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A helyi érték

– V. Zs. 

Utalt arra, hogy az oktatási
rendszer átalakításával az önkor-
mányzat már nem fenntartója és
üzemeltetõje a szakiskoláknak
sem, de ennek ellenére a jövõben
is szeretnék támogatni ösztöndíjjal
a zalaegerszegi, hiányszakmát vá-
lasztó diákokat. Ebben az új hely-
zetben az önkormányzat együtt-
mûködési keretmegállapodást köt
a Zalaegerszegi Szakképzési

Centrummal. Ez azt jelenti, hogy
minden évben biztosítanak anyagi

forrást a hiányszakmát tanuló fia-
taloknak. Az idei évben 12 millió
forinttal támogatják a zalaegersze-
gi lakóhelyû fiatalokat ösztöndíj
formájában.

A polgármester beszámolt ar-
ról, hogy a hulladékgazdálkodás
rendszerének országos átalakítá-
sa március végéig lezárul, ennek
folyamatába illeszthetõ, hogy a vá-
ros tulajdonában álló Zala-Depo
Kft.-be beolvad a Müller-Körmend
Kft., ez utóbbi a beolvadással
megszûnik. Az összeolvadással a
hulladékkezelõ társaságnál nem
változik a foglalkoztatottak létszá-
ma.

A beszerzési testület múlt évi
munkájáról elmondta: a közbe-
szerzési versenyeztetések után 54
százalékban részesültek a munká-
ból helyi vállalkozások, ez a szám
94 százalék az eddig elindított
TOP-projekteknél.

A város közgyûlése módosítot-
ta a szociális szolgáltatásokról
szóló rendeletét. Az idõsek gondo-
zóházában 1,2 százalékos díj-
emelés történt a havi 210 ezer fo-
rint feletti jövedelemmel rendelke-
zõk esetében. Az étkeztetési díj a
felsõ jövedelemkategóriában
emelkedik csak három százalék-
kal. Ugyanakkor nem változik a jel-
zõrendszeres házi segítségnyúj-
tás térítési díja és az intézményi
térítési díj sem a nappali ellátások-
nál. 

A testület tárgyalt továbbá a
kistérségi háziorvosi ügyelet múlt
évi mûködésérõl, a regionális sze-
mélyszállítási szolgáltatásról, ala-
pítványok támogatásáról, utcane-
vekrõl.

KÖZGYÛLÉSI DÖNTÉSEKRÕL
SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Változik a szakképzési ösztöndíjrendszer, új megállapodás szü-
letett. Ennek részleteirõl beszélt elsõként a közgyûlést követõ
sajtótájékoztatóján Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere.

HÁZIORVOSI

ÜGYELET
2008-tól a város önkormányzata

végzi az alapellátáshoz kapcsoló-
dó ügyeleti ellátás megszervezé-
sét és folyamatos biztosítását az
integrált kistérségi (központi)
ügyeleti rendszer mûködtetésével.

Az ügyeleti ellátás 79 település-
re terjed ki, az elmúlt évben a lakos-
ságszám: 100 ezer 266 fõ volt.
(2015-höz képest 443 fõvel keve-
sebb). Az ellátás területén mûködõ
háziorvosi praxisok száma 57, eb-
bõl 23 vegyes (felnõtteket és gyer-
mekeket is ellátó). A központi ügye-
leti ellátásban tavaly 54 orvos vett
részt. A betegforgalmi adatokból ki-
derül, hogy a felnõttügyeleten
2016-ban 10 ezer 834 esetet re-
gisztráltak, míg a gyermekügyele-
ten 7 ezer 291-et. Több mint 8 ezer
volt az ambuláns betegek száma a
felnõtteknél, míg a gyermekeknél ez
a szám 7 ezer 252.

– pet –

A február 28-án lezajlott 2.
Fánky Fesztivál és 19. Városi Far-
sang tapasztalatait sajtótájékozta-
tón értékelték a városházán. Mint
azt Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta: a fesztivál megtalálta vég-

leges formáját; jó ötletnek bizonyult
a fánkvásár és a farsangi mulatság
„összeolvasztása”. A fesztivál nagy
sikert aratott a lakosság körében.

Örömhír, hogy a nyugdíjas-
egyesületek által sütött fánkok
(több mint 3500 darab) nagyon
gyorsan elfogytak, az emberek pe-

dig adakozónak bizonyultak, hi-
szen 418.275 forint adomány gyûlt
össze. A bevételt a tavalyihoz ha-
sonlóan a farsangot immár tizenki-
lenc éve szervezõ és koordináló
Nagycsaládosok Zalaegerszegi
Egyesülete kapta. A sajtótájékoz-
tató keretében Ruisz Cecília elnök
vette át az errõl szóló tanúsítványt.

Mint fogalmazott: álmukban
sem számítottak ekkora bevételre,
és ezúton is köszönik mindenkinek
a támogatást, illetve a fesztiválon
való részvételt. A pénz egy részét
– ahogy tavaly is – kirándulásra
fordítják majd. Az egyesület tagjait
szeretnék valami közeli, ám szép

és látnivalókban gazdag helyre
vinni. A tervek szerint Keszthelyt,
illetve a Kis-Balaton környékét jár-
ják majd be a nagycsaládosok. Az
összeg másik felébõl pedig szín-
házba viszik majd a tagokat.

Tompa Gábor, a fesztivált szer-
vezõ Kvártélyház Kft. ügyvezetõje
elmondta: a Városi Farsang és a
Fánky Fesztivál összevonása va-
lóban jó ötletnek bizonyult. Oly-
annyira, hogy kicsinek bizonyult a
belváros, illetve a Dísz tér környé-
ke a rendezvény idejére. Már most
gondolkodnak rajta, hogy a követ-
kezõ évben hogyan tudnák bõvíte-
ni a helyszínt.

Több mint 3500 fánk fogyott a jótékonysági vásáron, több mint
800 felvonuló vett részt a Városi Farsangon, és rekordösszeg
gyûlt össze a fánkok eladásából.

REKORDBEVÉTEL

2019-re már teljes funkciona-
litásában fog mûködni a zala-
egerszegi jármûipari tesztpálya,
mely a közúti tesztelés lehetõ-
ségének hazai és nemzetközi
megoldásával része lesz egy
„közép-európai tesztzónának”.
Az R76-os gyorsforgalmi út ép-
pen ez okból okos autóútként
épül meg Zalaegerszeg és az
M7-es autópálya között. 

– Antal Lívia –

Minderrõl több minisztérium ál-
lamtitkárával tartott zalaegerszegi
sajtótájékoztatón beszélt Palko-
vics László, a tesztpálya kormány-
biztosa, az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériumának oktatásért felelõs
államtitkára. Hangsúlyozta, a pró-
bapályán való tesztelés mellett
fontos az is, hogy a gyártók auto-
nóm jármûveiket a közúti közleke-
dés körülményei között is kipróbál-
hassák. Éppen ezért ezt a lehetõ-
séget biztosítani kívánják Zala-
egerszeg, Budapest és Gyõr, vala-
mint Graz, Zalaegerszeg és
Maribor között.

(Folytatás a 3. oldalon.)

TESZTPÁLYA, OKOS GYORSFORGALMI ÚTTAL
ZALAEGERSZEG A SMART CITY PROGRAMBAN IS

Felvételünkön: elsõ sor: Palkovics László, Lepsényi István, Balaicz Zoltán, Vigh László és dr. Sifter
Rózsa. Hátsó sor: Manninger Jenõ, dr. Háry András, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. ügyvezetõje,
Rigó Csaba, a Közbeszerzési Hatóság elnöke, Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelõs he-

lyettes államtitkár és Kara Ákos.



2 Közélet

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

– AL –

A súlyos sérüléssel végzõdõ
balesetek száma ugyanakkor 10
százalékkal nõtt, míg a könnyû sé-
rüléses esetek száma közel 30
százalékkal csökkent. Mindkét
idõszakbab két-két fõ vesztette
életét baleset következtében, tájé-
koztatta a sajtó munkatársait Anti
András alezredes, a Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság közleke-
désrendészeti osztályának veze-
tõje

A baleseti okok között továbbra
is a gyorshajtás vezet, amit az el-
sõbbség meg nem adása követ. A
gyorshajtás vétségét legtöbbször
a személygépkocsi-vezetõk köve-
tik el, a teherautó-sofõrök a máso-
dik helyen, míg a kerékpárosok,
segédmotorosok a harmadik he-
lyen állnak. 

Az elmúlt évet tekintve közel
négy százalékkal több baleset tör-
tént 2015-höz képest, a súlyos
balesetek száma tíz százalékkal
növekedett. Halálos balesetben
öttel kevesebben vesztették életü-
ket tavaly, mint 2015-ben. 2016-
ban szintén csökkent – öt száza-
lékkal – az ittas vezetésbõl adódó
balesetek száma. A balesetek
okai változatlanok, a legtöbb ka-
rambolt 2016-ban is a sebesség
helytelen megválasztása okozta. 

A kitereléses közlekedésbizton-
sági ellenõrzéseket idén is folytat-
ják Zala megye útjain. Ennek lé-
nyege, hogy egy adott útszaka-
szon minden közlekedõt megállíta-
nak és megszondáztatnak. A gyors
kontroll nem megnyugtató ered-
ményt hozott, hiszen tavaly az elõ-
zõ évhez képest közel 70 száza-
lékkal növekedett a súlyosabb fokú
alkoholos befolyásoltság miatt indí-
tott büntetõeljárások száma.

A tavaszi felkészítõ vezetés-
technikai tréninget várhatóan ápri-
lis 8-án tartják a megyei baleset-
megelõzési bizottság szervezésé-
ben, melyre a korábbiakhoz ké-
pest idén több motoros egyesület
jelentkezett.                                  

ZALAEGERSZEGI TÍZEMELETES

TÁRSASHÁZ MÁJUS 2-I KEZDÉSSEL

HÁZFELÜGYELÕI ÁLLÁST HIRDET.
BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁST EDITA OTTHON KFT.

ZALAEGERSZEG, PLATÁN SOR 5/A, 92/315-215 VAGY

06-30/628-7701 TELEFONSZÁMON LEHET KÉRNI.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2017. MÁRCIUS 22. 

Nincs olyan városlakó, aki
hosszabb-rövidebb idõt ne töl-
tene ebben a körzetben, ami a
Stadion út 1-tõl, végig a Rákó-
czi utcán, egészen Oláig tart.

A 4-es választókerületben talál-
ható a sportcsarnok, a ZTE-sta-
dion, több iskola, óvoda, itt van a
bíróság, a megyei könyvtár, a Má-
ria Magdolna Plébánia, a ferences
templom és a piac területe is. Sok-
sok üzlet és turisztikai látnivaló
van ezen a területen. Igazán eb-
ben a körzetben zajlik a városi élet
– mondja Böjte Sándor, a város-
rész önkormányzati képviselõje.

–  Fontos, hogy itt minden rend-
ben legyen, én is itt dolgozom eb-
ben a körzetben, ez azért is jó,
mert látom, ha valami történik.
Csak kilépek az üzlet ajtaján... –
teszi hozzá.

Az elmúlt év legfontosabb fej-
lesztéseirõl a következõkben szá-
mol be:

– 2016 januárjában a kormány
5,7 milliárd forint támogatást bizto-
sított Zalaegerszegnek egy új,
Mindszenty Józsefnek emléket állí-
tó múzeum és zarándokközpont,
valamint a hozzá kapcsolódó bel-
városi turisztikai fejlesztések meg-
valósítására a Modern Városok
Program keretében. A régészeti
feltárással a projekt megindult. Sor

került a Rákóczi utca Mártírok útja
és Gasparich utca közötti szaka-
szának felújítására 154 millió forint
értékben. Ezen a szakaszon saját,
önkormányzati beruházásban to-
vábbi 105 millió forint ráfordítással
teljes közmûcsere történt. A Köl-
csey-gimnázium épületének ener-

getikai korszerûsítésére is sor ke-
rült, a beruházás 105 millió forintba
került. A Sütõ utca és a Deák tér
sarkán 800 millió forintból készült
el egy épületegyüttes, melyben la-
kások, irodák, üzlethelyiségek ke-
rültek kialakításra. Ebbe az épület-
együttesbe költözött több városi
szolgáltató cég ügyfélszolgálata.

