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HETVEN KILÓ SZÍNEZÜST
ÉLVONALBELI EZÜSTTÁRGYAK A RÓMAI KORBÓL

 Zalaegerszegre érkezett a Seuso-kincs. A Magyar Nemzeti Múzeum vándorkiállítását a Göcseji Múzeumban tekinthetik meg december közepéig a látogatók. A késõ római császárkor páratlan
és kalandos sorsú leletanyagát bemutató tárlat ünnepélyes megnyitójára a város dísztermében került sor.
– pet –
Balaicz Zoltán polgármester a
vendégeket köszöntve elmondta:
Zalaegerszeg elsõ írásos említésének 770. évfordulóját igyekeztek színes programokkal emlékezetessé tenni. Ebbe a sorba illeszkedik a most nyíló kiállítás is. Külön öröm, hogy a város bekapcsolódhatott azon helyszínek közé,
ahol bemutatásra kerül az egyedülálló anyag. Mivel az országban

mindössze hat városban – Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza – állítják ki a tizennégy
ezüsttárgyból álló kollekciót, azt
remélik, hogy nemcsak Zala megyébõl, hanem az egész régióból
érkeznek látogatók. A polgármester megköszönte a Magyar Nemzeti Múzeum és a Göcseji Múzeum munkatársainak azt a magas színvonalú szakmai munkát,
mely lehetõvé tette, hogy a város

befogadhassa néhány hétre a páratlan anyagot.
A kiállítást Dömötör Csaba miniszterhelyettes nyitotta meg, aki
felbecsülhetetlen értéknek nevezte a kincseket. Nemcsak
azért, mert 70 kilogramm színezüstrõl van szó, hanem mert
óriási szellemi értéket is képviselnek. Ezek a tárgyak mesélni
akarnak a régmúltról, de a közelmúltról és a jövõrõl is – fogalmazott. Erre utal az egyik legszebb
tál korabeli felirata is. A tárgyakat
feltehetõleg a barbárok betörése
elõl, vagyis a 4–5. század fordulóján rejtette el a tulajdonos,
vagyis Seuso.
(Folytatás az 5. oldalon.)

EK GYÜTT
ÉNEKELNI
ÁRPÁT MEDENCEI NÉPÉNEKESKÖNYV BEMUTATÓJA

 A Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége zalaegerszegi csoportjának szervezésében
könyvbemutatóra került sor a
Mindszenty-iskola kápolnájában. A történelmi Magyarország
területén gyûjtött imádságos
énekekbõl készült válogatást
ajánlották az érdeklõdõknek.

ke ismertette. Elmondta, a 28 éve
mûködõ egyesület célja erõsíteni a
kapcsolatokat a nevezett régiók
között. Idõvel, amikor a találkozók
egyre gyakoribbak lettek, kiderült,
nem egy dallamvilágot beszélnek,

nem tudnak együtt énekelni. A beregszásziak felvetése volt egy
gyûjtemény létrehozása, melybõl
aztán tanulni lehet egymás dalait.
A kétkötetesre tervezett kiadvány
elsõ része az imádságos éneke-

– B. K. –
Az idei advent nyitányához nagyon közel, Szent András napján a
várakozás hangulatához méltó
rendezvényre került sor. A bemutatott Kárpát-medencei népénekeskönyv Felvidék, Délvidék, Kárpátalja, Erdély és az anyaország
dalkincsébõl válogat. A kiadvány
keletkezésének történetét dr.
Galgóczy Gábor, a KÉSZ társelnö-

Kercza Csaba Asztrik ferences atya.

Varga Benedek, Dömötör Csaba és Balaicz Zoltán a tárlatnyitón.

ket, a második pedig a népdalokat
foglalja magában a tervek szerint
(ez idáig az elsõ rész jelent meg).
A társelnök még elmondta, az idõsebb korosztály számára a kottás
könyv az elsõdleges, viszont a fiatalok megszólításához hangzó
anyagra van szükség, mely az elképzelések szerint jövõre elérhetõ
lesz az interneten keresztül.
A rendezvényen köszöntõt
mondott Makláry Ákos prépost, aki
egy éve tölti be a KÉSZ elnöki
posztját. A görög katolikus atya elmondta, az ökumenikus szervezet, mely jelenleg 78 helyi szervezetet számlál, feladatának tekinti
nemcsak a keresztény értékek terjesztését a templom falain kívül,
hanem a nemzeti összetartozás
erõsítését is.
Az ünnepi könyvbemutatón
szót kapott többek között Tolvaj
Márta alpolgármester és Sziráki
István, az MKDSZ megyei elnöke.
A rendezvényen közremûködtek a
házigazda iskola diákja, példát adva arra, hogy a kereskedelmi forgalomban egyébként nem kapható
kiadvány máris elérte célját, megtalált néhány fogékony fiatalt.

KÖSZÖNTÖTTÉK AZ ÖTEZREDIK LÁTOGATÓT

 A Magyar Nemzeti Múzeum A SEUSO-KINCS címû vándorkiállítás zalaegerszegi állomásán december 4-én (hétfõn) délelõtt a
Göcseji Múzeumban a tárlat 5000. látogatóját, a Vas megyei
Halpert Gábort és családját köszöntötte Balaicz Zoltán polgármester, aki gratulált és átadta a város és a múzeum ajándékát.

TÁJÉKOZTATÁS
Felhívjuk a tisztelt látogatók
figyelmét, hogy A SEUSO-KINCS
címû vándorkiállítás egy ún. sávos
beosztás szerint látogatható. Egyéni látogatók (családok, házaspárok,
baráti csoportok, egyesületek, klubok, közösségek stb.) hétköznap

10.00–11.30 óra, 14.00–15.00 óra
és 16.00–20.00 óra között tekinthetik meg a tárlatot.
Hétvégén (szombaton és vasárnap) egész nap 8.00–20.00 óra
között várják az érdeklõdõket.
Göcseji Múzeum

E-mail: alpin002@t-online.hu

Tel./fax: 92/319-003
Mobil: 30/3571-413
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Közélet

