
Gyutai Csaba polgármester a
rendkívüli ülésen elmondta:  a meg-
szûnés határára jutott a jelenleg NB
II-ben szereplõ ZTE FC, amely vala-
mikor a labdarúgás zászlóshajója
volt. Mint fogalmazott, az utolsó há-
rom évben már csak a város maradt
az egyetlen támogatója a csapatnak,
szétzilálódott a közönségkapcsolata
is. Életben szeretnék tartani a ZTE
FC-t, hiszen egy patináns klubról van
szó, ahol ötszáz zalaegerszegi fiatal

sportol. Pénzügyi krízishelyzet van,
a csapat megmentése az egyetlen
feladat, ami felvállalható – fogalma-
zott a polgármester. Elmondta: Nagy
Ferenc többségi tulajdonos novem-
berben jelezte, hogy nem tudja to-
vább finanszírozni a ZTE-t, ezért az
önkormányzathoz fordult segítsé-
gért.

A fõtulajdonossal történt egyezte-
tést követõen a közgyûlés úgy dön-
tött, hogy a céltartalékból ötvenmillió
forint támogatást folyósít részletek-
ben, a mûködéshez szükséges mér-
tékben. Középtávon szükséges a
ZTE FC Zrt. tulajdonosi hátterét
megnyugtatóan rendezni és ezáltal a
gazdálkodás stabilitását megterem-
teni. Nagy Ferenc és az érdekeltségi
körébe tartozó részvények megvá-

sárlására egy új egyszemélyes ön-
kormányzati tulajdonú gazdasági tár-
saság megalapítását javasolta
Gyutai Csaba.

A több mint kétórás vitában a
többségi és az ellenzéki frakciók is
véleményt mondtak. Abban vala-
mennyien egyetértettek, hogy a ZTE
FC-t meg kell menteni, azonban a
„hogyanról” több kérdés, vélemény
és javaslat is elhangzott. Például,
hogy elég lesz-e az ötvenmillió forint,
hiszen közel 300 millió forintos tarto-
zása van jelenleg a klubnak. Többen
felvetették a felelõsségre vonás kér-
dését is. A felszólaló képviselõk
többsége elõszerzõdés kötését java-
solta, vagyis az ötvenmillió forintos
támogatás elsõ részletét is csak ab-
ban az esetben utalja a város, ha
Nagy Ferenc az elõszerzõdést aláír-
ja. Bár a közgyûlésen jelen lévõ
Dézsi Attila ügyvezetõ kérte, hogy az
elõszerzõdéstõl tekintsenek el, mivel
sürgõsen szükségük van a támoga-
tásra – a közgyûlés ragaszkodott az
elõszerzõdés megkötéséhez.

Ha minden kisvállalkozás fel tudna venni csak egy embert,
az hatszázezer új munkahelyet jelente a foglalkoztatottságban
– jelentette ki dr. Csath Magdolna a Vállalkozások helyzete és
lehetõségei Magyarországon címû konferencián. 

A közgazdász professzor Zalaegerszegen a Városi Hangver-
seny- és Kiállítóteremben tartott rendezvényen a kis- és közép-
vállalkozások (kkv) a nemzetgazdaságban betöltött szerepérõl
tartott elõadást. Felidézte, hogy a kormány 2010-es Nemzeti
Együttmûködési Programjában fontos célnak határozta meg a
kkv-k helyzetbe hozását, melynek kapcsán megfogalmazódott
az, hogy egyszerû szabályozással és barátságos környezettel
kell segíteni tevékenységüket. A kkv-k között nehezebb hely-
zetben vannak a kis- és mikrovállakozások, melyek leginkább
szembesülnek a bürokrácia, a körbetartozás és a finanszírozás
problémájával, ugyanakkor ezek a cégek teszik ki a kisvállalko-
zói szektor nagy többségét. Elõnyük a nagyobbakkal (multik-
kal) szemben az, hogy gyorsan tudnak reagálni a változásokra,
gyorsan képesek új termékekkel, szolgáltatásokkal elõállni,
ezért ott is tudnak munkahelyet teremteni, ahol a nagyoknak
nem érdemes beruházni. De mi kell ahhoz, hogy a magyar kis-
vállalkozók sikeresek legyenek? – tette fel a kérdést a közgaz-
dász professzor, aki a megoldások között kiemelte, hogy a kor-
mány helyezzen nagyobb hangsúlyt a kisvállalkozásokra, ép-
pen fontosságuk miatt, legyen a szektornak megfelelõ szintû
felelõse a kormányban, továbbá lépjen velük stratégiai partner-
ségre, s ne csak a multinacionális cégekkel.

(Folytatás a 2. oldalon.)

A KISVÁLLALKOZÓKÉRT

Folytatódik a klasszikus hang-
versenybérlet sorozat. Február
26-án a Gyõri Filharmonikusok far-
sangi koncertjére kerül sor. Az est
meglepetéseket is tartogat, hiszen
Hajnóczy Soma bûvészvilágbaj-
nok is vendégszerepel a koncer-
ten. Március 22-én egy igazi kurió-
zummal, mégpedig a Moszkvai
Szimfonikus Zenekarral találkoz-
hat a közönség. 55 mûvész, köz-
tük négy operaénekes lép szín-
padra egy világhírû és világszínvo-
nalú produkcióval.

Tavasszal is lesz Jazz Szerda:
március 12-én Micheller Myrtill,
április 9-én a Balázs Elemér

Group, május 14-én pedig Szulák
Andrea és a Stúdió 11 Ensemble
lép fel.

Ami pedig a soron következõ ki-
állítást illeti: egy olyan tárlat kerül
az országban elõször Zalaeger-
szegre, mely 2004-ben Firenzébõl
indult „vándorútra”. Leonardo da
Vinci „Gépek” címû kiállításáról
van szó, ami a világhírû képzõmû-
vész tudományos munkásságába
enged nem mindennapi bepillan-
tást. A látványos és interaktív tárla-
ton 22 fából készült, nagyméretû
modell lesz látható, melyek da Vin-
ci tanulmányai alapján készültek.

(Folytatás a 3. oldalon.)

LÁTVÁNYOS KIÁLLÍTÁS
DA VINCI REPÜLÕ SZERKEZETEI A HANGVERSENYTEREMBEN

Izgalmas és egyedülálló programok várják a következõ hetek-
ben, hónapokban az érdeklõdõket a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben. A részletekrõl sajtótájékoztató keretében szá-
molt be Nagy Johanna, az intézmény igazgatója.

A VÁROS KIÁLL A ZTE FC MELLETT
PÉNZÜGYI KRÍZISHELYZET A CSAPATNÁL 50 MILLIÓS TÁMOGATÁS

VÁROSI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁG VÁSÁROLNÁ MEG

A TULAJDONOSI RÉSZVÉNYEKET SZÜKSÉGES AZ ELÕSZERZÕDÉS

Rendkívüli közgyûlésen tárgyaltak az elmúlt héten a ZTE FC Zrt.
helyzetérõl és további mûködésének lehetõségeirõl. Lapunkban már
beszámoltunk arról, hogy a város vételi ajánlatot tett a fõtulajdonos-
nak, aki a megadott határidõn belül válaszolt is, miszerint elfogadja
az ajánlatot, melyet azonban feltételekhez kötött. Így a város és
Nagy Ferenc között a tárgyalás folytatódott.

25 éves a városi újság
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Csath Magdolna úgy látja, kul-

túraváltásra is szükség lenne,
mert nem minden kisvállalkozó
adócsaló. Mint mondta, indokolat-
lan terhet rónak a kkv-kra azzal,
hogy kötelesek befizetni az áfát,
amikor még meg sem kapták mun-
kájukért a pénzt. A közgazdász
professzor az uniós pályázatok el-
érhetõsége terén is elõrelépést
vár, amelyek eddig elérhetetlen-
nek bizonyultak a kisvállalkozások
számára fõként az utófinanszíro-
zás miatt. 

Siba Ignác, a Századvég Gaz-
daságkutató Zrt. vezérigazgatója
elõadásában a kkv-szektor fejlesz-
tése kapcsán úgy vélekedett, hogy
differenciálni kell a meglehetõsen
heterogén képet mutató kisvállal-
kozásokat. Az ágazati besorolás
mellett homogén csoportokat kell
létrehozni például aszerint, hogy
hol tartanak fejlõdésükben,
mennyire motiváltak és mekkora a
méretük. A kkv-k versenyhelyzeté-
nek javítása érdekében sokkal fó-
kuszáltabb támogatási rendszert
kell kidolgozni, mert jelenleg nehe-
zen vagy csak rossz feltételekkel
jutnak forrásokhoz a bankoktól.
Ennek kapcsán kiemelte a kombi-
nált mikrohitelt jelentõségét, mel-
lyel a kkv-k igényeire szabottan
nyújtottak fejlesztési támogatást.

Zalaegerszeg önkormányzatá-
val közösen rendezte meg
DIFASS-projektje keretében a
konferenciát a Zala Megyei Vállal-
kozásfejlesztési Alapítvány, me-
lyen Vigh László köszöntötte a je-
lenlévõket. Az országgyûlési kép-
viselõ elmondta, a kormány sokat
tett a foglalkoztatás bõvítése ér-
dekében, melynek köszönhetõen
jelenleg több mint négymillióan
dolgoznak és fizetik meg az adót,
ebbõl a munkából tud mûködni az
ország, hiszen az intézményeket
(óvodákat, iskolákat stb.) fenn kell
tartani. A foglalkoztatás növelését
szolgáló kormányzati intézkedé-
sek Zalában is éreztetik hatásu-
kat, emelte ki.