Nagyon fontos, hogy hivatalo-
san is átadták a forgalomnak az
északi tehermentesítõ út második
szakaszát Zalaegerszegen. A fej-
lesztésre a komplex belvárosi re-
habilitációs program keretében
360 millió forintot fordított az ön-
kormányzat. A Városi Sportcent-
rumban átadásra került a város és
a ZTE FC közös beruházásaként
az új nagypályás mûfüves pálya.
Felújításra került a Balatoni út 1.
és a Kovács Károly tér 1. elõtti jár-
da, így biztonságosabbá vált a
közlekedés. A Berzsenyi úti fel-
nõttjátszótér környezetét térkövez-
ték, és a közvilágítás is javult ott
egy lámpatesttel.

Az idei évi tervekrõl Böjte Sán-
dor a következõkben számol be:

Tehermentesítõ út 3. ütemének
folytatása és annak kikötése a Ba-
latoni út fele.

Piac tér rekonstrukciójának
folytatása a Munkácsy utca és a
Sütõ utca mentén. Az Ifjúsági és

Sportcentrumban az eddigi fej-
lesztéseket tovább folytatva a
rekortánpálya korszerûsítését sze-
retnénk folytatni, hogy nemzetközi
versenyek is megrendezésre ke-
rüljenek.

Hosszú évtizedek után megol-
dódik a Zóna épületének sorsa,
hiszen a Kormányhivatal átköl-
tözésével a patinás épület meg-
újulhat.

– Folytatódik a Berzsenyi út tér-
kövezése és a Berzsenyi-belsõben
található járdapadka javítása is
megtörténik. Felújítás várható a
sportcsarnok elõtti téren is, és a
Zrínyi-gimnázium energetikai kor-
szerûsítése is tervben van. Rend-
be hozzuk a Kosztolányi-ovi elõtti
belsõ utat, a Kosztolányi tér 4. bel-
sõ terére a gyermekek részére ját-
szótéri elemek kerülnek. A Kis Ut-
cai Óvodában is sor kerül felújítás-
ra, ablakcserére és a termek festé-
sére – mondja.

A hozzám fordulók gondját az
esetek döntõ többségében sikerül
megoldani. Általában személye-
sen megyek el, ha hívnak, mert
jobb, ha látom a problémát. Úgy
érzem, a választókerületemben
rend van, akik a segítségemet ké-
rik, inkább a tömbházakhoz kap-
csolódó gondokkal keresnek
meg.

A VÁROS EGYIK LEGNAGYOBB KÖRZETE
BÖJTE SÁNDOR: FONTOS, HOGY ITT MINDEN RENDBEN LEGYEN

Böjte Sándor

Balaicz Zoltán polgármester –
úgy is, mint Deák téri lakos –
szintén kritikával illette a létesít-
ményt, és az ivókút avatóünnep-
ségén ígéretet tett arra, hogy
más helyszínt keresnek a konté-
nereknek. 

Február 27-én végül elbontot-

ták a hulladékszigetet és vele a
kerítést. A polgármester érdeklõ-
désünkre elmondta: az eredeti ál-
lapot állt helyre. Vagyis sikerült a
lakóközösséggel megállapodni,
így ismét a társasházba kerültek
a kukák. A tér látványát így már
nem csúfítják el a konténerek. 

ELBONTOTTÁK

Elbontották a Deák téri hulladékszigetet. Mint arról lapunkban
már korábban beszámoltunk, 2016 októberében Béres János
szobrászmûvész új ivókútjának felállítása miatt áthelyezték a tér
sarkán lévõ hulladékszigetet a szemközti, park felöli oldalra. A
konténerek egy új kerítést is kaptak, melynek stílusát többen ki-
fogásolták; mondván nem illik a környezetbe.

– AL –

A 971 millió forintos pályázat
keretében tíz kormányhivatali épü-
let felújítását kezdték meg 2016
õszén Zalaegerszegen, Zalaszent-
gróton, Keszthelyen és Nagykani-
zsán – kezdte tájékoztatóját dr.
Sifter Rózsa kormánymegbízott.
Ebbõl már hat elkészült, közte a
Mártírok úti épület a megyeszék-
helyen, ahol a megyei kormányhi-
vatal földhivatali osztálya, a Zala-
egerszegi Járási Hivatal földhivata-
li osztálya található, valamint 2017.
január elsejétõl itt mûködik a zöld-

hatóság is. Ez egyben azt is jelen-
ti, hogy idén emelkedni fog az ügy-
felek száma. Mindez jól érzékelteti
a kollégákra váró napi munkater-
het, egyúttal mutatja azt a szolgál-
tató államot, mely az ügyfelek ér-
dekeit tartja szem elõtt, hangsú-
lyozta a kormánymegbízott. Dr.
Sifter Rózsa szerint kiváló munkát
végzett a kivitelezõ.

A Mártírok úti épület rekonstruk-
ciója során kicserélték az összes
nyílászárót, a két kazánt, szigetel-
ték az épületet, továbbá energiata-
karékos lámpatesteket helyeztek
el, valamint napelemrendszert épí-

tettek ki. Az energetikai fejlesztés-
sel közel hétmillió forintot takarít-
hatnak meg évente az üzemelteté-
si költségbõl.

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos elsõként arról
beszélt, hogy a kormány munkaszü-
neti nappá nyilvánította nagypénte-
ket. Hangsúlyozta: a TOP-program
és a Modern városok programjának
köszönhetõen óriási beruházási hul-
lám veszi kezdetét hazánkban, ami
fejlõdést ígér az egész országnak,
így a megyének és a megyeszék-
helynek is. Zalaegerszeg számára a
jármûipari tesztpálya megépítése je-
lenti a legjelentõsebb beruházást,
ami május 19-én alapkõ letételével
indul.  Végül megköszönte a dolgo-
zóknak azt a szakszerû munkát,
amit a zalai beruházások elõkészítõ
szakaszában végeztek.

MEGÚJULT A FÖLDHIVATAL
KÖZEL 120 MILLIÓS BERUHÁZÁS KÉSZÜLT EL

Az elmúlt évben közel húszezer ügyfél fordult meg a földhiva-
tal épületében, ahol a 63 állami tisztviselõ úgy látta el feladatát
tavaly októbertõl az év végéig, hogy közben zajlott a felújítás. A
közel 120 millió forintos energetikai fejlesztést szolgáló beruhá-
zást az elmúlt csütörtökön adták át ünnepélyesen.

– pet –

Mint azt Sorok Norbert a hivata-
los aláíráson a sajtónak elmondta:
2012 óta mûködik a Nyitott bíróság
program, melynek célja, hogy or-
szágszerte kinyissa a törvényszé-
kek kapuit; fõleg a diákok, pedagó-
gusok felé. Kezdetben a középisko-
lás korosztályt célozták meg külön-
féle programokkal, mostanra viszont
általános iskolásokat is bevontak. A

program keretében bírók és bírósá-
gi titkárok segítségével jogi ismere-
tekrõl, bûnmegelõzésrõl, pálya-
orientációról hallhatnak elõadásokat
a tanulók, osztályfõnöki órák kereté-
ben. Ezenkívül ellátogathatnak bíró-
sági tárgyalásokra, valamint egy tör-
ténelmi séta keretében a törvény-
szék és a börtön épületével is meg-
ismerkedhetnek. A most kötött
együttmûködésnek az is célja, hogy
az iskolák körében népszerûsítsék

ezt a lehetõséget. Bár érdeklõdés az
elõzõ években is volt: tavaly 2800 fõ
vett részt efféle nyitott programokon.

Kajári Attila hozzátette: a tanke-
rületnek fontos, hogy olyan megálla-
podásokat kössenek, melyek segítik
a pedagógusok munkáját és a diá-
kok fejlõdését. Az a cél, hogy az is-
kolák – önkéntes alapon – be tudja-
nak kapcsolódni a bûnmegelõzés-
be, és az ismeretek átadásával
csökkenjen a bûnesetek száma. Az
együttmûködési megállapodás to-
vábbá azt is lehetõvé teszi, hogy az
érettségi elõtt álló diákok közösségi
szolgálatot vállaljanak a törvényszé-
ken, például rendezvények segítõi-
ként, „hoszteszként” vagy tárlatve-
zetõként.

AZ ISKOLÁK FELÉ NYIT A BÍRÓSÁG
MEGÁLLAPODÁS A TÖRVÉNYSZÉK ÉS A TANKERÜLET KÖZÖTT

Együttmûködési megállapodást írt alá a Zalaegerszegi Tör-
vényszék és a Zalaegerszegi Tankerület. Dr. Sorok Norbert tör-
vényszéki elnök és Kajári Attila, a tankerületi központ vezetõje a
Nyitott bíróság program keretében arra szerzõdött, hogy a diákok
a jövõben hangsúlyosabban ismerkedhetnek az igazságszolgál-
tatás rendszerével.

Az elmúlt év hasonló idõszakához képest idén 20 százalékkal
kevesebb baleset történt március elejéig Zala megye útjain –
hangzott el a Hock János úti autószervizben tartott sajtótájékoz-
tatón, ahová a balesetekben összeroncsolódott autókat szállítják.

A GYORSHAJTÁSRÓL

Meghívó
A ZALAEGERSZEGI SZÍV- ÉS

ÉRBETEG EGYESÜLET ESEDÉKES

ÖSSZEJÖVETELÉT

2017. MÁRCIUS 29-ÉN

(SZERDA)
16 ÓRA 30 PERCKOR

tartjuk az ÁNTSZ I. emeleti
könyvtártermében

(Zalaegerszeg,
Göcseji út 24. szám alatt).

Témák:
1. Stroke korszerû kezelése

és megelõzési lehetõségei.
Elõadó: dr. Németh László
neurológus osztályvezetõ
fõorvos.

2. Egyéb aktuális ügyek meg-
beszélése.

VW Passat Vl 2.0 pdTDI 2006. 11.
209.563 km, Magyarországon vásárolt,
második, nemdohányzó tulajdonos,
törésmentes, szép állapot. Automata,
digitális klíma, fûthetõ tükrök, ülések
ABS, ASR, elektromos vezetõ oldali
ülés, elektromos ablakok, 8 db légzsák,
tempomat, fedélzeti számítógép. Vilá-
goskék metál. Irányár: 1.690.000 Ft.
Érd.: +36-30/526-4367

EELLAADDÓÓ!!
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CSOK-OS ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÁSA
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kedvezményes eladási áron történõ megvá-

sárlásra kínálja fel a családi otthonteremtési kedvezményre (CSOK) jogosult magánszemélyek ré-
szére az alábbi építési telkeket:

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

A részletes ajánlati felhívás teljes szövege az önkormányzat hivatalos honlapján a www.zala-
egerszeg.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.

Hely
(Zalaegerszeg)

Helyrajzi
szám

Terület
(m2)

ELADÁSI ÁR

Fizetendõ bánatpénz
összege

15%-os
kedvezménnyel

1 gyermek
esetén

30%-os
kedvezménnyel

2 gyermek
esetén

50%-os
kedvezménnyel

3 vagy több
gyermek esetén

1. Budaivölgyi utca

697/24 1.100 4.264.110 Ft 3.511.620 Ft 2.508.300 Ft kedvezményes ár 10%-a

2. Cseresznyésszeri utca 8.

1825 718 3.351.848 Ft 2.760.345 Ft 1.971.675 Ft kedvezményes ár 10%-a

3. Levendula utca (Kaszaházi fennsík)

6316/2 1.173 3.493.663 Ft 2.877.134 Ft 2.055.096 Ft kedvezményes ár 10%-a

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

5635/10 810 5.439.150 Ft 4.479.300 Ft 3.199.500 Ft kedvezményes ár 10%-a

5635/11 809 5.432.350 Ft 4.473.700 Ft 3.195.500 Ft kedvezményes ár 10%-a

5635/12 1.039 6.976.885 Ft 5.745.670 Ft 4.104.050 Ft kedvezményes ár 10%-a

5635/13 1.039 6.976.885 Ft 5.745.670 Ft 4.104.050 Ft kedvezményes ár 10%-a

5635/14 1.039 6.976.885 Ft 5.745.670 Ft 4.104.050 Ft kedvezményes ár 10%-a

5635/15 1.040 6.983.600 Ft 5.751.200 Ft 4.108.000 Ft kedvezményes ár 10%-a

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai
Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Zala-Depo
Kft. együttmûködésében – kizárólag a zala-
egerszegi lakosság részére – meghirdeti a ház-
tartások tavaszi nagytakarítását.

