
építtették a templomaikat is. A ko-
rai zsinagógaépítészet ezért kohe-
rens az akkori arisztokrácia építé-
szetével.

Változást egyrészt a már emlí-
tett emancipáció, majd az egyházi
reform hozott. Ez utóbbi következ-

tében a zsidóság ortodox és neo-
lóg irányzatokra vált szét. Erre az
idõszakra tehetõ a romantika,
majd eklektika és szecesszió kul-
turális és építészeti korszaka,
mely megváltoztatta a zsinagóga-
építés rendszerét. Legyen szó a
homlokzatról, vagy a belsõ terek-
rõl. Míg korábban belsõ terekben,
tömbökben kerültek az imaházak
kialakítása, ezután a keresztény
templomokhoz hasonlóan, maga-
sabbá, tágasabbá és díszesebbé
váltak az épületek. A neológ zsina-
gógákon megjelent a torony is, az
istentiszteletek pedig ezután nem
centrálisan, hanem lineárisan, a
tórafal irányában zajlottak.

Az építész beszélt a zalaeger-

szegi zsinagógáról is. Az elsõ ima-
ház a 19. század közepén épült
fel, és a mai Arany Bárány Szálló
területén állt. Ezt kinõtte a hitköz-
ség, így 1904 õszére elkészült a
mostani zsinagóga (vagyis a mai
Városi Hangverseny- és Kiállító-
terem), ami egy gótikus stílusban
épült, ám romantikus jegyeket is
erõsen magán viselõ épület. So-
káig kerítés vette körül az imahá-
zat, melynek alaprajza akár egy
keresztény templomé is lehetne.

A századelõ hangulatára jel-
lemzõ, hogy az avatáson szinte
minden helyi polgár és tisztségvi-
selõ részt vett, függetlenül attól,
hogy milyen vallási felekezethez
tartozott.

A ZSINAGÓGAÉPÍTÉSZET MÚLTJÁRÓL
NEMCSAK IMAHÁZ, KÖZÖSSÉGI TÉR IS
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–  Generációváltás
zajlik nálunk – összeg-
zett Horváth Csaba ve-
zetõedzõ. – Szakmai
szempontból rosszabb
évre számítottam, az
elõzõ évekhez képest
azonban van egy kis
hiányérzetünk, 2007 óta
most fordult elõ elõször
velünk, hogy a klubból senki nem
szerepelt felnõtt vagy korosztályos
világversenyen. Úgy véljük, hogy
Szabó Rajmundnak helye lett vol-
na az ifjúsági vb-n és Eb-n is, de
mivel a szintidõtõl pár tizeddel le-
maradt, nem vitték ki. Utána kor-
osztályos bajnok lett 200 háton.
Azzal az eredménnyel az ifi Eb-n
hetedik, a vb-n tízedik lett volna.
Úszott egy felnõtt B szintet is, ami-
vel elindíthatták volna a vb-n, nem
tették. Úgy véljük, hogy az egyik
világversenyre kivihették volna. Az
idõeredménye mutatja, nem vallot-
tak volna vele szégyent. A szövet-
ség azonban úgy döntött, csak a
szintidõ teljesítésével lehet utazni.
Rajmund mellett Betlehem Dávid,
Gergye Ákos és Molnár Noel a
magyar bajnokságon több szám-
ban dobogós volt. A nagyon fiatal
korosztályban is van már három
olyan kislányunk – Paksa Borbála,
Sifter Eszter és Dóra Csepke –
akik szintén ígéretes tehetségek,
Örvendezünk, hogy ismét alakul
az utánpótlásunk, nagy kérdés,
hova tudjuk õket eljuttatni. 

– Mennyire tudják megtartani
a sportág számára a fiatalokat?
Az úszás köztudottan sok idõt

energiát követelõ
sportág…  

– Az úszás, mint álta-
lában az egyéni sportok,
monoton edzésmódot
igényel. A mai gyerekek
közül kevesen bírják  a
monoton dolgokat, nem
szeretnek szenvedni.
Ha nincs legalább mini-

mális sikerélményük az úszásban,
inkább abbahagyják. Nagyon ne-
héz meggyõzni nemcsak a gyere-
ket, hanem a szülõt is, hogy az
úszásban sok munkával ered-
ményt lehet elérni. Talán, ha to-
vább javulnak Egerszegen a körül-
mények, akkor még több gyereket
tarthatunk meg, nagyobb lesz a
merítési lehetõségünk. 

– Mi a helyzet a beharango-
zott új létesítménnyel?

