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25 éves a városi újság

POLITIKAI HIRDETÉS

„Lépj közelebb" címmel esélyegyenlõségi napot rendezett a
Zala Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház a Moz-
gássérültek Zala Megyei Egyesületével karöltve. A rendez-
vénynek immár második alkalommal a Zala Pláza volt a hely-
színe, ahová mozgáskorlátozottakat, látás és hallássérülteket,
valamint a Mandulavirág Fogyatékkal Élõk Református Gon-
dozóháza lakóit várták a szervezõk.

A sérült emberek programon való részvételét egész nap ön-
kéntes diákok segítették, a Kölcsey-gimnázium és a Csány-
szakközépiskola tanulói. A minden érintett hétköznapjait bemu-
tató kisfilmeken túl, az érdekvédelmet erõsítendõ kerekasztal-
beszélgetésre került sor, ahol a helyi aktualitásokat tárgyalták
meg, fõként a közlekedés területét érintve. A diskurzuson részt
vett Doszpoth Attila alpolgármester is.

A fellépõk között volt és a korábbi évhez hasonló sikert ért
el a Rolling Country kerekes székes tánccsoport. A napot kö-
zös, figyelemfelkeltõ futás zárta, melyet elsõ alkalommal ren-
deztek meg Zalaegerszegen. 

A polgármester elmondta: ha-
marosan lejár a színház igazga-
tójának mandátuma, így év vé-
gén új pályázatot kell kiírni; a vá-
ros azonban nem tervez válto-
zást. Elégedettek vagyunk az itt
zajló munkával, visszaigazolja
mindezt a közönség bizalma és
szeretete is – fogalmazott. Siker-

ként könyvelhetõ el, hogy az el-
múlt években nõtt a bérletesek és
a jegyeladások száma. A polgár-
mester örül, hogy a színház min-
denféle nézõi igényt ki tud elégí-
teni; ifjúsági és zenés darabok,
vígjátékok és komolyabb színmû-
vek egyaránt mûsorra kerülnek.

(Folytatás az 5. oldalon.)

A JÖVÕ ÉVADRÓL
A jövõ évad mûsortervérõl és az idei év fontosabb történései-

rõl számolt be dr. Besenczi Árpád, a Hevesi Sándor Színház
igazgatója az elmúlt héten. A sajtótájékoztatón részt vett Gyutai
Csaba polgármester is, aki az intézmény fenntartójaként úgy
nyilatkozott: elégedett a színház teljesítményével.

– pet –

A részletekrõl sajtóbejárás kere-
tében számoltak be a város vezetõi
a piac melletti Virágudvarnál, ahol
épp zajlanak az építési munkálatok.
Mint azt Vigh László országgyûlési
képviselõ elmondta: a projekt ele-
mei közül a Virágudvar az, amelyik
70 százalékban már elkészült. Az
építkezést segíti a kedvezõ idõjárás

is. Reméli, hogy a zalaegerszegiek
kedvelt helye lesz majd ez az üzlet.

Gyutai Csaba polgármester sze-
rint a város egyik érdekes színfoltja
lesz a Virágudvar, és a folyamato-
san fejlõdõ Piac tér. A program töb-
bi elemével kapcsolatban úgy nyi-
latkozott: a leglátványosabb válto-
záson minden bizonnyal a Dísz tér
esik majd át. A felújítással egy régi
álom válik valóra, hiszen egy impo-

záns, pihenésre és szórakozásra
egyaránt alkalmas közösségi tere;
vagyis igazi fõtere lesz Zalaeger-
szegnek. A városrehabilitáció össz-
költsége közel 750 millió forint,
melynek 97 százaléka uniós forrás,
a többi három százalék pedig ön-
erõbõl valósul meg. 

Balaicz Zoltán alpolgármester,
a térség önkormányzati képviselõ-
je szintén örömtelinek tartja a fej-
lesztéseket, hiszen mint fogalma-
zott: gyerekkorában sok idõt töltött
ezeken a belvárosi utcákon, és a
piac körül, így jó látni, hogyan vál-
tozik, fejlõdik a környék.

(Folytatás a 3. oldalon.)

JÓ ÜTEMBEN ÉPÜL A VIRÁGUDVAR
ELINDULT A BELVÁROS-REHABILITÁCIÓ MÁSODIK ÜTEME

Hivatalosan is megnyílt a komplex belváros-rehabilitációs prog-
ram második üteme. A Dísz tér, a városháza elõtti tér, a Vásár-
csarnok és a Virágudvar felújítását, valamint a belvárost teher-
mentesítõ út továbbépítését, és 15 üzlet homlokzatának egysége-
sítését magába foglaló projekt várhatóan 2014 õszén fejezõdik be.

Az idei évad klasszikus komédiája: a Võlegény.



Bajnai Gordon kifejtette: a Fi-
desz számos csapást mért a vá-
lasztási rendszer tisztaságára.
„Magyarországon egy tisztesség-
telen választási rendszerben kell
elindulnia a jelölteknek, és ilyen
körülmények között kell helytáll-
niuk".  Sértõnek tartja többek kö-
zött, hogy a külföldön élõ, de Ma-
gyarországon állandó lakhellyel
rendelkezõ, már közel 500 ezer ál-
lampolgár nem tud levélben sza-
vazni, míg azok, akiknek nincs
magyarországi lakóhelye, de van

állampolgársága, õk levélben sza-
vazhatnak. Hozzátette: az ország
akkor tud talpon maradni, ha vis-
szatér a remény és a rend, de ezt
a mostani kormánytól nem lehet
várni.

Major Gábor szerint Zalaeger-
szegen a jobboldal történelmi le-
hetõséget halasztott el, nem tudta
kihasználni a kétharmados több-
ségét a parlamentben és az or-
szággyûlési képviselõk lobbiereje
sem volt elégséges. A város gaz-
dasági helyzete az elmúlt évek so-
rán nem javult, ezért programjá-
ban több olyan pont szerepel,
amely elõbbre vinné Zalaegersze-
get és környékét a fejlõdés útján.
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CSÁCSI TAVASZ – 2014
ÁPRILIS 11. – PÉNTEK

11.00 Irodalmi összejövetel az Énekmon-
dó együttessel

16.00–18.00 Kézmûves-foglalkozás a könyvtár-
ban – felnõtteknek 
Húsvéti szokások felelevenítése
A részvétel díjtalan, anyagot és esz-
közt biztosítunk.

ÁPRILIS 12. – szombat – BORVERSENY

19.00 XII. Csácsbozsoki borverseny – az
Izsák Imre Általános Iskolában
Szakmai elõadás

Borbírálat és eredményhirdetés
Borkóstoló – vacsora – vidám kö-
zösségi est

A borversenyre szánt borokat – fajtánként 2x5 dl –
2014. 04. 12-én, 15.00 és 16.00 óra között lehet lead-
ni az Izsák ÁMK-ban. A borbírálat 16.00-kor kezdõdik.

ÁPRILIS 14. – HÉTFÕ

13.30–16.30 Kézmûves-foglalkozás gyermekek-
nek a húsvét jegyében. 
Helyszín: Izsák-könyvtár. A részvé-
tel díjtalan, anyagot, eszközt biztosí-
tunk.

Elérhetõségek: Horváthné Csõre Ildikó: 511-927/15
mellék vagy 30/769-9849. Herkliné Ebedli Gyöngyi:
511-926 vagy 30/237-4844.

BÖLCSI-KÓSTOLGATÓ – 2014
2014. április hónapban is sok szeretettel várjuk az érdeklõdõ

szülõket, nagyszülõket, leendõ bölcsiseket az Egyesített Böl-
csõdék tagbölcsõdéiben a bölcsikóstolgatókon.

Cseperedõ-bölcsõde: 2014. április 5. 9–12 óráig 

A DÉLELÕTT SORÁN LEHETÕSÉG NYÍLIK:
• Megismerkedni a leendõ gondozónõkkel
• A bölcsõdei élettel
• A bölcsõde épületével, a csoportszobákkal, játékokkal

Minden, a bölcsõdei élettel, felvétellel kapcsolatos kérdésükre
választ kaphatnak!

ZALAEGERSZEG-ANDRÁSHIDA REPÜLÕTÉR

ZAJGÁTLÓ VÉDÕÖVEZETÉNEK KIJELÖLÉSE
A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala hatósági

eljárást folytat Zalaegerszeg-Andráshida repülõtér zajgátló
védõövezet kijelölése tárgyában.