A konferencián több elõadás is
elhangzott a kkv-k finanszírozási
és fejlesztési lehetõségeirõl, majd
Nagy András, a Zala Megyei Vál-
lalkozásfejlesztési Alapítvány
ügyvezetõ igazgatója beszélt
DIFASS elnevezésû projektjükrõl.
A gazdaságfejlesztési program-
ban a kis- és középvállalkozások
innovatív finanszírozási eszközeit
gyûjtik össze 16 ország 26 szer-
vezetének részvételével. Ezek kö-
zül kiemelkedik egy magyar cég
által kidolgozott, külföldön is elis-
mert Credinfo internetalapú
mikrofinanszírozási rendszer a
kkv-k számára.

POLITIKAI HIRDETÉS

A KISVÁLLALKOZÓKÉRT
KONFERENCIA A KKV-K FEJLESZTÉSI LEHETÕSÉGEIRÕL

Elmondta: Zalaegerszeg és a
térség helyzete egyre nehezebb,
csak egy-ségben gondolkodva le-
het kiutat találni. Tudomásul kell
venni, a megyeszékhely nem tud a
környezõ települések nélkül létez-

ni és fordítva! Évek óta hangoztat-
juk, hogy a fejlõdés fontos eleme
az el-érhetõség javítása. Régi vá-
gyunk az M9-es megvalósítása
mellett, a forgalmas településeken
élõk biztonságához szükséges el-
kerülõ utak megépítése. Zalaeger-
szeg helyzetét újra kell értelmezni,
gazdasági hagyományait fel kell
támasztani! Göcsejre alapozva új-
já kell építeni a könnyû- és az élel-
miszeripart, és meghonosítani a
zöldturizmust. Ne feledkezzünk el
a gépiparban rejlõ lehetõségekrõl
sem, ami az oktatással kombinál-

va lehet fejlõdési terület. Sze-
retném felrázni a megfélemlített,
meghasonult értelmiséget és azo-
kat, akikbe belerúgott ez a kor-
mány! A változáshoz szükség van
rájuk! A magyar emberek nyuga-
lomra, kiszámítható jövõre, biztos
megélhetést nyújtó munkahelyek-
re vágynak.   A jelenlegi hatalom
fél az emberektõl, ezért igyekszik
minden eszközzel befolyásolni
õket. Helyben is láthatjuk a megté-
vesztés fegyvertárát, és tudom,
hogy az itt élõk el tudják dönteni,
hogy amit éreznek, az összhang-
ban van-e azzal, amit mondanak
nekik? Helyiként továbbra is az itt
élõkért fogok dolgozni! – hangsú-
lyozta Major Gábor.

VÁLTOZÁST VÁRNAK
BEMUTATKOZIK: MAJOR GÁBOR (MSZP)

„Jól látjuk, hogy az elmúlt ciklusban a város országgyûlési
képviselõinek a kétharmad ellenére csak statisztaszerep jutott,
komoly fejlõdési potenciált nem tudtak a városba hozni.
Pótcselekvésként a város csinosítgatása zajlik ugyan, de lassan
csak az idõsebb generáció marad itthon, mert a kilátástalanság
miatt egyre többen próbálnak szerencsét külföldön.  Furcsának
találjuk azt is, hogy jelöltjük nem Egerszegrõl, de még csak nem
is a körzetbõl került ki” – fogalmazott Major Gábor, az MSZP
képviselõjelöltje, önkormányzati képviselõ.

Major Gábor

Meghívó
A ZALAEGERSZEGI SZÍV- ÉS ÉRBETEG EGYESÜLET
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TARTJA ÉVES KÖZGYÛLÉSÉT.
HELYE: ZALAEGERSZEG, GÖCSEJI ÚT 24.
(ÁNTSZ I. EMELETI KÖNYVTÁRTEREM)

A napirendek között szerepel a közhasznúsági jelentés 2013. évi
szakmai és pénzügy, valamint felügyelõbizottsági beszámolója. Ez-
után a 2014. évi szakmai program ismertetésére kerül sor, majd az
idei évi költségvetés tervezetét ismertetik.

Közremûködik: dr. Zörényi István, dr. Németh Barnabás, Czémán
Jenõné, Major Mihály.

A határozatképesség érdekében várják a tagok megjelenését.  

Az idei évi költségvetést így ér-
tékelte: a 2013-as büdzsében is
szépen növekedtek a fejlesztési
pénzek, és a 2014-esben is jelen-
tõs mértékûek, de a beruházások
a városban nem hoznak látványos
gyarapodást. A városképen mint-
ha nem tudnának változtatni.
Nincs szabad akaratú fejlesztés,
csak pályázaton keresztül megva-
lósított. „Nem tudjuk a város meg-
közelíthetõségét (vasúton, köz-
úton, az M9-cel) javítani, emiatt
nincs érdemleges fejlõdés a vá-
rosban” – fogalmazott.

Kocsis Gyula sérelmezte, hogy
mindenre jutott pénz, amit a több-
ségi frakció akart, ugyanakkor ap-
róságokat sem tudtak elérni. Pél-
daként említette, hogy az Eger-

szeg Búcsúra még 300 ezer forin-
tot szerettek volna kapni (a költ-
ségvetésben 600 ezer van), vagy
az Idõsügyi Tanács egymillióját
másfélmillióra felemeltetni. De ez
nem sikerült. 

A kábítószer-ellenes stratégiá-
val kapcsolatban megjegyezte:
szükséges a meglévõ stratégia mi-
elõbbi áttekintése, az ellenpropa-
gandára fordított összegek növe-
lése. Látszatintézkedések helyett
hatékony felvilágosító munkára
van szükség. Kocsis Gyula úgy
véli, hogy nem ideális a Hevesi-
színház és a Griff Bábszínház egy
épületben való elhelyezése, ezért
napirenden kell tartani a bábszín-
ház más helyen történõ elhelyezé-
sét.

EZE: A KÖLTSÉGVETÉSRÕL
Az Együtt Zalaegerszegért Egyesület önkormányzati képviselõ-

je, dr. Kocsis Gyula, betegsége miatt sajtóközleményben osztotta
meg véleményét a legutóbbi közgyûlési döntésekrõl.

– AL –

– A szombathelyi egyházme-
gyével karöltve elõször rendeztük
meg az országban már több éves

hagyománnyal rendelkezõ házas-
ság hete programsorozatot Zala-
egerszegen – mondta érdeklõdé-
sünkre dr. Marx Gyuláné szerve-
zõ. – Egy online-játékot hirdettünk
meg, ennek során kijelölt helyszí-
neket kellett felkeresni a házastár-
saknak saját idõbeosztásuk sze-
rint. A kalandtúra egyik izgalmas
állomása volt az elsõ randevú,
amit úgy kellett megszervezni,
mintha az valóban az elsõ lenne.

Az elvégzett feladatokat fotókkal
kellett igazolniuk, a házastársak
emellett recepteket is írtak, mely-
ben házaséletük örömeit vetették
papírra. 

Miért kell illetve miért jó házas-
ságban élni? – errõl dr. Marx
Gyuláné úgy vélekedett, sokféle
érv, ellenrév hangzik el ebben a
kérdésben, mégsem találtak ki
jobbat. A házasság olyan életszö-
vetség, mely biztonságot nyújt a
benne élõknek, a hívõk számára
keresztény szentség is egyben. A
mindennapi problémák, a megél-
hetési gondok ránehezedhetnek a
kapcsolatra, mégis sokkal keve-

sebb házasságnak kellene fel-
bomlania, ha a felek szakítanának
minõségi idõt egymásra. A házas-
ság olyan virág, amit naponta kell
öntöznünk, szeretetünkrõl minden
nap adjunk tanúbizonyságot! Két
ember szövetségét képes megvé-
deni az is, ha mindig emlékeze-
tünkben tartjuk, milyenek voltunk a
kapcsolat elején, párunkban mit

szerettünk meg, milyen felejthetet-
len élményeket éltünk át együtt.

A házasság hetében hétfõtõl
szombatig kínáltak programokat.
A református templomban közös
imádsággal, a Szent Család Óvo-
dában farsangi vidámsággal vár-
ták a házaspárokat. A kertvárosi
templomban a házasság megújítá-
sáról hallhattak elõadást a részt-
vevõk, másnap a Mindszenty-
iskolában megtekintettek egy fil-
met arról: hogyan maradjunk
házasok…? Pénteken ugyanitt az
egyszülõs családokról beszélget-
tek. Szombaton a Mária Magdol-
na-templomban záró szentmisét
tartottak, melyen a házaspárok
szentségi áldásban részesültek. A
játékban és a hét programjaiban
legaktívabb résztvevõk között
ajándékokat sorsoltak ki. 

2006-ban csatlakozott a Job-
bikhoz, a mozgalom zalaegerszegi
alapító elnöke. 2010-tõl önkor-
mányzati képviselõ. Úgy gondolja,
négy évvel ezelõtt azért támogatta
a pártot közel egymillió ember,
mert kimondták azt, amit más nem
mert. Most arra kérnek bizalmat és
lehetõséget, hogy megoldják azt,
amit a Fidesz és az MSZP az el-
múlt 24 évben nem tudott, vagy
nem is akart megoldani.

Amennyiben a Jobbik kormány-
zati szerephez jut, akkor a munka-
helyteremtés kormánya lesz. Újra-
indítják a rendszerváltozás óta
szétvert mezõgazdaságot, mûköd-
tetni szeretnének bezárt magyar
bányákat, otthonteremtõ, lakásfel-
újító programot készítenek, és tö-
rekednek arra, hogy a magyar em-
bereket legalább a nyugati bérek
80 százalékáért alkalmazzák. A
közbiztonság és az igazság kor-
mánya is lenne a Jobbik – folytatja
Pete Róbert. – A rendvédelem
megerõsítésére szükség van, és a
csendõrség felállítását is támogat-
nák. Népszavazást tartanának a
halálbüntetés visszaállításáról.