A LENSZÖVÉS KÉPI CSODÁI FIDESZ: A DÖNTÉSEK OKAIRÓL
 A legutóbbi közgyûlést követõ sajtótájékoztatóján dr. Tóth
László, a Fidesz-KDNP frakcióvezetõje és Bali Zoltán frakcióvezetõ-helyettes, a gazdasági bizottság elnöke a legfontosabb gazdatója is látott, és felkérte, hogy mu- sági döntések hátterérõl szólt.
tatkozzon be a kiállításon.
Dr. Tóth László elmondta, a vá- vizsgálatát. A legfontosabb szem– Bár tagja vagyok a megyei
népmûvészeti egyesületnek, kicsit ros módosította a településszerke- pont az önkormányzat saját kiesõ
tiltakoztam, mert elsõsorban tanító zeti tervét, hogy a déli iparterüle- adóbevételének kompenzálása
vagyok. Õ biztatott, vágjak bele ten az ADA, újabb fejlesztési beru- volt, hangzott el. Az építményadó
bátran, adjam be pályázatomat, házása keretében 10 ezer négy- esetében egyelõre marad az inhogy zalaegerszegi résztvevõje is zetméteres újabb csarnok építésé- gatlanok vásárlását követõen a két
legyen a biennálénak. Kihívást je- be kezdhessen 2018 tavaszán. évre érvényes adómentesség, bár
lentett, vajon mit tudok kihozni Szólt továbbá a lakásalap 100 mil- vita volt arról, hogy egy évre mérlenanyagból az én érzelem-, ízlés- lió forintjának felhasználásáról. sékeljék. Ugyanakkor változás,
és gondolatvilágommal. Tõlem tá- Ebbõl 2018-ban 40 milliót fordíta- hogy ugyanazon tulajdonosi körvol áll az itt látott mûveket tükrözõ nak a bérlakások felújítására, 21,7 ben adásvétel esetén nem jár adómodern gondolkodás, és a népi milliót lakástámogatásra és 18 mil- kedvezmény. (Az önkormányzat
stílust sem ez jellemzi. Ezért vá- liót az elsõ lakáshoz jutók kapnak. visszaéléseket tapasztalt az elmúlt
Bali Zoltán arról beszélt, hogy években, ezért döntött a szigorítás
lasztottam a pávát, mint õsi magyar népi motívumot, amit egy régi mi tette szükségessé 2017-ben az mellett.) A gazdasági bizottság eleszközzel, a körmöcskével készí- eddigi adókedvezmények felül- nöke hozzátette: az ilyen típusú

A KROSNÓI NEMZETKÖZI BIENNÁLÉN

 Egy helyi alkotó is bemutatkozott a 9. Krosnói Nemzetközi Lenszövõ Biennálé válogatott anyagából rendezett kiállítás zalaegerszegi utolsó állomásán a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben.
– liv –
A krosnói Kézmûves Múzeum
és a zalaegerszegi Göcseji Múzeum 2000-tõl mûködik együtt,
mely évben a két város testvértelepülési együttmûködést kötött
egymással. Errõl Gecse Péter alpolgármester beszélt köszöntõjében, méltatva a kultúra és a mûvészet értékeket közvetítõ szerepét a kapcsolatban. Ami maga is
egy szövet, vélekedett Kaján Imre, a Göcseji Múzeum igazgatója,

tatkozó lenszövõ biennálé, melyre
104 mûvész jelentkezett 125 alkotással. Többségében lengyel, de
japán, ír, litván, szlovák és ukrán
alkotók is megtalálhatók közöttük.
Hosszú évek után újra egy magyar alkotót is maguk között tudhatnak, mégpedig a zalaegerszegi Steier Györgyit, a zsûri által díjazásra javasolt Made in Hungary
címû munkájával.
A Dózsa-iskola tanítónõje érdeklõdésünkre elmondta, hogy
rendszeresen ellátogatnak a két-

adásvételekkel kapcsolatban komoly adóbetétel kiesése származott az önkormányzatnak. 2016ban 33 millió, 2017-ben 91 millió,
míg várhatóan 2018-ban 80 millió
forint. A helyi iparûzési adó kedvezményes határát, melyet 2015ben emeltek 1,5 millióról 2,5 millióra, most 2 millió forintra mérsékelték. Ebbõl mintegy 60 millió bevételt remélnek. A döntést befolyásolta, hogy Zalaegerszegen megnõtt a „katások” száma, nekik nem
is volt fizetési kötelezettségük. Míg
a városban 2014-ben 295 kisadózót tartottak nyilván, addig 2017ben ez a szám 1209-re emelkedett.
A reklámhordozók megadóztatása pedig közel 50 millió forint bevételt eredményez – hangzott el.

MSZP: KÖZGYÛLÉS UTÁN

miután tevékenységeik sok szálon
fonódnak
össze.
Ewa
Mañkowska, a krosnói múzeum
igazgatója is elismerõen szólt
szakmai és baráti együttmûködésükrõl. Ennek egyik különleges
eleme a Zalaegerszegen is bemu-

évente megrendezett kiállításra,
melyet követõen a gyerekek textilképeket is készítenek a múzeumpedagógiai óra keretében. A legutóbbi óráról fotósorozat is készült, amit a Göcseji Múzeum honlapján a krosnói múzeum igazga-

EZE: AZ ADÓKRÓL
 „A kormány úthasználatidíj-kedvezményébõl adódik, hogy a
helyi iparûzésiadó-bevétel több mint 500 millió forinttal csökkent
az elmúlt évben. Az intézkedés a megyei jogú városok közül legjobban Zalaegerszeget érinti, mivel itt több fuvarozó cég is mûködik” – fogalmazott sajtótájékoztatóján dr. Kocsis Gyula, az EZE
önkormányzati képviselõje.
Ennek részbeni kompenzációja,
hogy a korábban adott iparûzési
adóalap-mentesség 2,5 millióról 2
millióra esett vissza. Az intézkedéstõl mintegy 60 millió forint adóbevételt várnak. A képviselõ megjegyezte: 7464 adózót tartanak
nyilván, és adóalany az összes ci-

CIPÕJAVÍTÁS/Felújítás
ZALAEGERSZEG,
KAZINCZY TÉR 13.
Telefon:
+36-30/223-1571
(100 méter a piactól)

vil szervezet is. Sem ezt a napirendet, sem pedig az építményadó
egyes szabályait szigorító rendeletet nem támogatta. Új adónem bevezetése dr. Kocsis Gyula szerint a
reklámhordozókról szóló rendelet,
mely szerint a reklámtáblák után
évi 21 ezer forintot kell fizetni négyzetméterenként. „A döntésnek erõs
politikai felhangja van” – mondta,
ezért nem is szavazta meg.
Szólt még a nem lakáscélú ingatlanok bérleti díjairól, megjegyezve, hogy csak az önkormányzati tulajdonú garázsok esetében
történt díjemelés, az üzleteknél és
a raktáraknál nem emelkedtek a
díjak.

tettem el lenzsinórból – mondta el
Steier Györgyi.
A kiállított mûvek valóban a
kortárs nemzetközi textilmûvészet sokféle irányzatát képviselték, a lenszövés különféle technikáival, a festészet és a szobrászat kifejezõeszközeit is felhasználó sík-, térbeli és figurális alkotásokkal.
A tárlat 2018. január 13-ig tekinthetõ meg a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben.