Az eljárás keretében elkészült a „Zajvédelmi dokumentáció,
akusztikai számítások Zalaegerszeg-Andráshida repülõtér zajgátló
védõövezetének kijelölésére” tartalmú, a Légügyi Hivatal által zára-
dékolt dokumentáció, amely megtekinthetõ 2014. április 1–30. nap-
ja között hivatali munkaidõben a Polgármesteri Hivatal Városfej-
lesztési és Tervezési Osztályán (Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u.
17–19., II. emelet 211. szoba).

Az eseményen többek között a
kínzó testi és lelki tünetek enyhíté-
sérõl, a szociális ellátórendszer-
ben megvalósítható palliatív lehe-
tõségekrõl, valamint a gyermekek
és serdülõk palliatív ellátásáról
kaphattak információkat a résztve-
võk. A nyitóünnepségen a számos
szakember mellett köszöntötte a
résztvevõket Gyutai Csaba polgár-
mester és Vigh László országgyû-
lési képviselõ, és ekkor adták át a
Polcz Alaine Emlékérmet is.

A hospice a súlyos betegségük

végstádiumában lévõ, elsõsorban
daganatos betegek humánus ellá-
tását jelenti, amely magában fog-
lalja a testi és lelki fájdalmak eny-
hítését, a fizikai és szellemi aktivi-
tás támogatását. A palliatív ellátás
a terminális-gyógyíthatatlan be-
tegségben szenvedõ betegek fáj-
dalmának enyhítésére irányuló ke-
zelések összessége.

Magyarországon 90 otthoni el-
látó szolgálat mûködik. A szakem-
berek a nap 24 órájában rendelke-
zésre állnak.

„NEM VAGYUNK EGYEDÜL”
A HOSPICE-PALLIATÍV EGYESÜLET KONGRESSZUSA

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület Zalaegerszegen tartotta
XI. országos kongresszusát, melynek mottója „Nem vagyunk
egyedül” volt. A háromnapos rendezvény célja a kiemelten vég-
stádiumban lévõ betegek hatékonyabb ellátása, együttmûködés
kialakítása az egészségügyi és szociális ellátórendszerekkel. Vigh László elmondta: az ön-

kormányzati rendszer az elmúlt 24
évben jól mûködött, de finomítá-
sokra szorult. Erre az elmúlt négy
évben sor került, olcsóbb és átlát-

hatóbb lett a rendszer. Csökkent a
képviselõk száma a megyei és te-
lepülési önkormányzatoknál, és a
parlamenti képviselõk száma is
386 fõrõl 199 fõre csökkent. Fel-
adatfinanszírozást vezettek be, és
az állam átvállalta a települések-
nél felhalmozódott adósságot. Sok
vita elõzte meg az adósságkon-
szolidációt, hiszen több önkor-
mányzat, melyek nem adósodtak
el, jelezték, igazságtalan lenne, ha
õk kimaradnának a támogatások-
ból. Így ezek a települések kiegé-
szítõ támogatást kaptak. Zala-
egerszegtõl mintegy 2,7 milliárd
forint adósságot vett át az állam.
2012-ben 800 millió forint kiegé-
szítõ támogatást kapott a zalai
megyeszékhely, a múlt évben pe-
dig 1,3 milliárd központi támoga-
tásban részesült.

Gyutai Csaba elmondta, az
adósságkonszolidációnak köszön-
hetõen az idei évben 250 millió fo-

rint szabad forrás keletkezett, ezt
az összeget a város mûködtetésé-
re, gazdaságfejlesztésre, munka-
helyteremtésre, infrastruktúra ki-
építésére, az ipari parkok fejlesz-

tésére fordítják. „2014-ben stabi-
lan látjuk a jövõt” – fogalmazott a
polgármester. 

VÁROSFEJLESZTÉSRE FORDÍTJÁK
BIZONYSÁGLEVELET ADOTT ÁT VIGH LÁSZLÓ
Az elmúlt héten lezárult az önkormányzati adósságkonszolidá-

ció folyamata. Az adósságátvállalásról szóló miniszterelnöki bi-
zonyságlevelet Zalaegerszeg számára Vigh László országgyûlési
képviselõ adta át Gyutai Csaba polgármesternek.

A KORRUPCIÓ ELLEN
JOBBIK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓN

Aktuális belpolitikai kérdések-
rõl beszélt sajtótájékoztatóján Pe-
te Róbert, a Jobbik országgyûlési
képviselõjelöltje. Mint fogalma-
zott, „döbbenetesnek” tartja,
hogy Orbán Viktor a magyar–
arab gazdasági fórumon a ma-
gyar munkaerõ olcsósságát
emelte ki az arab befektetõk elõtt.

A Jobbik azt örömmel vette,
hogy Zalalövõn megvalósult a rég-
óta várt elkerülõ út, ugyanakkor ki-
fogásolta, hogy a kivitelezést a
Közgép nyerte, amelynek nincs
egyáltalán zalai kötõdése. A zalai
cégek és helyi munkások ismét
hátrányba kerültek – fogalmazott
Pete Róbert, aki hangsúlyozta: a
korrupció visszaszorítása érdeké-
ben a Jobbik eltörölné a képviselõk
mentelmi jogát, és bevezetnék a
vagyonosodási vizsgálatot. Végül
jelezte: Mivel Vigh László nem eb-
ben a választókerületben él, szíve-
sen beszélgetne vele elképzelései-
rõl, a következõ ciklus tennivalóiról.

ZALAEGERSZEGEN, A RÁ-
KÓCZI ÚTON, a belvároshoz közel
eladó ez a jó állapotú, 58 m2 alap-
területû, riasztóval ellátott amerikai
konyha+nappali,
fürdõszoba, WC
elrendezésû, erké-
lyes lakás, zárt ud-
varban gépkocsi-
beállóval. 

Érdeklõdni:

30/622-9816

POLITIKAI HIRDETÉS

A VÁLASZTÁSI RENDSZER HIBÁIRÓL
BAJNAI GORDON ZALAEGERSZEGEN

Az Együtt-PM Szövetség vezetõje, Bajnai Gordon zalai látogatása
során Zalaegerszegen tartott sajtótájékoztatót, ahol Major Gábor
(Zalaegerszeg) és Göndör István (Nagykanizsa) képviselõjelöltek is
szóltak programjukról, a baloldali összefogás szükségességérõl.

A CSIPKE ÜZLETHÁZ ELSÕ
EMELETÉN 18 NÉGYZET-
MÉTERES ÜZLETHELYISÉG

BÉRBE ADÓ.
ÉRD.: 06-20/490-3009
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JÓ ÜTEMBEN ÉPÜL A VIRÁGUDVAR
ELINDULT A BELVÁROS-REHABILITÁCIÓ MÁSODIK ÜTEME

HORGÁSZVIZSGA
A Horgászegyesületek Za-

la Megyei Szövetsége a Zala
Megyei Kormányhivatal
Földmûvelésügyi Igazgató-
ságával létrejött megállapo-
dás alapján, Zalaegerszegen
és Nagykanizsán megkezdi
horgászvizsgáztatási tevé-
kenységét.

Az állami horgászvizsga
írásbeli és szóbeli részbõl áll,
díja: 3 ezer 500 forint. Zala-
egerszegen a vizsga idõpontja
2014. április 14. és április 23.
(vizsgahelyszín: Belvárosi
Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola, Petõfi
Székhelyiskola, Zalaegerszeg,
Kosztolányi u. 17–21.). Jelent-
kezési és befizetési határidõ:
április 7., illetve április 16. Je-
lentkezési lap megtalálható a
horgászboltokban, vagy letölt-
hetõ a szövetség weboldaláról.

A vizsga anyaga, rendje, va-
lamint a jelentkezéssel és vizs-
gával kapcsolatos információk
megtalálhatók a www.zalaihor-
gasz.hu weboldalon.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Bertók Sándor fõépítész felele-

venítette a belváros-rehabilitációs
program elõkészületeit is, és meg-
köszönte a civilek, szakmai szerve-
zetek és a lakosság segítségét. Az
egyes terveket már 2006 óta folya-
matosan hirdeti a város különbözõ
fórumokon, így a zalaegerszegiek
idõben értesülhettek a készülõ vál-
tozásokról, és több nyilvános vita
alkalmával véleményezhették is az
elképzeléseket. A Dísz tér megújí-
tásán túl a rehabilitációs program
egyik nem titkolt szándéka volt az
is, hogy a Kazinczy tér mögötti
részt és a Piac teret – vagyis az
egykori városmagot – újra beinteg-
rálják a belvárosba. Mint mondta:

sajnos a ’70-es évek hibás város-
fejlesztése a Balatoni és a Rákóczi
út kiépítésével elvágta ezt a részt a
belvárostól, megszüntetve így a
Kazinczy teret, ami a Zalaegerszeg
egyik fontos színhelye volt. 

