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A helyi érték

A „Modern Városok” program
keretében – Sopron és Eger
után – Zalaegerszegre látogatott
Orbán Viktor miniszterelnök,
Lázár János Miniszterelnöksé-
get vezetõ miniszter és
Rákossy Balázs államtitkár. A
kormány és az önkormányzat
közötti stratégiai megállapodást
a kormányfõ és Zalaegerszeg
polgármestere ünnepélyes kere-
tek között a város dísztermében
írta alá. Az eseményen részt
vett Vigh László országgyûlési
képviselõ, Rigó Csaba kor-
mánymegbízott és dr. Pál Attila,
a megyei közgyûlés elnöke.

– vadas –

„Hosszú évek, sõt évtizedek
óta tudjuk, hogy városunk legna-
gyobb hátránya a közlekedési inf-
rastruktúra rendkívül rossz állapo-
ta. Éppen ezért látványberuházá-
sok és térkövezések helyett a kor-
mánnyal kötött stratégiai megálla-
podás pontjai alapvetõen két té-
mára koncentrálnak: közút- és
vasútépítés, gazdaságfejlesztés”
– fogalmazott Balaicz Zoltán. Hoz-
zátette: a szerzõdés értelmében a
kormány vállalja, hogy Zalaeger-
szeget kétszer kétsávos gyorsfor-
galmi úttal bekapcsolja 2018-ig az
országos közlekedési rendszerbe,
a meglévõ autópálya-hálózatba,
(az M7-esrõl van szó). Ezzel gyor-
sabb lesz Budapest elérhetõsége.
Megkezdõdhet Vasvár és Zala-
egerszeg közötti gyorsforgalmi út
vagy autópálya építése is.

A polgármester jelezte: fejleszte-
ni szeretnék a duális képzõközpon-
tot is, a cél az, hogy itthon maradja-
nak a fiatalok. A megállapodásnak
fontos eleme az iparfejlesztés, az
északi ipari parkban tovább bõvül-
het az inkubátorház. A kormány
2 milliárd forint támogatást biztosít
egy új, külön tanmedencével ellátott

50 méteres, 10 pályás fedett uszo-
da építésére, valamint 1,5 milliárdot
az alsóerdei sport- és rekreációs
központ kialakítására. Két közös
munkacsoport is létrejön: az egyik a
városon belüli közlekedés helyzetét
vizsgálja, a másik pedig egy
Mindszenty József Zarándokköz-
pont kialakításának lehetõségét.

Balaicz Zoltán hangsúlyozta:
bízik abban, hogy a most aláírt
szerzõdéssel egy új korszak veszi
kezdetét a városban. A cél pedig
egy megújuló és erõsödõ Magyar-
ország és egy megújuló és erõsö-
dõ Zalaegerszeg. Közös összefo-
gás, akarat és szorgalom kell az
elképzelések megvalósításához.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Az országgyûlési képviselõ a
bejáráson elmondta, nem jelentet-
te be elõre látogatását, mert valós
képet szeretne kapni a kivitelezés
állásáról. Mint fogalmazott, a ha-
táridõk betartása rendkívül fontos,
mert nem csupán a munkálatok
idõbeni befejezését, de egyes kór-
házi osztályok át- illetve beköltöz-
tetését is érintik. 

Biczó Lajos, a ZÁÉV építésve-
zetõje a képviselõ érdeklõdésére
az új szárny egyik leendõ kórter-
mében elmondta, egyszerre
230–250 fõ dolgozik, gyakran túl-
munkát végezve, hogy tartani tud-
ják a határidõket. Az idõjárás
ugyan okozott némi csúszást, és
tervhibák is elõfordultak, amit kor-
rigálni tudtak. Bíznak a jó idõben,
hiszen már megkezdték a kardio-
lógiai és szívsebészeti centrum
külsõ falainak szigetelését és szí-
nezését. Mindeközben dolgoznak
a belsõ munkálatokon, valamint a
fõépület és a zöld épület második
és harmadik szintjének felújítá-
sán. 

Dr. Halász Gabriella, a kórház
fõigazgatója elmondta, a szemé-
szeti mûtõk és fekvõbeteg osztály
mûszaki átadását április 10-e után
pár nappal tartják. A szemészet áp-
rilis 23-án költözik be Pózváról a fõ-
épületben kialakított új helyére, ahol
a következõ héttõl már a mûtéteket
is végzik. Ezt követõen a kardiológi-
át költöztetik át új helyére, így a zöld
épület valamennyi szintjén folyhat
az átalakítás. Április végére a be-
tegfelvételi központ rekonstrukciója
is elkészül a fõépületben. 

A szemészeten kívül az onkoló-
gia, a pulmonológia, a kardiológiai
rehabilitáció is beköltözik Pózváról
a zöld épületbe. A betegek jelentõs
részénél szükség van a belsõ te-
lephelyen kivitelezhetõ diagnoszti-
kai vizsgálatra, ami vagy a beteg
vagy bizonyos vizsgálati minták,
anyagok szállítását igényli. A rész-
legek egyetlen telephelyre össze-
vonása éppen ezért még hatéko-
nyabb mûködést eredményez a be-
tegellátásában. A projekt befejezé-
sének határideje augusztus vége. 

GYORSFORGALMI ÚT, GAZDASÁGFEJLESZTÉS
STRATÉGIAI MEGÁLLAPODÁST ÍRT ALÁ ORBÁN VIKTOR ÉS BALAICZ ZOLTÁN

ELSÕKÉNT A SZEMÉSZET
A TERVEK SZERINT HALAD A SZÍVCENTRUM ÉPÍTÉSE

Elsõként a szemészet költözhet be Pózváról a zalaegerszegi
megyei kórház központi telephelyére, ahol a tervek szerint halad
az új kardiológiai és szívsebészeti centrum építése és a meglévõ
épületrészek felújítási munkálata. A közel hatmilliárd forintos be-
ruházás kiemelt figyelmet élvez, ezért invitálta a sajtót villámláto-
gatásra Vigh László.

Dr. Pál Attila, Lázár János, Vigh László, Balaicz Zoltán, Orbán Viktor és Rigó Csaba.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Orbán Viktor személyes emlé-

kek felidézésével kezdte tájékoz-
tatóját. Külön köszöntötte a jelen
lévõ dr. Gyimesi Endre volt or-
szággyûlési képviselõt és polgár-
mestert, majd felidézte az 1989-es
elsõ szabad idõközi or-
szággyûlési választást,
amikor is dr. Marx Gyu-
la (MDF, FIDESZ,
SZDSZ) közös ellenzé-
ki képviselõként nyert
mandátumot.

A miniszterelnök
szólt arról, hogy a zalai
megyeszékhely önerõ-
bõl nem lesz dinamiku-
san fejlõdõ, modern, 21.
századi város. Ezért is
szükséges a kormány
és az önkormányzat kö-
zötti stratégiai megálla-
podás, melynek egyes
pontjait, a fejlesztések
irányát a helyi városve-
zetés kérte. Nem a kor-
mány találta ki Buda-
pesten, hogy mire van
szüksége Zalaeger-

szegnek. Emlékeztetett arra, hogy
a 2002-es választás elõtt Zalaeger-
szeg az alacsony munkanélkülisé-
gével az akkori Magyarország
egyik legdinamikusabban fejlõdõ
városa volt, de a kormányváltás,
majd a 2008-as gazdasági válság

miatt ez a fejlõdés már nem folyta-
tódott. „Vissza kell kapaszkodnia
Zalaegerszegnek abba a magas-
ságba, ahol már járt, és ehhez az
egyik legfontosabb kitétel, hogy
munkahelyek jöjjenek létre” – fogal-
mazott Orbán Viktor.

A professzor pergõ stílusában, a
szokásostól eltérõ megközelítéssel
is felhívta a figyelmet a témára, a köl-
tészetben jelen lévõ jelekre, jelrend-
szerekre.

– Közel 150 tanuló számára ki-
hívás volt-e a versekrõl értekezni?
– kérdeztük az irodalomtörténészt.

– Pozitív véleményem van er-
rõl. Néha kicsit oldani kell a han-
gulatot, de nagyon szépen vették
a témát, meglepõen jól figyeltek,
bár tudom, hogy kötelezõ program
volt, de szerintem enélkül is eljöt-
tek volna néhányan.

– Hasonlóan színes összeállí-
tású tankönyveivel is találkozhat-
nak a diákok?

– A mostani tankönyvpiac átszer-
vezése miatt csak a magán- és egy-
házi iskolákban tanítanak ezekbõl.
Számomra fájdalmas, mert 30 év
munkája van a kiadványokban.

– A mai rohanó korban meny-
nyire van ön szerint igény, idõ,
kedv versekkel foglalatoskodni,
fõleg a fiataloknak?

– Nem kell félni ettõl, le lehet köt-
ni a mai diákságot is a költészettel.
Õk is szeretnek élni, szeretik a má-
sikat, és szavakat keresnek ennek
kifejezésére. Divatos kezd lenni a
„Slam Poetry”, azaz a villámkölté-
szet, rögtönzéses versenyek is van-
nak ebbõl.

– Szervezi még a nagy vers-
mondó programokat?

– Igen, most éppen Budapesten
és Pestlõrincen áll össze közel 2000
diák egy szavalat erejéig, de a nyá-
ron hasonló esemény lesz Balaton-
füreden is. 

