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A helyi érték

A tervek szerint a jövõben
három köztéri alkotással gazda-
godna a nemrégiben átalakított
Dísz tér. Információink szerint a
2015-ös évben csak egy szobor
elkészítésére van fedezet a vá-
ros költségvetésében, a többi
alkotás kihelyezése a követke-
zõ évek elképzelései között
szerepel.

– pet –

Zalaegerszeg idén ünnepli ren-
dezett tanácsú várossá válásának
130. évfordulóját, így az elsõ szo-
bor az ünnep szellemében készül.
Bár szimbolikájában nem a város-
ra, hanem a történelmi Zala vár-
megyére helyezõdik majd a hang-
súly. A szobrot Farkas Ferenc
szobrászmûvész készíti, az ava-
tásra pedig a város napjához közel
esõ idõpontban, május 15-én kerül
sor, a tér Simon István Könyves-
bolt felõli oldalán.

Lapunk érdeklõdésére Farkas
Ferenc elmondta: a szobor egy

17–18. századi bajuszos nemest
ábrázol majd, aki éppen kiterít egy
térképet, ami a régi vármegye
domborzatát ábrázolja. A szob-
rászmûvész már megformálta az
alkotás elõzetes modelljét, Dara-
bos Géza építész pedig látvány-
tervet készített a téren álló szobor-
ról, illetve annak környezetbe il-
leszkedésérõl.

Ma már sok város fõterén vagy

fõutcáján látni plasztikus térképe-
ket, ez a szoborkompozíció ezt
igyekszik kiváltani – folytatta Far-
kas Ferenc. A készülõ térkép
(dombormû) ugyanis elég részle-
tes képet rajzol majd az egykori
Zala vármegyérõl. A nemes figurá-
ja két méter magas lesz, a szobor
talajszintrõl indul és egy visszafo-
gott kõtömb posztamensre, vagyis
jelképes lépcsõre emeli a lábát. Az
alkotás bronzból és mészkõbõl ké-
szül.

A nemes szobrával így már két
olyan mûalkotás lesz a Dísz téren,
ami a város rendezett tanácsúvá
válására emlékezik, hiszen 1985-
ben Szabolcs Péter Tulipános
díszkútja (sõt valójában maga a
tér is) a 100. évfordulóra készült. A
tér és a szökõkút így idén ünnepli
30. születésnapját.

– pet –

A múzeum Kisfaludi-termében
megrendezésre kerülõ elõadá-
son Marx Mária, a tárlat rendezõ-
je elöljáróban elmondta: bár a ki-
állítás a 19–20. század néprajzi

anyagára épül, fontosnak érez-
ték, hogy a középkor is szóba ke-
rüljön. Annál is inkább, mert errõl
az idõszakról kevés az anyag, így
a középkor a mai ember számára
mindig kissé egzotikusnak tûnik.

(Folytatás a 6. oldalon.)

GYERMEKEK A KÖZÉPKORBAN
BÕSÉGES GYERMEKÁLDÁS, MAGAS HALANDÓSÁG

Február végéig látogatható a Göcseji Múzeum „Sírva jössz a
világra” címû, születéssel és kisgyermekkorral foglalkozó tár-
lata. A kiállításhoz kapcsolódóan Õriné dr. Bilkei Irén
fõlevéltáros (MNL Zala Megyei Levéltára) tartott elõadást a Mú-
zeumi találkozások programsorozat keretében, Gyermekek a
középkorban címmel.

– AL –

Bali Zoltán, az önkormányzat
gazdasági bizottságának elnöke kö-
szöntõjében az innováció és piac-
képes tudás fontosságát emelte ki,
amely mint mondta, elengedhetet-
len a 21. század munkaerõpiacán.
Az intézménybõl olyan fiatal tehet-
ségek kerülnek ki, akik tudásuk
alapján könnyen szerezhetnek dip-
lomát vagy szakképesítést. A zala-
egerszegi vállalkozásokkal kötött
megállapodás jól mutatja, hogy a
Csány László Közgazdasági Szak-
középiskola a gyakorlatorientált
képzést részesíti elõnyben. A rend-
szergazda, szoftverfejlesztõ infor-
matikustanulók a képzési idõ het-
ven százalékát gyakorlattal töltik, a
nyári szünetet pedig kéthetes szak-
mai gyakorlattal kezdik. Bali Zoltán
hangsúlyozta, bár az oktatási intéz-
mények fenntartója a KLIK, az ön-
kormányzat továbbra is fontosnak

tartja a színvonalas oktatás biztosí-
tását, melyhez minden lehetséges
támogatást meg kíván adni. 

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ az oktatás átalakításáról be-
szélt, megemlítve a kilencosztályos
általános iskola bevezetésének
szándékát. Mint mondta, a középfo-
kú oktatásban is vizsgálják, vajon a
keresleti vagy a kínálati oldalt kell
erõsíteni. A Csány-szakközépiskola
tevékenységére rátérve kiemelte,
az intézmény jó úton jár, hiszen a
fiatalok olyan szakmacsoportokban
tanulhatnak, ami megalapozza to-
vábbtanulási esélyeiket, illetve segí-
ti elhelyezkedésüket. 

– Számítástechnikai mûsze-
rész, mûszaki informatikus, rend-
szergazda, szoftverfejlesztõ, gaz-
dasági informatikus – sorolta ér-
deklõdésünkre a lehetséges szak-
irányokat Horváth Gábor igazgató-
helyettes.

(Folytatás a 2. oldalon.)

GYAKORLATI TUDÁS
INFORMATIKAI LABOR A CSÁNYBAN

Több mint másfélmillió forint értékben új informatikai labort
rendeztek be a zalaegerszegi Csány László Közgazdasági Szak-
középiskolában. Az intézményben széles körû összefogás ered-
ményeként szerezték be az új eszközöket, bútorokat és újították
fel a szaktantermet. 

ÚJ SZOBOR KERÜL A DÍSZ TÉRRE
NEMESALAK ÉS VÁRMEGYETÉRKÉP

Farkas Ferenc (Archív)

Fotó:  – pP –

Látványterv a téren álló szoborról.



Az elmúlt években azt gondol-
tuk, hogy Zalaegerszeg az egyet-
len olyan megyei jogú város lesz,
ahol nem kell a lakosságot és a
vállalkozásokat terhelõ új adót be-
vezetni az iparûzési adón kívül.
Sajnos úgy látszik, ezt mégsem
kerülhetjük el – fogalmazott dr.
Tóth László. Hozzátette: a költség-
vetésben keletkezõ hiányt nem az
önkormányzat felelõtlen gazdálko-
dása okozta, hanem a külsõ körül-
mények változása. Az önkormány-
zat a takarékoskodást saját magán
kezdte azzal, hogy intézményeinek
mûködési költségeit 400 millió fo-
rinttal csökkenti, de ez a hiánynak
csak egy részét fedezi. 

A frakcióvezetõ elmondta: a Fi-
desz–KDNP frakció csak egy olyan
építményadót tud támogatni,
amely hozzájárul a költségvetési
egyensúly megteremtéséhez, nem
terheli a lakosságot és nem lehe-
tetleníti el a vállalkozásokat sem.
Megjegyezte: a közgyûlés ellenzé-
ki képviselõi is egyetértenek ab-

ban, hogy a város költségveté-
sének egyensúlyban kell lennie, és
az önkormányzatnak nincs más le-
hetõsége, mint egy új adó beveze-
tése.

Bali Zoltán a város jelenlegi
gazdasági helyzetérõl szólt, arról,
hogy 600 millió forint külsõ forrást
kell biztosítani a költségvetésben.
Ez az építményadó bevezetése
lenne, melyet alapos vizsgálatnak
kell megelõznie. Ez a konzultáció
már megkezdõdött, és még az idén
megvalósulhat a „finomhangolás”.
Sávos bevezetést terveznek ked-
vezményekkel, mentességekkel,
és igazságosat, a koncepcióról pe-
dig a márciusi közgyûlésen szüle-
tik döntés. A fejlesztéseket megva-
lósító cégeknek ugyancsak ked-
vezményeket adnának.