A Virágudvar építése néhány hó-
napon belül befejezõdik, április vé-
gén pedig elindul a Dísz tér és a vá-
rosháza elõtti tér átépítése is. A köz-
beszerzési eljárások már zajlanak.

Ami az épülõ Virágudvart illeti:
a tervezésnél szempont volt, hogy
az épület illeszkedjen a Vásár-
csarnokhoz, és egy egységes
épületegységet alkossanak.
Ugyanakkor önállóan is üzemel-
hessen. A háromszög alakú terüle-
ten a nyitott és zárt terek váltakoz-
va szolgálják majd ki a vevõket, hi-
szen udvari és fedett elárusító-
részt is kialakítanak. A fõépület a
Munkácsy és a Szeglet utcák sar-
kán épült fel, mindkét irányban nyi-
tott ablakkirakatokkal.

Bertók Sándor a belváros fejlesztésérõl szólt.

– Antal Lívia –

A megyeszékhely hosszú távú
fejlõdésében szerepet játszó té-
nyezõk közül elsõként a közleke-
dési infrastruktúra fejlesztését em-
lítette. A Szombathely–Zalaszent-

iván vasútvonal korszerûsítése, a
76-os és a 86-os fõutak felújításának
folytatása, az M8-as és az M9-es
gyorsforgalmi utak további szaka-
szainak megépítése egyaránt ki-
emelt jelentõségû Zalaegerszeg
gazdaságában, hiszen a városban
mûködõ cégek könnyebben eljut-
hatnak nyugat-európai megrende-

lõikhez. A polgármester szólt arról
is, hogy a meglévõ négy mellé egy
új, négyszáz hektáros ipari parkot
kívánnak létrehozni a régi lõtér
környékén. Ennek lehetõségét az
adja, hogy a megyeszékhely
7,2–7,5 milliárd forintot használhat

fel gazdaságfejlesztésre a 2014–
2020-as uniós idõszakban. 

A polgármester úgy vélekedett,
a 21. század legfontosabb iparága
az ipari elektronika lesz. Éppen
ezért kitörési pont lehet a város
gazdasága számára a már hagyo-
mányokkal rendelkezõ gépipar és
elektronikai ipar továbbfejlesztése,

továbbá az autóipari beszállítói te-
vékenység megerõsítése, a feldol-
gozó- és a könnyûipar térnyerésé-
nek segítése. Ezt szolgálja az in-
novációra épülõ kutatásfejlesztés.
A méréstechnika és gépipari gyár-
tástechnológia terén büszkélked-
het kiváló eredményekkel a zala-
egerszegi Technológiai Centrum,
melynek munkájába mérnökhall-
gatók is bekapcsolódnak. A tudás-
alapú gazdaságfejlesztésben sze-
repet játszik a három felsõoktatási
intézmény is, ahol magas színvo-
nalú képzés zajlik. A polgármester
kiemelte, az országba elsõként
önkormányzati tulajdonú hitelinté-
zetet alapítottak. Az Elsõ Eger-
szegi Hitel Zrt. fejlesztési, beruhá-
zási forrásokkal segíti a város kis-
és középvállalkozásait.

Gyutai Csaba az Ökováros
program céljai kapcsán arról be-
szélt, hogy zöld és intelligens Za-
laegerszeget szeretnének, ahol a
kultúrára, mint fontos városfejlesz-
tõ tényezõre szintén építhetnek.

Az elõadást követõen dr.
Gyimesi Endre nyitotta meg a „Mit
adott Zalaegerszegnek az olaj-
ipar?" címû kiállítást, mely a zalai
kõolajipar fejlõdését mutatja be. A
levéltári miniszteri biztos elmond-
ta, amikor felfedezték a kõolajme-
zõket, Dél-Zala volt a kitermelés
központja. 1951-ben tárták fel a
nagylengyeli mezõt. A magas bitu-
mentartalmú olaj szállítási nehéz-
ségei miatt döntöttek úgy, hogy
1952-ben finomítót létesítenek
Zalaegerszegen. Az olajipar na-
gyon sok embernek biztosított
munkát, emellett kedvezõen ha-
tott az építõiparra, ezzel a város is
fejlõdött. 

ZÖLD ÉS INTELLIGENS VÁROS
MILYEN LESZ ZALAEGERSZEG A 21. SZÁZADBAN?

Nemcsak öko, de intelligens is. Ilyen lesz Zalaegerszeg a 21.
században, melynek gazdaságát fejlett gépipar és elektronikaipar
jellemzi minõségi felsõoktatással és innovációra épülõ kutatás-
fejlesztéssel. Gyutai Csaba polgármester beszélt errõl a Zala-
egerszeg a 21. században címmel tartott elõadásában a Papp Si-
mon Népfõiskola Tagozat rendezvényén a Magyar Olaj- és Gáz-
ipari Múzeumban.
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5 OK, AMELY MIATT ÉRDEMES

HALLÁSVIZSGÁLATRA ELMENNI
Az Amplifon Hallásközpontok ingyenes hallásvizsgálat-kampányának apropó-

ján lapunk összeválogatta azokat a legfontosabb szempontokat, ami miatt érde-
mes és fontos hallásvizsgálatra elmenni. Nem mindegy ugyanis, hogy hova jelent-
kezünk be szûrésre!

1. A HALLÁSPROBLÉMÁK MINDANNYIUNKAT ÉRINTENEK
A megnövekedett környezeti zajok, a módosult zenehallgatási szokások (iPod-ok, mp3 leját-

szók), a zajos munkahelyeken a hallásvédelem gyakorta elõforduló teljes hiánya mellett a hallószer-
vek természetes úton történõ elöregedése sem kímél bennünket. Elõbb-utóbb valamilyen mérték-
ben mindannyian érintettek leszünk, vagy már érintettek is vagyunk. A kérdés inkább az, hogy kinél
mikor jön el az a pillanat, amikor bejelentkezik hallásvizsgálatra egy Amplifon Hallásközpontba.

2. HALLÁSVIZSGÁLATOT HALLÁSKÖZPONTBAN ÉRDEMES ELVÉGEZTETNI
Sokszor elõfordul, hogy háziorvosi rendelõkben mobil mûszerekkel hallásszûrést végeznek külön-

bözõ hallókészülék-forgalmazók. Ez hasonlóan elfogadhatatlan és szakmai képtelenség, mintha fél-
homályban vagy sötétben akarnánk látásvizsgálatot csinálni. A hallásvizsgálathoz ugyanis csend kell,
ami a hallásközpontokban a speciálisan, kifejezetten erre a célra kialakított hangszigetelt vizsgálóka-
binban biztosított. Az utcazaj, a padló kopogása vagy más zavaró tényezõk teljesen elferdíthetik a mé-
rések eredményét. Így pedig nem lehet pontos képet kapni, legjobb esetben is csak tájékoztató jelle-
gûek a kapott adatok, ami akár téves terápiához is vezethet. Ne hagyja magát becsapni!

3. A HALLÁSVIZSGÁLAT TELJES MÉRTÉKBEN INGYENES
Ez azt jelenti, hogy a hallásvizsgálat Önnek valóban nem kerül egyetlen forintjába sem, azaz

Önnek nem kell a helyszínen fizetnie érte, valamint a vizsgálatot végzõ Amplifon Hallásközpontok
sem számolnak el pontokat a Társadalombiztosítási Pénztár felé. 

4. A HALLÁSVIZSGÁLAT FÁJDALOMMENTES
A vizsgálatok teljesen fájdalommentesek. Az anamnézis felvétele után a hallójárat ellenõrzése,

majd maga a hallásvizsgálat következik, aminek célja, hogy a hallásspecialisták segítségével meg-
találják azt a legkisebb intenzitású hangot, amelyet Ön már éppen meghall. A következõ lépések-
ben pedig jelezni kell, hogy melyek azok a legerõsebb hangok, amiket Ön még tolerál, mennyire
hallja meg a beszédet, és mennyire sikerül megértenie azt. A hallásvizsgálat tehát teljes körû, és
csupán 25–30 percet vesz igénybe.