Kimentenék a devizacsapdából
az embereket, és a költségeket a
bankokkal fizettetnék meg. Kivizs-
gálnák és szigorúan büntetnék
mind az MSZP mind pedig a Fi-
desz-kormányok korrupciós
ügyeit. Vagyonelkobzással sújta-
nák a politikai és a gazdasági
csúcsszereplõk törvénytelen meg-
gazdagodását. Megteremtenék az
országgyûlési képviselõk vissza-
hívhatóságát.

Tõsgyökeres zalaegerszegi, végzettségét tekintve történelem-
tanár, ám jelenleg a vendéglátóiparban mûködteti családi vállal-
kozását Pete Róbert, a Jobbik képviselõjelöltje a Zala megye 1-es
választókerületében. Kisgyermekes édesapaként, mint mondja,
legfõbb célja az elvándorlás megállítása, valamint a munkahely-
és rendteremtés.

ISMÉT ELSÕ RANDEVÚ
HÁZASSÁG HETE PROGRAMSOROZAT A CSALÁDOKÉRT
Elsõ randevúra is invitálták egymást azok a házaspárok, akik

részt vettek a házasság hete programban meghirdetett játékban,
Zalaegerszegen. A szervezõk célja a rendezvénnyel az volt, hogy
felhívják a figyelmet a család és a házasság fontosságára, vala-
mint alkalmat teremtsenek a házaspároknak a közös idõtöltésre. 

KÖZBIZTONSÁG, IGAZSÁG
BEMUTATKOZIK: PETE RÓBERT (JOBBIK)

A FIDESZT KÉRDEZIK
Az MSZP városi szervezeté-

nek elnöke Major Gábor, sajtótájé-
koztatóján a városban folyó köz-
vélemény-kutatással kapcsolat-
ban tett fel kérdéseket a Fidesz
helyi vezetõinek. 

Mint fogalmazott azért, mert a
kérdésfeltevések során olyan in-
formációk hangzanak el, amelyek
alkalmasak arra, hogy megté-
vesszék a válaszadókat. Több
esetben pedig valótlan állításokat
tartalmaznak a kérdések. Ez utób-
biakra példákat is hozott.  Arra vár-
nak választ, kik állították össze a
kérdéssort, ki a megrendelõ, kinek
fizetnek ezért és közpénzbõl-e?

Pete Róbert



Három iparterület veszi körül:
az e.on-csoport Kert utcai telep-
helye, egy jelenleg kaszálóként
funkcionáló, magántulajdonú te-

lephely, a Kert utca 41. szám alat-
ti magánterület (raktárak, üzem),
valamint a volt állami vasútvonal
mentén létesült új elkerülõ út. A
telephely teljes területe megha-
ladja a 2 hektárt, melyen megta-

lálható a LÉSZ Kft. saját, három-
szintes épülete a szükséges ki-
szolgáló épületrészekkel, több kü-
lönálló épület, valamint kilenc kü-

lönbözõ méretû személyautó- és
teherautó-garázs és egy habarcs-
keverõ telep.

A telephely és az épületek több-
sége az 1960-as évek végén épült.
Nagyobb átalakítást, felújítást csak

az irodaépületen végeztek a ’90-es
évek végén és a 2000-es év köze-
pén. A telephelyi infrastruktúra két na-
gyobb fejlesztést élt meg: 2004-ben
az udvari világítás újult meg, 2010-
ben pedig a telephelyi épületeket
összekötõ belsõ gázhálózatot kel-
lett kicserélni.

Az 1990-es évek közepén a
LÉSZ Kft. tevékenységeinek nagy-
ságrendje és alkalmazottjainak
száma jelentõsen lecsökkent, mi-
vel a több mint 4 ezer 200 önkor-

mányzati lakás és több mint 400
üzlet nagy részét értékesítették. A
volt állami, illetve teljes önkor-
mányzati épületek társasházzá
alakultak. Megszûnt az önálló gép-
jármûjavító részleg, az üvegesmû-
hely, a betonkeverõ telep és az
építési részleg is kevesebb em-
berrel dolgozott. Célszerû volt az
épületrészek bérbeadása.  

Jelenleg a telephelyen 22 vál-
lalkozás van jelen bérlõként, me-
lyek közül különösen az utóbbi
években már nem csak a logiszti-
kai jellegû, hanem a termelõ vagy
építõipari jellegû vállalkozások is
megjelentek, de például zalaeger-
szegi zenekaroknak is adtak bérbe
próbatermet. Így a telephely egy
belvároshoz közeli, jól megközelít-
hetõ „kis ipari park” funkcióját
kezdte betölteni, és töltené be a
jövõben is.

A telephelyen tulajdoni hányad-
dal rendelkezõ Gombás József
egyéni vállalkozó magas minõsé-
gû fémmegmunkálással foglalko-
zik. Mûködési feltételeit jelentõsen
javítaná egy 3000–3500 négyzet-
méteres bõvítés, melyet úgy tudna
csak kivitelezni, ha a jelenleg a
LÉSZ Kft.-vel osztatlan közös tu-
lajdont képezõ területbõl megvá-
sárolhatna egy, a bõvítéshez szük-
séges részt és rendeznék a külön-
álló közmûveket is. Emellett a volt
vasúti pálya mentén megépült te-
lephely mögött lévõ elkerülõ útról
is egy külön csatlakozás szüksé-
ges, hogy könnyebb legyen a be-
járás, illetve ezáltal értékesebb is
lesz a telephely.

A közgyûlés támogatja a LÉSZ
Kft. fejlesztési koncepcióját, a
tervezett telekmegosztással,
Gombás János egyéni vállalko-
zó, mint vevõ részére történõ ér-
tékesítéssel. A barnamezõs vá-
sárlásra, fejlesztésre elhatárolt
összegbõl a fejlesztéshez szük-
séges elkerülõ út mellé tervezett
közmûvek, valamint szervizút és
vízelvezetés kiépítéséhez mint-
egy 31,2 millió forint összeget
biztosít a város.

ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2014. február 18.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA NEVÉBEN

TISZTELETTEL MEGHÍVOM

A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK

EMLÉKNAPJA ALKALMÁBÓL

RENDEZENDÕ VÁROSI MEGEMLÉKEZÉSRE.

EMLÉKEZÕ BESZÉDET MOND

MENCZER ERZSÉBET ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, 
A SZORAKÉSZ ELNÖKE.

AZ ÁLDOZATOKRA GYERTYAGYÚJTÁSSAL EMLÉKEZÜNK.

IDÕPONT: 2014. FEBRUÁR 25. (KEDD) 17.00 ÓRA

HELYSZÍN: KOSZTOLÁNYI ÚTI GULÁG-EMLÉKMÛ

TISZTELETTEL:
GYUTAI CSABA
POLGÁRMESTER

A városi közgyûlés legutóbbi
ülésén tájékoztatták a képviselõ-
ket a Zalaegerszeget érintõ uniós
forrásokról. Megállapítást nyert,
hogy az elmúlt közel hét évben 45
darab 100 millió forint vagy azt
meghaladóan, Zalaegerszeg
székhellyel bejegyzett pályázat
kapott támogatást. Ezek közül 13
forráskerete az 500 millió forintot
is meghaladta. Természetesen
fontos tudni azt is, hogy több eset-
ben a pályázat megvalósítása
nem kizárólag a zalai megyeszék-
hely közigazgatási területén belül
valósul meg, vagy a zalaegerszegi
kedvezményezett csupán konzor-
ciumi partnerként szerepel a pro-
jektben. 

Az elmúlt hét év legnagyobb ér-
tékû fejlesztési források a közleke-
dés, az egészségügy, a felsõokta-
tás, a környezetvédelem, a közmû-
hálózat fejlesztését érintõ projek-
tekre, valamint a városrehabilitá-
ciós intézkedésekre érkeztek Zala-
egerszegre. Forrásszerzés szem-
pontjából a 2013-as esztendõ rend-
kívülinek mondható az önkormány-
zat szempontjából, hiszen csak eb-
ben az évben egymilliárd forinttal
több uniós fejlesztési forrást ítéltek
meg az önkormányzatnak. Össze-
hasonlítva a szombathelyi és a
nagykanizsai önkormányzatnak
ítélt támogatásokat a zalaegersze-
givel, ez utóbbi megyeszékhely áll
a dobogó elsõ helyén. 

EU-S FORRÁSOKKAL
45 PÁLYÁZAT KAPOTT UNIÓS FORRÁST

– 2013 KIEMELKEDÕ ÉV VOLT
A 2007–2013 év közötti programozási idõszakban nagyságren-

dileg negyvenmilliárd, forint európai uniós támogatási forrás
odaítélésérõl született támogatási döntés Zalaegerszeg vonatko-
zásában. A forrásszerzés szempontjából a 2009-es (több mint 14
milliárd) és a 2013-as év kimagasló értékeket mutat. Ha azonban
a 2009. évi adatnál kivesszük a 76-os fõút zalai szakaszának bur-
kolaterõsítését támogató mintegy 9 milliárdos forrást, egyértel-
mûen azt az eredményt kapnánk, hogy 2013-ban jobban sikerült
teljesítenie, mint az elõzõ években. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezekbõl a tudományos és mû-

vészeti rajzokból néhány ezer ma-

radt meg az utókor számára, s ez
így is csak a negyede annak, amit
a polihisztor élete során alkotott.