 Szociális kérdésekrõl és adóváltozásokról beszélt a közgyûlés hetõ a vállalkozás- és befektetõután tartott sajtótájékoztatóján Kiss Ferenc, az MSZP önkormány- barát magatartással.
zati képviselõje.
A politikus bírálta, hogy a településkép védelmérõl szóló törMint fogalmazott, fontos volt, Finomítás indokolt, de a mértékét vény lehetõséget ad az önkorhogy az önkormányzat felismerte, csökkenteni kell. Egyes vélemé- mányzatoknak a reklámtáblák
hogy változtatni kell a szociális tá- nyek szerint igazságtalan, hogy megadóztatására, amely évi 12
mogatások egyes elemein, mivel minden adásvétel esetében meg- ezer forint négyzetméterenként.
a minimálnyugdíj hét éve változat- szûnik a mentesség. Elhangzott, Szerinte ez az ellenzéki pártok ellan. A szociális hozzáférés jöve- bár elõfordulhattak visszaélések, lehetetlenítését szolgálja a hirdelemhatárait emelték, a temeté- a döntés mégsem összeegyeztet- detési piacon.
si, lakhatási és gyógyszertámogaZALAKAROSON a fürdõtõl öt percre található összkomfortos
tások esetében. A lakásalap felhasználásánál viszont többet kel- apartmanház 2017-tõl egész évben KIADÓ. A házban két
lene biztosítani az önkormányzati kétszobás illetve egy egyszobás lakrész található.
ÉRDEKLÕDNI: 06-30/517-3918-as telefonszámon,
lakások felújítására és a rászoruló
illetve a schbe.anita@gmail.com e-mail-címen.
családok támogatására. Szükség
lenne lakhatási támogatásra, mert Apartmanárak: 4 fõ 16.000 Ft/ éjszaka 4.000 Ft/ fõ/éjszaka, 5 fõ 19.000
sokan már az albérleti díjat sem Ft/ éjszaka 3.800 Ft/ fõ/éjszaka. 6 fõ 21.600 Ft/ éjszaka 3.600 Ft/
tudják megfizetni.
fõ/éjszaka. 2 éves korig ingyenes, 3–14 éves korig 3000 Ft/fõ/éjszaka.
„A többségnek akkor fontosak
a kisvállalkozások, ha pozitív döntést kell, bejelenteni” – jegyezte
meg Kiss Ferenc, és utalt arra,
hogy míg 2015-ben 1,5 millióról
2,5 millióra emelték az iparûzési
adónál a kisvállalkozások kedvezményét, most levitték 2 millióra,
ezzel mintegy 60 millió forint bevételt remél az önkormányzat. Az
2017–2018. õszi félév
építményadót ebben a formában
nem támogatja a szocialista párt.
PROGRAM

SENIOR AKADÉMIA

NYUGDÍJASOKAT KÖSZÖNTÖTTEK

2017. DECEMBER 7.
14.00–14.10 Ünnepélyes félévzáró
Lambertné Katona Mónika – Budapesti Gazdasági
Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg, dékán
Balaicz Zoltán – Zalaegerszeg megyei jogú város
polgármestere, Zalaegerszeg Város Idõsügyi Tanács
elnöke
Pácsonyi Imre – Zala Megyei Idõsügyi Tanács elnöke
14.10–15.00 Balaicz Zoltán – Évértékelõ
15.00–15.20 Szünet
15.20–
Meglepetés kulturális program
SOK

SZERETETTEL VÁRJUK!

Fotó: Seres

A hagyományokhoz híven, az idén is köszöntötték a polgármesteri hivatal nyugdíjas dolgozóit. Balaicz Zoltán polgármester szólt az elmúlt évek városi eredményeirõl, valamint vázolta a következõ idõszak feladatait. Az egykori munkatársak
fehér asztal mellett idézték fel a közös munkát és beszélgettek
arról, hogyan is telnek a nyugdíjas évek.

2800 Tatabánya,
Réti u. 53.
+36-70/636-5101

Kellemes ünnepeket kívánunk!
Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban N Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. N Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes N Felelõs szerkesztõ:
Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra NSzerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 N Telefon/fax/üzenetrögz.:
(92) 599-353 N PR–marketing: Molnár Lászlóné 30/720-5734 • Szeglet Matild 20/336-0450 N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Budapest N Felelõs vezetõ: Lõrincz
Endre ügyvezetõ N E-mail: info@zalamedia.hu NISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
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Aktuális

BIZTONSÁGOS ÁTKELÉS MAMAHOTEL, MOZAIKCSALÁD
FIGYELEM! ÚJ ZEBRA A ZRÍNYI ÚTON

 Sárga villogó fényjelzõ is felhívja a figyelmet az új gyalogátkelõre, amit az önkormányzat létesített a Zrínyi úton, a Flex nagy
parkolója és a közlekedési felügyelõség között.
– AL –
Munkanapokon a kétoldali autóbusz-megállókat megközelítve nagyon sokan közlekednek itt, a forgalomszámlálás adatai alapján mûszakváltáskor óránként 588 gyalogos kel át a Zrínyi utca ezen szakaszán. A sajtóbejárásnak éppen
ezért nemcsak a beruházás bemutatása volt a célja, hanem figyelemfelhívás az autósok számára, hogy
a gyalogátkelõt óvatosan közelítsék meg, mondta el Gecse Péter
alpolgármester.
A kijelölt gyalogos átkelõhely létesítését a dolgozók közlekedésbiztonságának növelése érdekében a Flextronics International Kft.
kérte. Az önkormányzat erre reagálva biztosította a pénzügy fedezetet, a mintegy 7,3 millió forintba
kerülõ beruházáshoz ez évi költségvetésébõl. A kivitelezési munkálatok október közepén kezdõdtek

el, melynek részeként 26 méter
hosszban átlag két méter széles
aszfaltburkolatú járdát alakítottak
ki, valamint növényhézagos támfalat építettek a nyugati oldalon. A
gyalogátkelõt ellátták taktilis burkolati jelekkel az akadálymentes közlekedés elõsegítésére, továbbá veszélyes helyre figyelmeztetõ sárga
villogó fényjelzõkészüléket is telepítettek a gyalogátkelõt jelzõ közlekedési táblák elé. Az új zebrával elérhetõ buszmegállók felújítását korábban végezték el.
Nyáron készült el az új parkoló a
Flex A-épülete szomszédságában
a cég kivitelezésében, melyhez az
önkormányzat biztosította a területet. A közeljövõben közvilágítása is
megoldódik, melyet ugyancsak a
város finanszíroz, fûzte hozzá
Gecse Péter, aki a déli városrészek
önkormányzati képviselõjeként is
fontosnak tartotta és támogatta a
beruházások megvalósítását.

HÁTRAHAGYOTT GYEREKEK – KULTÚRSOKK

 Az év végi nagy ünnephez közeledve beszélgetünk Tavasz
Mihályné okleveles viselkedéselemzõvel a mai családok speciális
helyzeteirõl. Ezek az új jelenségek – tetszik, nem tetszik – léteznek, nézzünk tehát egy kicsit mögéjük. A külföldön dolgozó szülõk hátrahagyott gyerekeirõl, a ’20-as, ’30-as éveikben is leválni
képtelen fiatalokról és a válás, újraházasodás révén létrejött mozaik családokról beszélgetünk.
– Bánfi Katalin –
Egyre gyakoribb, hogy külföldön
munkát vállaló apa, anya vagy
mindkét szülõ hátrahagyja gyermekét a nagyszülõre vagy nagyobb
testvérre (arra is van precedens,
hogy teljesen egyedül). Kevés tanulmány készült ezzel kapcsolatban, az egyik Blaskó Zsuzsannáé
(Népességtudományi Kutatóintézet). „A kivándorlók egy része
hosszabb vagy rövidebb idõre hátrahagyja családtagjait, köztük kiskorú gyermekeit is. Azzal kapcsolatban, hogy az egyes érintett országokban hány gyermek élhet
úgy, hogy egyik vagy másik szülõje
kivándorolt, a legtöbb esetben csak
hozzávetõleges becslések állnak