– Ezek szerint akár a menõ ka-
tegóriába is kerülhet a vers?

– A végsõkig hiszek az irodalom-
ban, a tanítványaimat kreatív vers-
író mûhelyben látom viszont, igen, a
költészet menõ – mondta Fûzfa Ba-
lázs.

(A professzor meglátását alátá-
masztja, hogy egyik közösségi ol-
dal által meghirdetett költészet napi
utcai versposztoláshoz közel 15
ezer résztvevõ csatlakozott.)

Gimnazistáknak tartott rendhagyó magyarórát a költészet nap-
ja alkalmából a Városi Hangversenyteremben dr. Fûzfa Balázs
irodalomtörténész.

A KÖLTÉSZET MENÕ
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AZ AUTISTÁKÉRT
Az autista világnaphoz

kapcsolódóan több figyelem-
felhívó és jótékonysági ese-
ményt lehet dokumentálni a
hónap során a városban az
Autista Sérültekért Zalában
Alapítvány munkatársai szer-
vezésében.

Az április másodikán, a világ-
napon, országos megmozdulás-
hoz kapcsolódva táncos
flashmobra került sor a Dísz té-
ren. Az alapítvány felkérésére
az Albatrosz együttes 130 tán-
cosa mutatott be egy produkciót,
kék pólóba (az autisták színe a
kék) öltözött szimpatizánsok
gyûrûjében, figyelemfelhívóan
megállítva ezzel a járókelõket. 

Április közepén rendezték
meg a sok éve hagyományos
Futás az autistákért programot.
A város szélén vett rajttól a
boncodföldi otthonig tartó 7 ki-
lométeres távot az idén 260 fõ
teljesítette futva, biciklizve, csa-
ládostul vagy magányosan. Ez
minden eddiginél nagyobb
részvételt jelent, s mutatja az
esemény elvártságát is. A cél
helyszínen szintén a szokások-
nak megfelelõen jótékonysági
fõzés, kirakodó vásár és játszó-
ház várta a résztvevõket. 

Április 25-én pedig jótékony-
sági estet rendez az alapítvány
az otthonban élõ autisták napi
életkörülményeinek javításáért,
megtartásáért. A program hely-
színe a Keresztury ÁMK lesz,
zalaegerszegi táncosok, éne-
kesek fellépésével.

b. k.

Az egybegyûlteket Janzsó Éva
és Kovács Zsuzsanna volt iskola-
igazgatók köszöntötték. Janzsó Éva
17 évig vezette az intézményt, Ko-
vács Zsuzsanna pedig az utolsó
igazgatója volt annak. Emlékeztek
arra a 42 éves munkára, melyet az
elõdök és õk vittek véghez, az együtt
töltött idõre. Mottójukat József Attilá-
tól kölcsönözték: „Dolgozni csak
pontosan, szépen, ahogy a csillag
megy az égen, úgy érdemes”. 

Az általános iskola 1945 és

2003 között mûködött Zalaeger-
szegen. Az intézmény bezárása
után is összetartott a tanári kar,
Janzsó Éva kezdeményezte az
emléktábla-elhelyezést, melyet az
önkormányzat állított. Azóta vált
szokássá, hogy a költészet napján
koszorút és virágokat helyeznek el
itt. A volt igazgatók elmondták, a
kollégák nagy része ma már nyug-
díjas, sajnos sokan már nem él-
nek, az õ sírjukat is felkeresik
ilyenkor. Az aktívkorúak közül nem
mindenki tudott a pályán elhelyez-
kedni, de mindenki jól megállja a

helyét. A volt tanári kar nemcsak
ezen alkalomból szokott találkoz-
ni, hanem negyedévente „ülésez-
nek” és megbeszélik, kinek hogy
alakul a sorsa. 

NEM FELEJTIK EL
A JÓZSEF ATTILA-ISKOLÁRA EMLÉKEZTEK

Az egykor volt József Attila Általános Iskola névadójának szü-
letési évfordulóján találkozott a volt tanári kar, néhány diák és ér-
deklõdõk a ma már idõsek otthonaként funkcionáló épületnél,
hogy megkoszorúzzák az itt elhelyezett emléktáblát.

A LMP képviselõje úgy véleke-
dett, sok a megválaszolatlan kér-
dés az adóval kapcsolatban. Mi
lesz a nem termelõ, üresen álló,
tönkrement cégek épületeivel? Mi
lesz a kisvállalkozókkal, akik a
megélhetés szélén vannak? Mi
lesz a gazdasági épülettel rendel-
kezõ, de azt nem hivatásszerûen
használó magánszemélyekkel?
Mint mondta, sokan nem tudják,
hogy a gazdasági épületet bérbe
adó tulajdonosok fizetik meg az
adót és nem a vállalkozások. Ezért
magánszemélyt is terhelhet ez a
kötelezettség.  

Orbán Viktor látogatása kap-
csán úgy vélekedett, a miniszterel-
nök elismerte, hogy Zalaegerszeg
mélyrepülésben van. A kormány

uniós pénzekbõl kívánja a várost
helyzetbe hozni, de ezek egyelõre
csak ígéretek. A 76-os fõutat nem-
rég újították fel, miért nem akkor
lett 2x2 sávos? Vajon autóúttá épí-
tése megoldja-e Zalaegerszeg
közlekedési (gazdasági) elszige-
teltségét, ha nyugati irányba, ahol
a piacok vannak, semmi nem vál-
tozik. Iparvágány is csak akkor
lesz, ha jön befektetõ. 

Paksy Zoltán hangsúlyozta, tá-
mogatják a városvezetés gazda-
ságfejlesztési és munkahelyte-
remtési törekvéseit. Az ipari park,
az inkubátorház fejlesztése helyes
irány. Ezért is szavazta meg a kis-
vállalkozókat segítõ, ipariûzési
adó 2,5 millió forintra történõ adó-
mentes határának felemelését.

Nem szavazta meg Paksy Zoltán a vállalkozásokat érintõ helyi
építményadót a közgyûlésen, melynek elõkészítõ rendeleteit sem
támogatta.  

LMP: NEM AZ ÉPÍTMÉNYADÓRA

– AL –

Többek között beszélt arról,
hogy 1944-ben a Magyar Diákok
Szabadságfrontjának és a Gör-
gey-zászlóaljnak tagja volt, a
Gestapo letartóztatta és bebörtö-
nözte Sopronkõhidán. Ennek nyo-
mait ma is viseli. A magyar fejlõ-
désmodellel kapcsolatban kifejtet-
te, a magyar nép ébredezik, gon-
dolkodik, keresi helyét a világban.
Ezután kitör forradalom, amit lever
a hatalom, de nem a maga erejé-
vel, hanem nemzetközi segítség-
gel. Utána terror következik,
akasztófát állítanak, majd az ural-
kodó, aki leverte a forradalmat, a
nép atya lesz, és azt mondja, ha
alázatosan szolgáltok, adok egy
kis jólétet. Azonban ez nem sike-
rül. Vitányi Iván 1956-ban az Ér-
telmiségi Forradalmi Bizottság

tagja volt. Úgy fogalmazott, mikor
felakasztották Nagy Imrét, vége
lett mindennek. Aztán jött Kádár,
aki szintén a nép atyja kívánt
lenni…

Kitért arra is, hogy a rendszer-
változással készen kaptuk a de-
mokráciát a nagyhatalmaktól,
azonban nem tudtunk vele élni. A
politikai pártok hatalma ugyanis
sokkal fontosabb, minthogy meg-
tegyék azokat a lépéseket, mellyel
Magyarország valóban Európához
tudna csatlakozni.

Vitányi Ivánt közelgõ 90. szüle-
tésnapja alkalmából Zaláról szóló
képes albummal ajándékozták
meg. A program tisztújítással foly-
tatódott, a posztjától megváló dr.
Balogh Miklós helyébe a 25 éves
Keresztes Csabát választották
meg a Demokratikus Koalíció új
választókerületi elnökévé.

ÚJ DK-ELNÖK
VITÁNYI IVÁNT KÖSZÖNTÖTTÉK

Író-olvasó találkozón mutatta be dr. Vitányi Iván író, szociológus,
politikus, a DK tiszteletbeli elnöke A küszöbember – Életem törté-
netei Horthytól Orbánig címû, tavaly megjelent önéletrajzi köny-
vét.



Hivatalos ceremónia kereté-
ben a városi diákönkormány-
zat átvette a hatalmat a felnõt-
tektõl a polgármester hivatali
irodájában. Ezzel kezdetét vet-
te az idei középiskolás diák-
napok. 

– b. k. –

Balaicz Zoltán polgármester,
Gecse Péter és Vadvári Tibor al-
polgármesterek, valamint Horváth
Gábor jegyzõ és a DÖK alpolgár-
mesterei, képviselõi jelenlétében
adta át a hatalmat Kövesi Csaba
(Zrínyi) diákpolgármesternek.
Nemcsak asztalát, hanem a hatal-
mat szimbolizáló városi pecsétet
egy kis íróalkalmatosságot is át-
nyújtott, s a közeljövõben tárgya-
landó ügy vaskos doszsziéit is
megmutatta.