Az igazgató elmondta: a már-
cius 7-tõl látogatható kiállítás
(melyre a belépõjegy felnõtteknek
1000, diákoknak 500 forint lesz), a
híres tanulmányrajzok alapján ké-
szült jármûveket, harci eszközöket
és munkagépeket (helikoptert, ke-
rékpárt, nyomdagépet és meg-
annyi repülõ szerkezetet) mutat
be. Közben az is kiderül, hogy da
Vinci idõnként bizony jó pár száz

évvel megelõzte korát. Az izgal-
mas és rejtélyes maketteket a ma-
gyar származású Antal Lajos ké-
szítette, aki Michele Lombardi pro-
fesszor (a Leonardo da Vinci:
Genius of the machines könyv
szerzõje) felkérésére már tíz esz-
tendeje gyárt modelleket. A kiállí-
tás egyik része olyan szerkezete-
ket is bemutat, amelyeket ki is le-
het majd próbálni.

LÁTVÁNYOS KIÁLLÍTÁS
DA VINCI REPÜLÕ SZERKEZETEI A HANGVERSENYTEREMBEN

LÉSZ KFT.: TELEPHELY-HASZNOSÍTÁS
A FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT A TELEKMEGOSZTÁSSAL TÁMOGATTA A KÖZGYÛLÉS

A LÉSZ Kft. tulajdonában álló, Kert utca 39. szám alatti telep-
hely hasznosítási tervérõl tárgyalt legutóbbi ülésén a képviselõ-
testület. A város központjától néhány száz méterre elhelyezkedõ
terület a Rákóczi útról lehajtva, egy bejárattal rendelkezik jelenleg.



4 Városháza

SÜMEGI LÁSZLÓ önkormányzati képviselõ minden hónap elsõ
hétfõjén 17.00–18.00 óra között tartja fogadóóráját az Öveges
József ÁMK-ban.

DR. TÓTH LÁSZLÓ minden hónap elsõ pénteki napján 14.00 órá-
tól várja a hozzá fordulni szándékozókat a Kosztolányi úti Fi-
desz-irodán.

DÉKÁNY ENDRE minden hónap elsõ hétfõjén 16.00 órától várja
körzete lakóit a Petõfi Sándor Székhelyiskolában.

BALAICZ ZOLTÁN minden hónap elsõ keddi napján 14.00 órától
tartja fogadóóráját a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri iro-
dában.

GECSE PÉTER önkormányzati képviselõ minden hónap elsõ hét-
fõjén 17.00 órától fogadja a hozzá fordulni szándékozókat a
Kosztolányi úti Fidesz-irodán.

ZSUPPÁNYI GYULA önkormányzati képviselõ minden hónap elsõ
keddi napján 17.00 órától tartja fogadóóráját a Polgármesteri
Hivatal 101. tárgyalótermében.

SÁNDOR DÉNES GYÖRGY minden hónap elsõ szombati napján
10.00 órától várja körzete lakóit az Egészségügyi Fõiskola
Landorhegyi úti kollégiumában.

MAKOVECZ TAMÁS minden hónap utolsó csütörtöki napján 17.00
órától tartja fogadóóráját a Zalai Közbiztonsági Egyesület iro-
dáján.

KAUZLI JÓZSEFNÉ önkormányzati képviselõ minden hónap har-
madik hétfõi napján 16.30 órától a Kertvárosi Településrészi
Önkormányzat helyiségében, 17.45 órától az Alsójánkahegyi
Kulturális Egyesület Közösségi Házában várja a hozzá fordulni
szándékozókat.

TOMBI LAJOS minden hónap utolsó hétfõjén 16.00 órától tartja fo-
gadóóráját a Liszt Ferenc Tagiskolában.

HORVÁTH LÁSZLÓ minden hónap utolsó csütörtöki napján 17.00
órától tartja fogadóóráját az Apáczai VMK-ban.

HERKLINÉ EBEDLI GYÖNGYI minden hónap utolsó keddi napján
18.00 órától várja körzete lakóit az Izsák Imre ÁMK-ban.

KISS FERENC és MAJOR GÁBOR önkormányzati képviselõk
minden hónap elsõ és harmadik keddi napján 16.00 órától vár-
ják a hozzá fordulni szándékozókat az Ady utcai Közösségi
Házban.

Ezenkívül a következõ idõpontokban és helyszíneken:
2014. február 18-án 17.00 órától az Ady utcai Közösségi Házban.
2014. március 4-én 18.00 órától az Apáczai VMK-ban.
2014. március 11-én 17.00 órától az Andráshidai Nyugdíjasklubban.
2014. március 25-én 18.00 órától az Izsák Imre ÁMK-ban.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ”,
1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A. § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET A

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZ. ÓVODA

INTÉZMÉNYVEZETÕ (MAGASABB VEZETÕ) 
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. 

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama:

A vezetõi megbízás határozott idõre, 2014. 08. 01–2019. 07. 31-ig
szól. 

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Kis u. 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lénye-
ges feladatok:

intézményvezetõi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a
326/2013. (VIII. 30.) korm.rendelet rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• fõiskola, óvodapedagógusi, konduktor-óvodapedagógusi vég-

zettség és szakképzettség, 
• 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi

szakképzettség,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
• büntetlen elõélet,
• magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
• iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített má-

solata, 
• nyilatkozat az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség válla-

lásáról,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalma harmadik személlyel

közölhetõ,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes

adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges ke-
zeléséhez hozzájárul,

• szakmai önéletrajz,
• vezetési program. 

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2014. augusztus 1. napjától tölthetõ be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 7.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók bizottsági és közgyûlési személyes meghallgatását kö-
vetõen a közgyûlés dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bartl And-
rea nyújt, a 92/502-121-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, 1 eredeti és két másolati példányban a pályázatnak

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata címére törté-
nõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.). 

és
• Elektronikus úton dr. Bartl Andrea részére a bartland-

rea@ph.zalaegerszeg.hu  e-mail címen keresztül.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ”,
1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A. § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET A

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZ. ÓVODA

INTÉZMÉNYVEZETÕ (MAGASABB VEZETÕ) 
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. 

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama:

A vezetõi megbízás határozott idõre, 2014. 08. 31–2019. 07. 31-ig
szól. 

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Ûrhajós u. 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lénye-
ges feladatok:

intézményvezetõi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a
326/2013. (VIII. 30.) korm.rendelet rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• fõiskola, óvodapedagógusi, konduktor-óvodapedagógusi vég-

zettség és szakképzettség, 
• 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi

szakképzettség,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
• büntetlen elõélet,
• magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
• iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített má-

solata, 
• nyilatkozat az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség válla-

lásáról,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalma harmadik személlyel

közölhetõ,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes

adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges ke-
zeléséhez hozzájárul,

• szakmai önéletrajz,
• vezetési program. 

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2014. augusztus 31. napjától tölthetõ be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 7.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók bizottsági és közgyûlési személyes meghallgatását kö-
vetõen a közgyûlés dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bartl And-
rea nyújt, a 92/502-121-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, 1 eredeti és két másolati példányban a pályázatnak

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata címére törté-
nõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.). 

és
• Elektronikus úton dr. Bartl Andrea részére a bartland-

rea@ph.zalaegerszeg.hu  e-mail címen keresztül.

ELADÓ INGATLAN
– ZÁRDA UTCAI ORVOSI RENDELÕ

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant:

A pályázatokat „Zárda u. 13.” jeligével, zárt borítékban lehet be-
nyújtani.

Pályázat beadásának határideje:
2014. március 18. 10.00 óra

Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

Módja: személyesen vagy postai úton

A pályázat akkor minõsül határidõre benyújtottnak, ha az ajánlatté-
teli határidõ lejártáig a megadott címre beérkezik. A késve érkezett
ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minõsíti.

Pályázat bontásának idõpontja: 
2014. március 18. 10.15 óra

Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal IV. em. 401. tárgyaló
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

A pályázat bontása – külön meghívó nélkül – a megjelent pályázók
jelenlétében történik.

Pályázati tárgyalás idõpontja:
2014. március 18. 10.30 óra

Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal IV. em. 401. tárgyaló
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

A pályázat eredményhirdetése a pályázati tárgyalások befejezésé-
vel egyidejûleg történik.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást
beszerezni, és a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni, illet-
ve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Za-
laegerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 210–211. sz. irodáiban (te-
lefon: 92/502-127, 92/502-129) lehet.
A pályázati hirdetmény teljes szövege az önkormányzat
www.zalaegerszeg.hu hivatalos internetes honlapján a Gazdaság,
befektetések rovatban Pályázatok menüpont alatt megtekinthetõ. 
ZMJV Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására
meghatározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja, illetve a pá-
lyázatot érvénytelennek nyilváníthatja.

Cím
(Zalaegerszeg)

Megnev. Alapterület Induló (licit)ár
Pályázati
biztosíték

Zárda u. 13.
kivett
orvosi
rendelõ

611 m2

épület: 208 m2

bruttó alapter.:
254 m2

28.500.000 Ft 2.850.000 Ft

ZALAEGERSZEGI PROGRAMAJÁNLÓ
KIÁLLÍTÁSOK, KONCERT, CSALÁDI PROGRAM A KÍNÁLATBAN

Az elkövetkezendõ idõszakra egy csokorba gyûjtött rendez-
vényeket munka után ajánljuk, s kívánjuk, hogy egy-egy ne-
héz nap után töltõdjenek fel mûvészeti élményekkel!