– Annyit tudok, amennyi a Ma-
gyar Közlönyben megjelent, hogy
a város több bontásban megkapta
rá a pénzt. Gondolom, folynak a
pályáztatási munkák, nagyon bí-
zunk benne, hogy 2019 nyarára,
õszére elkészül.

– Az idei évben vezetési szin-
ten „forrt a levegõ” a sportág-
ban. A harmadik elnöknél tarta-
nak. Éreztek ebbõl valamit, mint
kis vidéki klub?

– Anyagi részrõl nem éreztünk
semmit. A központi támogatás idõ-
ben megérkezett.  Korosztályos
válogatottjaink edzõtábora sem
maradt el. Az országos szövetség
munkája akadozott a változások
során, ezt most próbálják behozni.
Reméljük, a   Vladár Sándor által

irányított vezetés hosszú távon
megmarad, így lehet velük tervez-
ni. Helyreáll a párbeszéd a klubok
és a szövetség között.

– A központi támogatás mel-
lett a város önkormányzata és
névadó szponzoruk biztosította
költségvetésük nagy részét…

– Így van, de mellettük több ki-
sebb támogatónk is akadt, és nem
szabad kihagyni a sorból a szülõ-
ket sem. A gyerekek versenyezte-
tésébe, szállításába is besegíte-
nek. Köszönet jár érte. Nem voltak
anyagi problémáink az év során. 

– Jövõ évi terveik?
– Szabó Rajmund idén volt utol-

só éves ifjúsági, bele kell erõsödnie
a felnõtt korosztályba, ami nagy ki-
hívás lesz számára.  A rövid pályás
úszó ob-n 200 m háton a felnõttek-
nél már döntõt úszott. Nagyon erõs
a magyar mezõny, bekerülni nem
egyszerû oda. Gergye Ákostól és
Betlehem Dávidtól a saját korcso-
portjában dobogót várunk az ob-n.
Jó lenne, ha Betlehem Dávid a nyílt
vízi hosszú távú vb-n, Eb-n korosz-
tályában résztvevõ lehetne. Szeret-
nénk ismét versenyzõt adni a nagy
világversenyekre. 

– Sportolóik tagjai a Jövõ
Bajnokai programnak...

– Úgy néz ki, jövõre három
sportolónk vesz részt ebben,   Bet-
lehem Dávid pedig bent van a
Heraklész-programban is. A ser-
dülõválogatott kapuján már kopog-
tat Gergye Ákos. Létezik a
Heraklész Csillag program azok
számára, akik kiöregedtek az ifjú-
sági korosztályból, s hogy ne ves-
szenek el  a sportág számára, az
említett program segít, hogy minél
hamarabb beilleszkedjenek  a fel-
nõttek közé.

2017 SIKERES IS VOLT, MEG NEM IS
GENERÁCIÓVÁLTÁS AZ EGERSZEGI ÚSZÓKNÁL

Az Europ Tec ZÚK úszói közül idáig minden évben eljutott va-
laki egy nagy világversenyre, idén nem sikerült elõször, ennek el-
lenére elégedettek a sportolók teljesítményével a klubnál. 

– Elmondhatom,
hogy az õszi idény végé-
re jó közösséggé ková-
csolódott a ZTE, a lá-
nyok tudnak egymásért
és a csapatért küzdeni –
értékelt Pergel Andrea.
– Tudomásul vesszük,
hogy vannak nálunk
jobb csapatok, amelyek
többet edzenek, jobbak a körülmé-
nyeik, de nálunk megvan a csapat-
egység.

A ZTE FC az õsz során hat
gyõzelmet aratott, ötször kapott ki,
húsz gólt rúgott, tizenhetet kapott
és tizennyolc pontot szerzett. A
kék-fehérek jól kezdték a bajnok-
ságot, több gyõzelmet arattak, rö-
vid ideig vezették a tabellát is, az-
tán hullámvölgybe kerültek az õszi

idény közepén. Utána
viszont remekül hajráz-
tak, és feljöttek a dobo-
góra. 

– Szakmai téren még
van lemaradásunk, az
edzéseken gyakorolt
dolgokból még keveset
látok vissza a csapattól
a mérkõzéseken. Fõleg

a támadójátékunk akadozik, sok
helyzetet kialakítunk, de az érté-
kesítésükkel gondjaink vannak.
Tart a türelmem, a lányok is akar-
ják, hogy jobbak legyünk, vevõk a
munkára. Nem aggódom, biztos
vagyok benne, hogy eljutunk az
általam elképzelt szintre – véleke-
dett Pergel Andrea. – Mint minden
amatõr csapatnál, nálunk is volt
szezon közben lemorzsolódás, a

távozók munkahelyi, iskolai elfog-
laltság miatt nem vállalták a to-
vábbi játékot a ZTE színeiben. A
téli átigazolási szezonban szeret-
nénk igazolni. Az itt lévõ játékosok
közül senki nem akar távozni, ami
bizonyítja, hogy jó a közösség.