Kövesi Csaba kissé megilletõd-
ve ült a város elsõ emberének
székébe, halk „hûha” kíséretében
vette át a posztot. A diákok öröm-
mel járták be az irodákat, látoga-
tást tettek a polgármesteri iroda
erkélyén, a komolyságot rövid idõ-
re félretéve készült egy kis selfie
az átmenetileg poszt nélkül ma-
radt felnõtt polgármesterrel. Majd
Juhász Elõd diák-alpolgármester
foglalta el Gecse Péter alpolgár-
mester székét, s megbeszéléseket
folytattak a közeljövõ közös
ügyeirõl. 

A délelõtt folyamán a városi

díszteremben került sor a hagyo-
mányos ünnepi diákparlamentre. 

Az éves munka értékelése után
sor került az ilyenkor hagyomá-
nyos díjátadásokra. Az idén Kiss
Marianna tanárnõ (Csány) és Kósi
Zsolt érdemelte ki a diákok elisme-

rését. Az elõbbi ifjúságvédelmi
munkájáért, az utóbbi pedig civil
szervezetben a tanulókat segítõ
tevékenységéért. 

Az ünnepi közgyûlésen 10 indít-
vánnyal éltek a fiatalok. Ezek egy
része a várossá nyilvánítás 130.
évfordulójával kapcsolatos ötletek,
illetve egyéb jövõbeli tervek.
Többek között fel szeretnék venni a
középiskolások a kapcsolatot más
városok diákönkormányzataival,
tábor keretében találkozót
szervezni. A városvezetés felé tett
kéréseik között szerepel az ifjúsági
pontként funkcionáló Pincesziget-
felújítás, KRESZ-pálya építése,
extrémsport-lehetõség. Továbbra is
vállalják a város virágosításában,
tisztántartásában és a „Tervezd a
várost” programban való részvételt.

Kövesi Csaba négyórás polgár-
mestersége után visszaadta a
tisztséget Balaicz Zoltán polgár-
mesternek. Mint mondta, jó szívvel
teszi ezt, mert a város elsõ embe-
re a diákok támogatója. 

Balaicz Zoltán a megbízható,
hivatástudattal rendelkezõ fia-
talok láttán bizakodva beszélt a
város jövõjérõl. Megjegyezte,
korábban a gördeszkapálya is a
diákok kérésére épült, extrém
sportpályát pedig az Alsóerdõre
terveznek.

ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2015. április 21.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI 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 Szociális és Igazgatási Osztálya
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15. 2015. április 30. (csütörtök) 

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

gondozást 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
idejû 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,
várhatóan a 2015. június 1. napján tartandó ülésén. 

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

A versenytárgyalás, egyúttal az ajánlatok felbontásának helye és ideje:
Zalaegerszeg Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya,  
(Ady Endre u. 15.) földszint 4. ajtó (ügyfélszolgálati iroda)
2015. május 4. (hétfõ) 14.00 óra.

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

Kossuth Lajos u. 58–60.

I/12. 34 1
elõszoba, konyha, kamraszekrény
fürdõszoba–WC

össz-
komfort

192  6.528 

Pro Urbe-elismerésben része-
sül dr. Mészáros Lajos nyugalma-
zott fõorvos, az egészségtudomá-
nyi kar volt vezetõje és Tombi La-
jos, aki 12 éven keresztül volt Za-
laegerszeg alpolgármestere.
Minderrõl Balaicz Zoltán polgár-
mester tájékoztatta a sajtó képvi-
selõit a közgyûlést követõ sajtótá-
jékoztatóján.

A képviselõ-testületi ülés egy-
perces néma felállással kezdõdött,
emlékezve a közelmúltban, a
parkerdõben meggyilkolt 18 éves
gimnazista lányra. A napirendek
közül a legfontosabb az építmény-
adóról szóló önkormányzati rende-
let megalkotása volt, melyet 12
igen, 4 nem és 1 tartózkodással
fogadtak el. A polgármester utalt
rá: az elmúlt hónapokban többször

tárgyaltak az építményadóról,
egyeztettek a vállalkozókkal. Az
ingatlanadót a nem lakáscélú in-
gatlanok után kell fizetniük a vállal-
kozásoknak július elsejétõl. Idén –
mivel csupán fél évrõl van szó –
ennek mértéke 600 forint négyzet-
méterenként. Ugyanakkor nem
kell építményadót fizetni tanmû-
helyre és az újonnan épült ingatla-
nokra, pedig két évig mentességet
kapnak a tulajdonosok.  

Bankokra, pénzintézetekre, hi-
telintézetekre, multinacionális be-
vásárlóközpontokra, távközlési cé-
gekre a maximális adóterhet, évi
1852 forint/négyzetmétert állapí-
tottak meg. Balaicz Zoltán a sajtó-
tájékoztatón reményét fejezte ki,
hogy az építményadó nem fogja
veszélyeztetni a vállalkozások mû-

ködését. „Finomhangolásra” 2016.
január elsejétõl kerülhet sor. A pol-
gármester bízik abban, hogy az
iparûzésiadó-változás, mely sze-
rint a kisebb adózóknak az eddigi
1,5 millió helyett 2,5 millió forint
adóalap felett kell csak adót fizet-
ni, segítséget jelent.

A további közgyûlési döntésekrõl
elmondta: Zalaegerszeg teljes köz-
igazgatási területével csatlakozik a
Zalai Borvidékhez. A testület úgy
döntött, hogy a kárpátaljai Bereg-
szász testvérvárosban élõ rászoru-
ló magyarok részére a Beregszászi
Járási Máltai Szeretetszolgálat köz-
vetítésével az ukrajnai válság miatt
kialakult helyzet enyhítésére egy-
millió forint támogatást biztosít. 

Dr. Kovács Gábor jegyzõ arról
tájékoztatott, hogy négy település-
részen – Botfán, Ságodban, Vor-
hotán és a Kertvárosban – meg-
alakult a településrészi önkor-
mányzat. Fontos tudnivaló, hogy a
jövõben elektronikusan is intézhe-
tik adóügyeiket a zalaegerszegiek.

DIÁK HATALOMÁTVÉTEL – DIÁKPARLAMENT
TERVEIKRÕL BESZÉLTEK A FIATALOK

DÖNTÖTTEK ÉPÍTMÉNYADÓRÓL, ELISMERÉSEKRÕL
ZALAEGERSZEG DÍSZPOLGÁRA DR. ALOTTI NASRI SZÍVSEBÉSZ LESZ

A város múlt heti testületi ülésén arról döntöttek a képviselõk,
hogy az idei évben a „Zalaegerszeg Díszpolgára” kitüntetõ címet
dr. Alotti Nasri, a zalaegerszegi megyei kórház szívsebészeti osz-
tályának osztályvezetõ fõorvosa veheti át a május15-i ünnepi
közgyûlésen. 

VÁROSVEZETÕK FOGADÓÓRÁJA:
BALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTER minden hónap elsõ keddjén tartja

fogadóóráját 14.00–17.00 óra között a Városházán, az elsõ emeleti irodá-
jában. Kérjük, hogy idõpont-egyeztetés céljából a következõ telefonszá-
mot hívják: 92/502-106

GECSE PÉTER ALPOLGÁRMESTER minden hónap negyedik keddjén tartja fo-
gadóóráját 14.00–17.00 óra között a Városházán, az elsõ emeleti irodá-
jában. Idõpont-egyeztetés céljából a következõ telefonszám hívható:
92/502-106

VADVÁRI TIBOR ALPOLGÁRMESTER minden hónap harmadik szerdáján
14.00–17.00 óra között várja a hozzá fordulni szándékozókat a
Városházán, az elsõ emeleti irodájában. Idõpont-egyeztetés céljából
hívható titkárság: 92/502-105

TOLVAJ MÁRTA ALPOLGÁRMESTER minden hónap második keddjén
14.00–17.00 óra között tartja a fogadóóráját a Városházán, az elsõ
emeleti irodájában. Kérjük, idõpont-egyeztetés miatt a következõ
titkársági számot hívják: 92/502-105

DR. KOVÁCS GÁBOR JEGYZÕ minden hónap harmadik hétfõjén délelõtt
10.00–12.00 óra között, délután 16.00–17.00 óra között tartja fogadó-
óráját a Városházán, az elsõ emeleti irodájában.



4 Városháza

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

– CSATLAKOZVA KOVÁCS SZILVIA ÖTLETGAZDA (KARCAG) ÁLTAL LÉTREHOZOTT

„A LEGSZEBB KONYHAKERTEK” – MAGYARORSZÁG LEGSZEBB KONYHAKERTJEI

ORSZÁGOS PROGRAMHOZ

– MEGHIRDETI A HELYI „A LEGSZEBB KONYHAKERTEK” CÍMÛ VERSENYT.
A program célja: A városlakók ösztönzése arra, hogy saját, rokonai vagy barátai udvarán, kertjében ala-
kítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és családja számára minél több konyha-
kerti zöldséget, gyümölcsöt.

A programban történõ részvétel feltételei: 
a pályázó a programhoz önként kíván csatlakozni,
rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megmûvelésre átengedett balkonnal, kerttel, udvarral, te-
lekkel, földterülettel, ahol
konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.

Hét nevezési kategória:
Balkon: erkélyen kialakított 
Mini: 10–50 m2

Normál: 50 m2 felett
Zártkert 1.: Zöldség
Zártkert 2.: Gyümölcsös
Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
Közösségi: Csoportok, szervezetek által megmûvelt kertek (óvodai, iskolai csoportok, lakóközös-

ségek stb.)