A költségvetési vita során fel-
merült, hogy a nehéz gazdasági
helyzetben a közvilágítás energia-
takarékos átalakítását nem lehet-e
csúsztatni? A felvetésre a sajtótá-
jékoztatón Bali Zoltán elmondta: az

önkormányzat még az elõzõ cik-
lusban egymilliárd forintot nyert a
közvilágítás LED-es megújítására.
A projektet még az elõzõ városve-
zetés vezényelte le 2013-ban és
2014-ben. Az új polgármesterre,
Balaicz Zoltánra már csak az euró-
pai uniós pályázati jogszabályok-
nak megfelelõen a kiviteli szerzõ-
dés aláírása maradt. Fontos tudni,
folytatta, hogy a beruházás évente
50 milliós megtakarítást hoz (az
önrész 150 millió forint volt, így há-
rom év alatt megtérül, a lámpates-
tek gyártása pedig helyi üzemben
történik), és ez segíti az iparûzési
adó emelkedését is.

Az egyes célokon belül számos
kisebb feladat került megfogalma-
zásra, és mint a közgyûlésen el-
hangzott, az önkormányzat kiemelt
figyelemmel segíti az idõsebb kor-
osztályt. Mindebben segítséget
nyújt a város idõsügyi tanácsa. S
hogy milyen szolgáltatások segítik
az idõsek mindennapjait Zalaeger-
szegen? Ezek között tallóztunk. Az
önkormányzat 35 millió forintos
európai uniós támogatással valósí-
totta meg az „Egymásra hangolva”
címû projektet. Ennek keretében a
Zalaegerszegi Gondozási Központ
egykapus információs pontot hozott
létre, amely valamennyi, a város-
ban elérhetõ szolgáltatásról, szol-
gáltatóról és intézményrõl napra-
kész információval várja az érintet-
teket. Egy másik program része-
ként az elmúlt esztendõben heti
rendszerességgel a gondozóköz-
pontban gyógytorna-foglalkozások
zajlottak ötven alkalommal. Kiemel-
kedõ program volt még a Zala Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság „Het-
venkedõ hatvanasok” címmel a
múlt évben is megrendezett vetél-
kedõ az idõs korosztály részére.  

Elkészült Zalaegerszeg Város
Idõsügyi Civil Regisztere, ez nagy
segítség a közösségek és az idõs
emberek egymás közti információ-
áramlásban. A város már hagyo-
mányt teremtve 2014-ben is meg-
rendezte az idõsek hónapja ren-
dezvénysorozatot. Idõsek és fiata-

lok (is) részt vehettek fõzõverse-
nyen, játékos sportversenyen, kul-
turális vetélkedõn, különbözõ elõ-
adásokon.  Az idõsügyi koncepció
céljaihoz illeszkedik a Helyi esély-
egyenlõségi program is, amely fõ
célcsoportja az idõskorú lakosság.
A program kiterjed az idõsek biz-
tonságérzetének erõsítésére,
egészségmegõrzésére, a nyugdí-
jasszervezetek támogatására.

2 Közélet
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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt a 

„Gazdaság együttmûködési lehetõségei a zalaegerszegi felsõoktatással”

címû konferenciára, mely a TÁMOP 4.1.1/C – NYME – BGF – PTE – ZFOK –
PFA – Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttmûködés

címû projekt keretein belül valósul meg.

A RENDEZVÉNY IDEJE:

2015. február 24., kedd 10.00 óra

HELYSZÍN:

Infocentrum, Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A

A részvételrõl visszajelzést kérünk a karrier@ph.zalaegerszeg.hu e-mail címre február 20-ig.

PROGRAM
9.30–10.00 Regisztráció

(Infocentrum II. emelet)
Helyszín: Infocentrum, nagyterem

10.00–10.10 Köszöntõ – Balaicz Zoltán polgármester

10.10–10.30 A jármûipari beszállító cégek egészségközpontú szolgáltatási igényeinek felmérése
– kutatási tanulmány ismertetése
Gyarmatiné dr. Bányai Edit, PTE KTK GTI

10.30–10.50 Lehetõségek és kihívások a zalaegerszegi duális képzésben
Dr. Lukács Attila, Dr. Németh Árpád, Dr. Németh Gábor, Dr. Lükõ István, NYME SKK

10.50–11.10 Nyugat-magyarországi Egyetem K+F együttmûködési javaslatai
Prof. Dr. Jereb László, Dr. Bacsárdi László, Dr. Németh Árpád, NYME SKK 

11.10–11.30 A duális képzés jelene és jövõje a BGF GKZ kínálatában
Lambertné Katona Mónika, BGF GKZ

11.30–12.15 „Oszd meg és uralkodj!” – avagy a duális képzés és tudásmegosztás ereje (inte-
raktív elõadás). Prof. Dr. habil Bencsik Andrea

12.20–14.00 Svédasztalos ebéd és kötetlen beszélgetés az elõadókkal.

ZALAEGERSZEG FELSÕFOKÚ
OKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. 
Telefon: 92/502-194 • Fax: 92/311-474, 
E-mail: zfok@zalaegerszeg.hu,                             

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Tulajdonképpen az összes

mûszaki terület nyitva áll elõttük,
mert a szakmai tantárgyak mellett
nagyon komoly matematikai és fi-
zikai oktatásban is részesülnek.

Nagy Zoltán informatikatanár
hozzátette, emellett programozás-
elméletet és gyakorlatot is tanul-
nak. Az új laborban hét munkaállo-
mást alakítottak ki, melyhez szá-
mítógépeket, táblagépeket, mérõ-
mûszereket, csavarhúzókészlete-
ket szereztek be. Az internetes el-
érhetõséget egyelõre wifin keresz-
tül biztosítják, a vezetékes hálózat
kiépítése a tanulók feladata lesz.

Mit nyújt a korszerû informatikai
labor a diákok számára, errõl
Geiger Boldizsár 10/C osztályos
tanuló úgy vélekedett: a számító-
gépek tartozékairól elméletben is

tanulnak, a laborban viszont a
gyakorlatban ismerhetik meg és
szerelhetik össze azokat.  Örül en-
nek a lehetõségnek, hiszen telje-
sen más kézzel megcsinálni vala-
mit, mint csak hallani róla.

Rigó Csabáné igazgató el-
mondta, sokoldalú összefogás se-
gítette az informatikai labor létre-
jöttét. A számítógépeket a fenntar-
tótól kapták, az iskola alapítványá-
nak támogatásából bútorokat vá-
sároltak, az iskolák együttmûködé-
se révén a Ganz-szakközépiskola
diákjai hegesztették és festették
az asztalok lábait, az önkormány-
zat a laborterem felújításának költ-
ségeit állta. 

Az ünnepélyes átadáson részt
vett Balaicz Zoltán polgármester
valamint Rigó Csaba kormány-
megbízott is.

GYAKORLATI TUDÁS
INFORMATIKAI LABOR A CSÁNYBAN

Szólt arról, hogy több vállalko-
zóval is beszélt, akik nehezmé-
nyezik, hogy egyoldalú a terhelés,
a lakosságnak is ki kellene vennie
a részét a városi büdzsé stabilizá-
lásából. Ezt viszont senki nem tá-
mogatná a közgyûlésben. Tisztá-
ban vannak azzal, hogy a város
további központi pénzekre nem tá-
maszkodhat, ugyanakkor az is biz-
tos, hogy az építményadó több
vállalkozás ellehetetlenülését von-

ja maga után, mondta a képviselõ.
A tízszázalékos intézményi költ-
ségcsökkentéssel sem ért egyet,
és mint fogalmazott, ez az intézke-
dés nem is mehet tovább, hiszen a
„létezéshez forrásokra van szük-
ség”. Amennyiben ez nem áll ren-
delkezésre, leépítések és egyéb
karcsúsítások szintén szóba jöhet-
nek. A nehéz helyzetet csak gaz-
dasági fellendüléssel lehet megál-
lítani.

HETVENKEDÕ HATVANASOK
AZ IDÕSÜGYI KONCEPCIÓ CÉLJAIRÓL
Az idõsügyi koncepció céljainak megvalósításáról is szó volt a

legutóbbi képviselõ-testületi ülésen. A koncepció négy témacso-
portban fogalmazott meg célokat. Ezek többek között, az idõsko-
rúak szükségleteit biztosító szolgáltatások támogatása, bizton-
ságérzetük erõsítése, az érdekképviseletek támogatása és az
idõskorúak közösségének erõsítése.