A Hangverseny- és Kiállítóteremben már csak február 22-ig
látható a III. Zalaegerszegi Szalon címû tárlat, mely kiállításon
a városhoz kötõdõ képzõmûvészek mutatják be legújabb alko-
tásaikat. Aki még nem látta, feltétlenül pótolja, szívet-lelket me-
lengetõ festményeket, szobrokat, kisplasztikákat és kerámiá-
kat láthat.

A hangversenyteremben február 26-án hallhatják a Gyõri Fil-
harmonikusok farsangi koncertjét. A rendezvényt egy szokat-
lan esemény is színesíti majd, Hajnóczy Soma bûvész világbaj-
nok is fellép különleges produkciójával.

A Göcseji Múzeumban március 1-jéig látható Budaházi Ti-
bor festõmûvész jubileumi kiállítása, Budaházi 60 címmel.

Március 4-én – húshagyókedden – városi farsangi mulat-
ságra invitálnak a szervezõk kicsiket és nagyokat. Gyülekezni
az Európa téren lehet 15.30 órától, ettõl az idõponttól már zaj-
lanak a mûsorok a Dísz téren. A jelmezes felvonulás 16.30 óra-
kor kezdõdik. A vidám menet a fõpostától vonul majd a Kos-
suth Lajos utcán. A szervezõk kérik, hogy minél több hangkel-
tõ eszközt hozzanak magukkal, hogy a résztvevõk a telet
messze tudják ûzni. A felvonulás után az Art Moziban kerül sor
a vidám jelmezversenyre.

A József Attila Városi Könyvtárban március 3-án 17.00 órá-
tól ismét megrendezik az ÖrömKör címû vidám családi foglal-
kozást, ahol nem csak a kicsik találnak kedvükre való zenés,
játékos és kézmûves-foglalkozást, de szüleik is hallhatnak
praktikus tanácsokat a szakértõ pedagógusoktól.

A gébárti Kézmûvesek Házában Horváth Éva nemezelõ és
játszóházvezetõ vitrinkiállítása látható március végéig.

Az önkormányzat elsõ ütemben a Lukahegyi út keleti oldalán mint-
egy 100 méter hosszban a négy és hét méter közötti, változó magas-
ságú, függõleges löszfal leszedésérõl gondoskodott. Minderre azért
volt szükség, mert nagy mennyiségû csapadék okozott károkat az el-
múlt évben a lukahegyi horhos partfalnál.

A rézsû lábának vizesedését, kimosását kiemelt szegély építésével
gátolták meg. A ré-
zsû tetején haladó
magánút biztonsá-
gát sodronyköteles
korlát biztosítja. A
beruházást –
amely 13,7 millió
forintba került –
Gyutai Csaba pol-
gármester is meg-
tekintette. Az el-
múlt év tavaszán
lezárt útszakaszt
ismét használatba
vehette a forgalom.

STABIL A LUKAHEGYI PARTFAL
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AZ EGERSZEG-
KÁRTYÁRÓL

Felhívjuk a zalaegersze-
giek figyelmét, hogy az Eger-
szeg-kártyával kapcsolatos
ügyintézés ügyfélfogadási
rendje a következõ:

Hétfõ 8.00–12.00 óra
Kedd 8.00–12.00 és

13.00–16.00 óra
Szerda 13.00–17.30 óra
Csütörtök 8.00–12.00 óra
Péntek 8.00–12.00 óra

GÖCSEJI MÚZEUM

A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ”,
1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A. § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
SEGÉDRESTAURÁTOR

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. 
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:

határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ 

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Batthyány L. utca 2. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lénye-
ges feladatok:

Restaurátori tevékenyég segítése, kiállítás rendezése, egyéb
múzeumi kisegítõ tevékenységek.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló”,1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnáziumi érettségi   
• büntetlen elõélet

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
kézmûipari, faipari szakismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
• szakmai önéletrajz
• erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2014. március 1. napjától tölthetõ be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 21. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varju András
nyújt, a 92/314-537-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton Varju András  részére a muzeum@zmmi.hu e-mail
címen keresztül. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

SZOCIÁLIS JELLEGÛ BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

A lakások megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes egyezte-
tés szerinti napokon, illetve a www.leszkft.hu honlapon a Fórum rovatban.
A pályázat benyújtásának helye és határideje: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA, 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2014. február 21. (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 350%-át, azaz  99.750 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. Va-

gyontárgyak együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum összegének nyolcvanszorosát, (2013.
évben a 2.280.000 Ft-ot) vagy
külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a nyugdíjminimum összegének negyven-
szeresét (2013. évben a 1.140.000 Ft-ot)
meghaladja.”

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

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a
„PÁLYÁZAT SZOCIÁLIS JELLEGÛ 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, továbbá
– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– a lakbértámogatás mértékére vonatkozó – 6 hónapnál nem régebbi – jegyzõi igazolást, 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 az igényelt lak-

bértámogatással csökkentett összege meghaladja a pályázó fizetõképességének mértékét. 

A fizetõképesség egyszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 40%-a, többszemélyes ház-
tartás esetében a nettó jövedelem 30%-a.

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el,

várhatóan a 2014. április 7. napján tartandó ülésén. 

Bérlõkijelölés: 
A Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottság azt a pályázót jelöli ki bérlõnek, aki
– a pályázati feltételeknek megfelel, és
– aki önkormányzati lakbértámogatás igénybevétele nélkül, vagy a legkisebb összegû önkormányzati

lakbértámogatás igénybevétele mellett vállalja a lakás bérbevételét.
Azonos összegû lakbértámogatási igény esetén az a pályázó jelölhetõ ki bérlõnek, aki 
– a leghosszabb idõszakra – legalább egy évre, de legfeljebb öt évre – vállalja az általa fizetendõ lak-

bérnek és a külön szolgáltatások számított költségének elõre, egy összegben történõ megfizetését.
Az egyösszegû befizetés azonossága esetén a bizottság – az alábbi szempontok együttes mérlegelésé-
vel – azt a pályázót jelöli ki bérlõnek, aki
– saját háztartásában több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik,
– keresõtevékenységbõl – ide nem értve a közfoglalkoztatásban, az egyszerûsített foglalkoztatásról

szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát – szár-
mazó magasabb jövedelemmel rendelkezik,

– hosszabb ideje rendelkezik folyamatos zalaegerszegi lakóhellyel, 
– hosszabb ideje rendelkezik folyamatos zalaegerszegi tartózkodási hellyel,
– szociális lakásbérbeadási igényét – a szociális helyzet alapján bérbeadást igénylõk nyilvántartása

alapján – a legkorábban nyújtotta be. 

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
Alap-
terület
(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 (Ft)

Átaleszegett u. 23/B

B. fsz. 4. 30 1
1 szoba, közlekedõ, konyha,
fürdõszoba-WC

össz-
komfort

358 10.740 13.500 24.240

Ebergényi u. 16/1.

B. fsz. 1. 55 2 
2 szoba, lakóelõtér, konyha,
fürdõszoba, WC

össz-
komfort

333 18.315 24.750 43.065

Ságodi u. 68.

Fsz. 2. 68 2 
2 szoba, szélfogó, elõtér,
konyha, fürdõszoba-WC

komfort 269 18.292 30.600 48.892 

TÁJÉKOZTATÓ
Zalaegerszeg Megyei Jogú Vá-

ros Közgyûlése a 2013. december
19-ei ülésén döntött két közterü-
let átnevezésérõl: a Gorkij utcá-
nak a Závodszky István utca, a
Varga Gábor utcának pedig a Ba-
ráth Ferenc utca elnevezést adta. 

A fenti két utca valamelyikében
érvényes állandó lakóhellyel, vagy
érvényes tartózkodási hellyel ren-
delkezõ lakosoknak kezdeményez-
niük kell lakcímkártyájuk cseréjét a
Zalaegerszegi Okmányirodában (cí-
me: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth
Lajos u. 17–19., nyitva tartása:
munkanapokon 8.00 órától 20.00
óráig). Az új kártya kiadása díjmen-
tes.

Zalaegerszeg város vezetésének
kérésére az E-ON Zrt. mind az
áram-, mind a gázszolgáltatást
igénybe vevõ fogyasztói vonatkozá-
sában az új lakcímadatokat automa-
tikusan átvezeti. Ugyanezt vállalta a
ZALA-DEPO Kft. és a Zalavíz Zrt. is
saját ügyfeleinél.

Egyéb szolgáltatók tekintetében
az érintett lakosoknak maguknak
kell kezdeményezniük az adatválto-
zás átvezetését.



– B. K. –

Családi musicalt alkotott Döme
Zsolt zeneszerzõ és Szurdi Miklós
rendezõ Mark Twain mûvébõl. A
nehéz feladatok közé tartozott a
dupla szereposztású fõszereplõ
párosok megtalálása. Miksa csu-
pán a pótmeghallgatást követõ
pótmeghallgatásra jelentkezett, s
mint kiderült, egy évig rá várt a

stáb. Börcsök Oliverrel együtt let-
tek a darab koldus-királyfi párosa.

– Többféle felállásban gondol-
ták a fõszereplõket, felnõtt vagy
ikerpár vagy hasonló karakterû fiúk
formájában. Végül ez utóbbira esett
a választás, s sokat nyomott a lat-
ban, hogy Oliverrel szimpatizáltunk
egymással – idézi fel Miksa.

– Számítottál erre, amikor je-
lentkeztél?

– Nagyon szerettem volna be-
jutni, de nem is gondoltam rá, mert

az egész országból voltak jelent-
kezõk. 