A CSENDES UTCÁBÓL ÉRKEZETT
INDUL AZ ADVENTI SZEZON

 Feldíszítették Zalaegerszeg
karácsonyfáját, melyet ezúttal a
Csapó család ajánlott fel a városnak. Csapó Béla tavaly elhunyt gránitdiplomás és Zalaegerszegért díjas pedagógus
ültette a fát 50 évvel ezelõtt.
– pet –

családformából újra egy földrajzi
helyen élõ családi formába való átalakulás korántsem magától értetõdõ lépés: míg a szülõ-gyermek viszony fellazulása családon belüli
konfliktusokhoz, feszült, sok eset-

rendelkezésre. (...) az elérhetõ információk alapján valószínûsíthetõ,
hogy 2010 környékén legalább 900
ezer a migráció miatt hátrahagyott
gyermekek száma (Magyarország
és Kelet-Európa).(...) a transznacionális lét sok család életében
csak átmeneti állapot, és ahogy ezt
a körülmények lehetõvé teszik,
megvalósul a családok egyesülése
(akár a kibocsátó, akár a fogadó országban). Ennek ellenére arra számíthatunk, hogy a transznacionális
családok és vele a hátrahagyott
gyermekek száma a közeljövõben
nem fog csökkenni, a fokozódó
Tavasz Mihályné
migráció legalább az eddigi szinten
fogja újratermelni a számukat. ben nem újraépíthetõ szülõ-gyerEmellett ráadásul szembe kell néz- mek kapcsolathoz, addig a szülõk
ni azzal is, hogy a transznacionális különélése szélsõ esetben akár váláshoz, a család felbomlásához vezethet” – írta a kutatás összegzésélátható vidám rajzokat, díszeket. ben a szakértõ 2016-ban.
Szerda délután rövid mûsort is
– Ha egyébként jó a szülõ-gyeradtak a közeledõ adventi szezon mek kapcsolat, és a szülõ rendszealkalmából. A gyerekeket és szü- resen hazalátogat vagy internet
leiket Balaicz Zoltán polgármes- segítségével akár napi szinten tartter is köszöntötte. Az esõ miatt ják a kapcsolatot, a gyerek megazonban a hagyományokhoz hí- szokhatja ezt a helyzetet. Ez azonven nem az újdonsült karácsony- ban függ az érintett gyerek életkofa alatt, hanem a városháza rától is. A jelenség, mint probléma,
aulájában került sor a rendez- már napi szinten létezik. A mi felvényre.
adatunk segíteni a gyerekeknek
Advent elsõ vasárnapját meg- feldolgozni és megérteni a helyzeelõzõ héten a Kossuth utca is ün- tet, valamint kezelni az esetlegenepi díszbe öltözött. A nagytemp- sen fellépõ szorongást – mondja
lomtól egészen a Dísz térig várják Tavasz Mihályné.
a forraltbor- és ajándékárusok a
– Elhagyni a gyereket, mi moközönséget.
tiválhat erre?

A közel 16 méter magas lucfenyõ, gyermekei közremûködésével, a Csendes utcából került a
polgármesteri hivatal elõtti térre.
A fát Csapó Béla bácsi már tavaly
is felajánlotta a városnak, de akkor már megvolt, hogy honnan
kerül a belvárosba a karácsonyfa.
A közismert pedagógus és felesége is elhunyt azóta, ám a család
közremûködésével most a város mákat okozó) fenyõfa – tájékozIdén a Petõfi utca óvodásai
fája lehetett a túlságosan nagyra tatta szerkesztõségünket Csapó segédkeztek a dekorálásban, õk
nõtt (és az utcában ezért problé- Ida.
készítették a városháza ablakain

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

– Sok esetben a szülõ is hirtelen ugrik bele az új helyzetbe,
megpróbálja, hogy hátha sikerül és
a gyereket csak a biztosba viszi
magával. Hiszen gondoskodnia
kell a lakásról, az iskoláról, óvodáról, a nyelvtudásról. A szülõ picit
megveti a lábát, és ha mûködik,
akkor viszi a gyereket is. Általánosságban a motiváció az otthonmaradottak anyagi helyzetének segítése, élethelyzetük javítása.
– Amikor a gyermek is megy,
akkor mi lesz a helyzet?
– Oda-vissza kultursokk. Ki is
vagyok, mi is vagyok, nem tudom a
nyelvet, itthon maradtak a barátok.
Különösen nehéz ez a kamaszkorban, amikor az identitás éppen kialakulóban van. Az új helyzet függ
a gyerek személyiségétõl is, hogy
inkább dacoló vagy alkalmazkodó.
Függ az élethelyzettõl is, hogyan
idealizál, kint minden rossz, itthon
minden jó, vagy éppen fordítva.
Akár jól is elsülhet egy ilyen lehetõség, ha a gyereknek itthon sok
problémája van, kint tiszta lappal
indulhat. De ebben a szituációban
a szülõk – akiknek szintén egy új
helyzethez kell alkalmazkodniuk –
mindig feszültebbek, és ezt érzékeli naponta a gyerek is.
– Akik fiatal felnõttként külföldre indulnak? Mi lesz velük?
– Itt is él a kettõs kulturális sokk.
Más a mentalitás, az anyagi helyzet, a nyelv, a morál. Elsõ feladatuk a beilleszkedés, magukra találás, önbizalom-kiépítés. Elsõsorban ezekre a célokra fókuszálnak,
az elsõdleges szükségletek ezek.
A komoly párkapcsolat 3 évig nagyon szóba sem jöhet, kivéve, akik
párban kelnek útra. Jelen van a
honvágy, kialakulhat egy ördögi
kör, lebegés két ország, két kultúra, két identitás, kétféle anyagi
helyzet között. De ez is függ a családi háttértõl. Ha egy fiatal a nyomorúságos létbõl megy külföldre,
ez az eltávolodás éppen a magára
találást jelentheti, amikor csak magáért kell felelõsséget vállalni, és
nem mások terheit is cipelni.
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Kultúra

KAPA ÉS PEPE A PÁHOLYBAN HETVEN KILÓ SZÍNEZÜST
A „FÜTYÜLÕS” JELENET MÁIG NÉPSZERÛ

 Sokan hiszik azt, hogy a Kapa és a Pepe becenév a Nekem
lámpást adott kezembe az Úr Pesten címû filmben ragadt rájuk,
pedig nem. Jancsó Miklós rendezõ pont azért emelte be a filmbe
a neveket, mert a kollégák, barátok már régóta így hívták Mucsi
Zoltánt és Schrerer Pétert.
– pP –
A két színmûvész az Egerszegi
Páholy vendége volt a közelmúltban. Karáth Anita, az est háziaszszonya többek között pályakezdésrõl, filmezésrõl és magánéletrõl is beszélgetett a mûvészekkel.
Az gyorsan kiderült, hogy a kö-

zönség többsége nem a korábbi
Jancsó- vagy Szomjas György-filmekbõl ismeri õket, hanem sokkal
inkább a napjainkban futó televíziós sorozatokból (például Munkaügyek). Pedig a komolyabb ismertséget épp Jancsó „Lámpása” hozta meg számukra. A film „fütyülõs”
jelenete azért így is eléggé közismert (már évekkel ezelõtt milliós
nézettsége volt a Youtube-on), és
a sokadik megnézés után is garantált a derültség. Ez a Páholyon
sem volt másképp a jelenet bejátszása közben.