ÚJ FÕIGAZGATÓ
Változás történt a zalaegerszegi

megyei kórház vezetésében. Ba-
logh Zoltán az emberi erõforrások
minisztere 2015. február
10-tõl új fõigazgatót nevezett ki
dr. Halász Gabriella személyében.

Az intézmény új vezetõje az
elmúlt hét elején átvette posztját a
GYEMSZI térségi igazgatójának
jelenlétében és megtörtént a hivata-
los átadás-átvétel. Dr. Halász Gab-
riella megtartotta elsõ vezetõtestü-
leti ülését is, ahol beszélt terveirõl,
céljairól. Az új igazgató eddig a
Szociális és Gyermekvédelmi Fõ-
igazgatóság Zala Megyei Kirendelt-
ségének volt az igazgatója.

Az önkormányzat legutóbbi ülésén elfogadta az idei évi költ-
ségvetést és döntött arról is, hogy a mûködési hiányt építmény-
adóval, mint saját bevétellel egészíti ki. A városi büdzsérõl és az
új adó bevezetésének szükségességérõl sajtótájékoztató kereté-
ben beszélt dr. Tóth László frakcióvezetõ és Bali Zoltán frakció-
vezetõ-helyettes.

Bár a vállalkozók körében „kiverte a biztosítékot” az építmény-
adó tervezett bevezetése, tudomásul veszik, hogy az új adóra
szükség van a költségvetési egyensúly megteremtéséhez. „Fájda-
lom, de muszáj” – fogalmazott a közgyûlést követõ sajtótájékozta-
tóján dr. Kocsis Gyula, az Együtt Zalaegerszegért elnöke, önkor-
mányzati képviselõ, aki tartózkodott a költségvetés elfogadásakor.

EZE: TUDOMÁSUL VESZIK

FIDESZ: AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL, KÖZVILÁGÍTÁSRÓL

ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!

„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR
Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035

Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187. 

SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK
KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK
Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…

ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET! 
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Néhány héttel ezelõtt lapunk
arról számolt be, hogy a város
ismét pályázik az Agora pro-
jektre, mellyel megújulhatna Za-
laegerszeg kulturális intéz-
ményrendszere. A város két-
szer – egyszer az MMIK felújítá-
sával, egyszer pedig az ArtMozi
átalakításával és funkcióbõvíté-
sével – már sikertelenül pályá-
zott, ezért szerettek volna in-
dulni az idei projekten is.

– pP –

Közben azonban kiderült: az ez
évi pályázati feltételek nem har-
monizálnak a város terveivel, így
az önkormányzat úgy döntött,
mégsem nyújtja be a pályázatot.
Lapunk érdeklõdésére Velkey Pé-
ter, a humánigazgatási osztály ve-
zetõje elmondta: a mostani pályá-
zat a megyeszékhelynél kisebb
városoknak kedvez, mert a kiírás-
ban kevesebb az elnyerhetõ
összeg – 500–685 millió forint –,
ami egy kisebb léptékû Agorára
lenne csak elegendõ. Ennyibõl
még a mozi átalakítása is szûkö-
sen jönne ki, a város azonban in-
kább az MMIK-ra akar a jövõben
koncentrálni, ha kulturális intéz-
ményrendszer átalakításról van
szó.

Az MMIK jövõjével kapcsolat-
ban elmondta: zajlik a pályázatfi-
gyelés, hogy mielõbb megtalálják
azt a forrást, amivel fel lehetne újí-
tani az épületet. Az osztályvezetõ
szerint a háznak többfunkcióssá
kellene alakulnia: elsõsorban kul-
turális intézmény lenne, ám mivel
hatalmas épületrõl van szó, a
munkaügyi központ melletti részén
néhány hivatal is helyet kaphatna.

A helyi kulturális életben egy
másik változás is bekövetkezett az
elmúlt héten. A Keresztury VMK
igazgatója, Kondor Anita szemé-

lyes okokra hivatkozva benyújtotta
felmondását, melyet Balaicz Zol-
tán polgármester elfogadott. Az
igazgatói posztra pályázatot ír ki a
város, addig Cserpes Attila igaz-
gatóhelyettes irányítja az intéz-
ményt.

Velkey Péter szerint országos
pályázatot kellene kiírni, mert nem
lenne rossz, ha egy „külsõs” szak-
ember érkezne a városba. A ter-
vek szerint szeretnék egy intéz-
ménybe integrálni a Keresztury
VMK-t és Zalaegerszegi Városré-
szek Mûvelõdési Központját. Az új
vezetõnek így egy kibõvített és
megújult intézményrendszer irá-
nyítása lenne a feladata.

Kérdésünkre, hogy a jelenleg
bezárt alsóerdei napközistábor is
újra a VMK fenntartása alá kerül-
ne-e ezzel az átalakítással, az
osztályvezetõ elmondta: ennél ha-
tékonyabb megoldást kell találni
az egykori tábor mûködésére.
Szerinte az volna jó, ha egy olyan
céghez kerülne a szabadidõköz-
pont, akiknek mind a gépi, mind az

emberi kapacitásuk és felkészült-
ségük megvan ahhoz, hogy egy
ilyen kondíciókkal rendelkezõ terü-
letet gondozzanak és mûködtes-
senek.

Kondor Anita (akinek megbíza-
tása 2018-ig tartott volna) felmon-
dási ideje két hónap, a pályázatot
ezt követõen írják ki az igazgatói
posztra.

VÁLTOZÁSOK A KULTURÁLIS ÉLETBEN
PÁLYÁZATOT KERESNEK AZ MMIK HASZNOSÍTÁSÁRA

FELMONDOTT KONDOR ANITA, A VMK IGAZGATÓJA

JAVASLATKÉRÉS
„ZALAEGERSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA” ÉS

„PRO URBE ZALAEGERSZEG” KITÜNTETÕ CÍMEKRE

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének 32/2004.
(IX. 24.) önkormányzati rendelete szabályozza a helyi kitünte-
tések alapításáról és adományozásáról szóló rendelkezései
között a  „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” és a „Pro Urbe
Zalaegerszeg” kitüntetõ címek odaítélésének feltételeit.

A rendelet értelmében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyû-
lése „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” legmagasabb helyi elis-
merési formájú kitüntetõ címet adományozhatja azon személyek
számára, akik hosszú idõn át kifejtett munkásságukkal, a gazdasá-
gi, sport-, kulturális, mûvészeti élet területén maradandó alkotásuk-
kal különösképpen emelték vagy elõsegítették a város fejlõdését,
elõrehaladását, illetve azok számára, akik egész életmûvükkel hoz-
zájárultak az egyetemes haladás, kultúra, mûvészet fejlõdéséhez, s
ezzel elõsegítették a város tekintélyének és jó hírének növelését.

A díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is
megtisztelhetõ.

„Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntetõ cím odaítélésére a
közgyûlés tagjai és állandó bizottságai, a városban mûködõ társa-
dalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképvi-
seleti szervek, egyházak vezetõi vagy legalább 500 zalaegerszegi
állandó lakos tehet javaslatot, melyet részletes indokolással, az át-
adás évének március 10. napjáig kell megküldeni a város polgár-
mesterének.

Fenti rendelet alapján „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntetõ cím
adományozható annak a személynek, illetve szervezetnek, közös-
ségnek, aki (amely) a tudományok, a fejlesztés, a mûvészetek, a
sport- és a közösségi élet egyéb területén példaértékû, magas szín-
vonalú munkájával hozzájárult Zalaegerszeg város közösségi éle-
tének fejlõdéséhez. 

E kitüntetésre a közgyûlés tagjai, állandó bizottságai, a városban
mûködõ társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetsé-
gek, érdekképviseleti szervek és egyházak, továbbá legalább 200
zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, melyet részletes indo-
kolással, az átadás évének március 10. napjáig kell megküldeni a
város polgármesterének.

A díjak adományozására vonatkozó javaslatot indokolással el-
látva 2015. március 10. napjáig beérkezõleg kell eljuttatni a Pol-
gármesteri Hivatal Önkormányzati Osztályára (levelezési cím: 8900
Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.; e-mail cím: onkorm@
ph.zalaegerszeg.hu).