CSALÁDI HÁZAS ÖVEZET ÉS ZÁRTKERTEK:
A lomtalanítás igénybejelentés alapján, házhoz

menõen történik, a guberálások megelõzése, illetve
az újrahasznosítható hulladékok szelektív gyûjtése
érdekében. A lomtalanítást kérõ ingatlantulajdono-
soknak a városrészenként felajánlott kettõ gyûjtési
nap egyikére kell bejelenteni szállítási igényüket. A
szolgáltató csak az igénybejelentést leadó ingatla-
nokat keresik fel!

A kötegelt ág és gally hulladékok kivételével az
egyéb hulladékokat az ingatlan kerítésén belül kell
összegyûjteni!

Az úttest mellé kihelyezett hulladékok nem ke-
rülnek elszállításra!

A lomtalanításhoz összegyûjtött hulladékok kö-
zül elkülönítve kerülnek elszállításra az alábbi frak-
ciók: papír, mûanyag, fém, zöld és fa, elektronikai,
illetve egyéb hulladékok, ezért lehetõséghez mér-
ten kérjük külön elhelyezni õket!

Nem kerülnek átvételre a veszélyes hulladékok
(pl. olajos-, festékes-, vegyszeres dobozok, csoma-
golások, akkumulátorok stb.), az autóbontásból és
egyéb, üzletszerûen végzett tevékenységbõl szár-
mazó hulladékok, illetve az építési-bontási törme-
lék. A szolgáltató kizárólag a lakossági lomhulladék
elszállítását végzi, ezért a háztartásinál nagyobb
mennyiségben felhalmozott hulladékok nem kerül-
nek elszállításra. 

A veszélyes hulladékokat a városi hulladékudva-
rokban kérjük leadni. A lakossági átvételük ingyenes.
A lomtalanítási igényeket  a 92/900-036/5-ös menü-
pont, és 92/598-940/5-ös menüpont telefonszá-
mon, illetve a lomtalanitas@zkn.hu e-mail-címen
lehet bejelenteni.
TÁRSASHÁZAK, TÖMBHÁZAK:

A társasházaknál és tömbházaknál a közös kép-
viselõkkel egyeztetett idõpontokban, konténerek ki-
szállításával történik majd a lomtalanítás.
2017. március 16–17-én (CSÜTÖRTÖK vagy
PÉNTEK) Lomtalanítás reggel 7 órától 
Csács, Bozsok, Csácsi-hegy, Bozsoki-hegy,
Cserlap
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2017.
március 13. hétfõ 16.00 óráig.
– Csács: Balatoni, Bóbita, Csácsi, Csilla, Damja-

nich, Domb, Gólyahír, Halom, Harangvirág,
Hétvezér, Holló, Klapka György, Nyerges, Pa-
csirta, Patkó, Rómer Flóris, Szó köz, Tüttõ
György.

– Bozsok: Bozsoki, Mezõ, Ölyvesfalvi, Szabad-
ság, Válicka.

– Bozsoki-hegy: Bozsoki-hegyi, Bozsoki-völgyi,
Zölderdõ.

– Csácsi-hegy: Csácsi-hegyi, Csiga utca, Domb-
alja, Dombtetõ, Homoktövis, Horizont, Madár-
birs, Nyári-hegyi, Petelehegyi, Pethõhenyétõl
átcsatolt részek (Hosszúhegy, Henyehegy), Pú-
posdomb, Süveghegyi, Széperdõ, Tél. 

– Cserlap: Almás, Cserlapi, Gombás, Kéknefe-
lejcs, Repkény. 

2017. március 23–24-én (CSÜTÖRTÖK vagy
PÉNTEK)  Lomtalanítás reggel 7 órától 
Ebergény, Egerszeghegy, Gógánhegy
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2017.
március 20. hétfõ 16.00 óráig.
– Ebergény: Bor, Majori, Mandulás, Nagy Csarit,

Táncoslapi, Tündér, Vass Lajos.
– Egerszeghegy: Dalos, Egerszeghegyi, Fa-

gyöngy, Folyondár, Hársas, Hegybíró, Hold-
fény, Kápolnahegyi, Kis Csarit, Kishegyi, Lan-
kás, Öregszívhegyi,
Pincesor, Rózsafa, Szarkaláb, Szedenik, Vad-
rózsa, Zengõ.

– Gógánhegy: Akácfa sor, Árnyas, Borsétány,
Barka, Bíbor, Citromfû, Csillagfürt, Dombos u,
Ebergényi 53-tól és 48-tól, Felsõdûlõ,
Fenyvesalja, Fenyves-köz, Gerle, Gógánhegyi,
Gógánvölgyi, Harmat, Kaszás, Lõtéri, Petúnia,
Rozmaring, Szekeresvölgyi, Szélhordta, Város-
vég.

2017. március 27–28-án (HÉTFÕ vagy KEDD)
Lomtalanítás reggel 7 órától 
Andráshida, Hatház
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2017.
március 23. csütörtök 16.00 óráig.
– Andráshida: Andráshida, Apátfa, Áfonya, Be-

rek, Cserfa, Csillagh László tér, Dukai Takács
Judit, Égerfa, Gazdaság, Gábor Áron, Gát,
Gébárti 51-ig és 64-ig bezárólag, Iskola, Jege-
nyés, Körmendi, Kövecses, Kutasi, Liget, Lo-
vász, Novák Mihály, Nyíres, Öveges József,
Rét, Szent István, Szentmártoni, Tölgyfa, Vad-
virág.

– Hatház: Hatházi, Reptéri.

LIMLOM-AKCIÓ!

ÚTLEZÁRÁS MÁRCIUS 15-ÉN
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2017. március 15-én

(szerda) a városi ünnepség miatt 7.00 órától lezárják a Csány tér
Göcseji út felé tartó szakaszát. Az elõkészítõ munkálatok nem érin-
tik a Táncsics utcát (Dél Hercegnõje társasház), így az utcába va-
ló behajtás a Kossuth utca lezárásáig zavartalan. 10.00 órától le-
zárják a Széchenyi tér és a Kossuth utca teljes szakaszát. Az útzár
feloldására az ünnepséget követõen kerül sor. A Csány tér vasút-
állomás felé vezetõ szakaszán várhatóan 12.00 órától, a Göcseji út
felé vezetõ szakaszán 15.00 órától indulhat meg a forgalom. A he-
lyi autóbuszjáratok 07.00 órától 15.00 óráig a Mártírok útján közle-
kednek. Az útlezárás miatt március 15-én (szerda) 8.00 órától-
15.00 óráig a Csány téren tilos a parkolás!

Megértésüket és türelmüket köszönjük. 

Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Önkormányzata

MEGEMLÉKEZÉS

PÁTERDOMBON ÉS

ZALABESENYÕBEN
Megemlékezést tartanak

az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc évfordulója
alkalmából Zalaegerszeg pá-
terdombi városrészében
március 14-én 18 órától. A
rendezvénynek a közösségi
ház (Zalaegerszeg, Szegfû
utca 18.) ad otthont. 

Zalabesenyõben március
15-én tartanak ünnepélyes
összejövetelt, 14 órától a te-
metõbe, 15 órától a helyi kö-
zösségi házba várják az em-
lékezõket. A temetõben, a
koszorúzással egybekötött
rendezvényen Gecse Péter,
Zalaegerszeg alpolgármeste-
re, a településrész önkor-
mányzati képviselõje mond
beszédet.

TERMELÕI VÁSÁR
A KERESZTURY DEZSÕ VMK
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT

A 2017. MÁRCIUS 16-ÁN,
CSÜTÖRTÖKÖN

14.00–18.00 ÓRÁIG TARTÓ

TERMELÕI VÁSÁRRA,
AZ ART MOZIBAN. 

Zalaegerszeg belvárosában, az Art

Mozi aulájában várják a helyi terme-

lõk és kézmûvesek mindazokat,

akik egészséges, tartósítószer-men-

tes élelmiszert és egyedi, kézzel ké-

szített díszeket, ékszereket, aján-

déktárgyakat szeretnének vásárolni. 

És, hogy mi a kínálat?
Házi mézek, szörpök,
lekvárok, sajtok, tejtermékek,
húskészítmények, gyógy- és fû-
szernövények, teák… és min-
den, mi szem-szájnak ingere!

(Folytatás az 1. oldalról.)
A tesztpálya funkciójának köz-

úti kiszélesítését szolgálja a zalai
megyeszékhely Smart City, vagyis
okos város programhoz kapcsoló-
dó fejlesztése is.

Lepsényi István, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium gazda-
ságfejlesztésért és -szabályozá-
sért felelõs államtitkára azt
mondta, az R76-os Budapesthez,
míg a jármûipari tesztpálya a vi-
lág egészéhez hozza közel Zala-
egerszeget. Kiemelte, hogy a
magyarországi jármûgyártás fej-
lõdéséhez, a hazai kkv-k beszál-
lítói szerepének megerõsítésé-
hez elengedhetetlen, hogy a ku-
tatásfejlesztést Magyarországon
végezzék. A 40 milliárd forintból
megépítendõ próbapálya egyedi
lesz Európában, mert az elméleti
és laboratóriumi próbák mellett
életszerû helyzeteket is teremt a
teszteléshez. Épül egy oválpálya
a nagy sebességgel való közle-
kedés kipróbálására, valamint
egy intelligens várost szimuláló
pálya, ahol az autonóm jármûve-
ket tesztelik különbözõ akadá-
lyok között. 

Jelezte továbbá, hogy a Nem-
zetgazdasági Minisztérium már át-
utalta az elsõ hatmilliárd forintot a
projekt elõkészítéséhez. Rendel-
kezésre fognak állni a feltételek az
alapkõletételhez és az elsõ ütem

2018 tavaszi átadásához. Tavaly
novemberben már aláírták az
együttmûködési megállapodáso-
kat azon európai jármûgyártókkal,
telekommunikációs cégekkel és
magyarországi képviseleteikkel,
melyek használni kívánják a teszt-
pályát kutatásaikhoz. 

Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium infokommuniká-
cióért és fogyasztóvédelemért fe-
lelõs államtitkára azt fûzte hozzá,
hogy az új generációs távközlési
szolgáltatások, az 5G-hálózat elsõ
magyarországi települése Zala-
egerszeg lehet, ami kiderül május
19-ére, a tesztpálya alapkõletéte-
lére.

A sajtótájékoztatón Vigh Lász-
ló országgyûlési képviselõ, mi-
niszteri biztos azt hangsúlyozta,
hogy a 165 milliárd forintból meg-
épülõ R76-os gyorsforgalmi út
végre összeköti Zalaegerszeget
Budapesttel, mellyel a lakosság
és a helyi vállalkozások régi kéré-
se teljesül. Szintén kiemelte an-
nak jelentõségét, hogy az R76-os
a jármûipari tesztpálya funkcióját
erõsítendõen okos elemekkel
épül meg. Várhatóan két év alatt
épül meg, a beruházás alapkövét
idén õsszel tervezik lerakni.
Manninger Jenõ, a keszthelyi tér-
ség országgyûlési képviselõje azt
mondta, a gyorsforgalmi út Hévíz,
Keszthely és a sármelléki repülõ-

tér bekötésével az egész megye
gazdasági fejlõdését szolgálja
majd. 