A ZTE edzõje bízik a jó folyta-
tásban, sok munkával teli tavasz
vár a játékosokra. Nyáron, amikor
még nem volt iskola, magas volt
az edzéslátogatottság. Szeptem-
bertõl csökkent, de munkahelyi
okok miatt is kevesebben látogat-
ták az edzéseket. Pergel Andrea
bizakodik, hogy a bajnokság má-
sodik felében ez változni fog. Akad
olyan együttes a másodosztály-
ban, amely ötöt edz hetente. A
ZTE FC-nél heti két edzés van, a
szakvezetõ nem látja értelmét
több foglalkozásnak, a látogatott-
ság miatt 4–5 játékosnak nem ér-
demes tréninget tartani. Az õszi jó
szereplés ellenére sem gondol-
kodnak a csapatnál helyezésben.
Egy a lényeg, a lányok élvezzék a
játékot, tudjanak küzdeni egymá-
sért. A többi jön magától. 

A DOBOGÓN TELELNEK
JÓL HAJRÁZOTT A ZTE FC NÕI LABDARÚGÓCSAPATA
Befejezõdött az NB II Nyugati csoportjában az õszi idény a ZTE

FC nõi labdarúgócsapatának. A hölgyek jelenleg másodikak, de
a mögöttük lévõ Videotonnak van egy elmaradott meccse, ha
nyerik a fehérváriak, elõznek. Egy biztos, a ZTE a dobogón telel.
Pergel Andrea nyáron vette át a csapat edzõi teendõinek ellátá-
sát, akkor hangsúlyozta, hogy számára nem az eredmény a fon-
tos, hanem egy jó közösség kialakítása. 

Budapesten, a BKV Elõre csarnoká-
ban rendezték meg az idei felnõtt orszá-
gos súlyemelõ-bajnokságot. A népes
mezõnyben a férfiaknál nyolc súlycso-
portban 66 induló között, ezúttal egye-
düli egerszegiként szerepelt Papp Péter,
ZTE a 44 éves örökifjú sportolója.

Végig nagy csatát vívott az második
helyért, sajnos a 103 kg-os lökésgyakor-
lata nem sikerült, így egy kilogrammal le-
maradva az ezüstérmestõl, bronzérmet
szerzett.

Eredmény:  62 kg: 3. Papp Péter 183
(83+100) kg.

ELMARAD A FOGADÓÓRA
Tájékoztatjuk Önöket, hogy

Galbavy Zoltán önkormányzati kép-
viselõ december 1-jei, pénteki fo-
gadóórája elmarad, helyette no-
vember 30-án, csütörtökön lesz a
megszokott helyszíneken és idõ-
pontokban. (A Kertvárosi Telepü-
lésrészi Önkormányzat helyiségé-
ben, a Zalaegerszeg, Köztársaság
u. 63. szám alatt, a Kertvárosi Pos-
ta mögött 17.45 és 18.45 között, az
Alsójánkahegyi Kulturális Egyesü-
let Közösségi Házában, Zalaeger-
szeg, Szent László u. 53. szám
alatt pedig 16.30 és 17.30 között.)

Szíves megértésüket kérjük!

PAPP BRONZÉRMES
A FELNÕTT OB-N

A jégpálya bemutatásakor
Balaicz Zoltán polgármester fel-
elevenítette, hogy az elmúlt évek-
ben milyen változások történtek a
belvárosi advent hangulatának ki-
alakításában, melynek elemei kö-
zül, például a fényfestés, az egyik
legnépszerûbb lett a város lakói
körében is. Elhangzott, az adventi
forgatag a Mindszenty tértõl a Dísz
térig terjed, igazi hangulatot te-
remtve. Az ünnepekre készül a
rendõrség is, biztonságot nyújtva
az ünnepi készülõdésben.

A városháza elõtt a hagyomá-
nyoknak megfelelõen lesz élõ bet-
lehem, ahová 24-én egy teve és
egy új csacsi is érkezik, különösen
a gyermekek nagy örömére.

JÉGPÁLYA A DÍSZ TÉREN
A 2015 óta folyamatosan megújuló zalaegerszegi advent leg-

újabb újdonságáról számoltak be az önkormányzat vezetõi. E hét
elején megnyílik a Dísz téren a 30x15 méteres jégpálya, ahová
várják a korcsolyázni vágyókat.