Jelentkezési határidõ: 2015. május 29. 

Jelentkezés módja: a Jelentkezési lap kitöltése és leadása

Jelentkezési lap kérhetõ és leadható: 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának portaszolgálatánál

A jelentkezési lap letölthetõ: www.zalaegerszeg.hu honlapon hirdetmények, pályázatok menüpontban ta-
lálható linkrõl.

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa vagy annak megmûvelõje.
Jelentkezéskor illetve a verseny idején várjuk a fotókat (pályázatonként 5–6 darabot) a balkonról, kert-
rõl, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!

Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különbözõ konyhakerti nö-

vény termesztése történjen.
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelõen.
3. A megmûvelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelõen gondozott, gyommentes és

egyben hasznos.
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el.
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minõsége megfelelõ legyen.
6. Vegyszerhasználat esetén kötelezõ a naprakészen, szabályosan vezetett permetezési napló.
7. Elõnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazása, öntözésnél csatorna/esõvíz hasz-

nálata, a madárbarát kert kialakítása: található benne madáretetõ, madáritató és madárodú. (A ker-
tet madárbaráttá lehet minõsíteni – de nem kötelezõ – a www.mme.hu oldalon található útmutatás
alapján.)

8. Külön elõnyt élvez, ha a kertben minél többféle fûszer- és gyógynövény található.

Díjazás: Kategóriánként az elsõ három helyezett és indokolt esetben különdíjak odaítélése a telepü-
lés szervezésében.

Országos díjazás: Minden kategória elsõ helyezettjét a zsûri jelölheti a „Magyarország legszebb
konyhakertje” díjra.

Országos díj: 
Bronz kisplasztika – Györffy Sándor szobrászmûvész (Karcag), Munkácsy- és Magyar Örökség-dí-
jas, érdemes mûvész alkotása
Oklevél – miniszteri aláírással, 
melyet az országos eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között dr. Fazekas Sándor földmû-
velésügyi miniszter ad át Kovács Szilvia ötletgazdával.

A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 1–augusztus 15-ig) történik elõzetes idõpont-egyeztetés
alapján.

Eredményhirdetés: 2015. szeptember–október hónapjában

VÁRJUK MINDEN ZÖLDSÉG/GYÜMÖLCS TERMESZTÕ, KERTMÛVELÕ JELENTKEZÉSÉT!

ELADÓ INGATLAN – JEGENYÉS UTCAI ÉPÍTÉSI TELEK
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az
alábbi ingatlant:

A pályázatokat „Jegenyés utca” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

Pályázat beadásának határideje: 2015. április 27. 11.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211.

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

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást beszerezni, és a helyszíni megtekin-
tésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaeger-
szeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 210–211. sz. irodáiban (Telefon: 92/502-127, 92/502-129) lehet.

A pályázati hirdetmény teljes szövege az önkormányzat www.zalaegerszeg.hu hivatalos internetes hon-
lapján a Hirdetmények, pályázatok rovatban Pályázatok menüpont alatt megtekinthetõ.

ZMJV Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás nél-
kül visszavonhatja, illetve a pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja. 

Cím
Zalaegerszeg

Megnevezés Alapterület Induló (licit) ár Pályázati biztosíték

Jegenyés u.,
6822/5

kivett beépítetlen terület telek: 850 m2 4.845.000 Ft  480.000 Ft 

ELADÓ INGATLAN – ZÁRDA UTCAI ORVOSI RENDELÕ
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az
alábbi ingatlant:

A pályázatokat „Zárda u. 13.” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

Pályázat beadásának határideje: 2015. április 27. 10.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211.

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

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást beszerezni, és a helyszíni megtekin-
tésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaeger-
szeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 210–211. sz. irodáiban (Telefon: 92/502-127, 92/502-129) lehet.

A pályázati hirdetmény teljes szövege az önkormányzat www.zalaegerszeg.hu hivatalos internetes hon-
lapján a Hirdetmények, pályázatok rovatban Pályázatok menüpont alatt megtekinthetõ.

ZMJV Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás nél-
kül visszavonhatja, illetve a pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja. 

Cím
Zalaegerszeg

Megnevezés Alapterület Induló (licit) ár Pályázati biztosíték

Zárda u. 13. kivett orvosi rendelõ
telek: 611 m2

épület: 208 m2

bruttó alapt.: 254 m2

22.800.000 Ft 2.280.000 Ft

A Központi Statisztikai Hivatal a korábbi évek
gyakorlata szerint önkéntes adatszolgáltatáson
alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre. A
felvételek az Országos Statisztikai Adatgyûjtési
Program szerinti nyilvántartási száma és neve:

1539 Munkaerõ-felmérés és kiegészítõ felvételei
(havi)

2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény
adatfelvétel (havi)

2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény
adatfelvétel (éves)

1942 Lakosság utazási szokásai (negyedéves)

2003 Felmérés a háztartások információs és
kommunikációs technológiai eszközhasz-
nálatáról (éves)

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hi-
vatal megbízásából a Statek Kft. igazolvánnyal el-
látott kérdezõi végzik. A válaszadás a véletlensze-
rûen kijelölt háztartásban élõk számára nem köte-
lezõ, de részvételükkel hozzájárulnak az országról,
a régióról készülõ hiteles statisztikák elõállításá-
hoz. Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból
történnek. Az egyedi adatokat bizalmasan kezelik,
azok mások számára nem hozzáférhetõek.
További felvilágosítás: 06-1-4874425, www.ksh.hu.

TÁJÉKOZTATÁS LAKOSSÁGI ADATGYÛJTÉSRÕL

A KÖVETKEZÕ LOMTALANÍTÁSI IDÕPONT: 

2015. április 27–28. (HÉTFÕ vagy KEDD):  Ján-
kahegy, Lukahegy, Gálafej, Vakaroshegy, bese-
nyõi Öreghegy.
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,

Sövény, Vakaros-hegyi, Cédrus

– Öreghegyi, Pityke, Krókusz, Rózsadombi,
Boglárka, Tujasor, Feltáró

– Azáleás
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2015.
április 23. csütörtök, 16.00 óráig.

A lomtalanítást minden esetben reggel hét óra-
kor kezdik meg. Szállítási igényüket a közszolgál-
tató által városrészenként meghatározott két gyûj-
tési nap valamelyikére szíveskedjenek bejelenteni. 

A további gyûjtési idõpontokról a késõbbiekben
adunk tájékoztatást.

TAVASZI LOMTALANÍTÁS 2015.

ELADÓ INGATLAN – BUDAI VÖLGY UTCAI ÉPÍTÉSI TELKEK
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesí-

teni az alábbi ingatlanokat:

A pályázatokat „Budai völgy utcai telkek” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

Pályázat beadásának határideje: 2015. május 4. (hétfõ) 10.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211.

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja:személyesen vagy postai úton.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást beszerezni és a helyszíni megtekin-
tésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaeger-
szeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 210-211. sz. irodáiban (Telefon: 92/502-126, 92/502-129) lehet.

A pályázati hirdetmény teljes szövege az önkormányzat www.zalaegerszeg.hu hivatalos internetes hon-
lapján a Hirdetmények, pályázatok rovatban Pályázatok menüpont alatt megtekinthetõ.

ZMJV Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás nél-
kül visszavonhatja, illetve a pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja. 

Cím Megnevezés Alapterület Induló (licit) ár Pályázati biztosíték

1. Zalaegerszeg, 

Budai völgy u.,
697/21 hrsz.

kivett beépítetlen terület telek: 878 m2 4.091.480 Ft  409.100 Ft 

2. Zalaegerszeg, 
Budai völgy u.,
697/22 hrsz.

kivett beépítetlen terület telek: 896 m2 4.175.360 Ft  417.500 Ft 

3. Zalaegerszeg, 
Budai völgy u.,
697/24 hrsz.

kivett beépítetlen terület telek: 1100 m2 5.126.000 Ft  512.600 Ft 

4. Zalaegerszeg, 
Budai völgy u.,
697/25 hrsz.

kivett beépítetlen terület telek: 1182 m2 5.508.120 Ft  550.800 Ft 

FOGADÓÓRA

MÁS IDÕPONTBAN
GALBAVY ZOLTÁN önkor-

mányzati képviselõ következõ
fogadóóráját 2015. május 8-án
(pénteken) tartja a következõ
idõpontokban: 16.30 órakor az
Alsójánkahegyi Kulturális
Egyesület Szent László utcai
közösségi házában, 17.45 órá-
tól a Kertvárosi Településrészi
Önkormányzat Köztársaság úti
helyiségében.

„A sors alakít minket,vagy mi a sorsunkat?”

SOK SZERETETTEL MEGHÍVJUK A

SZOCIÁLIS KLUB
(Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Nappali Intézménye)

2015. ÁPRILIS 29-ÉN  (SZERDÁN)
10.00–15.00 ÓRÁIG TARTANDÓ

NYÍLT NAPJÁRA.
HELYE: ZALAEGERSZEG, KOSZTOLÁNYI U. 23.

(PETÕFI SÁNDOR TAGISKOLA MELLETT)

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLÕDÕT
(hozzátartozókat is)!!!