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere úgy vélekedett,
hogy a hét változat után elfoga-
dott végleges nyomvonal a legol-
csóbb és a legjobb megoldás,
mert a sármelléki nemzetközi re-
pülõteret is összeköti az M7-es-
sel. Ennek elõnyét a jármûipari
tesztpálya mellett a megépítendõ
logisztikai konténerterminál is él-
vezni fogja, így közúton, vasúton
és légi úton minden adott lesz
ahhoz, hogy a város jelentõs lo-
gisztikai centrum szerepét tölt-
hesse be. Az R76-os gyorsforgal-
mi út, valamint a jármûipari teszt-
pálya létesítéséhez egyaránt il-
leszkedik a Smart City intelligens
városfejlesztés, melyhez az ön-
kormányzat a TOP-program által
saját fejlesztéseket is meg kíván
valósítani. A polgármester jelezte
továbbá, hogy a Zalaegerszeg és
Vasvár közötti gyorsforgalmi út
terveztetése elindult, 2019-re
már várhatóan rendelkezésre áll-
nak az engedélyes és kiviteli ter-
vek.

2019-re a jármûipari tesztpálya
második üteme is befejezõdik to-
vábbi jármûdinamikai modulok és
tesztzónafunkciók, valamint a
nagy sebességû jármûvek részére
oválpálya megépítésével.

TESZTPÁLYA, OKOS GYORSFORGALMI ÚTTAL
ZALAEGERSZEG A SMART CITY PROGRAMBAN IS
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVÛ BÉRBEADÁS
ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍRÁSÁRA

A lakások megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történõ elõzetes egyezte-
tés szerinti napokon.

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

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI  OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2017.  MÁRCIUS 31. (PÉNTEK)

Pályázatot nyújthat be az a személy, aki:
1) Nem minõsül szociálisan rászorulónak, mert 

a) egy fõre jutó jövedelme meghaladja 
aa) egyszemélyes  háztartás esetén: a nyugdíjminimum 420%-át, azaz 119.700 Ft-ot,
ab) többszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 300%-át, azaz 85.500 Ft-ot,

b) vagyonának értéke meghaladja a helyi rendeletben meghatározott vagyoni értékhatárt.
„Vagyontárgyak együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum összegének nyolcvanszorosát,
(2017. évben a 2.280.000 Ft-ot), vagy
külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a nyugdíjminimum összegének
negyvenszeresét (2017. évben a 1.140.000 Ft-ot).”

2) Zalaegerszeg város közigazgatási területén legalább 1 éve lakóhellyel, vagy legalább 3 éve
tartózkodási hellyel rendelkezik. 

A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a

„PÁLYÁZAT KÖLTSÉGELVÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani. 
(A pályázati formanyomtatvány, továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)

– A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának meg-

felelõ – igazolást, vagy annak másolatát, 
– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– élettársi kapcsolat fennállása esetén élettársi minõség igazolását közjegyzõi okirattal. 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha 
– határidõn túl nyújtották be, 
– nem e rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be, 
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatko-

zott, 
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon meg-

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

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási ha-
táridõ leteltét követõ ülésén. (várhatóan: 2017. május 8-án).

Bérlõkijelölés: 
A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság az alábbi szempontokat együttesen mérlegeli a bérlõkije-
lölés során:

a) saját háztartásban kiskorú gyermek eltartásáról való gondoskodás, figyelembe véve a gyermekek
számát,

b) az egy fõre esõ havi átlagos nettó jövedelem, elõnyt jelent a keresõtevékenységbõl származó jö-
vedelem,

c) szociális körülmények, egészségügyi helyzet, 
d) jelenlegi lakhatási körülmények.

– A felsorolt szempontok azonossága esetén elõnyt élvez, aki a leghosszabb idõszakra – legalább
egy évre, de legfeljebb öt évre – vállalja az általa fizetendõ lakbérnek és a külön szolgáltatások
számított költségének elõre, egy összegben történõ megfizetését.

A bérlõkijelölés idõtartama:
– az egyösszegû befizetés vállalásának ideje, de legalább egy, legfeljebb öt év.
A kijelölt bérlõ – a lakásbérleti szerzõdés megkötése elõtt – óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mér-

téke azonos az adott lakás lakbérének kétszeresével. 

Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

Platán sor 38.

I/4. 32 1 1 szoba, elõtér, fõzõfülke, fürdõszoba-WC
össz-

komfort 
700 22.400

Ola út 14/A.

IV/7. 42 1 
1 szoba, elõszoba, konyha-étkezõ,
kamraszekrény, fürdõszoba, WC

össz-
komfort 

700 29.400

Tüttõssy u. 7.

I/4. 30 1 1 szoba, konyha, elõszoba, fürdõszoba-WC
össz-

komfort
700 31.500 

Egry József u. 10/B.

IV/18. 49 1,5 
1+1/2 szoba, elõszoba, konyha, éléskamra,
fürdõszoba, WC

össz-
komfort 

700 34.300 

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

SZOCIÁLIS JELLEGÛ BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA

A lakások megtekinthetõk a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történõ elõzetes egyezte-
tés szerinti napokon.

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

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI  OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2017.  MÁRCIUS 31. (PÉNTEK)

Pályázatot nyújthat be az a személy, aki:
1) szerepel a szociális helyzet alapján lakásbérbeadást igénylõk nyilvántartásában, 
2) szociális helyzete alapján rászorulónak minõsül, mert 

a) egy fõre jutó jövedelme nem haladja meg
aa) egyszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 420%-át, azaz  119.700 Ft-ot,
ab) többszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 300%-át, azaz 85.500 Ft-ot,

és/vagy 
b) vagyonának értéke nem haladja meg a helyi rendeletben meghatározott vagyoni értékhatárt. 
Vagyontárgyak együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum összegének nyolcvanszorosát,

(2017. évben a 2.280.000 Ft-ot), vagy
külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a nyugdíjminimum összegének negyvenszere-
sét (2017. évben a 1.140.000 Ft-ot).

3) Zalaegerszeg város közigazgatási területén legalább 3 éve lakóhellyel, vagy legalább 5 éve tartóz-
kodási hellyel rendelkezik. 

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a „PÁ-
LYÁZAT SZOCIÁLIS JELLEGÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani. 
(A pályázati formanyomtatvány továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgármes-
teri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
– A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának meg-

felelõ – igazolást, vagy annak másolatát, továbbá
– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– élettársi kapcsolat fennállása esetén élettársi minõség igazolását közjegyzõi okirattal, továbbá
– a fizetõképesség mértékére vonatkozó – 6 hónapnál nem régebbi – jegyzõi igazolást.
(Jegyzõi igazolásokat a Szociális és Igazgatási Osztályon kell igényelni.)

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

vesztette az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra, 
– e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg,
– az alaplakbérnek és a lakással kapcsolatos külön szolgáltatások számított költsége meghaladja a pá-

lyázó fizetõképességének mértékét. 

A fizetõképesség egyszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 40%-a, többszemélyes ház-
tartás esetében a nettó jövedelem 30%-a. A háztartás összes jövedelmét csökkenti az igazolt levoná-
sok összege.

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot – az elõkészítõ munkacsoport javaslata alapján – a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egész-
ségügyi Bizottsága bírálja el abeadási határidõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2017. május 8-án). 

Bérlõkijelölés: 
A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság azt a pályázót jelöli ki bérlõnek, aki
– a pályázati feltételeknek megfelel, és
– akinek igazolt jövedelme megfelelõ fedezetet biztosít a lakbérre és a lakással kapcsolatos külön szol-

gáltatások költségére.
A bizottság az alábbi szempontokat együttesen mérlegeli a bérlõkijelölés során:
a) saját háztartásban kiskorú gyermek eltartásáról való gondoskodás, figyelembe véve a gyermekek

számát,
b) az egy fõre esõ havi átlagos nettó jövedelem, elõnyt jelent a keresõtevékenységbõl származó jöve-

delem,
c) szociális körülmények, egészségügyi helyzet, 
d) jelenlegi lakhatási körülmények.
– A felsorolt szempontok azonossága esetén elõnyt élvez, aki a leghosszabb idõszakra – legalább egy

évre, de legfeljebb öt évre – vállalja az általa fizetendõ lakbérnek és a külön szolgáltatások számított
költségének elõre, egyösszegben történõ megfizetését.

A bérlõkijelölés idõtartama:
– egy év, vagy 
– az egyösszegû befizetés vállalásának ideje, de legalább egy, legfeljebb öt év.

Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos-
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással
kapcsolatos külön

szolgáltatások
számított költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen

Landorhegyi u. 24/B.

III/10. 47 1,5
1,5 szoba, elõszoba,
konyha, éléskamra,

fürdõszoba-WC
komfort 336 15.792 21.150 36.942

Gasparich u. 26/A.

B
I/3.

34 1 
1 szoba (nappali-étkezõ),

elõszoba, konyha,
fürdõszoba-WC, loggia

össz-
komfort 

391 13.294 15.300 28.594 

Landorhegyi u. 30.

VII/46. 40 1 
1 szoba, elõszoba,

konyha, kamraszekrény,
fürdõszoba, WC, erkély

össz-
komfort  

391  15.640 18.000 33.640 

Átalszegett u. 23/B.

B
Fsz. 4.

30 1 
1 szoba, közlekedõ,

konyha, fürdõszoba-WC
össz-

komfort  
391  11.730 13.500 25.230 

A Zalaegerszegi Gondozási Központ felvételt hirdet 2 fõ (1 fõ idõsek otthona, 1 fõ házi segítség-
nyújtás) gondozó, illetve ápoló munkakörbe.
Pályázati feltételek:
– OKJ-s szociális (szak)gondozó, ápoló képesítés az 1/2000. SZCSM-rendelet 3. sz. melléklete sze-

rint; büntetlen elõélet;
Feladat: ápolási, gondozási feladatok ellátása
A jelentkezéshez csatolandó: szakmai önéletrajz; végzettséget igazoló okiratok másolata;
Bérezés: KJT. alapján.
Az állásról bõvebb információ kérhetõ:
– Idõsek Otthona esetén Bálintné Szalai Anikótól a 92/317-683 telefonszámon vagy személyesen az

intézményben.    (Zalaegerszeg, Gasparich u. 3.), illetve idosekotthona@gkzalaegerszeg.hu címen
– Házi segítségnyújtás esetén Tatainé Tóvári Annamáriától a 92/596-123/14 mellék vagy személyesen

az intézményben. (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 58–60.), hazigondozas@gkzalaegerszeg.hu

GONDOZÓT, ÁPOLÓT KERESNEK



– A. L. –

De ez nem volt az egyedüli
szándékuk, mint az Pap Eszter, a
Kieselbach Galéria munkatársá-
nak köszöntõjébõl kiderült. Úgy
fogalmazott: kétségtelen, hogy
Nyugat-Magyarország legjobb

mûvésztanárai oktatták õket,
amiért köszönet, de az iskola kö-
zege, az egy adott irányú fejlõdés
szorgalmazása sok szempontból
megbéklyózta õket. Most olyan
mûvészek alkotásai láthatók, akik
minden jót, amit az Adytól kaptak,
megõriztek saját világukban,
ugyanakkor megszabadultak a
mûvészetet csak ötös osztályozá-
si rendszerben minõsítõ értéke-
léstõl – fogalmazott. Kiállításukat
a mûvészet alkotó folyamatának
szabadsága jegyzi, a mûvészet
sokszínûsége mindegyikõjük
szemszögébõl. A 13 mûvész 13
stílust vonultat fel grafikán, festé-
szeten, tetováláson, fotózáson,
kerámiázáson és szobrászaton
át.