5. A HALLÁSVIZSGÁLATRA NEM KELL ÓRÁKAT VÁRNI
Az úgynevezett elõjegyzési rendszernek köszönhetõen minden hallásvizsgálat elõre megbe-

szélt idõpontban történik. Önnek csupán fel kell hívnia a 06-92/345-227-es telefonszámot, és a Za-
laegerszeg, Széchenyi tér 2. szám alatt található Amplifon Hallásközpont munkatársaival közösen
egyeztetnek egy Önnek megfelelõ idõpontot. A más egészségügyi intézményekben általános, sok-
szor órákig tartó, bosszantó várakozás így teljesen kiküszöbölhetõ.

A Zalaco évek óta árusít
gyõrvári házi tejet pékáru szak-
üzleteiben, így adódott az ötlet,
hogy a tehenészettel közösen
tejüzemet létesít. 2013 decem-
berében kezdték meg a terme-
lést a zöldberuházásban felépí-
tett üzemben, mellyel párhuza-
mosan tejboltokat és tejivókat
nyitottak elsõként Vas megyé-
ben. Az új tejtermékekkel a
Zalaco Zala megyei pékáru-
szaküzleteiben is találkozhat-
tak már a vásárlók. Jó hír a za-
laegerszegiek számára, hogy a
piacon hamarosan nyílik az el-
sõ megyei tejbolt.

– Miért kezdtek bele a tejfel-
dolgozásba? – érdeklõdtünk Berta
Lászlótól, a Zalaco Sütõipari Zrt.
vezérigazgatójától.

– Ennek fõ oka az volt, hogy
szinte naponta szembesültünk az-
zal a szomorú ténnyel, hogy Ma-
gyarországon lehetetlen folyamato-
san azonos minõségben és meny-
nyiségben tejet, túrót, vajat, sajtot
kapni sütõipari termékeink gyártá-
sához. A minõségi alapanyagok
biztosítása mellett legalább annyira
fontos volt számunkra az is, hogy
felélesszük azt a kihalt hagyo-
mányt, amit a hangulatos, közössé-
gi térként is funkcionáló tejivók, tej-
boltok képviseltek 30-40 évvel ez-

elõtt az egész országban. Ennek
okán határoztuk el, hogy a gyõrvári
tehenészeti telepen a Provid Kft.-
vel közös vállalkozásban tejüzemet
építünk, és létrehozzuk a közös tu-
lajdonú Gyõrvár Tej Kft.-t.

– Miben rejlik az üzem külön-
legessége? 

– Magyarországon ilyen típusú
tejüzem még nem létesült szarvas-
marhatelep mellé, ami több okból is
példátlan a maga nemében. Rész-
ben azért, mert magyar, azon belül
is Vas megyei illetve gyõrvári ter-
méket állít elõ. A tehenek itt élnek,
a környéken termesztett takar-
mányt esznek, itt adják le tejüket,
ami mindössze egy hetvenméteres
csövön át érkezik az üzembe. Mi-
vel nincs szállítás, a tejet valóban
teljesen friss állapotban tudjuk fel-
dolgozni, a késztermékeket pedig
saját boltjainkban értékesítjük.  Ez-
által a teljes gyártási és értékesíté-

si folyamatot kontroll alatt tartjuk,
ami egyben komoly garanciát is je-
lent az állandó magas minõségre. 

– A tejboltok nyitását milyen
koncepció vezérelte?

– A pékáruk értékesítése tekin-
tetében immár egy jól kiépített
szaküzlethálózatra támaszkodha-
tunk, melynek mintájára a tejbolt-
hálózat kiépítésébe kezdtünk. Azt
gondoltuk, miután az üzem
gyõrvári, úgy illik, hogy az elsõ tej-
boltokat és tejivókat Vas megyében
hozzuk létre. Az ingatlanok mérete
alapján döntöttünk. A kisebb helyi-
ségekben tejboltokat alakítottunk ki
a szombathelyi vásárcsarnokban, a
Szûrcsapó utcában, valamint Sü-
megen. A nagyobbakban tejivókat
létesítettünk a helyben fogyasztás
lehetõségével, Szombathely fõte-
rén, Kõszegen, Körmenden és Sár-
váron. Jó hír a zalaegerszegiek
számára, hogy a piacon jövõ héten
megnyitjuk az elsõ zalai tejboltot,

amit majd a Berzsenyi utcai követ.
Az új tejtermékeinket pékáruboltja-
inkban már megismerhették a Zala
megyei vásárlók is, a különbség
abból adódik, hogy a tejszaküzle-
tekben nemcsak csomagolt, ha-
nem kimért áru, valamint teljesebb
választék kapható. 

– Mennyi tejet dolgoznak fel
jelenleg, és milyen tejtermékeket
készítenek?

– Alig négy hónap alatt eljutot-
tunk napi 4-5 ezer liter tej feldolgo-
zásához, ami nagyon szép ered-
mény, hiszen az üzem kapacitása
napi 11-12 ezer liter. Tejbõl kétfélét
gyártunk, a minimum 3,7 százalé-
kos teljes tejet, valamint a csökken-
tett zsírtartalmú 1,5 százalékos te-
jet. A teljes tej semmilyen manipu-
láción nem esik át, egyszerûen
olyan, amilyent a tehén ad. Ráadá-
sul nincs homogénezve, mindösz-
sze egy kíméletes hõkezelést kap,
ahogy a csökkentett zsírtartalmú tej

is. Az általunk elõállított tej ezért
természetes frissességû, ízvilágú
és vitamintartalmú. A tejbõl készí-
tett termékeinkrõl (vaníliás tej, ka-
kaó, kultúra, kaukázusi kefír, túró,
vaj, sajt stb.) ugyanez mondható el.
Tejivóinkban sikertermékké váltak
a mézes vagy anélkül készített tej-
színhabok és joghurtok. Körülbelül
egy hónap múlva már szélesebb
választékban lesznek kaphatók a
gyümölcsös joghurtok és a különfé-
le ízesítésû ivójoghurtok. Hamaro-
san megkezdjük a keménysajtok
készítését is. 

– Miként gondolkodnak a cso-
magolástervezés, az arculati
megjelenés terén?

– Nem a színes, feltûnõ, mos-
tanság szokásos csomagolásban
gondolkodunk, termékeink megje-
lenésében és marketingjében az
egyszerûséget, mondhatni a retro
jelleget kívánjuk követni. A valósá-
got szeretnénk sugározni vevõink
felé, hogy ezek valóban megbízha-
tó kézmûves minõségû termékek
tartósítószerek, stabilizátorok és
aromák nélkül. 

– A gyõrvári tejüzem létesíté-
se, beindítása mellett telephely-
fejlesztésbe is kezdtek az elmúlt
évben.

– A 2013-as esztendõt közepes
eredménnyel zártuk. Árbevételün-

ket 28, nyereségünket 75, létszá-
munkat 15 százalékkal tudtuk nö-
velni 2012-höz képest. Úgy láttuk,
növekedésünk egyik gátja, hogy ki-
nõttük a Kaszaházi úti sütõüze-
münket. A zalaegerszegi északi
ipari parkban vásároltunk meg egy
2,5 hektáros terület, ahol már el-
kezdtük az új telephely építését.
Fagyasztott pékáru termékeink
gyártását telepítjük át az új csar-
nokba, ahol 1200 raklapos mélyhû-
tõ tároló is rendelkezésre áll. A be-
ruházásnak köszönhetõen mintegy
150 fõvel nõ létszámunk, az új üze-
met várhatóan augusztus 20-án
adjuk át. A jelenlegi telephelyen
marad a napi friss és csomagolt
pékáru termékek készítése és a
cukrászat. 

A felszabadult üzemcsarnokban
a korábbinál sokkal optimálisabb
helyet alakíthatunk ki sütõipari tan-
mûhelyünk számára, mert fontos
számunkra, hogy növekvõ lét-
számigényüket saját magunk által
képzett tanulókkal oldjuk meg. Je-
lenleg közel negyvenen tanulnak.
Büszkék vagyunk arra, hogy nem-
csak képzést, hanem állást is tu-
dunk nyújtani. Határozatlan idejû
munkaszerzõdéssel várjuk az
üzembe a tanulmányaikat idén be-
fejezõ fiatalokat is – mondta Berta
László.  