A javaslatok elbírálására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Köz-
gyûlésének 2015. április 16-i ülésén kerül sor.

A kritikusok szerint Rost And-
rea alakításai már régóta megke-
rülhetetlenek az újkori operaját-
szás történetében. A Kossuth-dí-
jas, érdemes mûvész énekes be-
járta már az operavilág jelentõs
színpadait, tehetségét pedig szá-
mos fontos szopránszerepben
megmutatta. A világhír felé
Riccardo Muti indította el, aki meg-
hívta a Milánói Scala 1994-es
Rigoletto-bemutatójára, ahol a
Gildával aratott átütõ sikert. Ezt
követõen sorra kapta a felkérése-
ket a világ legjelentõsebb dalszín-
házaiból: London, Párizs és Mad-
rid meghódítása után a Tengeren-
túlon is hatalmas sikereket aratott.
Énekelt New Yorkban, Los Ange-
lesben és Washingtonban is. A
színpad és az operaelõadások
mellett megszámlálhatatlan kon-
certet adott a világ nagy hangver-
senytermeiben, valamint számos
CD-, illetve DVD-felvételen mûkö-
dött közre.

A zalaegerszegi Colours címû
koncerten mûsorra kerül többek

között Mozart Figaro házasságá-
nak néhány áriája, Puccini Pillan-
gókisasszonyának egyik tétele,
valamint Gounod: Romeo et
Juliette – „Je veux vivre” – Júlia
áriája is.

Az énekesnõt Harazdy Miklós
zongoramûvész kíséri. Jegyek
még kaphatók a hangversenyte-
rem jegypénztárában.

PROGRAMAJÁNLÓ
ROST ANDREA A ZSINAGÓGA SZÍNPADÁN

A világhírû magyar szoprán operaénekes, Rost Andrea lép fel a
Városi Hangverseny- és Kiállítóterem színpadán március 3-án, 19
órakor, a „klasszikus hangversenybérlet”-sorozat keretében.

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4–6.
Tel.: 92/316-160, zalaegerszeg@tourinform.hu

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig: 8.30–16.30

Megjelent, és irodánkban
kedvezményesen kapható

a 2015. évi
MAGYAR TURIZMUS-KÁRTYA!

Az úgynevezett „hátlapos” akció keretében a 2014. évi Hunga-
ry Carddal rendelkezõ vásárlók 20% kedvezménnyel vásárolhatják
meg a Hungary Card 2015. évi kiadását 2015. február 28-ig.
ÁRAK:
Basic 4.000 Ft helyett 3.200 Ft
Standard 7.000 Ft helyett 5.600 Ft
Plus 11.000 Ft helyett 8.800 Ft

TOVÁBBI AJÁNLATUNK KERESKEDELMI KÍNÁLATUNKBÓL:

Hûtõmágnes 410 Ft-tól
Ajándéktárgyak 500 Ft-tól
Zalaegerszegi képeslapok 70 Ft-tól
Turistatérképek (Zala, Õrség, Balaton stb.) 800 Ft-tól
Németh József: Egerszegi örökség 3.080 Ft
Mészáros T. László: Magyarország Európában

13.790 Ft helyett 5.000 Ft
Mészáros T. László Zala falinaptár 2015 1.500 Ft
Mészáros T. László: Zala Európában 5.600 Ft
Prikryl József: A dödölle 3.990 Ft

Térjen be hozzánk, tájékozódjon a legfrissebb programokról,
lapozzon bele Zalaegerszeg titkait feltáró kiadványunkba,

válogasson ajándéktárgyaink közül!

FELHÍVÁS 
HAZAHÚZÓ ONLINE DIÁKVETÉLKEDÕN

VALÓ RÉSZVÉTELRE

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Zalaeger-
szeg rendezett tanácsú várossá válásának 130. évfordulója al-
kalmából 2015. február 9. és április 15. között HAZAHÚZÓ DIÁK-
VETÉLKEDÕ címmel rendezi meg a zalaegerszegi középisko-
lákban tanuló végzõs középiskolások részére indított közös-
ségi kvízjátékát.

A játék ismertetõje és az egyéb információk a
www.zalaegerszeg.hu honlapon a „Kultúra, Köznevelés és Sport”
rovatban érhetõk el, valamint a felhívás kiküldésre kerül a középfo-
kú oktatási intézményekbe és megjelenik a facebook közösségi ol-
dalon is. A versenyen való részvétel regisztrációhoz kötött. 

A regisztrációs nyilatkozat és a fordulóhoz kapcsolódó online
kérdõív linkje február 9-tõl szintén ezen a felületen megtalálható. A
játék a játékszabály, a felhasználási feltételek és a jognyilatkozat el-
fogadásával kezdhetõ meg. 

A vetélkedõn egyénileg lehet részt venni. A játékidõ alatt 3 he-
tente 3 fordulóban, hétfõnként 10.00 órától március 2., március
23. – jelennek meg a megválaszolandó kérdések, amelyekre a vá-
laszokat a következõ hét hétfõ délelõtt 10.00 óráig lehet érvénye-
sen megadni. A kérdõívet helyesen kitöltõk között minden forduló
után kisorsolunk egy könyvutalványcsomagot, 15.000 Ft értékben. 

A Zalaegerszegi Városi Diáknapok rendezvényén belül 2015. áp-
rilis 15-én a város Dísztermében kerül sor a legjobb 4 fõ közötti
élõ döntõre a második forduló során megadott témában. A játékhoz
bármikor lehet csatlakozni, közben szünet is tartható, majd a meg-
adott idõszakon belül akármikor lehet folytatni. Fontos tudni, hogy
egy azonosítóval egy adott kérdést csupán egyszer lehet megvála-
szolni, és mindig három lehetséges megoldás közül kell kiválaszta-
ni a helyeset.  Minden jó válasz 1 pontot ér. Az élõ döntõbe csak az
a tanuló kerülhet be, aki mindhárom internetes tesztlapot ered-
ményesen kitöltötte. Holtverseny esetén a döntõ résztvevõi (4 fõ)
sorsolás alapján kerülnek kiválasztásra. A gyõztes és a döntõ részt-
vevõi jutalomban részesülnek az alábbiak szerint: 1. helyezett
50.000 Ft, 2. helyezett 40.000 Ft, 3. helyezett 30.000 Ft, 4. helyezett
20.000 Ft értékû mûszaki cikkekre beváltható utalvány.

Azon vállalkozó kedvû diákok részvételét várjuk, akik szívesen
mérik össze a tudásukat, és emellett hasznos ismeretekre szeret-
nének szert tenni a játék során.

FOGADÓÓRA
GECSE PÉTER alpolgármester februári fogadóóráját a szokott
idõponttól eltérõen 2015. február 26-án (csütörtökön)
14.00–17.00 óra között tartja a polgármesteri hivatalban. Elõze-
tes idõpontkérés: 92/502-106

ÚTLEZÁRÁS
2015. február 17-én (kedd) 16.30-tól 17.15-ig  a Városi

Farsang miatt lezárják a Kossuth utca Posta–Csány tér közti
szakaszát. A Zala Volán autóbuszai terelõúton közlekednek. Az
útzár a felvonulást követõen fokozatosan kerül feloldásra.

Megértésüket köszönjük.
Zalaegerszeg

Megyei Jogú Város Önkormányzata

Illusztráció
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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.
2015. február 27. (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. 

Vagyontárgyak együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum összegének nyolcvanszorosát, (2015.
évben a 2.280.000 Ft-ot) vagy
külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a nyugdíjminimum összegének negyven-
szeresét (2015. 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 2015. március 30. 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.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVÛ 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 NÉPJÓLÉTI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2015. február 27. (péntek)

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

a) egy fõre jutó jövedelme meghaladja 
aa) egyszemélyes  háztartás esetén: a nyugdíjminimum 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 meghaladja a helyi rendeletben meghatározott vagyoni értékhatárt. 

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

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

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

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

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

felelõ – igazolást, vagy annak másolatát, továbbá
– a vagyonnyilatkozatot. 

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.