Tavaly a mûvészeti oktatás 25.
évfordulóján nyílt egy kiállítás a
Zsinagógában, melyen olyan volt
adys diákok mutatkoztak be, akik
a felsõfokú képzéseket követõen
mûvészeti pályákon helyezkedtek
el – mondta érdeklõdésünkre
Preisinger Évi rendezvényszerve-
zõ, a Szemszögek kiállítás kurá-
tora. Ekkor gondolta azt, hogy
azoknak is lehetne szervezni egy
kiállítást, akik ugyan civil pályát
választottak, de folyamatosan al-
kotnak 2008 óta. Ötletébõl egy
mini osztálytalálkozó született. A

31 fõbõl 15–16 fõ, aki a mai napig
alkot, közülük 13-an mutatkoznak
be a kiállításon. Kihívást jelentett
a távolság, hiszen az érettségit
követõen nagyon szétszéledtek
az országban, vannak, akik kül-
földön élnek, ezért is öröm, hogy
ennyien vállalkoztak a feladatra. 

Nagyon feldobta az ötlet, fûzte
hozzá Mezõ Máté Márton kerami-
kus, aki rendszeresen szervez al-
kotótáborokat Almásházán, vala-
mint kézmûvesvásárokat megye-
szerte. Mint mondta, tanárként
kötelességének érzi, hogy to-
vábbadja a már szinte elfeledett
kézmûves-mesterségek tudás-
anyagát a következõ generációk-
nak. A mûvészet, úgy tûnik, egyre
kevesebb nyilvánosságot kap, ez-
zel a kiállítással éppen ezért az is
a céljuk, hogy az érdeklõdést újra
felkeltsék a kézzel való alkotás
sokszínûsége iránt. Így ennek a
kezdeményezésnek is lesz folyta-
tása.

Valóban sokszínû alkotók, fo-
galmazott érdeklõdésünkre Czi-
gány László. Az Ady alapfokú
mûvészeti iskola és gimnázium
igazgatója hozzáfûzte: büszkék
minden volt diákjukra, most külö-
nösen a jelenlévõkre, akik azóta
is alkotnak, bár többségük nem
hivatásos mûvész, mégis életre
hívták ezt a tárlatot. 

Az április 14-ig látogatható ki-
állítást önköltséges alapon szer-
vezték meg a fiatalok, a helyet a
Zalai Építõk Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Egyesülete ajánlotta
fel. A most még unikumnak szá-
mító tárlatból hagyományt szeret-
nének teremteni, így jövõre is ki-
állítanak, de már támogatókban
bízva. 

5Kultúra

„Állapota veszélyes, ezért tel-
jes egészében elbontandó”.
Emiatt a statikusi szakvéle-
mény miatt távolították el a kö-
zelmúltban a Bajcsy-Zsilinszky
téri Felszabadulási emlékmû-
vet.

– pP –

Mikus Sándor szobrászmûvész
– eredetileg Nõ mandulaággal cí-
mû – alkotása 1955-ben, a felsza-
badulás 10. évfordulójának emlé-
kére került a vasútállomással
szemközti térre. Az emlékmû sor-
sa a politikai változások miatt kis-
sé kalandosra sikerült. 1956 októ-
berében a zalaegerszegi tüntetõk
ledöntötték a szovjet megszállás
egyik emblematikus jelképének
számító dombormûvet. Hosszú
hónapokig csak a romos talapzata
látszott. Fél évvel késõbb azonban
a hatalom újra visszaállította az al-
kotást.

1991 nyarán, a szovjet csapa-
tok kivonulásának alkalmából a
„Felszabadulásunk emlékére
1945” felirat kiegészült az 1991-es

évszámmal is. Az ünnepségen
Csurka István országgyûlési kép-
viselõ, az MDF akkori alelnöke
mondott beszédet. Az emlékmû
szimbolikus szerepe, szellemi ér-
téke az elmúlt évtizedekben folya-
matosan csökkent. Az alkotásra
kevesebb figyelem hárult, állaga is
fokozatosan romlott.

Mint azt Balaicz Zoltán polgár-
mester érdeklõdésünkre elmond-
ta: az állagromlás már évek óta jól
látszott, és többen fel is hívták rá a
figyelmet. Tavaly emiatt kért a vá-
ros statikai véleményt, mely élet-
veszélyesnek minõsítette az em-
lékmûvet. A szakvélemény szerint
a külsõ, mûkõbõl készült elemek
anyagukban teljesen tönkremen-
tek, s ez a falazott réteg, több cen-
timéter szélesen el is vált a belsõ,

beton anyagtól. Emiatt a konstruk-
ció „állékonysága nem garantálha-
tó”. A statikus ezért bontást java-
solt. Ez február végén megtörtént.

A polgármester elárulta: az el-
távolításakor egy különlegességre
bukkantak. Az emlékmû hátoldalá-
nak belsõ felén egy jól olvasható
feliratra leltek, melyrõl eddig senki
nem tudott. Petõfi Sándor Élet
vagy halál címû versének kezdõ
sorait („A Kárpátoktul le az Al-Du-
náig Egy bõsz üvöltés, egy vad zi-
vatar! Szétszórt hajával, véres
homlokával Áll a viharban maga a
magyar.”) véste oda valaki. Vélhe-
tõen az 1957-es visszaállítás elõtt,
az októberi események mementó-
jaként. Jelenleg vizsgálják, hogy a
titkos felirat mikor és hogyan került
az emlékmûre, ennek eredmé-

nyeirõl majd késõbb tájékoztatják
a közvéleményt.

A dombormû és a hátoldali fel-
irat most az egyik kõfaragó cég te-
lephelyén van. Az emlékmû többi
része a bontás során megsemmi-
sült, szétporladt. A virágzó mandu-
laágat tartó nõalak visszakerül
majd a vasútállomással szemközti
térre, ám mint a szabadság emlék-
mûve. A tervek szerint többek kö-
zött egy Kossuth Lajos-idézet sze-
repel majd rajta, valamint a ma-
gyarság szabadságért vívott küz-
delmeinek jeles dátumai
(1703–1711; 1848–49; 1945;
1956; 1989). 

Az emlékmû környezetét ha-
marosan a Városgazdálkodási
Kft. munkatársai rendezik, parko-
sítják.

A MANDULAÁGAT TARTÓ NÕALAK KALANDJAI
FELSZABADULÁS HELYETT SZABADSÁG – SZIMBÓLUMVÁLTÁS A TÉREN

KIÁLLÍTÁS A MÓRICZBAN
MÛVÉSZET VOLT ADYSOK SZEMSZÖGÉBÕL

Egy rendhagyó osztálytalálkozó keretében tizenhárom volt
adys diák több mint száz alkotásából nyílt tárlat a Móricz Galériá-
ban. A 2008-ban érettségizett fiatalokat az inspirálta a bemutatko-
zásra, hogy az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfo-
kú Mûvészeti Iskola tavaly ünnepelte a falai közt zajló mûvészet-
oktatás 25. évfordulóját.

Együtt a volt adysok.

KÖNYVVÁSÁR
A Deák Ferenc Megyei és

Városi Könyvtárban az állo-
mányból kivont könyvek kerül-
nek árusításra: március 24-én
pénteken 10.00–17.00 óráig,
március  25-én szombaton
8.30-tól 12 óráig. A dokumentu-
mok ára: 200 Ft/darab.

* * *
A könyvtár, az Apáczai-tag-

könyvtárral és a Hobbi Fotós
Klubbal közösen „Egerszegi
emlék – a Kertváros régen és
most” címmel fotókiállítást ter-
vez. Várják épületekrõl, ese-
ményekrõl, személyekrõl, azok
életérõl készült fotókat, melyek
kertvárosi kötõdésûek. 

A képek formátuma: jpg, szí-
nes és monokróm képek egy-
aránt szerepelhetnek, mérettõl
függetlenül. Beadási határidõ:
április 21.  Érdeklõdni: 92/314-
866.

Pánczél Petra: A városban
emlékeim szerint a Madách ut-
cai „pixeles házak” kapcsán is-
merték meg a neved. Hogyan
emlékszel vissza erre? Honnan
jött az ötlet akkor?

Bálizs Andrej: Jó emlékkel
gondolok vissza a folyamatra.
Nem volt nagy „evolúciója” a terv-
nek. Az erkélyen tettem-vettem, és
a szomszéd ház falán a vakolat re-
pedéseire lettem figyelmes. Ez ki-
rajzolt egy olyan rasztert, ami az
esetlegességrõl és a szerkesztés-
rõl szólt – számomra. Innen csak
apró lépés volt, hogy a „camou-
flage” a tízemeletes házon megva-
lósuljon. A lakóközösség elfogadta
(kis többséggel), aminek örültem,
hiszen itt lakom.

P. P.: Azóta már a hivatali
munka sem idegen tõled. Nagy-
kanizsai építéshatósági osztály,
aztán kormányhivatal...

B. A.: Az elõbbi csak egy fél
éves munka volt, amit a tapaszta-
latszerzés miatt tartok ma is fon-
tosnak. Aztán kormányablak-ter-
vezés jött, ami egy másfél éves
kanyar volt. Utána egy újabb más-
fél évig a járási hivatalnál dolgoz-
tam, onnan kerültem bõ egy hó-
napja az önkormányzathoz.

P. P.: Van meghatározó stílus
az életedben, már ami az építé-
szetet illeti, és ami a fõépítészi
munkára is kihathat?

B. A.: Stílus terén inspiráló volt
számomra az egyetemi légkör:
építészetileg is változatos volt –
még a kollégiumi épületek is külön
korszakokat képviseltek – és egy
természetvédelmi területen talál-
ható a campus. Konkrétumot ne-
héz mondani, mert a stílusokkal
most az a helyzet, hogy építészeti
léptékben drágák.

P. P.: Bõvebben?
B. A.: A mostani építészet a leg-

többször fõleg kompromisszumok-
ról szól, mert szûkösek az anyagi
lehetõségek. Szerintem egy épí-
tésznek mindig a környezethez kell
igazodnia, és ebbe beletartozik a fi-
nanciális rész is. Nem jó, ha valaki
nagyon ragaszkodik az álmaihoz,
mert ha végül mégsem sikerül azt
megvalósítani, az nagyon fájó, el-
keserítõ dolog. Tapasztalatból tu-

dom. De izgalmas feladatoknak
azért szívesen állok elébe!

P. P.: A város fõépítészének
lenni elég izgalmas felkérés volt?

B. A.: Igen, hiszen sok új dolog
készül, szabályozások éppúgy,
mint projektek. Például új Telepü-
lésképi Arculati Kézikönyve lesz a
városnak egy kormányrendelet ér-
telmében. Ennek elõkészületi
munkái zajlanak éppen egy ütem-
tervnek megfelelõen. Ez egy „mû-
faj” lesz az építés szabályozásá-
ban. Én is kíváncsian várom a
végeredményt.

P. P.: Akkor még nem lehet
tudni, hogy milyen lehetõségei
lesznek az önkormányzatnak az
új szabályozással?

B. A.: De, azért már látszanak
a körvonalak.  Például bekerül a
reklámfelületek szabályozása, de
a színeké is, ha ezt szükségesnek
látjuk. Ezenkívül utcabútorokról,
buszmegállókról, szeméttárolókról
is rendelkezhet majd az új jogsza-
bály. Persze mindezt „társadalma-
sítani” kell. Különbözõ fórumokon
szólítjuk majd meg a város lakóit.

P. P.: Vagyis intenzívebb lesz
a párbeszéd az itt élõk és az ön-
kormányzat között?

B. A.: Igen, az új partnerségi
rendelet hatályba lépése után
megnyílik ez a csatorna is. Szük-
ségesnek érzem. Bár sok esetben
biztos nem lesz egyszerû összefé-
sülni a különbözõ véleményeket.
De ez is egy kihívás, egy szép fel-
adat. Fõépítészként egyébként
legfõbb feladatomnak azt tekin-
tem, hogy a készülõ projektek jó
formanyelvvel fogalmazódjanak
meg. Ami szintén párbeszéd során
formálódik.