FRISS, VALÓDI TEJTERMÉKEK
A ZALACO TEJBOLTOT NYIT A ZALAEGERSZEGI PIACON

Az új tejtermékek a pékáru szaküzletekben is kaphatók.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Besenczi Árpád a 2014/15-ös

évad mûsortervével kapcsolatban
elmondta: még egy ekkora méretû
városban is nehéz az egyensúlyt
megtalálni a különbözõ mûfajok ki-
választásánál. A következõ évad
mûsorát az eddigiekhez hason-
lóan igyekeztek úgy összeállítani,
hogy szórakoztató darabok, és ko-
molyabb klasszikus, és kortárs
mûvek egyaránt teret kapjanak. Az
évad a hagyományokhoz híven
egy ifjúsági elõadással indul: Nóg-

rádi Gábor: Az anyu én vagyok! cí-
mû komédiáját láthatja a közönség
Farkas Ignác rendezésében.

Az elsõ felnõtteknek szóló elõ-
adás egy musical lesz: Nagy
Tibor–Pozsgai Zsolt–Bradányi
Iván A kölyök címû zenés darabja
kerül mûsorra októberben. Még
ugyanebben a hónapban Zala-
egerszegen is bemutatásra kerül
A miniszter félrelép címû népszerû
bohózat, melyet Besenczi Árpád
rendez.

Sztarenki Pál rendezésében

egy igazi komédia is mûsorra ke-
rül; a három felvonásos Kean, a
színész címû darab Sartre és Du-
mas mûve alapján készült.

Az igazgató elmondta, sokan
hiányolták idén az operettet a re-
pertoárból, így jövõre egy klasszi-
kus mûvet, a Csókos asszonyt tû-
zik mûsorra. Ezt egy kortárs da-
rab, Tasnádi István Közellenség
címû „zenés uszítása” követi, mely
Heinrich von Kleist elbeszélése
nyomán íródott. A következõ évad
egy klasszikus szerzõ darabjával

zárul: Tamási Áron Csalóka szivár-
vány címû szürreális színmûvét
láthatja a közönség, melyet Csi-
szár Imre rendez.

Jövõre is mûsoron marad a két
kedvelt stúdió-elõadás (Üveganya
és Vaknyugat), valamint a Tantermi
deszka több produkciója (Cyber
Cyrano, Kebab, Csak Rómeó és
Júlia). A Lakásszínházban Asszony
a fronton címmel egy új monodrá-
ma is színre kerül, melynek Czegõ
Teréz lesz a fõszereplõje. A Tanter-
mi deszkán is látható lesz új darab,
Janne Teller Semmi címû színmû-
vét láthatják a fiatalok. A dán szer-
zõ provokatív regénye hazájában
majdnem tiltólistára került, ma
azonban kötelezõ olvasmány.

Besenczi Árpád igazgatói man-
dátumának vége felé közeledve
elmondta: mindenképpen pályázni
fog, és reméli, hogy ismét bizalmat
kap a városvezetéstõl.

POLITIKAI HIRDETÉSPOLITIKAI HIRDETÉS

A JÖVÕ ÉVADRÓL
A MINISZTER FÉLRELÉP IS SZÍNPADRA KERÜL

Várják a göcseji hagyományos
értékeket tükrözõ, a hagyomá-
nyos technikákkal készülõ, de a
mai igényeknek megfelelõ, igé-
nyesen elkészített ajándéktár-
gyak létrehozását. És nem utolsó
szempont, hogy a megalkotott
tárgyak alkalmasak legyenek az
idegenforgalomban jelentkezõ
igények kielégítésére. 

Gyutai Csaba polgármester és
a pályázatot kiíró két szervezet
képviselõje – Skrabut Éva és
Kugler László – sajtótájékoztatón
ismertette a pályázat részleteit.
Mint a polgármester fogalmazott,
örül a pályázat kiírásának, és so-
kat is vár tõle, mivel úgy érzi, a
város arculatának szempontjából
is fontos alkotások születhetnek.
A tárgyalkotó népmûvészetnél
meg kell találni és újraalkotni a
zalai motívumokat a modern igé-
nyeknek megfelelõen. 

Skrabut Éva ismertette a pá-
lyázattal kapcsolatos tudnivalókat,
hozzátéve, a mesterek most „ki-
próbálhatják” magukat. Esztétika,
látványosság és használhatóság

a legfontosabb kritériumok, és
hogy az elkészült pályamûveket
az idegenforgalomban is lehessen
hasznosítani. Inspirálják az alko-
tókat, a népi iparmûvészeket az
ajándéktárgyak készítésére. 

Kugler László úgy fogalmazott,
a népmûvészek most kapnak egy
új kihívást. Szülessenek olyan
tárgyak, melyek megfelelõ áron
megvásárolhatók, díszíthetik a la-
kások polcait, és a város identitá-
sában is segítséget nyújt. Az
Egerszeg Pont Ajándéktárgy üz-
letnek az a célja, hogy bõvüljön a
kínálat modern kézmûves-termé-
kekkel, melyeknek motívumai a
göcseji tájegységre jellemzõ.

A pályázatra április 20-ig lehet
jelentkezni, a pályamunkák be-
adási határideje: szeptember
15–16. Az ünnepélyes eredmény-
hirdetésre és a legjobb pálya-
munkák kiállításának megnyitójá-
ra szeptember 27-én kerül sor.
(További információk: Zala Me-
gyei Népmûvészeti Egyesület,
Skrabut Éva elnök (06-30/256-
6711) 

NÉPI MOTÍVUMOK
– ÚJRAALKOTVA

KÉZMÛVESALKOTÁSOK AZ IDEGENFORGALOMBAN
A Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület és az Egerszegi Sport-

és Turizmus Kft. „Göcsej hagyományos kézmûves értékei” cím-
mel népi design ajándéktárgy-pályázatot hirdetett. A pályázat cél-
ja, segíteni a zalai népmûvészeket, kézmûveseket, iparmûvésze-
ket tárgymegújító alkotói tevékenységükben. 

A tárlatnyitón Balaicz Zoltán
alpolgármester köszöntötte az al-
kotót és a szépszámú közönsé-
get, majd Frimmel Gyula grafi-
kus-tanár méltatta Németh Mik-
lós eddigi munkásságát. Ahogy
mondta, különleges aurája van
ezeknek a képeknek, hiszen egy
különös, sajátos világot mutatnak
be. Annak ellenére, hogy egy fe-
kete/fehér világ tárul elénk, ami
akár depresszív is lehetne (fõleg,
hogy az alkotó magát is gyakran
jellemzi így), játékosságot, vi-
dámságot is látunk a képeken.

Németh Miklós ugyanis sze-
cessziós kacskaringóival, keleti
kultúrákat ihletõ vonalaival és
alakjaival egy sajátos kirándulást
tesz a síkban, vagyis a maga ál-
tal teremtett világban. Ebben a
különleges közegben pedig meg-
szabadulhatunk a mindennapok
piszkosságától és kisszerûségé-
tõl. A mesevilág egyfajta mene-
külés, lehetõség az elrejtõzésre,
feltöltõdésre.

Mert az itteni, való világban a
mûvész – ahogy írja magáról –
csak közhasznú munkás lehet,
pedig valaha hosszú évekig tanár
volt. Hazai elismertsége és sike-
re, páratlan fantáziája és tehetsé-
ge ellenére csekély. Ahogy a tár-
laton is olvasható önvallomásá-
ban: ennek talán az az oka, hogy
nem tartozik semmilyen irányzat-
hoz; sem nem klasszikus, sem
nem modern. Hiszi azonban,
hogy a mûalkotás egyszeri és
megismételhetetlen, és hogy em-
ber tud maradni az embertelen-
ségben.

A grafikusmûvésznek teljesen
igaza van abban, hogy a siker
nem feltétlen díjjakkal mérhetõ,
mert sokszor többet ér az, ha mi-
nél többen beszélnek a képekrõl
és azok filozófiájáról. Ha pedig
ezt a logikai szálat követjük, ak-
kor Németh Miklós – állításával
ellentétben – nem névtelen mû-
vész, hiszen a városban sokan
ismerik és szeretik, alkotásainak
számos csodálója van. Mi sem
bizonyítja ezt jobban, mint a tár-
laton megjelent lelkes közönség,
és az állandó visszajelzések, kér-
dések: miért nincs többször tárla-
ta, hogyan lehetne tõle vásá-
rolni?