– Miért pont a koldusszerep?
– Mindkét fõszereplõ dalainak a

kottáját odaadták, hogy tanuljam
meg. Mivel két napom volt rá, csak
az egyiket tudtam megtanulni, a
koldust választottam. De valójá-
ban mindegy, melyik szerepet ka-
pom, mindkettõ tetszik.

– Sztár lettél-e a köreidben?
– Székesfehérváron nem na-

gyon mozdulok ki a színházból,
ott lakom, amikor elõadás van,
havi néhány napot. Itthon meg
nem annyira tudják. Meg az osz-
tályunkban (Kölcsey) sok tehetsé-
ges diák van, mindenki más-más
területen. 

– Énekelsz és prózai rész is
van a darabban. Melyik áll köze-
lebb hozzád?

– Az énekes részeket nagyon
szeretem. Huszonegy különbözõ
stílusú dal van a mûben. De a pró-
zával sincs gondom – mondja –
majd anyukája hozzáteszi: már al-
sós korában is szavaló versenyek-
re küldték.

– A sulival mennyire tudod
összeegyeztetni a fellépéseket?

– Havi öt-hat nap kiesést je-
lent, megértõek az iskolában, de
bizonyos tárgyakból félévkor kü-
lön vizsgát kellett tennem. Egyéb-
ként szokásos diákgondokkal
küszködök én is, akárcsak a töb-
biek. 

– Szabadidõdet mivel töltöd?
– Szoktam néha tanulni is –

mondja mosolyogva, s szintén az
anyukája jegyzi meg, hogy szeren-
csére, könnyen és gyorsan megy
mindez a tárgyak többségébõl. –

Szeretem a számítógépes játéko-
kat, énekórára járok (Kovács Katá-
hoz és Berkes Dánielhez), s sok-
szor hallgatok musicaleket.

– Van-e szerepálmod?
– Korábban Nyilas Misi szeret-

tem volna lenni a Hevesi-színház
elõadásán, az meg is valósult,
ahogy a Koldus és királyfi is. Nagy

álmom a Vámpírok báljából
Krolock gróf vagy a Notre Dame
musicalben szerepelni. 

– Nyilas Misin kívül?
– Zalaegerszegen az Oliver-

ben, a Pál utcai fiúkban és az Álla-
tok farsangjában szerepeltem
még, illetve Hévízen a Padlásban. 

– Tervek?
– Színészi vagy énekesi pálya,

de inkább az utóbbi. Addig is fi-
gyelem a castingokat, akár táncos
darab is érdekelne, nyáron ismét
szeretnék menni egy országos
musicalkurzusra, akárcsak tavaly.
De nem tervezek túlságosan elõ-
re. Ha lehet, felnõttként is szeret-
nék „játszani”.
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– b. k. –

Az alkotó elsõ nyilvános megje-
lenésére 2004-ben került sor, a za-
laegerszegi zsinagóga építésének
100. évfordulója alkalmából, ami-
koris néhány kézimunkát mutatott
be. Majd 2008-ban a Hévízi Mú-
zeum adott otthont az elsõ tárlatá-

nak, melyet sok egyéb követett. Tû
és fonal segítségével, nagyanyai
örökséggel maga mögött vállalta
fel ezt a munkát, mely érdekes
mûfajban állít emléket a felekezet
múltjának, s hívja fel a figyelmet
annak jelenére. 

A mostani tárlaton 25 zsidó
gyülekezési ház mutatkozik be, az
egész ország területérõl, illetve
határon túlról Lendváról. Zalából a
megyeszékhelyi, a pacsai, a

keszthelyi és a nagykanizsai épü-
letet örökítette meg eddig. Kézi-
munkái fényképek alapján készült
saját alapmintáról születnek. A
megnyitón elhangzott, az alkotás-
ban számos személyes momen-
tum is közrejátszott. Legnagyobb
gobelinje a Menórát, Kõtáblát és
Tóratekercset ábrázoló 130x160

centiméteres kézimunka (a jelen-
legi kiállításnak nem része). 

A február 26-ig látható tárlat ér-
dekessége, hogy a ma is mûködõ
zsinagógák az eredeti színek alap-
ján lettek kivarrva, míg a már el-
pusztultak szürke-feketék. A soro-
zat elkészítését 2004-ben kezdte
az alkotó, csupán saját önkifeje-
zésre, mely gyorsan közösségi je-
lentõséget is nyert, s tervei között
további munkák szerepelnek. 

ZSINAGÓGÁK GOBELINBEN
KÉZIMUNKÁK FÉNYKÉPEK ALAPJÁN

Magyarországi mûködõ és egykor volt zsinagógákat, illetve a
zsidó valláshoz kapcsolódó életképeket, jelképeket gobelinben
megörökítõ kiállítás nyílt a Zalaegerszegi Városrészek Mûvelõdé-
si Központjában. Siklósiné B. Judit munkáit felekezeti szempont-
ból is értékelte a megnyitó alkalmából Zoltai Gusztáv, a 
MAZSIHISZ ügyvezetõ igazgatója.

– pet –

A havonta megrendezésre ke-
rülõ talk-shownak két helyi házi-

asszonya is lesz: Karáth Anita köl-
tõ-tanár – aki már korábban is az
egyik szervezõje volt a rendez-
vénynek – és Nagy Réka esztéta,
pszichológus, aki most csatlako-
zott a teamhez.

A két zalaegerszegi szervezõ
érdeklõdésünkre elmondta: mindig
is szerettek volna valami közös

kulturális programot szervezni, így
logikusnak tûnt, hogy azt élesszék
újjá, ami egyszer már sikeres volt.
Karáth Anita elárulta: a talk-show

tulajdonképpen vele együtt „szülé-
si szabadságra ment”. Most jött el
az a szerencsés pillanat, amikor
úgy érezte, hogy érdemes folytatni
a programot. Annál is inkább, mert
nagyon sokan hiányolták, és ér-
deklõdtek nála, hogy mikor lesz
megint. Örül, hogy a szervezési
munkákat most Nagy Rékával

együtt bonyolíthatta le, akivel
egyébként is nagyon jó barátság-
ban vannak.

A pécsi születésû pszichológus
már jó ideje Zalaegerszegen él.
Azt tapasztalja, hogy igényes kul-
turális mûsorra itt is bõven van
igény. „Showmûsorok eddig is vol-
tak a városban ám, a „talk” része
lemaradt. Ezen szeretnének vál-

toztatni. A Zalai Kanapén
olyan országosan ismert
elõadók, mûvészek, mé-
diaszereplõk foglalnak
majd helyet, akiknek mun-
kájára joggal lehetünk
büszkék. A mûsor második
részében pedig mindig
lesz zalai kötõdésû szerep-
lõ is.”

Március 4-én Feke Pál
musicalszínész, Sebes-
tyén Áron jazz-zongorista,
dr. Gombos László állator-
vos kutyája, Gyömbér lesz
a vendég. Ez utóbbi Nagy
Réka szerint azért is fon-
tos, mert szeretnék nép-

szerûsíteni a Gyömbérhez hason-
ló terápiás kutyákkal végzett fej-
lesztõmunkát, akár az oktatás,
akár a pszichológia terén.

A talk-show menetével kapcso-
latban Karáth Anita elmondta: az
eddigiektõl eltérõen most lesz szü-
net is a mûsorszámok között. Ezt
pedig arra használják ki, hogy a

zsinagóga emeleti büféjét ismét
élettel töltsék meg. „Voltak idõk,
amikor igazi közösségi hely, társa-
dalmi színtér volt ez a klubhelyi-
ség. Most ezt a hangulatot kíván-
juk visszahozni. A rendezvény ide-
je alatt itt mûködik majd a büfé, és
reményeink szerint a kulisszák
mögött ismét beszélgetésekre,
kapcsolatteremtésekre kerülhet itt
sor. Egy meghitt, igényes, ám nem
feszengõs hangulatot szeretnénk
az egész mûsor idejére a hangver-
senyterembe varázsolni."

A szervezõk elmondták: kö-
szöntet jár a zsinagóga igazgató-
jának – Nagy Johannának –, hogy
befogadta a talk-showt, és hogy
partner volt az elõkészületekben.
Kiemelték azt a példa értékû
szponzori összefogást is, aminek
segítségével megvalósulhat a kö-
vetkezõ három hónap mûsora.
Nemcsak az önkormányzat, és az
önkormányzati cégek, hanem kis-
és középvállalkozások és nagy-
vállalatok is támogatják az ese-
ményt.

A tervek szerint a március 4-i
nyitány után áprilisban és május-
ban lesz még ebben a szezonban
Zalai Kanapé, majd nyári szünet
következik. Szeptembertõl aztán
újraindul a showmûsor. Az est há-
ziasszonyai annyit még elárultak:
az április rendezvény sztárvendé-
ge Kepes András újságíró lesz.

A premier elõtti sajtótájékozta-
tón Bal József elmondta: három
verses mese kapcsolódik össze
egy láda és a benne található ér-
dekes tárgyak által. Ez a bábelõ-
adás azt jeleníti meg, hogy hogyan
játszik három testvér, s hogyan ke-
rekednek izgalmas történetek az-
által, hogy egy láda mélyérõl kü-
lönféle tárgyak kerülnek a kezük-
be.

Mindhárom mese más-más
bábtechnikát igényel: ujjbábok,
árnyjáték és egy nagy kabát segít-
ségével zajlik az elõadás. Megele-
venedik egy nyuszi, egy királylány
és egy sárkány története is.

Pénteken Griff Bábszínház
színpadán Balázs Nóra, Benkõ
Zsuzsanna és Medgyesi Anna
játssza a három „világgá indult"
testvért.