– B. K. –

Elmondták, 2005 óta gyûjtik a
dokumentációkat Jakosa Árpád,
Marx Mária és Hajdu Imre közre-
mûködésével. Ekkoriban készült
egy tanulmány Molnár Lászlónak
köszönhetõen a zalai vízimalmok-
ról Jakosa Árpád fotóival. Ennek
kapcsán kialakult egy kis közös-
ség, mely egyre inkább szív-
ügyének érezte ezen építmények

(valamint a folyó, a Zala-völgy és a
Zala-rét) sorsát. Gyalogtúrát, bejá-
rásokat szerveztek, fotókat készí-
tettek és gyûjtöttek, felkeresték a
tulajdonosokat, leszármazottakat,
a helyi lakosokat.

– Szerettünk volna közzétenni
egy gyûjteményt, hogy ne kerülje-
nek feledésbe ezek a malmok. A
jelenkor amúgy is vesztese a kör-
nyezetvédelemnek, a vizes helyek
rekonstrukciója nagyon sürgetõ
lenne. Bár vannak lépések ez ügy-
ben, de konkrétumokról még nem
tudunk. Sajnos, keveseknek fáj ez
a helyzet, és így egyre romlik az –
mondta dr. Izsák János. 

Az adatgyûjtésben közremûkö-
dõk társadalmi munkában dolgoz-
tak. Céljuk az volt, hogy felhívják a

figyelmet a Zala-rét állapotára, s
az utókornak dokumentáció szint-
jén megmentsék az egykori vízi-
malmok világát. 

– Kevés malom maradt fenn,
teljesen eltûntek, esetleg romok,
maradványok találhatók még, vagy
csupán a föld alatti részek – tette
hozzá Kummer Gyula, ez utóbbira
példa a családjuk tulajdonában lé-
võ egykori Baumgartner-malom.

– Jó lenne megfogni, megvéde-

ni a vizet, nem megszabadulni at-
tól. Hasonló gondolkodású embe-
rek összefogását reméljük, hogy
mit lehetne még tenni ez ügyben.
Legalább duzzasztókat, zsilipeket
kellene építeni. Igaz, hogy régen
évi két áradás volt, de ehhez igazí-
tották az építkezést, a malmoknak
köszönhetõen nem okozott kárt a
víz, viszont a rétet táplálta – tette
hozzá Izsák János. A nagyobb
publikáció miatt tartottak már elõ-
adást a témában a Zalaegerszegi
Lokálpatrióta Klub szervezésében,
illetve Kapolcson. 

– Nagy Zala megye területén
még közel 200 gõz- és vízimalmot
tartottak számon az 1800-as évek
végén. Mi csak az 1949-es össze-
írástól kezdtük a gyûjtést, katonai

felmérések alapján. Az útviszo-
nyok és a közlekedési helyzet
miatt volt sok malom. Gyakori,
hogy a régi malomra épült az új, s
jellemzõ volt a környéken a Malom
utca elnevezés is. Új malom alatt a
közel 100 éves építményeket ért-
jük, az ennél régebbiekrõl valóban
kevés az információ. A kérésünk
az lenne, ha valakinek még akad
korabeli fotója, azt szívesen ven-
nénk, hogy minél teljesebb legyen
a gyûjtemény – tette hozzá
Kummer Gyula.

A Wikipédián az 1949-ben a
Zala folyó mentén többnyire még
mûködõ 42 malom leírása, fotója
található. Forrásként Molnár Lász-
ló, Jakosa Árpád, Izsák János,
Kummer Gyula és Gerse Károly
dokumentációit használták fel.
Tervezik az enciklopédia szócikk
angol nyelvû verzióját, szintén ön-
kéntes közremûködéssel. 

(Archív fotók ügyében kummer.
gyula@gmail.com e-mail címen,
vagy a 20-914-0886-os telefon-
számon várják a jelentkezõket.)

– pánczélPetra – 

Az alma, mint egészség, az al-
ma, mint nassolni való finomság
(amivel jobb helyeken a lovakat is
illik megkínálni), na és a „bumm”,
ami után elfajulnak a dolgok. Ami
után a piros szín már nem vitali-
tást, hanem vért jelent; hullnak a
fejek, mint a szétdobált, széttran-
csírozott almák.

Végre – az idei évadban elõször
– dráma van a Hevesi Sándor Szín-
ház nagyszínpadán! Még akkor is,
ha a darab mûfaji besorolása a „ze-
nés uszítást” kapta. Nincs ezzel
gond, hiszen Máriás Zsolt zenéje
(élõ zenei kísérettel) teljesen együtt
mozog a történettel, anélkül hogy
musical-hatásba csapna át az elõ-
adás. Gergye Krisztián izgalmas
koreográfiájával pedig mozgás-
színházi elemek is megjelennek a
színpadon; sõt, a két fõszereplõ a
Kanca (Madák Zsuzsa) és a Csõ-
dör (Barsi Márton) játékának ez tu-
lajdonképpen a lényegi eleme.
Merthogy õk a lovak.

Tasnádi szokásához híven csa-

vart egyet az eredeti elbeszélé-
sen, illetve annak nézõpontján. A
történetet nem a jogorvoslatért
küzdõ, majd önbíráskodásba át-
csapó lókereskedõ, Kohlhaas Mi-
hály (Farkas Ignác) szemszögébõl
ismerheti meg a nézõ, hanem a
vámként elkobzott két lóéból.
Méghozzá szemellenzõ nélkül.
Õrültség? Dehogy! Annál is in-
kább, mert a lovak érzelemvilága
és gondolkodásmódja nagyon is
emberi, a precíz koreográfiának
köszönhetõen viszont mindvégig
elhisszük, hogy õk tényleg lovak.
Akaratlan izomrángások, hirtelen
váll- és fejrándítások, topogások
és hátrálások jelenítik meg az álla-
tiságot, a Kanca Csõdör iránti ken-
dõzetlen szexuális vágya pedig a
fajfenntartás ösztönét. A szebb na-
pokat megélt lovak, ugyanakkor
egymással vitázó „humanoid” lé-
nyek is. Történetüket – és vele
Kohlhaas tragédiába torkolló törté-
netét is – már kiszolgáltatott hely-
zetükbõl, a drezdai sintérteleprõl
ismerhetjük meg. Az egykor dí-
szes, büszke lovak szõre megko-

pott, kehessé és gebévé váltak,
míg fogságban várták, hogy gaz-
dájuk jogorvoslati küzdelme, majd
háborúja mivé fajul. A Kanca
Kohlhaast hibáztatja, hogy idáig
jutottak, szeretne szabadulni, utó-
dokat szülni. A Csõdör ezzel
szemben férfiúi becsületbõl támo-
gatja gazdája igazságért vívott
küzdelmét, bár sorsába nehezen
akar beletörõdni.

Sztarenki Pál rendezése (csak-
úgy, mint a szereplõk játéka) pon-
tos és éles. Nincs benne felesleg;
sem színpadképben, sem mozdu-
latokban, sem szavakban. Sikerült
egy szimbólumokban gazdag, a
nézõk fantáziáját megmozgató,
ugyanakkor fájdalmasan reális
elõadást létrehoznia. A sztori sze-
rencsére nem veszik el a jogi út-
vesztõkben, hiszen nem a lócsi-
szár „kilincselésére” helyezõdik a
hangsúly. (Az ügyirat tologatását
jól szemlélteti a színpadon egyre
nagyobb méretben megjelenõ so-
rompó.) Sokkal inkább a bürokrá-
ciában részt vevõk jelleme és
Kohlhaas személyiségének átala-
kulása kerül fókuszba. A jogtiszte-
lõ, istenfélõ, becsületes állampol-
gárból hogy lesz egy elõször csak
dühös, elszánt, a kisember igazsá-
gáért küzdeni akaró, majd önbí-
ráskodó (anti)hõs; azaz egy közel-
lenség. Mindez csupán azért, mert

egy úri fiúnak, Tronkai Vencelnek
(Mihály Péter), és egy basáskodó
várnagynak (Kiss Ernõ) épp
szórakozhatnékja támad a hatá-
ron, mikor a kereskedõ a lovaival
Brandenburgból Szászországba
szeretne áthajtani. Packázhatnak,
mert õk képviselik az államot és a
törvényt, tehát megtehetik. Nem? 

Bár a történet eredetileg az
1500-as években játszódik, a fe-
hér fürdõköpenyben wellnessezõ
uraságnak és „sleppjének” (Sieg-
fried – Hertelendy Attila, Günther –
Szakály Aurél), valamint a velük

kollaboráló, almát rágcsáló hivata-
los elöljáróknak (tartományi kan-
cellár – Urházy Gábor László,
szászországi fejedelem – Bellus
Attila) a gõgös gonoszkodásai bár-
melyik történelmi korba beilleszt-
hetõk. Bizony napjainkba is.

Kohlhaas még hisz a lutheri ala-
pokon nyugvó kölcsönösség elvé-
ben, vagyis hogy a társadalom
rendje úr és szolga együttmûködé-
sén nyugszik. És mindenkinek joga
van megvédeni magát az erõszak-
tól. Azonban pont Luther (Balog Ta-
más) lesz az, aki a történet vége fe-

lé, a hatalomnak tetszõ módon ér-
telmezi át saját elveit, és lázadó-
nak, majd sátánnak titulálja Mihályt.