P. P.: Milyen beruházások
várhatók Zalaegerszegen a jö-
võben, amihez kell a „jó forma-
nyelv”?

B. A.: A Mindszenty Zarándok-
központ izgalmas lesz, szép terek-
kel, modern vonalvezetéssel. Újra-
épül az uszoda is, 50 méteres ver-
senymedencével és rengeteg ki-
egészítõ funkcióval. Aztán ott van-
nak a sportcsarnok és az Alsóerdõ
fejlesztésének tervei is, hogy csak
a legfontosabbakat emeljem ki. De
a Vizslapark is nagy változások

elõtt áll. Viszont türelemmel kell
lennünk a beruházásokat illetõen,
mivel több projekt fogja fedni egy-
mást idõben. Ugyanakkor, ha min-
den jól megy, ez az elkövetkezen-
dõ pár év történelmi lesz a város
életében!

P. P.: A Mindszenty-központ
terveit már most sok kritika érte

amiatt, hogy nem illik a történel-
mi környezetbe.

B. A.: Azt azért be kell látni, hogy
napjainkban már nem lenne hiteles
hasonló stílusban építkezni, mint
amilyen a Göcseji Múzeum, vagy a
környezõ régi épületek. Ilyenkor egy
építész a kontraszt adta lehetõségek-
hez tud nyúlni. De megjegyzem: még
nem „kérgesedett ki a homlokzat”,
vagyis nincs végleges terv. Kompro-
misszumra törekszünk, egyeztetjük
az álláspontokat, természetesen javí-
tó szándékkal. Felelõsséget érzek
azért, ami megépítésre kerül. Próbá-
lok a tartósság, célszerûség, szép-
ség jelszavak mentén dolgozni.

P. P.: Az elõbb szóba kerültek
a színek. Úgy néz ki, hogy a sár-
ga korszak után most a rózsa-
szín jön a városban. Lehet ezen
változtatni?

B. A.: Alapból nincs bajom a ró-
zsaszínnel. Persze a homlokzatszí-
nezés más kérdés. A színekkel le-
het takarni ezt-azt, de a formát nem.

P. P.: Ettõl még lehetne válto-
zatosabb dolgokat kitalálni:
minták, színátmenetek, több
merészség...

B. A.: Persze. De ez is pénz-
kérdés. A merészség meg úgy lá-
tom, sokszor feszültséget okoz.
Minden ember más-más ízlésû.
Lehet, hogy lesznek majd színkó-
dok, amit mankóként lehet hasz-
nálni. Még kiforróban van a dolog,
hogy az új szabályozás mit enged
majd e téren.

P. P.: Sokszor hallani mostan-

ság okos városokról, meg fenn-
tartható városokról. A 21. száza-
di elképzelésekbõl mi lehet Za-
laegerszegen realitás?

B. A.: Kulcsszavakat mondok:
Smart City program, elektromos
töltõállomások, freeWIFI!, okos-
kukák – még ha ez furán is hang-
zik.

P. P.: Ez utóbbi mit tud?
B. A.: Szenzorok vannak ben-

ne, így jelez az üzemeltetõ felé, ha
már nem tudja tovább tömöríteni a
szemetet.

P. P.: A közterekkel mi a hely-
zet? Hogy lehet élhetõvé és egy-
szerre modernné tenni egy vá-
rosi (közösségi) teret?

B. A.: A cél az, hogy zöldebb
legyen a város. Ahová csak lehet,
oda zöldet teszünk. Épületek tete-
je is szóba jöhet. Híve vagyok a
zöldtetõs megoldásoknak.

P. P.: Ha már zöld: hogy állsz
a nyírfával, illetve annak nedvé-
vel? Csak azért kérdezem, mert
nemrégiben létrehoztál egy
Facebook-csoportot Virics
People néven.

B. A.: Székelyföldön hívják a
nyírfából kicsapolható nedvet
viricsnek. Ez egy nagyon értékes ital.
Viszont egy évben egyszer gyûjthetõ
csak, és mindössze három hét áll
ehhez rendelkezésre. Megtanultam
a csapolás technikáját. Nagy dolgok-
ra, eszközigényre nem kell gondolni:
aksis fúró, tölcsér, PET palack, szí-
vószál, madzag. Az utóbbi pár év
alatt sikerült „megfertõznöm” pár em-
bert is a környezetemben, nagy örö-
mömre. Erre szerveztem most egy
kampányt. Egyébként az érdeklõdé-
sem folyamatos a gyógynövények
iránt. Így leltem rá négy-öt évvel ez-
elõtt a nyírfalére, mint a népi gyógy-
ászat egyik legjobb nedûjére.

P. P.: Ha a nyírfa után azt
mondom: bálna? Illetve Bálnás-
ház? Éppen a városháza szom-
szédságában van. Lesz, aki egy-
szer kiszínezi az épület erkélyé-
nek bálnáit?

B. A.: Ez eredetileg Monok Ba-
lázs mûvésztanár ötlete volt, és
azóta is szimpatikus gondolatnak
tartom. Már az elõbb beszéltünk a
kontrasztról. Hát, a városháza
mellett ez pont jól mûködne: játé-
kossággal kompenzálni annak
szürkeségét. Amúgy magára a vá-
rosháza épületére is ráférne a fel-
újítás, elképzelések vannak is, de
egyelõre nincs forrás. Több ilyen
pontszerû fejlesztés a belváros-
ban kihathatna a környezetre, a
város szövetére is.

ÉJSZAKAI CSETELÉS OKOS VÁROSRÓL, SZÍNRÕL, PÁRBESZÉDRÕL
INTERJÚ BÁLIZS ANDREJJEL, ZALAEGERSZEG FÕÉPÍTÉSZÉVEL

Február elsejétõl új fõépítésze van a városnak. Az Éjszakai
csetelés-sorozat vendége ezúttal Bálizs Andrej volt. A fõépítész a
Soproni Egyetem Faipari Mérnöki Karának Alkalmazott Mûvészeti
Intézetébe járt, dolgozott tervezõirodáknak, de a hivatali munka
sem újdonság számára. Pánczél Petra újságíró, szerkesztõ nem-
csak tervekrõl, hanem színekrõl, kontrasztokról és a nyírfa nedvé-
rõl is beszélgetett vele.

Bálizs Andrej
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ÉS

A DÍSZKIVILÁGÍTÁS KIÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a helyi építészeti értékek
valamint a városközpontban mûemléki környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket
képviselõ építmények megóvásának, fennmaradásának, megõrzésének elõsegítése, valamint a
helyi védelemben részesült építészeti értékek, az országos védelem alatt álló értékek és egyéb
mûvészeti értékek díszkivilágításának megvalósítása érdekében, vissza nem térítendõ
támogatásra és kamatmentes kölcsönre.

A pályázat jellege:
1) A pályázat nyilvános, a 11/2002. (V. 17.) számú önkormányzati rendelettel (továbbiakban: rendelet)

védetté nyilvánított, valamint a hatályos rendezési terven Zalaegerszeg városközpontjában jelölt
mûemléki környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket képviselõ építmények tulajdonosai,
kezelõi, használói pályázhatnak az épületek, építmények felújítására.
Pályázni annak az összegnek a mértékéig lehet, amely a védetté nyilvánítás miatt következik be.

2) A díszkivilágítás kiépítésének támogatására a rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplõ,
védetté nyilvánított építészeti érték, országos védelem alatt álló érték, és egyéb mûvészeti érték
tulajdonosai, kezelõi, használói pályázhatnak. A pályázatban a pályázónak nyilatkoznia kell arról,
hogy az üzemeltetést a kiépítés után saját költségén biztosítja.

A TÁMOGATÁS FAJTÁI:
I. Védett épület felújítására nyújtható támogatás:
1. Az épített környezet helyi védelmében részesülõ objektumok, valamint a városközpontban mûemléki

környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket képviselõ építmények esetében a teljes felújítás
költségének max. 25%-áig vissza nem térítendõ támogatás nyújtható az erre a célra létrehozott
pénzügyi támogatási alapból.

2. Az épített környezet helyi védelmében részesülõ objektumok, valamint a városközpontban mûemléki
környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket képviselõ építmények esetében kamatmentes
kölcsön nyújtható a teljes felújítási költség max. 40%-áig, az erre a célra létrehozott pénzügyi
támogatási alapból, amely jelzálogként az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezésre kerül.

3. Az 1. és 2. pontban meghatározott támogatás együttesen is kérhetõ. A támogatás együttes összege
egy évben legfeljebb az erre a célra létrehozott alapban rendelkezésre álló összeg 80%-a lehet.

II. DÍSZKIVILÁGÍTÁS KIÉPÍTÉSÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁS:
Helyi védelemben részesülõ objektumok esetén kamatmentes kölcsön nyújtható a teljes kiépítési
költség max. 40%-áig az erre a célra létrehozott pénzügyi támogatási alapból, amely jelzálogként az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül.

A védetté nem nyilvánított, de városi értéket képviselõ épületek-építmények, mûtárgyak dísz-
kivilágításának kiépítésére támogatás legfeljebb a kiépítési költség 20%-áig terjedõ kamatmentes
kölcsön formában, a fõépítész támogató véleménye után, a Mûszaki Bizottság egyedi döntése alapján
adható. 

A támogatások együttes összege egy évben nem haladhatja meg az alapban rendelkezésre álló
összeg 20%-át.

Nem adható támogatás, ha az objektummal összefüggésben engedély nélkül vagy engedélytõl
eltérõen, illetve szabálytalanul végeztek építési munkát.

A pályázaton való részvétel feltételei:
Az alapból nyújtandó támogatás csak az épített környezet helyi védelmérõl szóló, többször módosított

rendelet 1. számú mellékletében szereplõ védetté nyilvánított értékek, valamint a városközpontban
mûemléki környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket képviselõ építmények felújítására adható.

A felújítási támogatások odaítélésekor elõnyben kell részesíteni a városközpontban elhelyezkedõ
védett objektumokat.

Csak azok a pályázatok részesíthetõk támogatásban, amelyeket a munkák megkezdése elõtt
nyújtottak be, és a felújítás költsége részletes alátámasztással (terv, költségvetés, mûszaki leírás) hitelt
érdemlõen igazolható.

A pályázó vállalja, hogy a benyújtott költségvetés reális adatokat tartalmaz, és az alkalmazott mûszaki
megoldás a lehetõ legtakarékosabb módon került kiválasztásra, összhangban a rendeletben elõírt
követelményekkel.

Megkezdett épületfelújításra, díszkivilágítás-kiépítésre utólagos igénylés szerint támogatás csak a
közgyûlés egyedi jóváhagyásával nyújtható.

A pályázó vállalja, hogy felhalmozási célú pénzeszköz átadásáról megállapodást köt az
Önkormányzattal, ennek aláírását követõen lehet a munkákat elkezdeni. Kiutalásra teljesít-
ményarányosan a kifizetett számlák alapján kerül sor, a feladat elvégzésérõl benyújtott számlamásolat
rendelkezésre bocsátását követõen.

A pályázat tartalma:
– kérelem a pályázó adataival (név, lakcím, telefonszám),
– építési engedélyezési terv a felújítás mûszaki leírásával, építési engedély határozat, vagy ha nem

kell a rendelet szerint, felújítási mûszaki leírás,
– bekerülési költségek: kivitelezõi árajánlat alapján, az igényelt támogatás összegének és a saját

erõbõl elvégzendõ munkák értékének, arányának megjelölésével, a támogatás felhasználásának
leírása határidõkkel,

– elõzetes kötelezettségvállalás (az összes érintett tulajdonos, aláírásával) arra vonatkozóan, hogy a
támogatás elnyerése esetén az elnyert összeget a pályázati feltételek szerint használja fel az
építtetõ.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2017. 03. 31.

A pályázatokat ZMJV fõjegyzõjéhez (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) lehet benyújtani. A
pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ a Fõépítészi Osztály munkatársaitól (II. em. 214-es
szoba, tel.: 502-134).

A pályázatok folyamatosan, de legkésõbb 2017. június 30-ig elbírálásra kerülnek.

Az eredményt nyilvánosságra hozzuk és a pályázókat írásban értesítjük. A 2017. évben el nem
fogadott pályázatok a következõ évben ismételten benyújthatók.