LÁDAFIA A GRIFFBEN
PREMIER A BÁBSZÍNHÁZBAN

Egy három történetbõl álló mesefüzérrel folytatódik a Griff
Bábszínház idei elõadás-sorozata.  A Ládafia címû, magyar nép-
meséken alapuló bábjátékot Bodnár Zoltán írta, és Bal József
rendezte. A bemutató elõadásra február 21-én kerül sor.

RÁTALÁLTAK A „KIRÁLYFIRA”
SZERET JÁTSZANI, VANNAK SZEREPÁLMAI

Nem csak a királyfiruha, de a szerep is rá lett szabva. Gyermek-
kora kedvenc meséje és a számára legkedvesebb musical mûfaj
találkozott a Koldus és királyfi címû darabban, melyet Székesfe-
hérváron játszik a Vörösmarty Színház társulata. Az egyik fõsze-
replõre, a zalaegerszegi Lehotai Miksára egy évnyi válogatás után
találtak rá. A 16 éves fiúnak nem ez az elsõ sikeres castingja, ahol
elsõ látásra/hallásra megnyerte a stáb szimpátiáját. A Hevesi-szín-
házban is találkozhattunk már vele fõszereplõként.

ISMÉT VENDÉGEK ÜLHETNEK A ZALAI KANAPÉRA
A HANGVERSENYTEREMBEN FOLYTATÓDIK A TALK-SHOW
Néhány évnyi szünet után március 4-én folytatódik a Zalai Ka-

napé címû kulturális talk-show. A népszerû rendezvénynek ezen-
túl a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem ad majd otthont. Az
estek házigazdája ezúttal is Turczi István költõ, mûsorvezetõ
lesz, akinek a Duna TV-n már ment egy hasonló mûsora.

Lehotai Miksa

A Zala Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány Magyaror-
szág–Horvátország IPA Határon
Átnyúló Együttmûködési Prog-
ram 2007–2013 keretében meg-
valósuló EU Compass2 projekt-
jében a projektpartnerekkel kö-
zösen virtuális pályázati felhívást
hirdetett meg magasan képzett
munkanélküliek és vállalkozások
körében.

A pályázóknak el kellett ké-
szíteniük a jövõbeli fejlesztési
tervük koncepcióját, költségveté-
si tervét. A januári benyújtási ha-
táridõt követõen a projektpartne-
rek értékelték a beérkezett pá-
lyázatokat. A felhívás három hor-
vát gyõztese február 17–21. kö-
zött szakmai gyakorlati héten
vesz részt a ZMVA-nál, ahol se-
gítik õket projektjük részletes ki-
dolgozásában.

„KÖZÖSEN A SIKERES EU RÉGIÓÉRT – EU COMPASS2”

Virtuális felkészítõ pályázat
uniós források lehívására

A korábban sikeresen lezajlott EU Compass projekt eredmé-
nyeire és tapasztalataira építve a Zala Megyei Vállalkozásfejlesz-
tési Alapítvány a Magyarország–Horvátország IPA Határon Át-
nyúló Együttmûködési Program 2007–2013 program keretében
EU Compass2 elnevezéssel folytatja a megkezdett munkát.



A legrutinosabb versenyzõk –
Büky-Erdõs Norbert (2000) és Pol-
gár Attila (1999) – hozták is a kö-
telezõ érmes helyezéseket. Elõb-
binek  50 m háton sikerült 2. he-
lyen célba érnie, 100 m gyorson
pedig bronzérmet begyûjtenie.
Polgár Attila két bronzéremmel
térhetett haza, melyeket hosszabb
távokon, 400 m vegyesen és 1500
m gyorson sikerült elérnie.

A fiatalabbak közül Betlehem
Dávid (2003) (képünkön) négy
versenyszámban állított fel új me-
gyecsúcsot a 11 éves korosztály-
ban: 400 m gyorson még a szom-
bati, a régióválogatott számára
rendezett felmérõ versenyen
úszott jó erõben, majd vasárnap
100 m gyorson nyert aranyérmet
(1:09,23), 100 m háton (1:15,50)
és 1500 m gyorson (20:03,05) pe-
dig a második helyen végzett.

Ugyancsak aranyéremmel tér-
hetett haza Horváth Gréta (2004),
akinek minden versenyszámában
termett egy érmes helyezés: 100
m mellúszásban sikerült kivívnia
az elsõ helyet, de ezenkívül 400 m
gyorson egy ezüstöt, valamint 100

m gyorson és 100 m háton 1-1
bronzérmet is szerzett.

Betlehem Dorka a „gyilkos”
1500 méteren 2. helyezést vívott ki
magának, 400 m gyorson pedig
bronzérmes idõvel csapott célba.
200 m háton is alig csúszott le a
dobogóról, ideje a 4. helyezéshez
volt elég.

Ki kell még emelni Gaál Leven-
te szereplését. A zalaegerszegi
paraúszó az épek táborában is ki-
válóan megállta helyét: 50 m mell-
úszásban 2., 50 m háton 4., 100 m
gyorson pedig 7. helyen ért célba.
További érmes helyezést ért el
Csiszár Lili, õ 100 m pillangón 2.
lett. A közeli verseny arra is lehe-
tõséget nyújtott, hogy a legfiata-
labb úszók is bemutatkozzanak, il-
letve megismerkedjenek a ver-
senykörnyezettel. Közéjük tarto-
zott Büki Virág (2005) és Sheffer

Eszter (2007) akik 50 m háton
egy-egy ezüstéremmel térhettek
haza. A fiúk közül Erõs Noel mu-
tatkozott be, aki háton és mell-
úszásban úszott ügyesen.

Az úszóklubnál edzõváltás vált
szükségessé, Lõrinc Brigitta he-
lyett január közepétõl Vágvölgyi
Viktória segíti Horváth Csaba ve-
zetõedzõ és Horváth Tamás után-
pótlásedzõ munkáját.
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HATÁRON ÁTNYÚLÓ KAPCSOLATOK

ERÕSÍTÉSE AZ OKTATÁSBAN
Az Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. képviselte Zala megyét

abban a Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttmûködési
Program 2007–2013 keretében megvalósult projektben, amely két horvát
és egy magyar szervezet együttmûködésével jött létre. 

A projekt egyik fõ célja a gyerekek megújuló energiákhoz és környezet-
védelemhez kapcsolódó tudásszintjének növelése, amelynek eléréséhez
modern oktatástechnikai eszközök – interaktív táblák – kerültek elhelyezésre
a kiválasztott zalai és horvát általános iskolákban.

A projekt megvalósítása során az ismeretek bõvítése mellett a határon
átnyúló kapcsolatok erõsítése is hangsúlyos szerepet kapott. A projektbe
bevont három Zala megyei általános iskola diákjai és tanárai egy workshop
keretében személyesen is tapasztalatokat szerezhettek a horvátországi Kop-
rivnicán az ottani iskolák környezetvédelemhez kapcsolódó tevékenységei-
rõl, valamint arról, miként épül be a tananyagba a fenntartható fejlõdés
oktatásához szükséges ismeretanyag. A horvát tanárok és diákok szintén el-
látogattak Magyarországra, ahol megismerkedhettek a kisiskolák sajátossá-
gaival és az itteni környezeti nevelési módszerekkel is. A projekt zárásaként
a határ menti általános iskolai diákok között egy online Fenntartható Fejlõ-
dés Kvíz került megszervezésre, amelyet követõen a gyerekeknek ismét le-
hetõségük nyílt a videokonferencia-kapcsolaton keresztül egymás jobb
megismerésére.

A projekt 2014. február végén zárul, további információk és az online
kvíz elérhetõk az EduTech projekt hivatalos honlapján: http://edutech-
project.com/hu/

Az újságcikk tartalma az Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
kizárólagos felelõssége, és semmilyen körülmények között nem tekinthetõ
az Európai Unió és/vagy az Irányító Hatóság hivatalos álláspontjának.

– Az alapszakaszban
megszerzett harmadik
helyünk a valós erõvi-
szonyokat tükrözi – han-
goztatta Gáll Tamás, a
csapat vezetõedzõje. –
Sõt, véleményem szerint
az MTK kerete is jobb a
miénkénél. Tudomásul
kell vennünk, hogy az el-
múlt év nyarán különbö-
zõ okok miatt meghatározó játéko-
sok távoztak tõlünk. Nem tudtuk
pótolni õket. Ráadásul a sérülések
sem kerültek el minket. Ambrus
kezdte a sort, a legutóbbi találko-
zón pedig légiósunk, Knezevics
szenvedett súlyos sérülést. Pedig
egyébként is kevesen vagyunk.

Természetesen ezért is
fogadtam el Darida Csil-
la ajánlkozását, aki bizo-
nyítja, hogy amatõrként
is valóban segítségére
van a csapatnak, ami ki-
csit kritika a többiekre
nézve.
– Egyértelmûen anyagi
okokra vezethetõ
vissza a gyengébb

játékoskeret?
– A ZTE-nél mindig érvényesült

az addig nyújtózkodunk, ameddig
a takaró ér. Ez idén sincs más-
képp. Csapatként kellene többet
nyújtanunk, mivel nálunk egyetlen
poszton sem található vezéregyé-
niség, aki eldöntené a mérkõzést.

Sajnos, az alapszakasz során
nem sokszor jött össze a jó csa-
patteljesítmény.

– Többen a bajnokság végén
a 6. helyrõl álmodoznak…

– Álmodozni lehet, de  a nyolc
közé kerüléssel is elégedett len-
nék.