A kör – a látszólagos államta-
nácsi jogorvoslat ellenére – bezá-
rult; Kohlhaas a lovaival együtt ki-
esik a játékból, mintha egy go-
nosz, véres kiszámoló játék áldo-
zata lenne. Mert – ahogy Luther
mondta – a Mindenhatóval nem le-
het alkudozni. A kérdés azonban
még mindig ott lebeg, hogy a Min-
denható alatt „csupán” Istent kell
érteni, vagy az aktuális korok ak-
tuális uralkodóit is?
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LÁZADÁSTÖRTÉNET A SINTÉRTELEPRÕL
KÖZELLENSÉG HUMANOID LOVAKKAL

Alma, alma, piros alma, Bumm! Valamiért ez az egyszerû kiszá-
moló jutott eszembe a Hevesi Sándor Színház egyik aktuális elõ-
adása, a Közellenség kapcsán. Talán azért, mert a Heinrich von
Kleist Kohlhaas Mihály címû elbeszélésébõl készült Tasnádi Ist-
ván-átiratban szépen nyomon követhetõ mindaz, ami ebbõl a rö-
vid mondókából kiolvasható.

– pet –

A részletekrõl Makovecz Ta-
más, a Petõfi Sándor és Dózsa
György Magyar-Angol Két Tanítási
nyelvû Általános Iskola igazgatója,
valamint Zimborás Beatrix intéz-
ményvezetõ-helyettes tartott sajtó-
tájékoztatót. Elhangzott: az iskolá-
ban hat éve zajlik két tanítási nyel-
vû képzés, a harmadik osztálytól
kezdve. A diákok hetedik, nyolca-
dik évfolyamon középfokú vizsgá-
ra készülnek, melyre akkor jelent-

kezhetnek, ha betöltik 14. életévü-
ket.

A most létrejött nyelvvizsga-
hely gondozója a Kincskeresõ ala-
pítvány lesz, melynek tagjai azzal
a nem titkolt szándékkal kérel-
mezték az akkreditációt, hogy a
nyelvvizsgáztatásból befolyt
összegbõl támogathassák az is-
kola diákjainak nyelvvizsgaköltsé-
geit. A vizsgadíj ugyanis nem ol-
csó, ami az alacsonyabb jövedel-
mû családok pénztárcáját jelentõ-
sen megterheli – fogalmazott

Makovecz Tamás. Az alapítvány
azonban a befolyt összegbõl át
tudja vállalni a költségek egy ré-
szét.

Zimborás Beatrix a nyelvvizs-
gával kapcsolatban elmondta: az
iskolába ezentúl Euroexam-vizs-
gát tehetnek nemcsak az itt tanuló
diákok, hanem „külsõsök” is. A vá-
rosban egyedül itt tehetõ majd le
ez a típusú vizsga, mely többek
között azért is kedvelt, mert egy
nap alatt teljesíthetõ. Az írásbeli
teszt és a szóbeli vizsga egy na-
pon van, sõt az értékelés is együt-
tesen történik: nem külön-külön,
hanem együttesen kell 60 százalé-
kot elérni a sikerhez. Persze, ha
csak egyik vagy másik vizsga sike-

rül, akkor külön is lehet bizonyít-
ványt szerezni.

Az elsõ vizsgára május 16-án
kerül sor, melyre már vannak is je-
lentkezõk, hiszen egy teljes „diplo-
mamentõ” kurzusra járó csoport
bejelentkezett. A vizsga részletei-
rõl egyelõre az Euroexam honlap-
ján lehet érdeklõdni, de hamaro-
san a Petõfi-iskola weboldalán is
fent lesz minden lényeges infor-
máció.

Makovecz Tamás hozzátette:
maga az akkreditációs folyamat
390 ezer forintba került, melyet a
Petõfi- és a Dózsa-iskola két ala-
pítványa finanszírozott, így a Dó-
zsába járó hátrányos helyzetû
gyerekek is élhetnek a kedvezmé-
nyes vizsgadíjjal. Az akkreditációs
bizottság az iskola elhelyezkedé-
sét, és technikai adottságait is fel-
mérte, mielõtt elbírálta a kérelmet.

Az új nyelvvizsgahelyen angol
és német nyelvbõl lehet egy- és
kétnyelvû, alap-, közép- és felsõ-
fokú vizsgát tenni. 

ÚJ NYELVVIZSGAHELY A VÁROSBAN
EUROEXAM-VIZSGA A PETÕFIBEN

A Petõfi Sándor Általános Iskola Kincskeresõ Alapítványa en-
gedélyt kapott az Oktatási Hivatal Akkreditációs Központjától,
hogy nyelvvizsgahelyet hozzon létre, mely a Petõfi-székhelyisko-
lában mûködik majd.

Budaházi Tibor lapunk érdeklõ-
désére elmondta: az önkormány-
zat elõzetes egyeztetések után
kérte õt fel a soron következõ nyá-
ri alkotótáborok mûvészeti vezeté-
sére. Eddigi munkásságával és
szakmai sikereivel indokolták a
döntést.

A festõmûvész meghívott alko-
tóként már kezdetekkor részt vett
a mûvésztelep munkájában. Most
örömmel fogadta el a felkérést, és
mint fogalmazott, azért dolgozik
majd, hogy a következõ eszten-
dõkben is színvonalas mûvészeti
munkák szülessenek a Gébárti-tó
partján.

Az idei alkotótáborral kapcso-
latban úgy nyilatkozott, hogy most
a kerámiáé lesz a fõszerep. Nem

idegen ez a GébArt-i szellemiség-
tõl, hiszen különbözõ mûfajok vált-
ják itt egymást az egyes ciklusok-
ban. A Kopasz Tamás vezette fes-
tõtelepek elõtt évekig kerámiate-
lep volt a Kézmûvesek Házában,
Krawczun Halina keramikus veze-
tésével. Az új mûvészeti vezetõ
szerint minden feltétel adott ah-
hoz, hogy ezen a nyáron egy szín-
vonalas kerámiamûhely jöjjön itt
létre, értékes alkotásokkal.

A meghívott mûvészekrõl elöl-
járóban annyit árult el, hogy né-
gyen Magyarországról érkeznek,
de lesz egy keramikusmûvész
Ausztriából is. Az alkotók többféle
irányzatot és stílust képviselnek. A
kortárs szellemiség éppúgy jelen
lesz, mint a hagyomány tiszteletén

alapul kerámiamûvesség. A mû-
vésztelep díszvendége pedig Né-
meth János Kossuth-díjas kerami-
kusmûvész lesz. Az augusztus
3–15-ig megrendezésre kerülõ 24.
GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi
Mûvésztelep témája a „Mindenség
öröme” lesz, amit Juhász Ferenc
egyik költeménye ihletett.

GÉBART: BUDAHÁZI VEZETI A TÁBORT
IDÉN A KERÁMIÁÉ LESZ A FÕSZEREP

A következõ ötéves ciklusban Budaházi Tibor festõmûvész
lesz a GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Mûvésztelep szakmai
vezetõje. Az alkotó – aki a közelmúltban nyerte el a Magyar Mû-
vészeti Akadémia képzõmûvészeti tagozatának szakmai díját a
VII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálén – Kopasz Tamás
képzõmûvészt váltja a mûvésztelepen, akinek tavaly nyáron járt
le ötéves megbízatása.

ZALAI MALMOK A WIKIPÉDIÁN
IDÕUTAZÁS RÉGI MALMOK KÖRÜL

Az internetes szabad enciklopédia néhány hete immár az egy-
kori zalai vízimalmok történetérõl is tudósít dr. Izsák János pro-
fesszor (ELTE) és Kummer Gyula vállalkozó szerkesztésében.
Ezen apropóból szólítottuk meg õket.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 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. április 30. (csütörtök)

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

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)

Egry József u.

2/B.
fsz. 2.

42 1
1 szoba, konyha, kamra-
szekrény, fürdõszoba, WC,
elõszoba

össz-
komfort

358 15.036 18.900 33.936

2/B. I/5. 58 2 
2 szoba, konyha, kamra-
szekrény, fürdõszoba, WC,
elõszoba, 

össz-
komfort

358 20.764 26.100 46.864 

8/A.
IV/17.

49 2 
2 szoba, elõszoba, konyha,
éléskamra, fürdõszoba, WC 

össz-
komfort

358 22.050 22.050 39.592 

Landorhegyi u. 30.

VI/40. 40 1 
1 szoba, konyha, kamra-
szekrény, fürdõszoba, WC,
erkély

össz-
komfort

358 14.320 18.000 32.320 

Ölyvesfalvi u. 48.

fszt. 4. 26 1 
lakóelõtér, elõtér, fõzõfülke,
fürdõszoba-WC

komfort 308 8.008 11.700 19.708

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 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 SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2015. április 30. (csütörtök)

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

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér (Ft)

Mártírok u. 15.

fsz. 2. 38 1
nappali hálófülkével, konyha, étkezõ,
elõszoba, fürdõszoba-WC, földszinti
pincerekesz

össz-
komfort

641 24.358

Platán sor 38.

II/10. 32 1
1 szoba, elõtér, fõzõfülke, fürdõszoba-
WC

össz-
komfort

641 20.512 

Kossuth Lajos u. 50.