A pályázat elbírálásának szempontjai:
– az épület helye, városképi jelentõsége,
– a vállalt felújítási összeg és az igényelt támogatás módja,
– a felújítás mûszaki szükségessége,
– az elbírálásnál elõnyt élvez a városközponti elhelyezkedés, valamint a vállalt önrész és a kért

támogatás aránya és módja.

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének  az épített környezet helyi védelmérõl szóló
11/2002. (V. 17.) önkormányzati rendelete megtekinthetõ és letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu /
közigazgatás / rendeletek honlapról.

– b. k. –

– Soha vissza nem térõ alka-
lom ez az idõben – fogalmazott
Hodánics Péter református lel-

kész, a közösségi élet erõsítésérõl
és a reformáció egyetemes érté-
keinek hangsúlyozásáról szólva.

Balaicz Zoltán polgármester,
miközben kiemelte az esemény

vallás- és kultúrtörténeti jelentõsé-
gét, bejelentette, hogy a város 25
millió forinttal támogatja az egész
éves rendezvényt, a gyülekezete-
ket és a jubileum tiszteletére eme-

lendõ szobor költségeit. Luther
Márton szobrát, Farkas Ferenc
szobrászmûvész alkotását októ-
ber 28-án avatják majd. Ugyan-
ezen a napon jelentõs komolyze-

nei programot is terveznek, Bach:
h-moll miséjét hallgathatja a kö-
zönség. Ez a mû, a lutheri tanok
zenei nyelven való kifejezése, tet-
te hozzá Zsugyel Kornél evangéli-
kus lelkész. 

De a két felekezet és az önkor-
mányzat mellett a Zala Megyei Le-
véltár is hozzájárul az ünnephez.
Így jelentõs konferenciára, tudo-
mányos ülésre is sor kerül majd
október 11-én a város Dísztermé-
ben. 

Hangsúlyos esemény lesz még
egy egész évet átölelõ elõadás-
sorozat, mely már januárban kez-
detét vette és taglalja a népmûvé-
szet és a reformáció, a jelentõs
zalai protestáns személyek, a re-
formáció zenéje, Luther és az Ó-
és Újszövetség kapcsolatát. 

Ezenkívül a programhoz kap-
csolódó népmûvészek kiállítására
kerül sor júniusban, koncerttel
összekötött orgonaavatóra készül-
nek az evangélikus templomban,
márványtábla-avatóra a reformá-
tus templomban, valamint több
családi és túranapot szerveznek.
Végül advent idején tanulmánykö-
tetet adnak ki az év eseményeirõl.

Az április 6-án népzenei kon-
certtel induló éves program felelõ-
se az önkormányzat részérõl Tol-
vaj Márta alpolgármester lesz.

Vallás- és kultúrtörténeti jelentõsége is van a reformáció létre-
jöttének, melynek immár 500 esztendeje. Zalaegerszegen egész
éves programsorozatot szerveznek a protestáns egyházak ennek
tiszteletére, melyet a városi önkormányzat is támogat. Minderrõl
részletesebben sajtótájékoztatón keresztül informálták az érdek-
lõdõket.

EGÉSZ ÉVES PROGRAMSOROZAT
A REFORMÁCIÓ ÜNNEPÉN

Elektromos autók számára lé-
tesítettek villám töltõállomást
Zalaegerszegen, a Dísz téren,
melyhez az önkormányzat a
Nemzetgazdasági Minisztérium
programját vette igénybe.

– AL –

A 21. századra ablakot nyitó
városban ez nem is lehet véletlen,
fogalmazott az átadáson Balaicz
Zoltán polgármester. Kitért arra,
hogy az elektromos töltõ-
állomás létesítése szerve-
sen illeszkedik a város
több évvel ezelõtt elindí-
tott ökoprogramjához.
Szólt arról, hogy a továb-
biakban újabb töltõállomá-
sokat helyeznek el a vá-
rosban ezt az igényt ki-
szolgálva. A Megyei Jogú
Városok Szövetsége és a
Magyar Villamos Mûvek
közötti szerzõdésnek kö-
szönhetõen a Kis utcában
ingyenes gyorstöltõt is lé-
tesítenek hamarosan. A
város pályázott a Jedlik
Ányos Programra is, így
várhatóan a Zala Parkban,
a ZTE-stadion, a Városi

Hangverseny- és Kiállítóterem, va-
lamint az Ifjúsági és Sportcentrum
mellett is lesz egy-egy elektromos
töltõállomás. A polgármester ki-
emelte, hogy az alternatív hajtó-
anyagok alkalmazása környezet-
védelmi és energiahatékonysági
célokat is szolgál. Jövõbe mutató
az is, hogy a negyvenmilliárd forin-
tos beruházással létesülõ jármû-
ipari tesztpályán az autonóm jár-
mûvek mellett elektromos meghaj-
tású autókat is tesztelnek majd. A

jármûipari tesztpálya alapkövét
május 19-én rakják le.

Pete Zsolt elektromos meghaj-
tású gépjármûvével mutatta be a
töltés folyamatát. Érdeklõdésünk-
re elmondta: technikai újdonsága
és vezetési komfortja miatt vásá-
rolt villanyautót. A 30 kWh-os ak-
kumulátorral egy teljes töltést kö-
vetõen körülbelül 200 kilométert
lehet megtenni. Ez nem kényel-
metlen, hanem az utazás megter-
vezésére serkent, fûzte hozzá.

TÖLTÕÁLLOMÁS ELEKTROMOS AUTÓKNAK



A szeniorok közt újoncként be-
mutatkozó Szabó Gábor nem várt
sikersorozatot ért el. A 60 m-es
síkfutásban remek, 7,71 mp-es
idõeredménnyel ezüstérmet nyert.
Rajthoz állt távolugrásban is, ahol
555 cm-nél ért talajt, s ezzel a tel-
jesítménnyel élete elsõ bajnoki
aranyát nyerte. A versenynap vé-
gén még egy ezüstérmet nyert a
200 m-es síkfutásban.

* * *
Balázs Erik a hétvégi országos

téli dobóbajnokságon a szeniorok
35 év feletti korosztályában négy
versenyszámban is elindult. Elõbb
megnyerte a kalapácsvetést, majd

a nehéz kalapácscsal történt do-
bások után sem talált legyõzõre. A
két aranyérem megszerzését kö-
vetõen pedig diszkoszvetésben, il-
letve gerelyhajításban ezüstérmet
nyert. Balázs Erik a két arany- és
két ezüstéremmel az ob legered-
ményesebb versenyzõje lett.

* * *
Grand Canarián, a dobó Euró-

pa-kupán Veiland Violetta nõi súly-
lökésben 14,25 m-es teljesít-
ménnyel 11. helyen végzett.

* * *
Kecskeméten, az országos

mezeifutó-bajnokságon Ott Ben-
jamin kései, de óriási hajrával –

mindössze 1 századmásodperccel
lemaradva az aranyéremrõl –
ezüstérmet szerzett a juniorok 6
km-es távján. Mindketten a
Zalaszám ZAC versenyzõi..

7Sport

– Ezek szerint Önöktõl bár-
mit lehet kérni?

– Az elmúlt 25 évben azért so-
kat finomodott a helyzet, de az el-
mondható, hogy kevés olyan asz-
talos jellegû kérés van, amire azt
mondjuk, nem tudjuk megoldani.

Franciaországból érkezett egy
megkeresés, hogy tudunk-e a
versailles-i kastély ajtóihoz ha-
sonlót készíteni. Úgy gondoltuk,
ha régen meg tudták csinálni, ak-
kor mi miért ne tudnánk. Így ké-
szültek el  Zalaszentgróton egy
moszkvai kastély ajtói versailles-i
mintára. Most pedig egy amerikai
filmhez gyártjuk a filmbeli francia
kisváros bordélyházának ajtóit,
falburkolatait, de a Magyar Nem-
zeti Bank kapui (ami kellõképpen
erõs lett), az amerikai nagykövet-
ség ablakai („hónaljból” figyelték
minden mozdulatunkat, és a be-
építés során WC-re is csak kísé-
rõvel lehetett menni), egy német-
országi börtön ablakai (minden
beépítõ kollégánk át lett elõtte „vi-
lágítva”, de lámpa nélkül), vagy a
vatikáni mintára megvalósuló
szombathelyi székesegyház
bronzborításos „Irgalmasság”
kapuja (melyen a  mi dolgozóink

mentek át elõször, és csak utánuk
a püspök úr) is nálunk készültek.

– Akkor Önöknél csupa ér-
dekes munka van. Biztosan na-
gyon jó szakembereik vannak.

– Igen.  Pályát tévesztett hen-
tes, mozdonyvezetõ, pincér, de
azért kiváló szakirányú végzettsé-
gû kollégák is vannak az
asztalostól a technikuson
át a faipari mérnökig. A
munkákról pedig annyit:
mindig van valami érde-
kes kihívás, de szállodák
bútorzatai, német közbe-

szerzéseken nyert intézménybú-
torok adják a munkáink gerincét a
nyílászárógyártáson túl. Ezek te-
szik lehetõvé, hogy a cég stabilan
mûködjön és biztos megélhetést,
hosszú távon tervezhetõ jövõt ga-
rantáljunk dolgozóinknak, átlag
feletti kereseti lehetõséggel. Azt
sajnos tudomásul kell venni, hogy

itthon még nem lehet olyan ár-
szinten dolgozni, ami a fenti
öszes elvárásnak megfelel. Az
ilyen típusú külföldi munka az a
köztes megoldás, amit mi a mun-
kaerõ-elvándorlás ellen képze-
lünk el. A beépítésekre alkalman-
ként 2, maximum 3 hétre kell

„csak” hátrahagyni a családot,
utána váltjuk a beépítõcsapatot.
Ezt a lehetõséget egyre többen
igyekeznek megragadni. Cégünk
a kiváló gépparkunkkal, élén az 5
tengelyes CNC megmunkálóköz-
ponttal, jó szakemberekkel kiegé-
szülve csodákra is képes, de arra
mindenképpen, hogy európai
szinten versenyképesek legyünk. 

– Gondolom, akkor az Önök
árszintje nem a hazai átlagem-
ber zsebéhez van igazítva?

– Vannak környékbeli mun-
káink is, de most dolgozunk
azon, hogy a kiforrt technikával a
hatékonyság révén egy alacso-
nyabb árszintû, de jó minõségû
konyhaprogramot hozzunk létre.

– Munkaerõvel hogy állnak?
– Nem dicsekedhetünk, pedig

saját értékrendünk szerint nem
tesszük egekbe a mércét. Ha va-
laki nem csak munkahelyet sze-
retne, hanem dolgozni is, akkor
már gyökeret tud verni nálunk,
mert – bizonyos területeken –
mindig van olyan munka, amihez
„csak” szorgalom kell, a többit mi
megtanítjuk. Elmondható, hogy
cégünknél – már – mindenki egy
irányba húz, aki ebben partner,
azt gyorsan befogadja a csapat.
Gyakorlatilag a BI'BOR-Fá-nál
mindig van felvétel. 

– Mi van a fapaddal?
– Mikor repültünk Moszkvába,

az egyik kolléga megjegyezte,
nem ilyennek képzeltem el a fa-
pados repülõgépet, ennél mi már
csináltunk szebb fapadot is...

...A REPÜLÕN A „FAPADOT” NEM MI KÉSZÍTETTÜK, PEDIG...
1992-t írunk, lihegve berohan hozzánk az üvegesmûhelybe a

helyi kultúrház technikusa. – Fiúk, kellene 80 méter mikrofon-
zsinór. – Ember, nem nézte, mi van kiírva, ez egy üveges mû-
hely?! – Tudom, de ti mindennel foglalkoztok, nem? Ez volt az
egyik olyan kérés, amit vállalkozásunk negyed százada alatt
nem sikerült teljesíteni. Avat be a cég egyik „kudarcába” Bors
Attila, aki tulajdonostársával, Borbiró Frigyessel egy közel 40
fõt foglalkoztató asztalosvállalkozást vezet Zalaszentgróton. 