– A középszakasz során a pa-
pírforma alapján a Cegléd le-
gyõzésére mutatkozik csak reá-
lis esély…

– Azért finomam kell bánni ez-
zel a dologgal. Természetesen
igyekszünk a legtöbbet kihozni a
középszakaszból. Sportemberek
vagyunk, de tisztában kell lenni a
realitásokkal is. A ZTE csapata az
elmúlt évinél gyengébb, de én a
jelenlegi együttest is a magamé-
nak érzem. A lányokkal nincsen
gondom, küzdenek, hajtanak, de
sajnos vezér nélkül nem vagyunk
többre képesek. Azért remélem,
hogy okozunk még kellemes
meglepetést, s a legjobb 8 között
ott leszünk.

ZTE NKK: EZ A REALITÁS
A 8 KÖZÉ JUTÁSSAL IS MEGELÉGEDNÉNEK

Befejezõdött az alapszakasz a  nõi kosárlabda-bajnokság élvo-
nalában.  A ZTE NKK  együttese az NB I-ben a  harmadik helyen
zárt. A hazai mezõnyhöz a középszakasz során csatlakozik   a
nemzetközi bajnokságban  szerepelt öt csapat.  Az erõviszonyokat
tekintve még kevesebb ZTE gyõzelem születhet. Természetesen a
bravúr lehetõségét nem szabad  kizárni, de az eddigi szereplés
alapján elmondható, hogy az idei csapat gyengébb  a tavalyinál.

ARANYAK ÉS MEGYECSÚCSOK
Az idei év elsõ regionális úszóversenyét február 2-án rendez-

ték Szombathelyen, ahol az EuropTec–Zalaviz ZÚK 14 versenyzõ-
vel állt rajthoz.

MEGHÍVÓ
Az EZE Lokálpatrióta Klubja

FEBRUÁR 20-ÁN (CSÜTÖRTÖKÖN) 17 ÓRAKOR
a Göcseji Múzeumban tartja következõ összejövetelét.

Téma: Zalaegerszeg a számok tükrében.
Elõadó: Szekeres Jánosné képviseleti vezetõ

(Központi Statisztikai Hivatal Gyõri Igazgatósága).
* * *

A ZALAI FÉSZEK KÖR FARSANGI FOGLALKOZÁST TART
a Göcseji Múzeumban gyermekes családok részére.

IDÕPONT: FEBRUÁR 22. 9–12 ÓRÁIG.
Teaház, népi játékok, közös ének, tánc.

A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak a szervezõk. 

– Az 1994–95-ös bajnoki idény-
ben kerültem a ZTE férfi kosárlab-
dacsapatához – emlékezik a kez-
detre dr. Szalai Zoltán (képünkön
jobbról). – Egy-két éven át
Bita László kollégámmal
láttuk el a csapat körül az
orvosi feladatokat, aztán
egyedül maradtam.

A kosárlabdához való
kötõdése persze nem a ki-
lencvenes években kez-
dõdött, az általános és kö-
zépiskolában aktívan ko-
sárlabdázott. Bár nem
szerette a center posztot,
magassága miatt itt vették
számításba. Szegeden
járt egyetemre, ez idõ
alatt már csak a nézõtér-
rõl figyelte a játékot. Az el-
múlt húsz év során nem
akadt egyetlen játékos sem, aki
nem fogadta el tanácsait. Tudták,
a doktor úr jót akar nekik, hogy mi-
nél elõbb a pályán lehessenek,
játszhassanak.

– Képletesen szólva annak örü-
lök a legjobban, amikor munka

nélkül vagyok – folytatta dr. Szalai
Zoltán. – Ilyenkor nincs sérült, be-
teg a csapatban, s a maximumot
hozhatják ki magukból a fiúk.

Elmondja, hogy szíve szerint
sérült, beteg játékost nem enged-
ne pályára. Mûködése során bizo-
nyos határig kötött már kompro-
misszumot, ami bejött. Hiába, néz-
ni kell az egyén és a csapat érde-
keit is.

– Az elmúlt húsz év alatt gya-
korlatilag 20 csapattal dolgoztam
együtt – emlékezett tovább dr.
Szalai Zoltán. – Mindegyik társa-
ság a szívemhez nõtt. Az edzõkkel
is jó kapcsolatot ápoltam. Az állan-
dóság híve vagyok, így egy-egy
idény végén mindig szomorú vol-

tam, hogy változott a
játékoskeret. A 2010-es
bajnoki címnél az elõzõ
évi keret alig változott,
talán ennek is köszön-
hettük az aranyérmet, no
meg annak, hogy a sérü-
lések is elkerülték a csa-
patot. Egy-egy sikernél
örültem, hogy az érmek-
ben kicsit a munkám is
benne van. A csapatnál
nem csak a sérültekre,
betegekre figyelek, ha-
nem többek között élet-
módbeli, tanácsokkal is
ellátom a játékosokat.

Az elmúlt 20 év során
nagyszerûen érezte magát a ZTE
kötelékében, amíg szükség lesz
munkájára, igénylik segítségét,
marad. Azután jöjjenek a fiatalok.
Dr. Szalai Zoltán tettrekészségét
látva elmondhatjuk, hogy még so-
káig ott lehet a csapat mellett.

ANNAK ÖRÜL, HA NINCS MUNKÁJA
HÚSZ ÉV A KOSÁRLABDÁZÓK MELLETT

A Zala Megye Kosárlabdázásáért díjat vehette át nemrég dr.
Szalai Zoltán, a  Zalakerámia ZTE  férfi kosárlabdacsapatának or-
vosa. Sokan vélték úgy, itt volt az ideje, hogy munkáját elismerjék.  

A Sport XXI. gyermekatlétikai
program keretében a Zalaszám
Sportiskola 200 gyermek kor-
csoportos tanulója látványos
atlétikai programot mutatott be
az egerszegi Landorhegyi
Sportiskola tornacsarnokában.

Szakály István ügyvezetõ
igazgató tematikusan mutatta be
a közönségnek a Zalaszám ZAC
bajnokait, válogatott sportolóit, a
16 tagú tantestületet, a klub el-
nökségét, a bázis iskolák igaz-
gatóit, az egyesületet támogató
gazdasági és politikai vezetõket.
A szülõk közvetlen megismer-
hették, hogy a család-iskola-
klub hármas mellett milyen erõ-
feszítéseket tesznek a klub tár-
sadalmi tisztségviselõi, hogy a
400 fiatal jó körülmények között
tölthesse szabad idejét, a verse-
nyeken pedig bemutathassa tu-
dását. 

A rendezvényen Vigh László
országgyûlési képviselõ és
Balaicz Zoltán alpolgármester to-
vábbi támogatásáról biztosította

Zalaegerszeg egyik legnagyobb
civil szervezetét. A színes, látvá-
nyos bemutatót a Zalaszám ZAC
edzõi és élsportolói tanították be.

A JÖVÕ BAJNOKAI A LANDORHEGYIBEN

ZTK FMVas–SKV Rot Web Zerbst (német) 2:6 (3623-3628)
Bajnokok Ligája férfi tekemérkõzés, a 4 közé jutásért, második mérkõzés.

Alba Fehérvár–Zalakerámia ZTE KK 113-83 (28-22, 37-21, 27-20, 21-20)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Székesfehérvár, 1300 nézõ.

PEAC Pécs–ZTE NKK 54-61 (9-13, 13-8, 20-19, 12-21)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Pécs, 600 nézõ.

Z. Csuti Hydrocomp SK–Mátyásföldi LTC 5:7
NB I-es sakkcsapatmérkõzés, Zalaegerszeg.

Kelen SC–Göcsej SK 5-6 (2-2)
NB II futsalmérkõzés. Budapest, Hosszúréti Sportcsarnok.



8 Hirdetés

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA AJÁNLATAI:
GYULAI KOLBÁSZFESZTIVÁL márc. 29–30. 24.900 Ft/fõ 

PRÁGA gazdagon máj. 16–18. 39.900 Ft/fõ

ERDÉLY kulturális és természeti szépségei
máj. 27–jún. 1. 68.900Ft/fõ

Bajor kastélyok és tiroli hegyek varázsa
máj. 23–25. 45.900 Ft/fõ

DÉL-ALFÖLD rejtett kincsei (pünkösd)
jún. 6–8. 32.900 Ft/fõ 

Észak-olasz tóvidék és mûemlék városok (pünkösd)
jún. 5–9. 74.500 Ft/fõ

Salzburg–Königsee–Grossglockner
jún. 27–29. 41.900 Ft/fõ

Dolomitok és Dél-Tirol gyöngyszemei
júl. 3–6. 69.900 Ft/fõ 

DALMÁCIA városai – TROGIRI pihenés
júl. 1–5. 55.900 Ft/fõ

BALTIKUM „fehér éjszakák” Szentpéterváron (félpanzió)
júl. 2–12. 239.900 Ft/fõ

SVÁJCI körutazás júl. 29–aug. 3. 121.900 Ft/fõ

ELÕFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY!

Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat igény esetén
készséggel postázzuk. Bõvítettük belföldi és egynapos
program kínálatunkat is!

(SZÉP-kártya és
ajándék Erzsébet-

utalvány-elfogadóhely.) Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11.
(Bella Pizzéria mellett)

cipõboltokban!
Németnyelv-tanár nyelvtanítást,

nyelvvizsgára felkészítést, korre-

petálást vállal.

Telefon: 30/902-4426.

Népmûvészeti boltból meg-

maradt termékek olcsón eladók

(kerámia, textil).

Telefon: 30/265-9169

Zalaegerszegi kft. irodai
munkára, pontos, megbíz-
ható,  MUNKATÁRSAT KE-
RES. Gépírás, exel táblázat
kezelés feltétel.

Fényképes önéletrajzát a
hosszutavumunkaazon-
nal@gmail.com email címre
várjuk 2014. február 23-ig.