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottsága bírálja el, a beadási határ-
idõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2015. március 30.). 

Bérlõkijelölés: 
A Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság azt a pályázót jelöli ki bérlõnek, aki
– a pályázati feltételeknek megfelel, és
– a leghosszabb idõszakra – legalább 1 évre, de legfeljebb 5 évre – vállalja a költségelvû alaplakbér-

nek elõre, egy összegben történõ megfizetését.
Vállalásegyenlõség esetén a Bizottság – az alábbi szempontok együttes mérlegelésével – 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.

A bérlõkijelölés idõtartama:
– az egyösszegû befizetés vállalásának ideje, de legalább egy, legfeljebb öt év.
A kijelölt bérlõ – a lakásbérleti szerzõdés megkötése elõtt – óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mértéke
azonos az adott lakás lakbérének kétszeresével. 

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

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér (Ft)

Ady Endre u. 24.

III./15. 60 1+2 fél
1+2 fél lakószoba, közlekedõ, lakóelõtér,
konyha, kamra, fürdõszoba, WC

össz-
komfort

641 38.460

Platán sor 38.

fszt. 7. 32 1
1 szoba, elõtér, fõzõfülke, fürdõszoba-
WC

össz-
komfort

641 20.512 

III/2. 64 2,5
nappali, 3 hálószoba, elõtér, közlekedõ,
konyha, fürdõszoba, WC

össz-
komfort 

641 41.024

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)

Gasparich u. 26/A.

A I/3. 33 1
1 szoba, elõszoba, konyha,
fürdõszoba–WC

össz-
komfort

358 11.814 14.850 26.664

Ölyvesfalvi u. 50.

fszt. 2. 27 1 
lakóelõtér, elõtér, fõzõfülke,
fürdõszoba-WC

komfort 308 8.316 12.150 20.466

ZALAEGERSZEGI HR-CAFÉ
A ZALAEGERSZEG FELSÕFOKÚ OKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

KARRIER IRODA ÉS DIÁKCENTRUMA,
VALAMINT A BGF GAZDÁLKODÁSI KARA SZERVEZÉSÉBEN KERÜL SOR

A 3. ZALAEGERSZEGI HR-CAFÉ TALÁLKOZÓRA
FEBRUÁR 19-ÉN

A BGF KARI TANÁCSTERMÉBEN.

SZÓ LESZ AZ ESEMÉNYEN A MÁSODDIPLOMÁS KÉPZÉSEKRÕL, A PÁLYAKEZDÕK

TÁMOGATÁSÁRÓL, MUNKAJOGI AKTUALITÁSOKRÓL.

A MEGHÍVOTT VENDÉGEK KÖZÖTT LESZ BORSOS JÓZSEF, A KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI

KÖZPONTJÁNAK VEZETÕJE ÉS DR. BÁRDOS LÁSZLÓ ÜGYVÉD.



5Városháza
ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MÛVELÕDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MÛVELÕDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA

KÖNYVTÁR INTÉZMÉNYEGYSÉG

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Cs. J. tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
nyilvános könyvtári feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• fõiskola, könyvtáros, informatikus könyvtáros,
• gyakorlott szintû Levelezõ rendszerek (LotusNotes, Outlook),
• gyakorlott szintû MS Office (irodai alkalmazások),
• gyakorlott szintû Internetes alkalmazások,
• magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• angol nyelvbõl középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintû nyelvtudás,
• felhasználói szintû TEXTLIB IKR,
• ECDL.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintû kommunikációs képesség, pedagógiai képességek.

Elõnyt jelentõ kompetenciák: jó szintû drámapedagógiai ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A végzettségeket igazoló dokumentumok közjegyzõ által hitelesített másolatai, szakmai önéletrajz,
30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2015. március 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jasztrab Istvánné nyújt, a 06-30/552-1062-es
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Városrészek Mûvelõdési Központja és Könyvtára
címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: kozigallas/190-2/201, valamint a
munkakör megnevezését: informatikus könyvtáros.
és
személyesen Jasztrab Istvánné, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• ZalaEgerszeG hetilap
• www.zalaegerszeg.hu hírportál
• www.zvmkk.hu

FELHÍVÁS
EBÖSSZEÍRÁS ZALAEGERSZEGEN!

Tisztelt Ebtartók! 

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B § (1) bekezdése alapján
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, il-
letve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Zalaegerszeg város területén
2015. február 1-jétõl február 28-ig terjedõ idõszakban Zalaegerszeg város közigazgatási terüle-
tén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez. 

Az önkormányzat az ebösszeírás alapján helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni az állattar-
tók (az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot gondozza, felügyeli) által szolgáltatott adatokról, az állat
tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme,
valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. 

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben elõírt adatokat az önkormány-
zat rendelkezésére bocsátani. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ebösszeírás önbevallásos módszerrel tör-
ténik, ezért az „Ebösszeíró adatlap” beszerzése az állattartó kötelessége. Az adatlap folyamatosan be-
szerezhetõ a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (Zalaegerszeg, Kossuth L.
u. 17–19.) portáján, az állatorvosi rendelõkben, valamint az állatmenhelyen, vagy letölthetõ/kitölthetõ az
önkormányzat honlapjáról (www.zalaegerszeg.hu). A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen
a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztályán ügyfélfogadási idõben, illetve a 92/502-183 vagy a 92/502-
126 telefonszámon kérhetõ. 

Az ebösszeíró adatlapot/adatlapokat ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani: 
– személyesen Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztály, vagy a por-

tán elhelyezett gyûjtõdobozban,
– postai úton a 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. címre,
– faxon a 06 92/311-474 faxszámra, vagy
– elektronikusan beszkennelve az ebnyilvantartas@ph.zalaegerszeg.hu elektronikus levélcímre. 

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2015. február 28. 

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy: 
– a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) korm.rendelet

17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idõsebb eb csak
transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kö-
telezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkezõ ebeket
állatorvosnál megjelöltetni. 

– Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyil-
vántartásban már szereplõ, valamint a bilétával rendelkezõ és a helyi nyilvántartásban szereplõ
ebeket is be kell jelenteni. 

– Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követõen is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat,
szaporulatot, elhullást írásban bejelenteni. 

– Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgár-
mesteri hivatal munkatársai ellenõrizhetik.  

– Amennyiben az ebtartó az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja,
30.000 Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.  

Együttmûködésüket köszönöm! 
Dr. Kovács Gábor s. k.

jegyzõ



6 Kitekintõ

(Folytatás az 1. oldalról.)
Bilkei Irén elõadása elején szin-

tén kitért arra, hogy a középkorban
élt gyermekek mindennapi életé-
vel, szokásaival, tárgykultúrájával
kapcsolatban valóban nagyon ke-
vés a levéltári anyag; nemcsak
Magyarországon, hanem Európá-
ban is. Ennek oka egyrészt a kö-

zépkor sajátos szemléletében,
másrészt pedig abban keresendõ,
hogy a társadalomtudományok is
késõn fedezték fel a gyermekkort,
mint kutatási területet. A rendelke-

zésre álló kevés dokumentum ki-
rályi és fõúri családok gyermekei-
rõl ad némi információt, hiszen a
korabeli oklevelek, krónikák az
elõkelõ famíliák életének egy-egy
momentumát tárják elénk. Hogy
hogyan élhettek a polgárság, pa-
rasztság gyermekei, arról tényleg
keveset tudunk, maximum a kö-

zépkorból származó régészeti le-
letek adhatnak némi útmutatást.

Annyi bizonyos, hogy a közép-
korban kiemelt fontosságú volt az
utódnemzés. Az utódok vigasza

nélküli halált Isten büntetésének
tekintették. Mindezek ellenére
nem ismerték a tudatos családter-
vezést, annál is inkább, mert a há-
borúkkal és járványokkal terhelt
hosszú idõszakban senki sem tud-
ta, hogy hány gyermeke marad
életben, és éri meg a felnõttkort.