Érdekes, de sem Kapa, sem
Pepe nem készült színésznek.
Mucsi elõbb focista akart lenne,
majd szakmunkásképzõbe ment.
Arra hamar rájött, hogy a gépszerelõ-géplakatos szakmához nem
sok köze van. Kollégista volt ekkoriban, amiért annyira nem rajongott. Viszont egyik tanára olcsón

árult színházjegyeket, õ pedig inkább eljárt az elõadásokra esténként, csak ne kelljen a „koliban” ülnie. Így került elõször kapcsolatba
a színház világával. Késõbb aztán
a szolnoki Szigligeti Színháznál
lett segédszínész. Azt hitte, innen
megy majd nyugdíjba, de mégis
felmondott, majd két évvel késõbb,
1997-ben a fõvárosi Bárka Színházhoz szerzõdött.
Pepe általános iskolás korában
már közelebbi kapcsolatba került a
színpaddal; megnyerte ugyanis a
szombathelyi városi Ki Mit Tud?-ot

ZALA PÉTER FOTÓI A SZÍNHÁZBAN

 Zala Péter természetfotós alkotásaiból nyílt tárlat a Hevesi Sándor Színház nézõtéri elõcsarnokában. Az amatõr fotográfus Sümegen született és Nagykanizsán végezte tanulmányait, ám
1950–1997 között Zalaegerszegen élt és dolgozott. Jelenleg Gödöllõn tölti napjait, ha épp nincs úton.
– pet –
A fotózással nyugdíjasként kezdett el aktívabban foglalkozni; külföldi utazásai során erõsödött benne a látvány megörökítésének vágya. Több fotóstanfolyamot is elvégzett, és különféle fotóstúrákon
fejlesztette tudását. A mostani kiállításra az elmúlt tíz-tizenkét évben

Az alkotót köszöntötte Balaicz
Zoltán polgármester is, aki szerint
méltán lehetünk büszkék az alkotóra. Úgy is, mint fotósra, aki csodás pillanatokat örökít meg a világ
különbözõ tájain, de úgy is, mint
egykori zalaegerszegire, aki évtizedekig itt dolgozott. Sõt, annak
idején a helyi zenei életbe is bekapcsolódott, és zenekarával rend-

készült fényképeit hozta el. S bár
szinte egytõl egyig természetfotókról van szó, mégis többféle tematikai egységbe sorolhatók a felvételek. Például aszerint, hogy „hideg” vagy „meleg” tájakon, Európában, vagy azon túl készültek-e a
képek. Minderrõl már Laki Zoltán
fotós, Zala Péter kollégája és útitársa beszélt a tárlatnyitó alkalmával. Mint mondta: Péter fotóin
ikonikus állatokat, helyszíneket és
természeti jelenségeket egyaránt
megfigyelhetünk.

szeresen fellépett a mostani színház (akkori mûvelõdési ház) épületben mûködõ ifjúsági klubban.
A tárlatot Velkey Péter humánigazgatási osztályvezetõ ajánlotta
az érdeklõdõk figyelmébe. Mint
fogalmazott: alkotásaival olyan helyekre repít el bennünket, ahol mi
még nem jártunk, vagy ha mégis,
nem biztos, hogy ugyanúgy láttuk
azt, amit õ az optikáján keresztül.
Azokhoz a pillanatokhoz, amiket
elcsíp, sok türelem, kitartás és
gyors kéz is kell.

ÉLVONALBELI EZÜSTTÁRGYAK A RÓMAI KORBÓL

egy Karinthy-szöveggel. Aztán
mégis reálgimnáziumba ment,
majd a Mûszaki Egyetemre. Közben már játszott kisebb társulatoknál, végül õ is a Bárkához szerzõdött 1997-ben. Bár mindketten játszottak ott már korábban is. Például egy különös, több mint 4 órás
éjszakai darabban, ami részben
Shakespeare-adaptációkból, részben pedig improvizációkból állt.
Nevük és talán sorsuk is ekkor fonódott össze. Aztán felfedezte
õket Szomjas György és Jancsó
Miklós. Miki bácsi meghatározó
volt számukra, rengeteget tanultak
tõle a forgatásokon is, és az azt
követõ beszélgetések során is.
Hogy mitõl mûködik a Kapa–
Pepe humor immár a kilencvenes
évek óta? Mucsi Zoltán szerint
azért, mert adott két hülyén kinézõ
ember, aki alkalmas a másikra kivetíteni a hétköznapi ember nyüglõdéseit. Egyikük naiv, érdeklõdõ, a
másik meg egy idegroncs. Ebben a
kettõsben van egy alapvetõ feszültség, meg rengeteg humor,
mert sehogy sem találják a helyüket.
Scherer szerint hasonlítanak kicsit a Don Quijote–Sancho Panza
párosra, amiben szintén van valami szép és valami titokzatos. A dolog azért is szerethetõ, mert a nemes cselekedetek megvalósításához nincs eszköze Don Quijoténak, a fantazmagóriáihoz pedig
hû társra lel egy esetlen figurában.
A kérdés, hogy meddig bírják egymást elviselni.
Hogy Kapa és Pepe meddig?
Egyelõre még sok feladatuk van,
például a Nézõmûvészeti Kft. nevû
színházi projekt, melyet néhány
társukkal együtt alapítottak 2009ben. Magánemberként mostanában már kevesebbet találkoznak,
hiszen sok a közös munka, utána
meg a család várja õket (kettejüknek összesen hét gyereke van).
És ahogy Kapa mondta: miért
akarnának esténként együtt sörözni, ha egyszer egész nap egymást
nézegetik a színházban. Persze
azért néha mégis megesik…

(Folytatás az 1. oldalról.)
A kincs évszázadokig a földben
pihent, míg a kommunizmus alatt
(1970-ben) egy véletlen folytán a
felszínre nem kerültek. A kincseknek ezt követõen kalandos sorsa
lett, hiszen külföldre csempészték
õket és a feketepiacon tûntek fel
(majd néha el) darabjai. Néhány
évvel ezelõtt aztán a magyar állam
visszavásárolta õket.
A Seuso-kincset kezelõ Magyar
Nemzeti Múzeum igazgatója, Varga
Benedek a tárlatnyitón azt mondta:
a magyar múzeumi élet ünnepe ez
a kiállítássorozat. Élvonalbeli kincsekrõl van szó, melyek nemzetközi viszonylatban benne vannak a
„Top 10-ben”. A kincslelet a római
császárkor késõi szakaszából származik, darabjai pedig egy ünnepi lakomakészlet jellegzetes tartozékai.
A tárgyak esztétikai értéke is óriási,
elég, ha csak a gondos megmunkálásra, finom díszítésre és gazdag
szimbolikára gondolunk. Mitológiai
elemek és kereszt is megjelenik:
utalva arra, hogy összetett hiedelemvilág és szellemiség jellemezte
a késõ római kor patríciusait.

MEGHÍVÓ
A Lokálpatrióta Klub következõ összejövetele
december 14-én 17 órakor lesz a megyei könyvtárban.
Téma: Születésnapi beszélgetés Szabolcs Péter szobrászmûvésszel.