II/2. 68 2
2 szoba, elõszoba, konyha, éléskamra,
fürdõszoba, WC

komfort 641 43.588

II/3. 60 2 
2 szoba, elõszoba, konyha, éléskamra,
fürdõszoba-WC

komfort 641 38.460

KÖZADAKOZÁSBÓL ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS
HAGYATÉK MEGVÁSÁRLÁSÁRA GYÛJT A GÖCSEJI MÚZEUM

Czobor Mátyás a két világháború között tizennyolc éven át Zalaegerszeg polgármestere volt. Tevé-
kenységével megteremtette a lehetõséget arra, hogy a falusias kisváros modern megyeszékhellyé vál-
jon. A város elsõ embere bútorainak, festményeinek nagy részét egy helyi család õrizte meg, tagjai pe-
dig az elmúlt évben felajánlották megvásárlásra a Göcseji Múzeumnak. Az intézmény ezt a hagyatékot
kívánja megvásárolni, de a zalaegerszegiek összefogása elengedhetetlen ehhez. 

A tárgyegyüttes 1.650.000 Ft-ba, a restaurálás további 1.000.000 Ft-ba kerül, a gyûjtés ezekre az
összegekre irányul.

A felajánlásokat a város két pontján elhelyezett gyûjtõládákba várják – városháza aulája és Göcseji
Múzeum –, de lehetõség nyílik az adományok átutalására is. Külön erre a célra szánt számla száma:
11749008-15433114-10130005

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A KERESZTURY DEZSÕ VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT

MAGASABB VEZETÕI (IGAZGATÓ) BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– büntetlen elõélet,
– egyetemi szintû mûvelõdési és felnõttképzési menedzser (népmûvelõ, közmûvelõdési elõadó) szak-

képzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és szakképzésben szerzett felsõfokú közmû-
velõdési szakember, vagy kulturális menedzser szakképesítés; fõiskolai szintû mûvelõdésszervezõ
(népmûvelõ, közmûvelõdési elõadó) szakképzettség, vagy tanítói oklevéllel szerzett közmûvelõdési,
népmûvelõi szakkollégiumi képesítés, vagy nem szakirányú fõiskolai végzettség és a szakképzésben
szerzett felsõfokú kulturális menedzser szakképesítés; nem szakirányú egyetemi végzettség és fel-
sõfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

– felsõfokú közmûvelõdési végzettségének és szakképzettségének vagy szakvizsgájának megfelelõ
feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat, 

– kiemelkedõ közmûvelõdési tevékenység.

A pályázati feltételekkel kapcsolatos egyéb információ:
– a betöltendõ munkakör: közmûvelõdési szakember I. vagy közmûvelõdési szakember II. (a betölten-

dõ munkakör a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a mû-
vészeti, a közmûvelõdési és a közgyûjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszo-
nyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl szóló 150/1992. (XI. 20.) korm.rendelet (a továb-
biakban: korm.rendelet) 1. mellékletében meghatározottak szerint, a nyertes pályázó végzettsége,
szakképzettsége figyelembevételével kerül meghatározásra),

– a magasabb vezetõ (igazgató) beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közal-
kalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevez-
hetõ.

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a végzett szakmai munka (referencia), vagy tudományos munka bemutatását,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
– a korm.rendelet 6/G. § (1) bekezdésében meghatározott igazoló okiratot vagy nyilatkozatot az elõírt

okirat megszerzésének vállalásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati el-

járással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A MUNKAVÉGZÉS HELYE: Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.

ELLÁTANDÓ FELADATOK:
Igazgatói feladatok ellátása (a mûvelõdési központ képviselete, a szakmai munka stratégiai tervezé-

se, szervezése, irányítása és ellenõrzése, a munkarend és ügyrend meghatározása, munkáltatói jogkör
gyakorlása az intézmény alkalmazottjai felett, gazdálkodás a megállapított  költségvetési elõirányzatok-
kal.)

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2015. április 30.

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2015. május 14.

A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2015. május 15., a magasabb vezetõi megbízás határozott
idõtartamra, 2019. július 31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint a
korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján történik.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) kell 3 példányban (egy eredeti, kettõ másolat) benyújtani.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen bírálóbizottsági személyes meghallgatás után
a közgyûlés dönt.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás Velkey Péter Humánigazgatási osztályveze-
tõtõl, a 92/502-190-es telefonszámon kérhetõ.

ELADÓ VAGY BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja határo-

zott idejû, 5 éves idõtartamra, 2015. május 1. napjától bérbe adni, illetve értékesíteni az alábbi
ingatlant:

A pályázatokat „Mártírok 15.” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

Felhívjuk a pályázni kívánók figyelmét, hogy a fenti helyiség egyidejûleg értékesítésre is meghirdetés-
re került. Amennyiben mind bérletre, mind vásárlásra érvényes ajánlat érkezik a bérbeadással szemben
az értékesítés elõnyt élvez. 

A helyiségeket bérbeadás után is értékesíteni kívánjuk, a bérlõ ebben az esetben élhet elõvásárlási
jogával.

Az ingatlan burkolatai, fûtési rendszere hiányos, az ingatlan bérbeadására, értékesítésére jelenlegi ál-
lapotában kerül sor.

Pályázati ajánlat:
A PÁLYÁZATI AJÁNLATNAK TARTALMAZNIA KELL:
– pályázó nevét, címét,
– a pályázat fajtájának megjelölését vételi, vagy bérleti,
– a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait, 
– a vagyontárgy hasznosításának célját, a tevékenységi kör részletes bemutatását,
– bérlet esetén a hasznosítás idõtartamát, 
– a megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszolgáltatás teljesítésének módját, határidejét, az ellenszol-

gáltatással kapcsolatos, a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre vonatkozó el-
fogadó nyilatkozatot, 

– az esetleges egyéb bírálati szempontoknak megfelelõ megajánlást,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az ajánlat-

tevõ szervezet átláthatóságára vonatkozó cégszerûen aláírt nyilatkozatokat (az „Átláthatósági nyilat-
kozat”  nyomtatvány megtalálható a www.zalaegerszeg.hu oldalon, a pályázati kiírás mellékleteként),

– a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatot, okiratot.

Pályázat beadásának határideje: 2015. május 4. 11.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211.

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

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

Cím
(Zalaegerszeg)

Meg-
nevezés

Alapterület
Bérleti pályázat esetén Vételi pályázat esetén

Induló nettó
bérleti díj/hó

Bánatpénz
Induló

eladási ár
Bánatpénz

Mártírok u. 13–15.
B. lh. fsz (volt öltönyház)
3526/4/A18

üzlet
61,5 m2 üzlet
+35 m2 galéria

96.660 Ft 12.000 Ft 21.646.000 Ft 2.164.000 Ft



– Nagyon bízom, hogy a serdü-
lõválogatott fiatal tagjai borsot tör-
nek a szegediek orra alá, és még
elõrébb léphetünk – hangoztatta
Merth Attila, a ZTE RK klubigazga-
tója. – Az említett két csapat az
Alba Regia Kupa keretében lép
pályára. Ezért késik a bajnokság
befejezése.

– Feltehetõen elégedettek
lesznek a második hellyel is, ha
nem jön össze az elsõ…

– Bár kevesebb csapat indult a
bajnokságban, elégedettek va-
gyunk, az új lebonyolítási rendben
is helytálltunk. Egymás után kellett
két mérkõzést játszanunk, ugyan-
azon ellenfél ellen, kevés szünet-
tel. Amikor újból létrehoztuk a ZTE
Röplabda Klubot, egyértelmûen
azt tûztük ki célként, hogy évrõl
évre lépjünk elõre. Úgy a felnõttek-
nél, mind az utánpótlásnál. Célja-
inkat lépésrõl lépésre teljesítjük.
Az NB II-ben azért is indulhattunk,
mivel az elõírt utánpótlás-csapato-
kat elindítottuk a bajnokságban.
Négy év alatt szinte a semmibõl
építettük újjá a röplabdát Eger-
szegen.

– Játsszunk el a gondolattal:
a magyar serdülõk legyõzik a
Szegedet. Bajnokok lehetnek,
megnyílhat az út az NB I felé.
Vállalnák?

– Erre nem tudok egyértelmû
választ adni. Amatõrcsapat lévén
fel kell mérnünk, kikre számítha-
tunk, kik tanulnak tovább. Sikerül-e
elõteremteni az élvonalhoz szük-
séges anyagiakat. Rövidesen tart-
juk közgyûlésünket, azon tisztulhat
a kép, bár akkor még nem fogjuk
tudni a bajnokság végeredményét.
Nem tudom, még milyen döntést
hozunk. Egy biztos, az utánpótlás
nevelésére nagyon odafigyelünk.
Pár éven belül szeretnénk egy erõ-
sen helyi játékosokra épülõ csa-
patra építeni a röplabdát.

– A városban új sportkoncep-
ció létrehozását tervezik. Tudnak
errõl valamit, hogy miként alakul
ebben a röplabda helyzete?

– Információink
szerint a tavalyi támo-
gatást megkapjuk. A
testület értékeli, hogy
saját neveléssel, itt lé-
võ fiataloknak biztosí-
tunk sportolási lehetõ-
séget. Nagyon ala-
csony költségvetéssel
dolgozunk. Szerény
anyagiakkal értük el az
idei dobogós helyezé-
sünket is. Az életben maradásunk-
hoz az anyagiak elegendõk. Nagy
álmokat viszont ennyi pénzbõl
nem szövögethetünk.