Röviden: bõséges gyermekál-
dást nagy halandóság köve-
tett. Hat-nyolc fiúgyermeket
kellett szülnie egy nõnek ah-
hoz, hogy egy-egy nemesi
család fennmaradhasson. Ez
kilenc-tíz, vagy annál több
szülést jelentett az anya szá-
mára. Épp ezért a csecsemõ-
korral és kisgyermekkorral
nem is foglalkoztak túl sokat
akkoriban, keveset költöttek a
gyerekekre, hiszen nem érte
meg befektetni. Ha a cseme-
te elérte a hétéves kort, akkor
kezdtek rá több figyelmet for-
dítani, mert akkor nagyobb
valószínûséggel maradt élet-
ben. Sokáig nem volt anya-
könyvvezetés sem. A gyer-

mekek korát a hiteles helyeken ál-
lapították meg; ránézésre. A csalá-
dok pedig a Bibliába vagy ima-
könyvbe írták fel a fontosabb ese-
ményeket (születés, házasság,

halál). Bár 1515-ben a veszprémi
zsinat elrendelte a születések do-
kumentálását, ez csak kétszáz év-
vel késõbb valósult meg.

Bilkei Irén több nemesi és kirá-
lyi család példáján keresztül
szemléltette a születések, házas-
ságkötések és gyermekhalandó-
ságok számát. Mint mondta: való
igaz, hogy a korszak inkább a fiú-
gyermekeket preferálta, ám a di-
nasztiák fennmaradása szempont-
jából azért a lányok szerepe sem
elhanyagolható. Egy-egy jó házas-
sággal ugyanis sokat nyerhetett a
család. A középkori mentalitásra
jellemzõ az is, hogy a vagyonos
családok számára a birtok volt a
legfontosabb. Ennek megtartása,
vagy gyarapítása érdekében a
gyerekeket már korán kiházasítot-
ták. A lányok sokszor 14 éves ko-
rukban már férjnél voltak és gyere-
keket szültek; akár évtizedeken át.
Nem csoda, hogy sokan közülük a
negyvenes éveik elején már el is
haláloztak.

Érdekes megnézni a korszak
képzõmûvészeti ábrázolásait is.
Az egyházi ikonográfiában a gye-
rek mint angyal, vagy mint kis Jé-
zus jelent meg. Késõbb (15–16.
századtól) már a királyi, fõúri csa-
ládokról készült világi ábrázoláso-
kon is láthatóak a gyerekek. Legin-
kább úgy, mint „kisfelnõttek”. A ru-
házatuk ugyanis teljesen követi a
felnõttek stílusát, viseletét. Több
festményen látszik néhány játék
(csörgõ, faló) és gyerekeknek ké-
szült használati tárgy (járókeret,
pólya) is.

A fõlevéltáros elmondta: a kora-
beli levelekbõl kiderül az is, hogy a
16. század végétõl már a fõúri
családoknak arra is volt igénye,
hogy képet készíttessenek a gyer-
mekeikrõl, fõleg ha azok a család-
tól távol nevelkedtek.

A polgári, paraszti szokásokat
és játékokat pedig Pieter Brueghel
1560-ban készült híres festményé-
rõl, a Gyermekjátékokról ismerhet-
jük. A kép ötvenféle korabeli –
mozgásos és eszközös – játékot
örökít meg. Sokat közülük ma is is-
merünk.

GYERMEKEK A KÖZÉPKORBAN
BÕSÉGES GYERMEKÁLDÁS, MAGAS HALANDÓSÁG

– Antal Lívia –

– A grafológus az íráskép alapján
az egyén személyiségjegyeinek fel-
tárásával foglalkozik, míg az írás-
szakértõ azt vizsgálja, hogy egy
kéztõl származik-e a két írás – vála-
szol Novák Mária grafológus, írás-
és tankönyvszakértõ. – Például ha
egy végrendeletnél az örökösök vi-
tatják az aláírás eredetiségét. Ekkor
az összehasonlító minták alapján
meg lehet állapítani az eredetiséget,
vagy éppen a hamisítás tényét. A bí-
róság ezt az eseti szakértõi véle-
ményt bizonyítékként fogadja el. A
végrendelet mellett az eltartási szer-
zõdés, a földhaszonbérletrõl, banki
kölcsönrõl, életbiztosításról szóló
szerzõdés mind olyan eshetõség,
amikor szükség lehet az írás készí-
tõjének azonosítására. Olyan vitás
eset is elõfordult már, hogy egy hiva-
talos dokumentumon át volt írva a
dátum. Az írásszakértõ feladata ek-
kor az, hogy megállapítsa, melyik
idõpont került elõbb a papírra.    

– Mivel foglalkozik a grafoló-
gus?

– Mindenki egyéni írással rendel-
kezik, mert az írást nem a kezünkkel,
hanem az agyunkkal követjük el. A
kézírás elemzésébõl éppen ezért
határozhatók meg egy személy jel-
lemvonásai, erõsségei, gyengeségei
és képességei. Már az óvodáskori
firkák, rajzok is sok tulajdonságot
hordoznak, a gyermek mit rajzol, mi-
lyen színeket használ, árulkodó e te-
kintetben. Egy elsõosztályos ugyan
automatikusan másolja a tanulandó
betûket a tábláról, azok mégis egye-
diek, különböznek másokétól.

– Mire derülhet fény a kézírás
elemzésekor? 

– A grafológia a lélek- és szemé-
lyiségmegismerés kiváló eszköze,
éppen ezért segíthet többek között
családi és párkapcsolati problémák
feltárásában, betegségek felismeré-
sében, rejtett képességek megis-
merésében. Egy gyermekrajz vagy
kézírás árulkodhat a gyermek és
szülõ kapcsolatáról, ekkor sajnos
agresszió, bántalmazás is kitudód-
hat. A betegségek esetében a fájda-
lom megváltoztatja a kézírást, meg-
változik egy-egy betûkép írása,
mellyel jelez a szervezet. Megjele-
nik a kézírásban a gyógyszerek ha-
tása, a kábítószer vagy alkohol fo-
gyasztása is.

Mindenképpen kiemelendõ,
hogy a személyiségvonások feltárá-
sa, az érzelmi élet, a motiváció, a
munkamód, a mentális képességek,
az érdeklõdés, a beállítottság vizs-
gálata sokat segíthet a pályaválasz-
tásban, a helyes döntés meghozata-
lában, mely szakma, pálya a legide-
álisabb gyermekünk számára. 

– Mire ügyeljünk, ha a munkál-
tató kézzel írott önéletrajzot kér? 

– Ekkor számíthatunk arra is,
hogy grafológussal elemeztetik kéz-
írásunkat. Felhívnám a figyelmet ar-
ra, hogy ezt senki nem teheti meg,
ha nem adunk hozzá engedélyt.
Mindez személyiségjogokat és etikai
normákat sért, ami miatt feljelentést
is tehetünk.

– Hogyan zajlik egy grafológia-
vizsgálat?

– Egy teljes személyiségkép
megállapításához elég lehet egy alá-
írás is. Persze ez azért nem ilyen
egyszerû, mert mindig nézni kell azt
is, milyenek az írás egyéb körülmé-
nyei. Szoktam kérni, hogy írják le ne-
vüket tízszer, készítsenek egy 10–15
soros saját írást, továbbá rajzoljanak
egy fát. Ez utóbbit felnõttektõl is.
Gyerekeknél az elvarázsolt család-
rajz nagyon árulkodó, amikor család-
tagjaikat állatfigurákkal helyettesítik.
Magáért beszél az, amikor a nagy-
papa kisegeret, a nagymama pedig
oroszlánt formáz. 

Összegezve, ha az ember vála-
szokat akar a miértekre, a hogya-
nokra, a grafológia segít ebben. E tu-
dást ugyanakkor bárki elsajátíthatja,
mely nagy hasznára válhat munkájá-
ban – zárta a beszélgetést Novák
Mária.

MIT MUTAT A KÉZÍRÁS?
GRAFOLÓGIA VAGY ÍRÁSSZAKÉRTÉS
EGYARÁNT SEGÍTSÉGÜNKRE LEHET

Hol bújnak meg személyiségjegyeink kézírásunkban, milyen be-
tegségekrõl árulkodnak az egyes betûképek, alkalmasak vagyunk-e
egy adott pályára – ezekre és más fontos kérdésekre ad megbíz-
ható válaszokat a grafológia. A kézírás elemzésének másik ága az
írásszakértés. Vajon mi a különbség a két szakterület között?