A Székesfehérvárról Zalaegerszegre érkezõ tárlat közérthetõ módon mondja el a késõ római kori villakultúra, valamint a kincs történetét. Szimbolizálva Pannónia mérhetetlen gazdagságát is. A kiállításhoz múzeumpedagógiai füzet és
katalógus is készült. A páratlan
leletegyüttesen túl, a kiállításon néhány Zalából (Fenékpuszta, Zalalövõ, Nagykanizsa) elõkerült római
kori tárgy (étkészletet) is megtekinthetõ; megjelenítve azt a korszakot
és hétköznapi életet, amelyben a
Seuso-kincsek születtek.
Ami a tárlaton bemutatott
ezüstkollekciót illeti: látható többek
között az ételek tárolására és dísztárgyként is használt Meleagrosztál, melynek középpontjában egy

ókori görög vadásztörténet jelenik
meg. A vízhordásra szolgáló
Hippolütosz-készlet griffmadarat
formázó lábon áll, motívumai pedig a Hippolütosz és Phaidra történetét „mesélik el”. A Seuso-kincs
egyik legnagyobb darabja pedig
az Akhilleusz-tál, melyet a trójai
háború legismertebb hõsének életébõl vett jelenetek díszítenek. A
tálat egyetlen vastag öntött ezüstlapból készítették el, súlya közel
12 kilogramm. Tálalásra és dísztárgyként is használhatta tulajdonosa.
A Seuso-kincset bemutató tárlat egyénileg és csoportosan is látogatható december 17-ig. Részletekrõl a Göcseji Múzeum honlapján lehet tájékozódni.
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CSÁCSBOZSOKI ADVENT
A TELEPÜLÉSRÉSZI

PÁLYÁZATI

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

ÖNKORMÁNYZAT, A CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ, A DFMVK APÁCZAI TAGKÖNYVTÁR

CSÁCSBOZSOKI FIÓKKÖNYVTÁRA, AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
A

CSÁCSBOZSOKI „ÉVGYÛRÛK”

NYUGDÍJASKLUB SZERETETTEL MEGHÍVJA

ÖNT

PÁLYÁZATOT HIRDET

ÉS KEDVES CSALÁDJÁT

A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U.

23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ
FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

2017. ADVENTI PROGRAMJAIRA.
DECEMBER 8. és 15.
10.00
A II. és III. adventi gyertya meggyújtása az Izsák Imre-iskola diákjainak közremûködésével
Helyszín: az Izsák Imre-iskola aulája
DECEMBER 9. – szombat
8.30
Mikulás-túra – az Izsák-iskola tanulóinak és szüleiknek
DECEMBER 14. – csütörtök
14.00
Karácsonyváró kézmûvesforgatag
A szükséges alapanyagok a helyszínen
megvásárolhatók. Helyszín: az Izsák-iskola 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 Istvánszobornál felállított betlehemnél. Az Évgyûrûk Nyugdíjasklub ünnepi mûsora
DECEMBER 28. – csütörtök
8.00–
Németh Ferenc „Machos”-emléktorna,

18.00

megyei I. osztályos csapatok részvételével. Szervezõ: Csácsbozsoki Sportegyesület
DECEMBER 31. – szombat
10.00
XIV. szilveszteri túra
Vidám hangulatú séta a Csácsi-hegyen
– az évbúcsúztatás jegyében. Találkozás az Izsák Imre Általános Iskola elõtt
2018. JANUÁR 6. – szombat
8.00–
Németh Ferenc „Machos”-emléktorna,
16.00
ifjúsági és utánpótláscsapatok részvételével
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

ELADÓ INGATLAN
–

BALATONBERÉNY, BÉKE U.

64.

HIRDETMÉNY

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:
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 Önkormányzatához pályázati ajánlatot e napokon 9 óra 30 percig lehet benyújtani, a pályázatokat 9 óra 45
perckor bontjuk.

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK
Cím

Alapterület
(m2)

Szobaszám

Egyéb helyiségek

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

Átalszegett u. 23/A
B. fsz. 2.

34

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély

összkomfortos

196

6.664

B. I/16.

34

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély

összkomfortos

196

6.664

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2017. december 21-án 15.45 órától 16.45 óráig a helyszínen. A
szálláshelyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2017. december 29. (péntek).
Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok
Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek,
– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,
– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalkozással rendelkezik,
– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét,
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazolhatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg,
– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft),
– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére,
– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be.
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is.

A pályázati tárgyalás és a versenytárgyalás helye:
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19., II/210. számú iroda
Tel.: 92/502-129, 92/502-204

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.

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

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

Nem nyújthat be pályázatot öt éven belül az a személy
a) aki önkényes lakásfoglaló, vagy jogcím nélküli önkormányzati lakáshasználó volt,
b) aki önkormányzati lakásának bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében lemondott,
c) akinek önkormányzati lakásbérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1)
bekezdése alapján felmondással szûnt meg,
d) aki olyan önkormányzati bérlõ háztartásában rendelkezett bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel, akinek a bérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1) bekezdése
alapján felmondással szûnt meg,
e) akinek lakhatása jogcím nélküli lakáshasználóként vagy a háztartásában élõ más személyként önkormányzati lakbértartozás, külön szolgáltatásokkal kapcsolatos díjtartozás vagy közüzemidíj-tartozás miatt szûnt meg.
– Az ötéves idõtartamot az a)-b) pontok esetében a kizárásra okot adó körülmény bekövetkezésétõl, a
c)-e) pontok esetében a lakás visszaadásának idõpontjától kell számítani.
– Nem nyújtható be pályázat öt év után sem az önkormányzat (önkormányzati lakáskezelõ szerv) felé
fennálló tartozás megfizetéséig vagy a tartozás behajthatatlanná minõsítéséig.

PÁLYÁZAT

A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ letelte után soron következõ ülésén (várhatóan 2018. február). A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.: 92/502-139,
vagy 92/502-140.)
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

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
visszavonhatják.

ZALAEGERSZEG-ANDRÁSHIDA REPÜLÕTÉR ÜZEMELTETÉSÉRE
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki a ZalaegerszegAndráshida repülõtér 2018. január 1-tõl 2020. december 31-ig tartó, 36 hónap meghatározott idõszakra szóló üzemeltetésére. A repülõtér az alábbi ingatlanokat jelenti:
Cím
(Zalaegerszeg)
0679/1 hrsz
(Hatház)
0679/2 hrsz
(Hatház)
7177 hrsz
(Andráshida, Novák M. u.)
Összesen:

Megnevezés
kivett beépített
terület
kivett lakóház és
sporttelep
kivett épület,
udvar

Bruttó alapterület
37.418 m2
telek:
fogadóépület:

886.006 m
649,970 m2

5.455 m2
telek: 928.829 m2
épület: 649,970 m2

Havi nettó induló
(licit)ár

Pályázati biztosíték

–

–

–

–

–

–

314.000 Ft

400.000 Ft

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

2

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 megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, 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 meghatározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja, illetve a pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja.