– Az országos szinten zajló
események minket úgy érintettek,
hogy a régi vezetéstõl kaptunk
anyagi támogatást a mûködésünk-
re – hangoztatta Horváth Csaba. –
Az újtól még semmi viszszajelzést
nem kaptunk. Nagyon bízom ben-
ne, hogy megmarad az anyagi se-
gítség, mert a költségvetésünkben
számolnánk vele.

– Helyi szinten mekkora tá-
mogatást kapnak?

– Pontos összeget nem tudok
mondani, de információim szerint
az önkormányzat hasonló összeg-
gel segít, mint tavaly.

– A névadó szponzor megma-
radt?

– Az Europ Tec Kft. továbbra is
támogatja a klubunkat, miként
több kisebb szponzor is. Azon dol-
gozunk, hogy támogatói körünk to-
vább bõvüljön.

– A Dóczi Éva 24 órás verse-
nyen Balaicz Zoltán polgármes-
ter létesítményfelújítást jelentett
be. Tudnak errõl már konkrétu-
mot?

– Többször volt már róla szó,
hogy elindul a felújítás. Gondolom,
akkor kezdik el, ha az erre szánt
pénzt megkapja a város. Az üte-
mezés szerint ez év szeptemberé-
ben indulna a beruházás. Elõször
a külsõ medence újulna meg, oda
költöznénk ki, sátor, mobil kiszol-
gálóegységek létesülnének. Utána
kezdõdne a jelenlegi uszoda bon-
tása, aztán az új építése, ami a
tervek szerint 2019 októberében
fejezõdne be.

– Mit vár a klub úszóitól az
idei évben?

– Kisebb elvárásokkal tekintünk
a 2017-es esztendõre, mivel
Matyasovszky Dalma tavaly ifi volt,
idén már a felnõtt korosztályban

szerepelhet. Magyarország rendezi
a felnõtt vb-t, de reális esélye nin-
csen az indulásra. Dalma idén
érettségizik, arra készül, hogy ame-
rikai ösztöndíjjal az USA-ban tanul-
jon tovább. Elvárás vele szemben,
hogy az áprilisi ob-n valamelyik hát-
úszó számban döntõbe kerüljön.
Az alacsonyabb korosztályokban
vannak válogatottjaink. Többen a
jövõ bajnokai programban szere-
pelnek. A bajnokságok során tisz-
tes helytállás a célunk, amibe bele-
fér az éremszerzés is.

– Mit jelent az konkrétan,
hogy a klubnál generációváltás
történik?

– Volt egy Szekeres Dorinánk,
utána jött a Dalma, most egy kicsit
szürkébb év jön. Tehetséges fia-
taljaink vannak, rajtuk múlik, med-
dig jutnak el az úszásban. Amire
az új létesítmény elkészül, a jelen-
legi tehetséges versenyzõink ser-
dülõ-, ifikorba érnek, és nagy lö-
kést adhat számunkra az új uszo-
da, amely az eredményekben is
jelentkezhet. Sajnos, folyamato-
san nem tudunk gyerekeket „kiter-
melni”, mivel nincsen tanmeden-
cénk.

– Mennyire nehéz megnyerni
a gyerekeket a sportág számá-
ra?

– Több mint száz gyermek jár
le hozzánk úszni, a baj az, hogy a
versenyszerû úszást kevesen vál-
lalják. Itt a szülõnek, gyermeknek
áldozatot kell vállalnia, a szabad-
idejét feláldoznia. Tovább sorolva,
kora reggeli úszóedzések... Egyre
kevesebb lányt, fiút motivál az elis-
mertség, hogy a sportágon ke-
resztül megismerhetik. Az úszás
munkás sport, minden másod-
percért meg kell dolgozni. Nagy
változást akkor várok, amikor léte-
sítményhelyzetünk jelentõsen ja-
vul, és jóval nagyobb lesz a merí-
tési lehetõségünk.

IDÉN SZERÉNYEBBEN TERVEZNEK
GENERÁCIÓVÁLTÁS AZ EUROP TEC ZÚK-NÁL

Az Europ Tec ZÚK az úszó sportágat reprezentálja Zalaeger-
szegen. Szekeres Dorina személyében már az olimpián is szere-
pelt sportolójuk. Horváth Csaba vezetõedzõ szerint generáció-
váltás elõtt áll az egyesület. A sportágban egyébként nemrég or-
szágos szinten is vezetõváltás zajlott le.

– A kosárlabda barátai tudják,
hogy az elmúlt években gyakran
cserélõdtek az ügyvezetõk a ZTE-
nél – hangoztatta Kovács László,
a klub utánpótlás-szakágvezetõje.
– Mire kialakult klubon belül a
megfelelõ munkakapcsolat, már
távozott az ügyvezetõ. – Remé-
lem, hogy Stárics Kornéllal hosszú
távra tudunk tervezni. Elvárás fe-
lénk, hogy neveljünk olyan játéko-
sokat, akik a felnõttcsapathoz ke-
rülhetnek. Az utóbbi években ilyen
játékos kevés volt, aminek oka,
hogy elõttem az évek során kevés
figyelem jutott az utánpótlásra,
nem volt szakágvezetõ sem. Az
utánpótlás nevelése Völgyi Péter
ideérkezésével kezdõdött. Azóta a
beiskolázott játékosaink megkap-
ják a szükséges képzést. Az ered-
mények is egyre jobbak.

– Mit kell ezalatt érteni?
– Egyrészt, hogy milyen ver-

senyeredményeket érnek el a csa-
pataink. Másrészt pedig, hogy mi-
ként hajtják végre azokat a játék-
elemeket, amelyeket a korosztá-
lyukban elsajátítottak. A kenguru-
és gyermekcsapataink országos

szinten az élvonalhoz tartoznak.
Tehetséges játékosok is vannak a
csapatokban, de ilyenkor még ne-
héz megmondani, kibõl lesz élvo-
nalbeli játékos. Az idõsebb korosz-
tályokban vannak hiányosságaink
a már említett okok miatt, de akad-
nak itt is tehetséges játékosok.
Úgy látom, két-három éven belül a
saját nevelésûek közül többen ott
lehetnek az elsõ csapat kereté-
ben, és meghatározó játékossá
válhatnak.

– Mi az elvárás a klubvezetés
részérõl az utánpótlás felé?

– Egyértelmûen a játékosok ne-
velése. Ami összefügg azzal, hogy
az adott U-csapat hogyan szere-
pel korosztálya bajnokságában.
Amelyik csapat jól szerepel, ott
nyílván a játékosok egyénileg is
jók. Ha egy utánpótláscsapat nem
állja meg helyét, annak több oka
van. Nincs a korosztályában annyi
tehetséges gyerek, vagy hogy a
játékosok nem kapják meg a meg-
felelõ képzést. Ilyenre nálunk nin-
csen példa. Harmadik ok lehet,
amikor nem megfelelõek a körül-
mények. El tudnák képzelni jobb
körülményeket, de a jelenlegiben
is lehet jó munkát végezni. A há-
rom tényezõ közül a legnagyobb
gondunk a kiválasztással van,
nem minden korcsoportban sikerül
ügyes gyerekeket beiskolázni.

– A fiatal játékosok mennyire
akarják, hogy jó kosárlabdázók
legyenek?

– Az utánpótlásedzõk között is
téma, hogy a fiatalok nem tesz-
nek meg mindent, hogy bekerülje-
nek az elsõ csapatba. Úgy gon-
dolják, hogy az elõttük lévõ idõ-
sebb játékos kiöregszik, és utána
jönnek õk. Nem így van. Nem
csoda, hogy az elsõ csapat edzõ-
itõl lehet hallani, hogy náluk nin-
csen öreg, fiatal, légiós vagy ma-
gyar játékos. Náluk jó játékos
van, a többi nem számít. Abban
azért bízom, hogy három év múl-
va már kézzelfogható eredménye
lesz a munkánknak.

KELL-E A SAJÁT NEVELÉSÛ JÁTÉKOS?
AZ UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSE – A SZAKEMBER SZEMÉVEL
Az utánpótlás nevelését – legalábbis szavakban – mindenki na-

gyon fontosnak tartja. A gazdag klubok azonban az eredmény-
kényszer miatt sokkal inkább a játékosok szerzõdtetését választ-
ják, majdhogynem nyûgnek tekintik ezt komoly odafigyelést
igénylõ tevékenységet. A Zalakerámia ZTE férfi kosárlabdaklub
egy kissé talán kilóg a sorból – komolyan veszi a nevelést. Igaz
ez annak ellenére is, hogy a saját nevelésû játékosok jelenleg
nem éppen meghatározóak a felnõttcsapatnál.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Falco Vulcano Szombathely KC–Zalakerámia ZTE KK

86-73 (26-21, 20-19, 22-14, 18-19)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Szombathely.

ZTE NKK–PEAC Pécs 81-79 (21-21, 25-18, 11-20, 24-20)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

Z. Csuti Hydrocomp–Dunaharaszti MTK 6:6
NB I-es sakkmérkõzés, Zalaegerszeg.

ZTE FC–Szeged 2011-Grosics Akadémia 0-0
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.

Göcsej SK Sport 36–DEAC 2-3 (0-1)
NB I nõi futsalmérkõzés, Zalaegerszeg.

BI’BOR-FA Bt. Zalaszentgrót,
Akácfa u. 47–49. Tel.: 06 30/ 959-1126

A versailles-i ajtók.

EGERSZEGI ATLÉTÁK ÉREMESÕJE
BEFEJEZÕDÖTT A FEDETT PÁLYÁS IDÉNY

A szokásoknak megfelelõen az országos szeniorbajnoksággal zá-
rult idén is a fedett pályás atlétikai idény. A fõvárosban, a Budapesti
Olimpiai Központban a 35 év felettiek között a rutinos Góczánné
Tóth Zsuzsa a 60 m-es síkfutásban ezüstérmes eredménnyel – 9,59
mp – melegített. Egy óra múlva pedig szenior pályafutása legjobbjá-
val – 32,64 mp – megnyerte a 200 m-es síkfutás döntõjét.

ÚJABB SIKEREK, EZÚTTAL VASBAN
XVI. Sárvár Kupa

országos Ippon Sho-
bu karatebajnokság. 

EGERSZEGI
EREDMÉNYEK:

Dancs Barbara III.
korcsoport UP kumite
versenyszám II. hely.
Dancs Lora II. korcso-
port UP kata verseny-
szám I. hely. Szalai
Rebeka V. korcsoport
kata versenyszám I.
hely. Kumite verseny-
szám II. hely. Felneve-
zéssel kadett korcso-
port kata verseny-
szám I. hely. 

Japán út harcmû-
vészeti egyesület.
Edzõ: Szabó László
Csaba. Amatõr felvétel
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Schneider Electric-termékek
nagy választékban,

megrendelés esetén RÖVID SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDÕVEL KAPHATÓK!
Gewis-, Hensel-, Legrand-, Spelsberg-termékek, Prodax-kapcsolók,

kábelek, vezetékek, csövek, csatornák, szerszámok stb. kedvezõ áron.

...ÉS MINDEN, AMI A VILLANYSZERELÉSHEZ KELL!
Keresse honlapunkat: www.ampervill.hu

Zalaegerszeg, Könyök u. 1. Tel.: 92/510-148 Fax.: 92/510-149

AHOL AZ ÁRAK AKCIÓ
NÉLKÜL IS ALACSONYAK!

-PARTNER

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: alpin002@t-online.hu     Mobil: 30/3571-413

VILLANYSZERELÉST
VÁLLALUNK!

RÖVID HATÁRIDÕVEL VÁLLALJUK:

• lakásfelújítás vagy festés

elõtti tûz- és balesetveszélyes

alumíniumvezetékek cseréjét,

szerelvények áthelyezését,

• egyéb épületvillamosági

szerelést.

VARGA KFT.
Zalaegerszeg, Balatoni u. 2/a •

92/310-875
Varga Péter • 06-30/204-3685