– b. k. –

– Több szempontból is rekord-
ról számolhatunk be – kezdte az
adatok ismertetését dr. Illyés Zol-
tán biológus, a Mindszenty-ház
vezetõje, a program szervezõ-
je. – Három óra leforgása alatt
67 madarat fogtunk be a hálók-
ba, tíz különbözõ fajt és ami
szintén említésre méltó, 7 har-
kályt. 

– Mi ennek az oka és a je-
lentõsége?

– A hideg, havas napokon
keresik fel nagyobb számban a
madarak az etetõket, így ilyen-
kor lehet több egyedet befogni.
Tehát ha a gyûrûzési nap és a
havazás egybe esik, az segíti a
munkát. Hogy harkályokból
miért volt ilyen sok, annak
egyelõre nem tudjuk az okát. A
kastélykertet madárbaráttá tet-
tük az elmúlt években, talán ennek
is köszönhetõ. Szintén nem tudjuk
az okát, hogy a korábbi években
gyakori fenyõpintyeket és csízeket
még távcsõvel sem láttunk. Tíz kü-
lönbözõ faj befogására eddig nem
volt még példa. Végül 65 madárra
került gyûrû, míg általában 20–30
ez a szám. Volt köztük visszafo-
gott madár is, amelyeket mi gyû-
rûztünk korábban. 

– Mekkora stresszt jelent ez a
procedúra a tollasoknak?

– Minél szakszerûbb a hálóból
kiszedés, annál kisebb a stressz.
A munkában képzett szakemberek
vesznek részt, a Magyar Madárta-
ni Egyesület és a Domberdõ Ter-
mészetvédelmi Egyesület mada-
rászai. Amíg sorra kerülnek a ma-
darak, egy puha, sötét zsákba
tesszük õket, ahol megnyugsza-
nak. De arra is ügyelünk, hogy a
stresszesebb madarakat, mint pél-
dául a zöldikét, gyûrûzzük meg és
engedjük el elõször. Az elenge-
désben részt vettek most is lelkes
gyerekek és felnõttek. Hiszen a tu-
dományos cél, a madarak életé-

nek megfigyelése mellett, oktató
célzat is van, minél közelebb hoz-
ni a természetet az emberekhez.
Az egész madárbarát kert ez utób-
bit segíti.

– Terveznek még ilyen prog-
ramot, lehet csatlakozni?

– Az etetési idõszakban, azaz
március elsõ feléig, rendszeresen
tartunk ilyen gyûrûzõalkalmakat,
szombat délelõttönként. Utána, a
fészekrakás idõszakában, már ro-
varokkal kell táplálkozniuk a ma-
daraknak az egészséges utódok
érdekében. Ezért kevesebb madár
fogható be ekkortól, de alkalman-
ként nyáron is van gyûrûzés, ilyen-
kor az itatók csalogatják a mada-
rakat a közelünkbe. Zalában
egyébként állandó gyûrûzõhely
Fenékpusztán van.

– Mitõl lesz madárbarát egy
kert?

– Az etetõk és itatók mellett
mesterséges odúkat is kihelyez-
tünk. A madarak számára táplálé-
kot jelentõ bogyós termésû fákat
és cserjéket telepítettünk. Fontos
a minél gazdagabb rovarvilág,
amit a változatos virágállomány, a
kíméletes fûnyírás, a lárvák szá-
mára búvóhelyek, vegyszermente-
sen tartható, ellenálló gyümölcsfák
ültetése segíti.

MADÁRETETÉS ÉS -GYÛRÛZÉS BOTFÁN
LEGYEN A KERT MADÁRBARÁT!

A madáretetési szezonban immár negyedik éve tartanak rend-
szeres gyûrûzést a szakemberek a botfai Mindszenty Ifjúsági Ház
madárbarát kertjében. A közelmúltbeli gyûrûzési nap rekordokat
hozott.

Bilkei Irén elõadása közben.

Novák Mária
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Az ajánlat 2015. február 28-ig vagy a készlet erejéig tart!

– Sikerült megerõsí-
teni a ZTE játékos-
keretét a téli átigazolási
szezon során?

– Egyértelmû igen a
válaszom. Szakály Attila
személyében NB I-es
szintû játékos került hoz-
zánk, Horváth Péter pe-
dig egy kis kitérõ után tért
vissza hozzánk Lentibõl. Esete is
bizonyítja, hogy van visszaút a
ZTE-hez. Murai Márk is tehetséges,
fiatal játékos, megmutatta már ma-
gát az élvonalban is.

– A szurkolókat élénken foglal-
koztatta az egykori saját nevelésû

játékos, Józsi György
esete?
– Felvettük vele a kap-
csolatot. Mondta, hogy
jelen helyzetben nem tud
segíteni, még rehabilitá-
ciós edzéseket végez.
Egyelõre csak ennyit tu-
dok mondani vele kap-
csolatban.

– Az õszi értékelés során
mondta, hogy tavasszal az elsõ
ötbe várja a csapatot, illetve egy
kis szerencsével a dobogóra is
felkapaszkodhat a ZTE...

– Az edzõmérkõzések tapaszta-
latai alapján mindenképpen bizako-

dó vagyok. Nagy kérdés, hogyan
kapjuk el a rajtot. Remélem, hogy
az elsõ három fordulóban eredmé-
nyesek leszünk, s ez lendületet ad-
hat a folytatásra.

– A klub vezetõi maximálisan
igyekeztek biztosítani a lehetõsé-
geket, hogy a ZTE a lehetõ
legjobban felkészüljön a tavaszi
idényre...

– A csapat végig napközis
rendszerben gyakorolt, pár napra
Sopronba is elutazott edzõtábor-
ba. Jó lett volna, ha a másik mûfü-
ves pálya is elkészül, de nem pa-
naszkodom. Több másodosztályú
csapat nálunk rosszabb körülmé-
nyek között készülhetett. Mennyire
volt sikeres a felkészülés? Arra
egyértelmûen a bajnokság adja
meg a választ. Egy biztos, a veze-
tés maximálisan igyekezett bizto-
sítani a feltételeket a nyugodt
munkához.

– Az NB I-nél is korábban raj-

tol a másodosztály. Mi ennek az
oka?

– Nem tudom, hogy miért, így
írta ki a szövetség. Tapasztalataim
alapján azonban elmondhatom,
hogy az utolsó napig kivár az
MLSZ a halasztással. Egy dolog
miatt jó lenne, ha idõben elkez-
dõdne a bajnokság. A stadionunk
felújítása így idõben, május végén
már megkezdõdhetne, mivel az
utolsó fordulóban idegenben sze-
repelünk.

– Említette, hogy az elsõ há-
rom forduló sikere nagyban meg-
határozhatja a ZTE tavaszi szerep-
lését... A csapat rajtját azonban a
már említett idõjárási, pályaviszo-
nyok is befolyásolhatják...

– Kétségtelen, hogy más jó
talajú pályán játszani, a felkészü-
lés során sokat gyakoroltunk mûfü-
vön. A mély talajon elõtérbe kerül-
nek az akarati tényezõk. Remé-
lem, ezen a téren is felvesszük a
versenyt ellenlábasainkkal, s akkor
nem lehet gond a tavaszi jó sze-
replésünkkel.

– Milyen helyezéssel lenne
elégedett a bajnokság végén?

– Mindenképpen az elsõ ötbe
várom a ZTE-t, nagyon sikeres ta-
vaszi szerepléssel akár a dobogóra
is felkapaszkodhatunk.

ERÕSÖDÖTT A CSAPAT
ELÕRELÉPÉST TERVEZNEK A ZTE-NÉL

Bár az idõjárás még messze nem idézi a tavaszt, a hétvégén
folytatódik a bajnokság a labdarúgók másodosztályában. Termé-
szetesen akkor, ha az idõjárás is engedi. A ZTE csapata nyugod-
tan készülhetett, problémákról nem lehetett hallani. A kék-fehérek
a 8. helyrõl várják a folytatást, és a tavasz során szeretnének elõ-
rébb lépni a tabellán, ami nem lesz könnyû feladat. Kocsárdi Ger-
gely klubigazgatóval beszélgettünk.