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

718

3.351.848 Ft

2.760.345 Ft

1.971.675 Ft

Fizetendõ bánatpénz
összege

kedvezményes ár 10%-a

II. Vételi ajánlatok beadása – A vételi ajánlatok folyamatosan beadhatók.
Beadás vége:
2018. február 28. 16.00 óra
A részletes ajánlati felhívás teljes szövege az önkormányzat hivatalos honlapján a www.zalaegerszeg.hu
internetes oldalon megtekinthetõ és onnan le is tölthetõ.
A kedvezményes telekértékesítéssel kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes ajánlati felhívást és készpénzátutalási megbízást beszerezni ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. II.
emelet, 211. sz. irodájában (Telefon: 92/502-126, 92/502-129) lehet.
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Sport

MENTÁLISAN IS ERÕSEK AZ EZÜST IS SZÉPEN CSILLOG
SZÁRNYALT ÕSSZEL A TARR ANDRÁSHIDA

 Évek óta tagja az NB III Nyugati csoportjának, a Tarr
Andráshida labdarúgócsapata. A Hida, ahogy a szurkolók nevezik, nemcsak tagja a mezõnynek, hanem jó eredményeket ér el.
Nem volt ez másképp az idei õsz során sem, az egerszegiek az 5.
helyrõl várják a tavaszt.
– Nagyon elégedett vagyok a
csapat õszi szereplésével – öszszegzett Dobos Sándor edzõ. – A
lehetõségeinkhez mérten messze
az elvárt felett teljesít a csapat. Az
edzéseken jól dolgoznak a játékosok, nem kell õket noszogatni. Példás a hozzáállás, ami visszaköszön a mérkõzéseken. Az õszi idényünk annak ellenére sikerült ilyen
jól, hogy többen is sérüléssel bajlódtak. A helyükre lépõk felvették a
ritmust, nem volt játékhiányuk,
mert igyekszem forgatni a csapatot.
– A mérkõzéseiket nézve, akkor sem adják fel, ha az ellenfél
vezet...
– A csapat játékosainak többsége már több éve nálunk játszik,
ismerik egymást, tudnak egymásért küzdeni, hajtani. A fiúk tudják
a másikról, mire képes. Jó a közösségi szellem. Ezek együtt adják a mentális erõt. Amikor igazolunk, nézzük a játékos szellemiségét, hozzáállását is a labdarúgótudás mellett. Vizsgáljuk, hogy az érkezõnek sikerülhet-e a beilleszkedés? Megvan a saját taktikánk, játékrendszerünk, ami nem tetszik
az ellenfeleknek. A pályán az el-

lenfelet rengeteg párharcra kényszerítjük, amelyeket igyekszünk
megnyerni. Akaratos csapat az
Andráshida.
– A bajnokságok elõtt is
rendre szerényen terveznek, a
bentmaradást tûzik ki célként....
– Nem véletlenül. A lehetõségeink erre predesztinálják a csapatot, meg így könnyebb a játékosnak is. Nincs teher a vállukon.
A bentmaradáshoz 35 pont elég,
ebbõl már 28-at megszereztünk,

ott vagyunk a közvetlen élboly mögött. Tavasszal nyugodtabban
játszhatunk. Nem szabad elfelejteni, hogy õsszel riválisaink többsége hozzánk látogatott, és rendre
legyõztük õket. Tavasszal a jó képességû csapatokat fogadjuk, a
velünk hasonló tudásúakhoz utazunk. Azaz, nehezebb lesz a tavaszi sorsolásunk.
– A jó õszi szereplés után nem
csábítják játékosaikat jobb körülmények között lévõ csapatok?
– Ennek a veszélye mindig
fennáll. A játékosok többsége szeret itt játszani, jól érzi magát, így
nehezen mozdulnak. Eddig senki
nem jelentette távozási szándékát. Ami annak bizonyítéka, hogy
nem csak az anyagiak számítanak. Mi a játékosok megszerzése terén nem nagyon tudunk
versenyezni más csapatokkal.
Amit viszont megígér a vezetés,
azt be is tartja.
– Tavaszi tervek?
– Szeretnénk folytatni jó szereplésünket. A játékoskeretben
megítélésem szerint nem sok változás lesz. Nagy kérdés, hogy a
többi csapatnál milyen mozgás
lesz. December közepéig mi még
edzésben maradunk. Utána jön
egy hónapos szünet, január 15.
környékén kezdjük meg a felkészülést. Hét hétnek elégnek kell
lenni, hogy jó formában, felkészülten várjuk a tavaszt.

KÉT FRONTON IS HELYTÁLLT A ZALAEGERSZEGI JUDO SE

 Második alkalommal rendezték meg az országos dzsúdó-csapatbajnokságot Zalaegerszegen. A helyi klub és a város ismét jó
házigazdának bizonyult. Az eseményrõl Varga Zoltánt, a Zalaegerszegi Judo SE elnökét kérdeztük.

– A 2016-ban megrendezett
csapatbajnokság lebonyolításával
is elégedettek voltak az országos
szövetségben. Nem csoda, hogy
ismét felkértek minket a rendezésre, amit szívesen vállaltunk – így
Varga Zoltán. – A hazai dzsúdóélet
egyik legrangosabb eseménye a
csapatbajnokság. Ilyenkor több
neves sportoló is találkozik egymással.
– A rendezés mellett ezúttal
is indítottak csapatot a másodosztályban...
– A tavalyi bajnoki címünk inspirált minket, hogy idén is induljunk. Idén csak másodikak lettünk,
de az ezüstéremnek is örülünk. A
döntõben a Budafok 3:2-re legyõzött minket. A tavalyi aranyérmünk
alapján kiemeltként kerültünk a
négyes döntõbe. Ott a Gemenc
Judo Klubot gyõztük le. A tolnaiak
jó erõt képviseltek, három gyõzelmet szereztünk ellenük. A fináléban az egykori juniorválogatottakkal felálló Budafok ellen Cseh
Márk hosszabbításban kapott ki.
Windischmann Bence nagyszerûen küzdött, ipponnal nyert, Szekér László ellenfél nélkül gyõzütt.
Ifj. Nagysolymosi Sándor óriási
csapatát vívott ellenfelével, egy vitatható videós bírói ítélet után
vesztett. Zárásként Vida Richárd
kapott ki nálunk, így nyert a fõvárosi csapat. Ezúttal a második hely
jutott számunkra, jövõre igyekszünk visszaszerezni a bajnoki címet a másodosztályban.
órától kezdik a mérkõzéseket. Az
– Akik kicsit belefáradtak a
együttesek elõbb csoportmérkõzéseket játszanak, majd következik
az egyenes kieséses rendszer.
Minden kategóriában az elsõ
három helyezett díjazásban részesül. A nyilvános sorsolást 2017. december elsején (pénteken) 17,30tól tartották a helyszínen. (Részletek: csarnokkupa.hu/ kupa/).
A torna népszerûségét jelzi,
hogy nevezések érkeztek Ajkáról,
Balatonkeresztúrról, Budapestrõl,
Bükrõl, Debrecenbõl, Keszthelyrõl, Körmendrõl, Kõszegrõl, Lentibõl, Nagykanizsáról, Sárvárról,
Siófokról, Sopronból, Szombathelyrõl, Tatabányáról, Zalalövõrõl
és Zalaegerszegrõl.