KÜLÖNÖS KIRÁNDULÁS A SÍKBAN
NÉMETH MIKLÓS ÚJ GRAFIKÁIBÓL NYÍLT TÁRLAT

Új alkotásokkal mutatkozik be Németh Miklós grafikusmûvész,
akinek ezúttal a Magyarucca kávéházban nyílt kiállítása. Bubics
Tünde Hollókék címû könyvéhez készített illusztrációkat, többek
között ezek kerültek most ki a kávézó falaira, de négy régebbi,
nagyobb méretû grafikája is látható. Köztük a mûvész egyik ked-
vence: az Önarckép szaxofonnal és macskával.



6 Városháza

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a ZALA-DEPO Kft.
együttmûködésében – kizárólag a lakosság részére –
meghirdeti a háztartások tavaszi nagytakarítását.

2014. április 3–4-én  (CSÜTÖRTÖK vagy PÉN-
TEK) Lomtalanítás reggel 7.00 órától
Belváros
Családi házas igénybejelentés fogadása:
2014. április 1. (kedd) 16.00 óráig.

AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Ady u.,  Arany János, Batsányi, Batthány u., Bé-
keligeti, Berzsenyi, Bethlen G., Bíró Márton (a vas-
útvonaltól északra lévõ szakasz, 44-ig és 57-ig),
Bocskai, Borbély Gy., Botfy, Budai Nagy Antal, Dó-
zsa Gy., Flórián, Galamb, Gasparich u. felsõ része
(Platán sor és Rákóczi u. közti szakasz), Göcseji u.
északi oldala (Vizslaparki és Mártírok u. közti sza-
kasz), Gárdonyi Géza, Hunyadi,  Jákum Ferenc,
Jókai Mór, Kabók Lajos, Kelemen Imre, Kertész,
Kert, Kinizsi u. (a vasútvonaltól északra lévõ sza-
kasz, 22-ig és 29-ig), Kis, Kossuth, Kosztolányi,
Kölcsey, Könyök, Lõrinc barát, Mártírok, Mérleg tér,
Mikes Kelemen, Munkácsy, Nefelejcs, Október 6.
tér, Ola u., Pázmány Péter, Petõfi u., Pintér Máté,
Püspöki Grácián, Rákóczi u., Síp, Szeglet, Szilágyi
Erzsébet, Táncsics, Toldi, Tompa, Vágóhíd, Várkör,
Virág Benedek, Vizslaparki, Vörösmarty

2014. április 7–8-án (HÉTFÕ vagy KEDD): Lom-
talanítás reggel 7.00 órától:
Kertváros K-i része
(Köztársaság u. és Zrínyi u. között)
Családi házas igénybejelentés fogadása:
2014. április 3. (csütörtök) 16.00 óráig.

AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:

– Köztársaság u. páros oldala, Czobor M., Erkel Fe-
renc, Fáy A., Hegyalja, Jászai Mari, Hajnal, Babits
Mihály, Ifjúság, Mészáros Lázár, Borostyán sor,
Cinke, Bodza, Sas, Olajmunkás, Május 1. 

– Zrínyi, Tomori Pál, Dobó K., Bajcsy-Zs. tér, Jó-
zsef A., Árpád, Bem József, Tóth Árpád, Móricz
Zs., Szent László, Bokréta, Bartók Béla,
Perczel Mór, Katona J., Kút, Orsolya tér, Orso-
lya út, Zárda, Mátyás király, Alsójánkahegyi,
Napraforgó, Tõzike, Liliom

2014. április 10–11-Én (CSÜTÖRTÖK vagy PÉNTEK):
Lomtalanítás reggel 7.00 órától:
Jánkahegy, Lukahegy, Gálafej, Vakaroshegy,
Besenyõi Öreghegy
Családi házas igénybejelentés fogadása:
2014. április 8. (kedd) 16.00 óráig.

AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Hosszú-Jánka, Jánkahegyi, Kikelet, Napkelet,

Ördöngös-völgy, Rövid-Jánka, Szõlõskert, Volán
– Lukahegyi, Sugár
– Aranyesõ, Feketerigó, Gálafeji, Havasi gyopár,

Jázmin, Ligetszépe, Nárcisz, Százszorszép
– Erdõalja, Forrás, Lejtõs, Szeretet, Olajfa, Sö-

vény, Vakaros hegyi, Cédrus
– Öreghegyi, Pityke, Krókusz, Rózsadombi, Bog-

lárka, Tujasor, Feltáró
– Azáleás

További városrészek lomtalanításának idõpont-
jait késõbb hirdetjük meg.

TÁRSASHÁZAK, TÖMBHÁZAK:
A társasházaknál és tömbházaknál a közös képvi-
selõkkel egyeztetett idõpontokban, konténerek ki-
szállításával történik majd a lomtalanítás.

2014. ÉVI LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ

SZÜNETEL
Tájékoztatjuk a zalaegerszegi

lakosokat, hogy 2014. április 7-
én az Egerszeg-kártya ügyfélfo-
gadása szünetel.

Megértésüket köszönjük!

ELMARAD A FOGADÓNAP
BALAICZ ZOLTÁN alpolgármester fogadónapja április 1-jén

(kedden) elmarad, helyette április 8-án 14.00–17.00 óra között
várja a hozzá fordulni szándékozókat. 

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS U. 58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT

NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁS HASZNOSÍTÁSÁRA.

A lakás megtekinthetõ az intézmény vezetõjével történõ elõzetes egyeztetés szerint.
A pályázat benyújtásának helye és határideje:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
SZOCIÁLI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2014. április 19. (péntek) 

Pályázatot nyújthat be az alábbi feltételek együttes fennállása esetén az a személy vagy házaspár, aki:
a) legalább egy éve zalaegerszegi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, 
b) 60. életévét betöltötte, és saját jogú öregségi nyugdíjjal rendelkezik,
c) önmaga ellátására képes, de kora és egészségi állapota miatt segítségre szorul, és a családi gondo-

zást nélkülözi,
d) közösségi együttélésre háziorvosa szerint alkalmas,
e) a lakásbérleti szerzõdés megkötésekor nem rendelkezik,

e.1) önkormányzati vagy nem önkormányzati lakásra vonatkozó határozatlan vagy határozott ide-
jû bérleti jogviszonnyal,

e.2) lakásra vonatkozó tulajdonjoggal,
f) a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettséget vállalja.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a

„NYUGDÍJASHÁZ” 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 pályázó elhelyezése érdekében adományt ajánl fel. 
A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL:
– a háziorvos szakvéleményét, miszerint a pályázó önellátásra és közösségi együttélésre alkalmas.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK IDEJE: 
A pályázatot a közgyûlés Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el, vár-
hatóan a 2014. május hónapban tartandó ülésén. 

BÉRLÕKIJELÖLÉS: 
A Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottság azt a pályázót jelöli ki bérlõnek, aki
– a pályázati feltételeknek megfelel, és
– aki a nyilvánosan megtartott licitálásos pályázati tárgyaláson a legmagasabb összegû adományt

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

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

MEGPÁLYÁZHATÓ LAKÁSOK

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

Kossuth Lajos u. 58–60.

I/6. 34 1
elõszoba, konyha, kamraszekrény,
fürdõszoba-WC

össz-
komfortos

192 6.528

II/24. 34 1
elõszoba, konyha, kamraszekrény,
fürdõszoba-WC

össz-
komfortos

192 6.528 

III/40. 34 1
elõszoba, konyha, kamraszekrény,
fürdõszoba-WC

össz-
komfortos

192 6.528 

III/41. 34 1
elõszoba, konyha, kamraszekrény,
fürdõszoba-WC

össz-
komfortos

192 6.528 

2014. ÁPRILIS HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2014.

április hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2014. 04. 07 13–17 óra Teleki Blanka Kollégium
2014. 04. 14. 13–17 óra

Kovács Károly Kollégium 2014. 04. 08 és 14. 13–17 óra Kovács Károly Kollégium
Kaffka Margit Kollégium 2014. 04. 08 és 14. 13–17 óra Kovács Károly Kollégium

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2014. 04. 10. 13–17 óra Liszt-iskola
2014. 04. 11. 7–14 óra

Eötvös József Ált. Iskola 2014. 04. 08. 7–14 óra Eötvös-iskola
2014. 04. 09. 13–17 óra

Ady Ált. Iskola 2014. 04. 14. 13–17 óra Ady-iskola
2014. 04. 15. 7–13 óra

Páterdombi SZK. 2014. 04. 11. 9.30–12 óra Páterdombi-iskola

Landorhegyi Ált. Iskola 2014. 04. 09. 7–13 óra Landorhegyi-iskola
2014. 04. 10. 12–17 óra

Izsák Imre Ált. Iskola 2014. 04. 11. 7–13 óra Izsák-iskola
2014. 04. 14. 13–17 óra

Petõfi Sándor Ált. Iskola 2014. 04. 09. 7–13 óra Petõfi-iskola
2014. 04. 10. 13–17 óra

Dózsa Ált. Iskola 2014. 04. 14. 13–17 óra Dózsa-iskola
2014. 04. 15. 7–13 óra

Deák–Széchenyi SZK. 2014. 04. 07. 13–17 óra Teleki Blanka Kollégium
2014. 04. 14. 13–17 óra

Ganz–Munkácsy SZK. 2014. 04. 28. 13–16 óra Kölcsey-gimnázium

Kölcsey Ferenc Gimnázium 2014. 04. 09. 9–15 óra Kölcsey-gimnázium
2014. 04. 10. 9–13 óra

Öveges József Ált. Iskola 2014. 04. 10. 13–17 óra Öveges-iskola
2014. 04. 11. 7–14 óra

Zrínyi Miklós Gimnázium 2014. 04. 10. 9.30–15 óra Zrínyi-gimnázium
2014. 04. 11. 9.30–15 óra

Csány László SZK. 2014. 04. 10. 9.30–15 óra Zrínyi-gimnázium
2014. 04. 11. 9.30–15 óra

PÓTBESZEDÉS: 2014. ÁPRILIS 23. 10–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8 óra 30-ig lehetséges az

üzenetrögzítõs, 06/80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt.

Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
Személyesen: ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49–53. 
Ügyfélfogadás: H–P.: 7–9 óráig, szerda: 15–17 óráig.

AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDÕPONTOKAT KÉRJÜK BETARTANI!

BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ HELYISÉG
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kezelésében lévõ, a lent megjelölt in-

gatlanrészt nyilvános pályáztatás útján kívánja hasznosítani az alábbi feltételekkel:

A Polgármesteri Hivatal kezelésében lévõ, Zalaegerszeg Kossuth L. u. 17–19. szám alatti 3122 hrsz-ú épület keleti
szárnya földszinti – önálló bejárattal rendelkezõ – irodahelyiségeinek (volt Képcsarnok, volt Okmányiroda) hasznosítá-
sa 5 évre történik, az épületrész jelenlegi állapotában. 

Ajánlattételre jogosult a természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság. 
A helyiség közüzemi költségét a bérleti díjon felül területarányos mértékben, a Polgármesteri Hivatal által kiállított

számla ellenében kell megfizetni. 

PÁLYÁZATI AJÁNLAT
A pályázatot „Kossuth L. u. 17–19.” jeligével, zárt borítékban kell benyújtani az alábbiak szerint:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázat fajtájának megjelölését,
– a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait, 
– a vagyontárgy hasznosításának célját, a tevékenységi kör részletes bemutatását,
– adott esetben a hasznosítás idõtartamát, 
– a megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszolgáltatás teljesítésének módját, határidejét, az ellenszolgáltatással kap-

csolatos, a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre vonatkozó elfogadó nyilatkozatot, 
– az esetleges egyéb bírálati szempontoknak megfelelõ megajánlást,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az ajánlattevõ szervezet

átláthatóságára vonatkozó cégszerûen aláírt nyilatkozatokat (az „Átláthatósági nyilatkozat"  nyomtatvány megtalál-
ható a www.zalaegerszeg.hu oldalon, a pályázati kiírás mellékleteként),

– a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatot, okiratot.

Pályázat beadásának határideje: 2014. április 14-én (hétfõ) 10.00 óráig beérkezõleg
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 219., 221. iroda

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

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

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím
(Zalaegerszeg)

Megnev. Alapterület
Bruttó induló

(licit) bérleti díj
Pályázati
biztosíték

Kossuth L. u. 17–19.
(3122 hrsz-ú)

keleti szárny, földszint
iroda/üzlet 95 m2 331.184 Ft 331.184 Ft



– Játékos-pályafutásom során
játszottam Nyíregyházán és Kecs-
keméten, majd ismét a szabolcsi
megyeszékhelyen. Az újabb állo-
mások Kaposvár és Székesfehér-
vár volt. Az utóbbi városból igazol-
tam a ZTE-hez.

– A sportágválasztásod so-
rán csak a kosárlabda jöhetett
szóba, vagy más sportággal is
kacérkodtál?

– Nem voltak határozott céljaim
a sportágválasztás terén, 15 éve-
sen kezdtem el kosárlabdázni. Ad-
dig versenyszerûen lovagoltam.
különbözõ harcmûvészeti sport-
ágakat is kipróbáltam. Mint min-
den srác, a focival is kapcsolatba
kerültem, de egyik sem igazán fo-
gott meg. Aztán a kosárlabda ma-
gával ragadott, onnan tudtam,
hogy ez a sportág számomra az
ideális választás. A lovaglás meg-
maradt hobbinak.

– Elnézve játékos-pályafutá-
sodat, a ZTE-nél töltheted a leg-
több idõt a pályán?

– Valóban végre megtaláltam
azt a csapatot, ahol sokat játsz-
hatok. Jól érzem magam a csa-
patban, jó közösséget alkotunk.
Szeretem a várost is. Meghatá-
rozó játékosa vagyok a ZTE-
nek, és úgy érzem, jól is megy a
játék.

– Jól kezdte a csapat a baj-
nokságot, aztán megtört a len-
dület, vereségek zsinórban,

edzõváltás. Látsz még esélyt a
nyolcba kerülésre?

– A jászberényi vereséget kö-
vetõen – úgy, hogy a Pécs nyert

Körmenden – kevés esély mutat-
kozik erre. Ha a Pécs nem hibá-
zik, lehetetlen utolérni. Ráadásul
háromszor játszunk idegenben.
Vendégként nem nagyon ment

eddig a bajnokság során. A fiúk-
nak azt mondtam, a hátralévõ
mérkõzésekbõl ki kell hozni a ma-
ximumot. Ha nem is kerülünk be a
legjobb nyolc közé, legalább a 9.
helyet szerezzük meg. A szurko-
lóink is megérdemlik, hogy jól sze-
repeljünk a hátralévõ fordulók so-
rán.

– A tabellán hátrafelé akkor
nem kell tekingetni?

– Egy többszörös bajnokcsa-
patnak, mint a ZTE, és az itt lévõ
játékosoknak sem jönne jól egy
osztályozós szereplés.

– Már említetted, jól érzed
magad Egerszegen. Meddig szól
a szerzõdésed? Mik a terveid?

– Az erre az idényre kötött szer-
zõdésem lejár, folyamatos tárgya-
lásban vagyok  az egerszegi veze-
tõkkel, de érdeklõdnek irántam
más csapatok is. Azt kértem min-
denkitõl, hogy várjuk meg a baj-
nokság végét, hadd tudjak csak a
játékra koncentrálni. Utána eldön-
töm, hogy maradok, vagy más
csapathoz igazolok.

– Titkon reménykedtünk a lá-
nyokkal, hogy megszerezhetjük a
bronzérmet – tekintett vissza a
Magyar Kupa történéseire Gáll Ta-
más vezetõedzõ. – Sikerült ki-
használnunk, hogy szerencsés
sorsolást kaptunk. Önmagában
kevés lett volna csak a Fortuna se-
gítsége. A lányok megdolgoztak a
bronzéremért, hasonló képességû
ellenfeleket nagy szívvel játszva
legyõzték. Megérdemelten lettünk
bronzérmesek.

– Mit jelenthet a bronzérem a
játékosok számára, tekintettel
arra, hogy rutinosabb játkosok
és nagyon fiatalok alkotják a ke-
retet?

– A fiatalok számára lökést ad-
hat a további pályafutásukhoz.
Erõt adhat a kemény munkához. A
rutinosabbaknak pedig, hogy van
még tartalékuk, tudnak õk még jól
játszani, csak kellõ koncentráció
kell hozzá. Ha összekapják magu-
kat, a fiatalokat segítve sikeresek
lehetünk. Akkor is, ha a tavalyi já-
tékoskeretünkhöz képest papíron
gyengébbek vagyunk. Nekem
megerõsítés, ha egységes csapat-
ként mûködünk, érhetünk el szép
eredményeket.