Huszonöt éve 23 alapító taggal
hozták létre a Zalaegerszegi Atléti-
ka Klubot. Közülük tízen még min-
dig kötõdnek az idõközben több-
ször nevet váltott egyesülethez,
így köszönthette a klub vezetése
képviseletében Tóth Zoltán, a klu-
bot húsz esztendeig irányító elnök
Kozáry Ágnest, a város elsõ olim-
pikonját, Ács Juditot, Balazsic Re-
nátát, Gróf Andreát és Kálmán
Esztert is a jelenlegi bajnokok mel-
lett.

A szponzorok mellett az önkor-
mányzat is az egyesület mellé állt,
ennek egyik idei példája a 8 sávos
rekortánpálya átadása, mely a fel-
készülést segíti.

A sikeres mûködést bizonyítja
az év során kiadott több mint 400
oldalas könyv, mely a dobogóso-
kat és egyéb eredményeket õrzi
meg az utókornak. Az idén ezen
sikerek még tovább bõvültek.

Aranyesõ volt a diákolimpián, mely
jól mutatja a klub és az iskolák kö-
zötti együttmûködést. Ezüstök a
felnõtt országos bajnokságban,
Eb-re kijutás, „aranyosak” voltak a
juniorok és a szeniorok is. Aztán

csapatbajnokság döntõ és szu-
perligás szereplés, felnõtt-világ-
bajnokság, új országos csúcs. En-
nyi dióhéjban a jubileumi év mérle-
ge. Nem csoda, ha glédában álltak
az átadandó elismerések a köz-
gyûlésen.

A küldötteket és a meghívott
vendégeket Kámán Vilmos elnök
köszöntötte, az írásbeli beszámo-
lót pedig Szakály István ügyvezetõ
igazgató egészítette ki. Majd felol-

vasták Gyulai Miklósnak, a Ma-
gyar Atlétikai Szövetség elnöké-
nek köszöntõ levelét. 

A díszplakettek átadását köve-
tõen felszólalt még a fõtámogató
cég képviseletében dr. Szász Pé-
ter, a Zalaszám Informatika Kft.
ügyvezetõ igazgatója, Balaicz Zol-
tán polgármester és Vigh László
országgyûlési képviselõ. Barta
András pedig a szokásoknak meg-
felelõen a pénzügyi mérleget is-
mertette.

ÉVZÁRÓ AZ ATLÉTÁKNÁL
Ünnepi közgyûléssel zárta negyedszázados jubileumi évét

Zalaszám-ZAC. A kiváló edzõk, elkötelezett vezetõk, az eredmé-
nyes sportolók mellett a támogatóknak és rendszeres tudósítók-
nak is köszönetet mondtak ezen alkalomból az egerszegi megye-
házán tartott rendezvényen. 

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
ZTK FMVas–St. Pölten (osztrák) 8:0 (3718-3384)

Bajnokok Ligája férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
BEAC Újbuda–ZTE NKK 69-74 (20-19, 6-14, 28-24, 15-17)

NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Budapest.
ZTE ZÁÉV TK–BKV Elõre 6:2 (3184-2998)

Szuperligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
Göcsej SK–Brandmission-Artifex 4-1 (1-1)

NB I-es nõi futsalmérkõzés, Répcelak.
Credobus Mosonmagyaróvár–ZTE FC 3-1 (1-0)

NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Mosonmagyaróvár.
Celldömölki VSE–Egerszegi KK 22-30 (11-14)

NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés, Celldömölk.
Z. Csuti Hydrocomp–Atomerõmû Paks II. 7:5

NB I B-s sakkmérkõzés, Zalaegerszeg.
ZTE RK–Fino Kaposvári Röplabda Akadémia

0:3 (–20, –21, –23)
NB II-es férfi röplabdamérkõzés, Zalaegerszeg,

Egerszegi Titánok–JSE Jászberény  7:3 (0:2, 4:1, 3:0)
OB II-es jégkorongmérkõzés, Zalaegerszeg.

VLS Veszprém–Tarr Andráshida SC 1-3 (1-1)
NB III-es labdarúgó-mérkõzés, Veszprém.

SZOLGÁLTATÁSAIM

3D szempillaépítés

Arckezelések, smink

Szempilla- és szemöldökfestés

Gyantázás

KELEMEN BARBARA
kozmetikus

Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.
Tel.: 30/469-6953

Fotó: Seres
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CSÁSZÁR AUTÓSZERVIZ KFT.
Zalaegerszeg , Sport utca 3.
Tel.: 06-30-994 8777 
www.renaultcsaszar.hu

Peugeot motorkerékpár (50

ccm) keveset futott, jó

állapotban eladó.

Érdeklõdni: 20/335-2002