– Egyértelmûen többen lettünk
a klubnál. Elmúlt évi sikerünk leg-
fontosabb hozadékának tartom,
hogy egy olyan 6–7 fõs csoport
jött össze a 6–7 évesek mezõnyé-
ben, amely komolyan szeretne
foglalkozni a tenisszel – mondta
érdeklõdésünkre Bakos György. –
Nagyon bizakodom, hogy két-há-
rom év múlva lesz köztük három-
négy játékos, aki a korosztályos
versenyek állandó résztvevõje le-
het. A másik fontos döntés volt, a
teniszidény befejezése után a
szuperligás csapatunkban sze-
replõ játékosok megerõsítették,
hogy a 2015-ben is nálunk akar-
nak szerepelni, ami mutatja, hogy
jól érezték magukat a ZTE-nél.
Tavalyi legjobb játékosunk,
Argyelán Csilla végleg hozzánk
igazolt, s nemcsak a Szuper Ligá-
ban, hanem az egyéni versenyek
során is a ZTE színeiben verse-
nyez. Ötödik a magyar ranglistán,
és a legjobb 400-ban van a világ-
ranglistán. Sikerült még a ZTE-
hez csábítani Szolnokról Buckó
Emmát, a 17 éves teniszezõ re-
ményeim szerint erõsségünk le-
het. Természetesen a mi játéko-
sunk maradt Marosi Katalin is, de
szeretnénk még vendégjátékoso-
kat igazolni. Ez fontos, mivel a
Szuper Liga létszáma hatra csök-
kent, mi vagyunk az egyetlen vi-
déki csapat. Igaz, hogy tavaly jól
szerepeltünk , a nõi mezõny vi-

szont tovább erõsödött.
A kiesett csapatokból a
legjobbak a pestiekhez
igazoltak. A nagy csata
már most borítékolható.
Az MTK továbbra is ki-
emelkedik a mezõnybõl,
de a többi együttes óriá-
si csatát vív a további
helyezésekért. A
bentmaradásért az elsõ
ötben kell végeznie a ZTE-nek,
mivel egy csapat búcsúzik a Szu-
per Ligától.

– Egyedüli vidéki együttes-
ként nem félnek, hogy úgy-
mond a pestiek kigolyózhatják
a ZTE-t?

– Egy korábbi pesti megbeszé-
lésen javasoltam, hogy körmérkõ-
zést játsszon a hat csapat, így dõl-
jenek el a helyezések. Így lenne
igazságos, de leszavaztak. Indo-
kuk az volt, hogy minél rövidebb le-
gyen a bajnokság, mert a legjob-
bak elmennek a nemzetközi egyé-
ni versenyekre. Két csoporttal rajtol
majd a Szuper Liga. Több magyar
tehetség érdekelt lehet a nyári ver-
senyeken, többek között Wimble-
donban is. A Szuper Liga küzdel-
mei így már júniusban megrende-
zésre kerülnek. Áprilisban történik
a sorsolás, erõsorrend alapján.

– Új elnöke is lett a klubnak...
– Tóth János elnök úr maximá-

lisan támogatja a versenysportot.
Szakmai téren maximálisan meg-

bízik bennem. Igyekszik kapcsola-
tai révén szponzorokat találni a
ZTE támogatására. Elfogadja,
hogy eredményesek lehessünk,
ahhoz igazolni kell.

– Mennyire állt össze a ZTE
TK idei költségvetése?

– Igazából áprilisban
látunk majd tisztábban,
amikor beindul a sza-
badtéri szezon  a tenisz-
ben. Reménykedem,
hogy nem lesz gondunk.
Bár úgy hallom, hogy a
sikerek hatására is
csökkenhet önkormány-
zati támogatásunk.
– A tél folyamán egyé-

ni versenyek szerepeltek a
programban...

– A 16 évesek mezõnyében kö-
zepesen szerepeltünk. A 18 éve-
sekét rövidesen megrendezik. A
12–14 éves korosztályban ûr van,
már említettem, hogy a jelenleg
6–7 évesekbõl nõhet ki egy újabb
eredményes helyi mag. Össze-
gezve: a gyerekek járnak a verse-
nyekre, gyûjtögetik a ranglistapon-
tokat. Igazából a tenisznagyüzem
áprilisban kezdõdik és szeptembe-
rig tart Magyarországon.

– Versenyrendezésen is törik
a fejüket?

– Tavaly az ország keleti részé-
ben volt az országos vidékbajnok-
ság, ha a hagyományokhoz ra-
gaszkodik az országos szövetség,
idén nyugaton lehet. Pályázni kell
rá, márciustól már lehet, jó lenne,
ha sikerülne Egerszegre hozni az
ob-t, vagy ha ez nem megy, leg-
alább egy másik rangos hazai ver-
senyt. Jó felvezetõ lenne a Szuper
Ligára.

VAN HOZADÉKA A SIKERNEK
SZERÉNYEN TERVEZNEK A ZTE NÕI TENISZCSAPATÁNÁL

Az elmúlt évben nagy bravúrt hajtott végre  a ZTE TK nõi te-
niszcsapata a Szuper Ligában. A fiatal csapat bronzérmet szer-
zett a legmagasabb osztályban. Akkor  Bakos György,  a ZTE ve-
zetõedzõje  annak a reményének adott hangot, hogy sikerük után
egyre többen ragadnak kezükbe teniszütõt, és növekszik a náluk
sportolók száma. Elsõként errõl kérdeztük a vezetõedzõt.

Zalakerámia ZTE KK–MAFC
91-64 (22-13, 19-6, 27-20, 23-25)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

ZTE NKK–MKB Euroleasing Vasas
90-68 (26-19, 22-19, 11-11, 31-19)

NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

ZTK FMVas–Répcelaki SE 7:1 (3590-3298)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

BKV Elõre–ZTE ZÁÉV 4:4 (3252-3272)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Budapest.

ZTE FC–NK Medimurje Cakovec 2-0 (1-0)
Felkészülési labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.

HÍREK RÖVIDEN
Szücs Valdó, a Zalaszám ZAC atlétája elõbb Linzben, egy
nemzetközi fedett pályás versenyen a 60 m-es gátfutás
döntõjében 7,97 mp-es teljesítménnyel ötödikként ért cél-
ba, majd a MASZ nemzetközi versenyén, Budapesten szin-
tén 60 m-es gátfutásban pedig 8,03 mp-es idõvel gyõzött.

Az újonc és serdülõ fedett pályás országos atlétikai bajnok-
ságon Zalaszám ZAC Sportiskola növendékei közül Kónya
Dániel a 600 m-es, Tóth Adrienn pedig a 2000 m-es síkfu-
tásban szerzett bronzérmet, illetve kilenc döntõs helyezést
szereztek.

A tavaszi idény elõtti szokásos szurkolói ankétját február
19-én, 18 órakor tartja a ZTE FC az Arany Bárány Szálló té-
likertjében. Az összejövetelen bemutatkoznak a ZTE új játé-
kosai is.
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KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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

keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

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

NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!
KEGYELETI SZOLGÁLAT

VARGA BORBÁLA
ZALAEGERSZEGÉRT DÍJJAL KITÜNTETETT

TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

ZALAEGERSZEG,  GYÜMÖLCSÖS U. 12.
TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása
Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
Hibaelhárítás
Épületek, lépcsõházak takarítása
Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zala-Depo Kft.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.                              

Tel.: 92/900-036 Fax:  92/312-771 Tel.: 92/598-940

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

A hulladékok elszállítását a Zala-Depo Kft. végzi alvállalkozásban.

A házhoz menõ zsákos gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2015. február 26., március 26.

Kék zsák: 2015. február 27. március 27.

Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK

AKCIÓS ÁRON!!!
Helyszín: Zalaegerszeg, Október 6. tér 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

Legközelebb február 25-én (szerda) 15.00 óra
március 3-án (kedd) 15.00 óra

VIZSGASZERÛ TESZT INGYENES INTERNETES HOZZÁFÉRÉSSEL!

JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu

TELEFON: 06-30/373-0818; E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu

8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05

Asztali
számítógépek,

laptopok, monitorok
javítását vállalom
SZOMBATON ÉS
VASÁRNAP IS!

Telefon:
06-30/247-0700