CSARNOK KUPA 59 CSAPATTAL
 Idén is megrendezik Zalaegerszegen a már hagyományos teremlabdarúgó-tornát, a Csarnok Kupát.
Az esemény helyszínén, a
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban megtartott sajtótájékoztatón Balaicz Zoltán polgármester elmondta, hogy a tavalyi siker is jelezte, hogy érdemes volt
újjáéleszteni a Csarnok Kupát,
amely a mozogni vágyókat szolgálja. Örvendetes, hogy már nemcsak Zalából, hanem szinte az
egész ország területérõl érkeznek
csapatok. Az önkormányzat is indít csapatot, de az nem lép pályára, marad a szurkolásnál. Örvendetes ténynek nevezte, hogy idén
nem kell belépõt váltani a tornára,
a nézõk ingyen tekinthetik meg a
mérkõzéseket.
Bánhegyi Péter, a rendezõ
Egerszegi Sport és Turizmus Kft.

VÁLTOZÁSOK
A FUTSALOSOKNÁL
 Új tulajdonosa lett a Göcsej SK-nak, pár nappal rá a
csapat neve is megváltozott,
és edzõváltás is történt.

ügyvezetõje elmondta a csapatok
december 7–10-e között mérkõznek a serlegekért a csarnokban. A
torna megrendezését szakmailag
az MLSZ Zala Megyei Igazgatósága segíti, pénzügyileg az Intersport támogatja.
Három csoportban rendezik a
küzdelmeket, az öregfiúk 2 kategóriában (45 év felettiek) 13 csapat december 7-én 12 órától lép
pályára. Az öregfiúk 1 kategóriában (34 év felettiek) 12 csapat december 8-án 10 órától kezdi meg a
küzdelmeket. A felnõttek – 34 csapat – december 9-én és 10-én 8

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
WKW ETO FC Gyõr–ZTE FC 2-1 (1-1)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Gyõr.
Széchenyi ESE Gyõr–Z. Csuti Hydrocomp SK 5,5:6,5
NB I B-s sakkmérkõzés. Gyõr.
ZTE RK–SZESE Gyõr 1:3 (–20, 23, –22, –17)
NB II-es férfi röplabdamérkõzés. Zalaegerszeg.
SZESE Gyõr–Egerszegi KK 24-23 (11-11)
NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés. Gyõr.

Az MLSZ adatbankban a
Göcsej SK név helyett a
RICSILLA Futsal szerepel már.
Az új tulajdonos – a Ricsilla
Sport Kft.
A csapat edzõi teendõinek
ellátására Halmos Mátét kérték fel, aki korábban már ellátta ezt a feladatot.
Ugyanakkor a férficsapat
visszalépett az NB II-es szerepléstõl.

PONTOSÍTÁS!
A 2017. november 28-i lapszámunkban megjelent Generációváltás
az
egerszegi
úszóknál
címû cikkünkben
Scheffer Eszter nevét tévesen
írtuk le. Elnézést kérünk érte.

NISSAN Császár
Zalaegerszeg, Sport utca 3.
Tel.: 06-70-935 3825
www.nissancsaszar.hu

dzsúdó nézésébe, egyéb programokat is láthattak…
– Tavaly és idén is igyekeztünk
szórakoztató programokkal is kiszolgálni a nézõket. A csarnokba kilátogatók láthattak PoleCats rúdtáncbe-

mutatót, megtekinthették a Légtornász Sportegyesület a Nasreen
Hastánc Stúdió produkcióját.
– Miként látja, az idei rendezvény is jól sikerült?

– Azt tapasztaltam, hogy az országos vezetés elégedett volt.
Reméljük, hogy a következõ esztendõben is kapunk felkérést valamilyen országos verseny lebonyolítására.

EDZÕVÁLTÁS A ZTE FC-NÉL
SPISLJAKOT MENESZTETTÉK
 Ami már sokak szerint várható volt, a ZTE FC-nél Zoran
Spisljaktól elköszöntek a gyenge szereplés miatt.
A ZTE az elmúlt hetekben több vereséget szenvedett az NB II-ben,
ez a vezetõedzõ állásába került, akivel közös megegyezéssel szerzõdést bontottak. A december 10-ig tartó szezon hátralévõ részében a
másod- és kapusedzõ Vlaszák Géza, illetve a pályaedzõ Felipe Matos
irányítják a csapatot. A klub január elejére szeretné megtalálni azt a
szakembert, aki hosszú távon sikeres lehet a csapattal.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.

KÖZPONTI

8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494
E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU
KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• út- és járdaépítés, felújítás, térkövezés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés
ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.
• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás
KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22.
• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788
PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3/C
• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)
(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145

ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK
ZALAEGERSZEG
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
Hátralékkezelés: 92/500-392
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h.:
9.00–15.00
k.:
9.00–17.00
sze.:
8.00–20.00
cs.:
9.00–17.00
p.:
9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k..
12.00–18.00
cs.:
8.00–14.00

LENTI:
Lenti, Honvéd u. 31., 8961 Pf.: 33.
Telefon: 92/500-394
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k.:
14.00–18.00
Cs:
8.00–12.00

FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.
NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

...ha van, vagy lesz autós gondja: az MTE megoldja!

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Müllex Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/c
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
Fax: 92/312-771
Tel.: 92/598-940
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
–

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

–

Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

–

Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

A hulladékok elszállítását a Zala-Müllex Kft. végzi alvállalkozásban.
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2017. 12. 28.

Kék zsák: 2017. 12. 29.

Üveghulladék gyûjtése: 2018. január 26.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

z Magas vérnyomás, cukorbetegek,
pajzsmirigybetegek teái
z Vitaminok, étrend-kiegészítõk
z Gyógynövényes arckrémek,
hajsamponok, fogkrémek
z Illóolajok, kézmûvesszappanok
z Glutén- és tejérzékenyeknek
száraztészták, lisztek, kekszek
AJÁNDÉKKÉNT IS HASZNOS
ÖSSZEÁLLÍTÁSOK!

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.
z Ingatlankezelés
z Épületek, lakások felújítása
z Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
z Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
z Hibaelhárítás
z Épületek, lépcsõházak takarítása
z Kémény-béléscsövezés
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

z Vetõmagok
z Növényvédõ szerek

Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

z Borászati anyagok
z Kerti szerszámok

VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

z Üveg- és mûanyagáruk
SZAKTANÁCSADÁS,
MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLAT

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN
HAGYOMÁNYOS TÉVÉK SZERVIZE
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756
Nyitva: H–P: 9–13 és 15–17 óráig

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 z Emelõgép-kezelõ E-000883/2014/A003,
Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.
KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! z Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

KELEMEN BARBARA
kozmetikus
z
z
z
z
z

3D szempillaépítés
Arckezelések
Szempilla- és szemöldökfestés
Gyantázás
Smink

Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.
Tel.: 06-30/469-6953

ANTENNASZERELÉS!
VILLANYSZERELÉS!
RÖVID HATÁRIDÕVEL

VARGA KFT.
Zeg., Balatoni u. 2/a • 92/310-875
Varga Péter • 06-30/204-3685
Zalaegerszeg, Ola út 12. szám alatt
51 NÉGYZETMÉTERES
ÜZLETHELYISÉG ELADÓ.
Érd.: +36-30/313-2395

MARAI

KAROSSZÉRIA

• kipufogó-gyorsszerviz
•
•

sérült és korrodált
autók javítása
alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL
Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,
Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