– További tervek 2015-ben?
– A bajnokság befejezésével a

röplabda a terembõl kivonul a sza-
badba, öt éve már sikeresen ren-
dezzük meg a strandröplabda-baj-
nokságunkat, amely a sportág lát-

ványos része. A több
fordulós bajnokságban
egyes fordulók után és a
végén összetettben is
eredményt hirdetünk. Az
ifjúsági korosztály szá-
mára is rendezünk egy-
fordulós bajnokságot.
Tavaly nagy sikerrel ren-
deztük meg kétszer egy-
hetes röplabdatáborun-
kat is. Idén is megszer-

vezzük. Az eseményre nemcsak a
röplabdát kedvelõ gyerekeket vár-
juk. Sportágunk mellett több színes
programmal is várjuk õket.

– Miért pályázott a
ZTE ügyvezetõi
posztjára? Kíváncsi-
ságból, érdekelte a
feladat, netán kihívás-
nak tekinti?

– Új kihívást keres-
tem. Régóta dolgoztam
a MAFC-nál, elõbb
klubigazgatóként, ké-
sõbb a kosársuli igaz-
gatóhelyetteseként.
Úgy éreztem, elérkezett a váltás
ideje – mondta Doleschall Miklós. 

– Az elsõ feladat mindjárt pi-
kánsnak tûnik, régi kenyéradója
ellen kell kiharcolni a ZTE-nek a
bentmaradást. Tud ebben segí-
teni?

– Különösebben nem tudok se-
gíteni. A fõvárosi csapatnál már ré-
gen nem folytam bele a szakmai
munkába, itt pedig nem ismerem
még annyira a játékosokat. Úgy
vélem, a két csapat mindent tud a
másikról. Nehéz újat mutatni,
adottak a videofelvételek. Legfel-
jebb mentálisan tudunk segíteni.
Egyébként, ha tudnék valamilyen
titkot, nem lenne etikus elmondani.

– Érdekes a szituáció…
– Kívülrõl látszik annak.
– Bent maradhat a ZTE az

NB I A-csoportjában?
– A MAFC kerete régebb óta

együtt dolgozik. A ZTE játékoske-
retét erõsebbnek tartom. Remé-
lem, a nagyobb tudás kijön a ráját-
szás során. 

– Akkor a B-cso-
portra nem készül
forgatókönyv?

– Bízom a csapat
bentmaradásában, a
játékosok teljesítmé-
nye fokozatosan javul.

– A tulajdonos vá-
ros és a társadalmi
vezetés már közölte,
mit várnak öntõl?

– Ilyen mélységig
még nem jutottunk el. Elsõ lépcsõ-
ben racionális lépéseket kell
meghozni, költséghatékonyabban
mûködni. Utána növelni kell a klub
bevételeit. Lépésrõl lépésre kell
haladni. Nem egyszerû feladat egy
idõben a gazdálkodást rendbe ten-

ni és a szakmai oldalon is jelentõ-
sen elõrelépni. 

– Mennyire ismerte meg Zala-
egerszeget, belakta már?

– A hétköznapok és a hétvégék
is munkával telnek. Reggeltõl estig
dolgozom. Hetente egy napot a fõ-
városban töltök, és ott intézem a
ZTE dolgait. Elég sok a munka,
még nem volt idõm a várossal is-
merkedni.

– Játsszunk el a gondolattal,
bent marad a ZTE. A keretet
meg kell erõsíteni…

– Játékoskeretünk nem rossz,
nem szabad elfeledni, hogy a je-
lenlegi keret januártól dolgozik
együtt. Nehéz megítélni a csapat
valódi erejét. A magyar mag nagy-
jából adott, azt pedig sosem tud-
hatjuk, hogy egy légiós mit tervez
a jövõjével kapcsolatban. Hangsú-
lyozom, a jelenlegi keret sem
gyenge, csak késõn állt össze. A
szezon elején korán, és rosszul
választották ki a légiósokat.

7Sport

Zalakerámia ZTE KK–Marso Nyíregyháza KK
79-63 (25-19, 20-16, 10-14, 24-14)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, középszakasz, alsóház. Zala-
egerszeg.

ZTE ZÁÉV–Rákoshegy I. 2:6 (3187-3270)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

Soproni VSE–ZTE FC 3-2 (0-1)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Sopron.

Csõ-Montage BFC-Újbuda–Göcsej SK 3-4 (1-2)
NB II-es futsalmérkõzés, Budapest.

Felsõvárosi Masita Sunburst–ZTE RK 1:3 (-16, 24, -18, -16)
Felsõvárosi Masita Sunburst–ZTE RK 1:3 (-13, -21, 21, -17)

Székesfehérvár. NB II-es férfi röplabdamérkõzések.

NTE 1866–ZTE FC 0-3 (0-0)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés. Nagykanizsa.

AZ ELMÚLT HÉT SPORTEREDMÉNYEI

NINCS FORGATÓKÖNYV A B-CSOPORTRA
AZ ÚJ ÜGYVEZETÕ RENDÜLETLENÜL BIZAKODIK

Többen pályáztak a Zalakerámia ZTE férfi kosárlabdacsapatá-
nak  ügyvezetõi posztjára. A csapat tulajdonosa, Zalaegerszeg
önkormányzata  Doleschall Miklós pályázatát  tartotta a legjobb-
nak,   április  1-tõl  kinevezte az egyesület ügyvezetõjévé.  A do-
log pikantériája, hogy az új vezetõ attól a MAFC-tól érkezik,
amely ellenfele lesz  a zalaiaknak a kiesés elleni csatában.

A felnõtt nõknél Bertóti Regina
(Göcsej KTFE) címvédõként állt
rajthoz, és nagyszerû hajrájának
köszönhetõen két szegedi ver-
senyzõ (köztük az egykori ZTC-s
Novai Éva) mögött a harmadik he-
lyen érkezett célba. 

Az utánpótlás korosztályban öt
év után szerzett zalai tájfutó egyé-
ni érmet, ezúttal az ifjúsági fiúk
mezõnyében Porgányi Márk
(TRIÓ Egerszeg ZTC) futott nagy-
szerûen, harmadik lett. Az után-
pótlás-válogatott kerettag ezúttal
is igazolta, hogy jó úton halad a
nyári ifjúsági Európa-bajnokságra
való felkészülésben.

A szenior sportolók közül a
N35-ben igazi zalai csata alakult ki
a verseny utolsó méterein. A befu-
tó pontot szinte együtt érintette
négy fõ – köztük három zalai –,
akik a második helyért küzdöttek.

A hajrá ezúttal Császár Éva (Gö-
csej KTFE) sikerét hozta, 2. lett,
néhány méter hátránnyal Sárecz
Éva (TRIÓ Egerszeg ZTC) a ne-
gyedik, Uhlir Tímea (TRIÓ
Egerszeg ZTC) az ötödik helyen
futott be. Nagyszerû alapozásá-
nak köszönhetõen az erõs F40-es

mezõnyben jól versenyzett Uhlir
Péter (TRIÓ Egerszeg ZTC), a
harmadik. helyet szerezte meg.
Szintén dobogón végzett – máso-
dik hely – az F55-ös korcsoportú
Varga József (Göcsej KTFE), ez-
úttal csak néhány méterrel kapott
ki az izgalmas befutón.

További jobb zalai eredmé-
nyek: F18: 12. Fekete Ágoston
(TRIÓ Egerszeg ZTC). N35: 8.
Szabó Ágnes (TRIÓ Egerszeg
ZTC). N40 8. Porgányiné Henrich
Piroska (TRIÓ Egerszeg ZTC).
F45: 9. Fehér Ferenc (TRIÓ Eger-
szeg ZTC).

ÖT ÉRMET SZEREZTEK
HOSSZÚ TÁVÚ OB-N A ZALAI TÁJFUTÓK

Alföldi terepen, Kisszállás térségében rendezték meg a tájéko-
zódási futók idei elsõ ob-jét, a hosszú távú bajnokságot. A sport-
ág extrém versenyszámának is beillõ bajnoki versenyén a 17
éven felüliek számára kiírt bajnoki küzdelmekben a Göcsej KTFE
és a TRIÓ Egerszeg ZTC versenyzõi is nagy létszámban álltak
rajthoz. A zalai tájfutók nagyon jól szerepeltek, öt  érmet hoztak
haza.

A MÁSODIK HELY MÁR BIZTOS
AZ UTÁNPÓTLÁSRA ALAPOZNAK A RÖPLABDÁSOK

Befejezõdött a ZTE NB II-es férfi röplabdacsapata számára a
bajnoki idény. A zalaiak az érdekes lebonyolítású bajnokságban
már biztosan másodikak, ha a magyar serdülõválogatott itt indu-
ló csapata kétszer legyõzi a Szegedet, az elsõ helyet is megsze-
rezhetik. 
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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. április 30., május 28.

Kék zsák: 2015. április 24., május 29.

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

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! 

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK

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

Legközelebb április 28-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
VSM: 68,7%; ÁKÓ: 143,5%; KK: 137.760 Ft