– Fehérváron csapatként
egységesek voltak, de kellett
hozzá meccsenkénti 2–3 kiugró
egyéni teljesítmény…

– Egyértelmû. A két megnyert
találkozón csapatként jó muzsikál-
tunk, és a jó átlagot sikerült egy-két
kiugró egyéni produkcióval megfe-
jelni. Példaként légiósunk, Ivano-
vics MTK ellen mutatott dobótelje-
sítményét emelném ki. A fõvárosiak
elleni találkozó valamennyi me-
zõnykosara célba ért. Mindössze
egy büntetõt hibázott. Ilyen teljesít-
mény csak ritkán adódik egy játé-
kos pályafutása során. A mi szem-
szögünkbõl a legjobbkor történt.

– Másodszor lett bronzérmes
a ZTE a Magyar Kupában, me-
lyik az értékesebb?

– Számomra a mostani, mivel

az elõzõnél pályaedzõként dol-
goztam, s talán az új lebonyolítási
forma miatt több mérkõzés volt,
többször kellett jól játszani. Ös-
szegezve: többet kell tenni a sike-
rért. Pályaedzõmnek, Bukics
Zsoltnak elsõ igazi sikere volt a
bronzérem. Szavakkal el sem tu-
dom mondani, hogy mennyire
örült neki.

– A megszerzett bronzmedál
lökést adhat a bajnoki folytatás-
ra, netán az újabb bravúrra. Hi-
szen a PEAC Pécset – akik meg-

nyerték a Magyar Kupát – már
megtréfálták…

– A középszakasz hátralévõ
fordulóiban jócskán erõsebb ellen-
felek várnak ránk. Nem valószínû,
hogy meglepetést tudunk okozni.
Azonban sportemberek vagyunk,
nem feltartott kézzel lépünk pályá-
ra, s ha sikerülne felborítanunk a
papírformát, annak nagyon örül-
nénk. 

– Minden évben márciusban,
áprilisban dõl el a csapat sorsa,
hogy lesz folytatás vagy sem. A
megszerzett bronzérmet jó aján-
lólevélnek tartja?

– Természetesen. A közvetlen
klubvezetés Tóth Lászlóval az
élen sokat dolgozik. Évrõl évre a
klasszikus csapatsportágak közül
mi érjük el a legjobb eredménye-
ket. Ebben a kategóriában egyet-
len nõi csapat vagyunk Egersze-
gen. Bizom benne, hogy jövõre is
ott leszünk az élvonalban.
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BRAINTURBO – GYORS, HATÉKONY

NYELVTANULÁS A XXI. SZÁZAD MÓDSZERÉVEL!
ANGOL – NÉMET – SPANYOL NYELVOKTATÁS
A Brainturbo egy egyedülálló technikát alkalmazó, magyar szabadalommal

rendelkezõ nyelvoktatási módszer, mely rendkívül hatékonyan tanítja meg Önt

idegen nyelven beszélni.

A módszer alkalmazásával akár három hónap alatt, könnyedén juthat olyan

nyelvtudás birtokába, melyet sikerrel alkalmazhat kirándulásai vagy üzleti kapcso-

latai során. E gyors és hatékony módszerrel nemcsak idõt és pénzt, hanem ta-

nulásra fordított energiát is megtakaríthat. 

Ráadásul a 40 órás tanfolyamon belül az oktatások idõpontját és gyakoriságát

is Ön határozhatja meg (8–20 óra között), nem kell másokhoz vagy akár egy egész

csoporthoz alkalmazkodnia. 

A tanfolyam alatt kétféle óratípus váltja egymást:

• laborórák: a hanganyag meghallgatása és rögzítése a hosszú távú memóriába,

• tanári órák: a már bevésett anyag feldolgozása, elmélyítése tanári segítség-

gel beszédcentrikus formában.

Önt is várjuk, ha:

• végre szeretne beszélni idegen nyelven,

• gyorsan van szüksége használható nyelvtudásra,

• saját idõbeosztás szerint szeretne tanulni,

• nincs ideje magolni és leckét írni,

• igényes, színvonalas oktatásra és 

• nyelvi sikerélményre vágyik. 

Közeledik a kirándulás, nyaralás idõszaka. Tanuljon meg beszélni

angolul–németül–spanyolul! Elevenítse fel, fejlessze nyelvtudását. 

PRÓBÁLJA KI A MÓDSZERT INGYEN!

MÉG NEM KÉSÕ! Tavaszi árzuhanás a Brainturbo nyelviskolában!

POLITIKAI HIRDETÉS

ÉLTEK A LEHETÕSÉGGEL
A KUPABRONZ A VEZETÕEDZÕ SZEMÉVEL

Nyolc kosárlabdacsapat részvételével Székesfehérváron ren-
dezték meg a nõi Magyar Kupa  döntõjét. A mezõnyben ott volt a
ZTE NKK együttese is. Az egerszegiek szerencsés sorsolást kap-
tak, de a Fortuna által felkínált lehetõséggel élni is kellett. Elsõ-
ként magabiztosan verték a  Cegléd együttesét, utána papírfor-
ma-vereséget szenvedtek a Soprontól. A harmadik helyért leját-
szott találkozón nagy csatában legyõzték az MTK-t, így bronzér-
mesek lettek. Minden bizonnyal a klasszikus labdás csapatsport-
ágak egyetlen 2014-es érmét szerezték Egerszegnek a felnõttek
mezõnyében.

Eredmények. Ifjúsági, 56 kg: 2.
Lichtnecker Dávid 151 (68+83) kg.
Serdülõk, 69 kg: 2. Bakos Erik 170
(75+95)kg.

A versenyzõk egyben új egyéni
csúcsokat állítottak fel.

Lichtnecker Dávid 1 kg-mal
maradt el az elsõ helyezettõl.
Bakos Erik serdülõ elsõ osztályú
szintet, Lichtnecker Dávid ifjúsá-
gi másodosztályú szintet teljesí-
tett.

KÉT EZÜSTÉREM AZ ISKOLÁSOK VERSENYÉN
A ZTE Súlyemelõ Klub sportolói az Iskolások versenye 2014.

országos bajnokságon (régebben diákolimpia volt a neve) két
ezüstérmet szereztek.

ÖRÜL A SOK JÁTÉKNAK
JÓL ÉRZI MAGÁT A ZTE-NÉL A CENTER

A Zalakerámia ZTE férfi kosárlabdacsapatában a 2013–2014-es
idény során a egyik legegyenletesebb teljesítményt Lekli József,
az együttes 27 éves centere nyújtja. Nem titkolja, a több játékle-
hetõség miatt választotta az egerszegieket. A pályán töltött idõ-
bõl nincs hiány, maximálisan bizonyíthat a center poszton.

HÉTVÉGE

SPORTESEMÉNYEI
Zalakerámia ZTE KK–
Egis Körmend 97-89

(23-28, 25-19, 26-19, 23-23)
NB I-es férfi kosárlabda-

mérkõzés, Zalaegerszeg.

PINKK Pécsi 424–ZTE NKK
92-57

(23-15, 19-10, 32-17, 18-15)
NB I-es nõi kosárlabda-

mérkõzés, középszakasz,
Komló.

ZTK FMVas–Répcelak 7:1
(3627-3450)

Szuperligás férfi tekemér-
kõzés, Zalaegerszeg.

ZTE ZÁÉV–Pannon Flax
Gyõr 7:1 (3346-3023)

Szuperligás nõi tekemérkõ-
zés, Zalaegerszeg.

Nyíregyházi FC–ZTE FC
3-0 (1-0)

NB II-es labdarúgó-mérkõ-
zés, Nyíregyháza.

Tarr Sprint Andráshida SC–
Haladás II. 3-1 (1-1)

NB III-as labdarúgó-mérkõ-
zés, Zalaegerszeg.
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Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11.
(Bella Pizzéria mellett)

Zalaegerszeg
Kertvárosban (a Penny

felett, a Liszt Ferenc
Általános Iskola mellett)
2 és fél szobás, tetõtér-

beépítéses, sorházi lakás
garázzsal, udvarral eladó.

Érdeklõdni lehet
a 06-30/652-7425-ös

telefonszámon 17 óra után
vagy hétvégén egész nap.

Németnyelv-tanár nyelvtanítást,

nyelvvizsgára felkészítést, korre-

petálást vállal.

Telefon: 30/902-4426.


