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Az önkormányzati törvény
alapján 2012. április 15-tõl lehetõ-
vé vált, hogy a települési önkor-
mányzatok rendeletbe foglaljanak
tiltott, közösségellenes magatartá-
sokat, és az elkövetõkkel szem-
ben pénzbírságot szabhassanak
ki – mondja az elõzményekrõl dr.
Kovács Gábor, Zalaegerszeg vá-
ros jegyzõje.

Ez a törvényi szabályozás külö-
nösen a miatt volt fontos, mert az

önkormányzatoknak múlt év május
31-ig valamennyi saját rendeletük-
ben meghatározott szabálysértési
tényállást hatályon kívül kellett he-
lyezniük. Az Alkotmánybíróság
azonban megsemmisítette az ön-
kormányzati törvény vonatkozó
szakaszait, így a tiltott közösségel-
lenes magatartásról szóló rendele-
tet is hatályon kívül kellett helyezni.
Ennek „helyébe lépett” a most elfo-
gadott közösségi együttélés szabá-
lyairól szóló rendeletünk. 

(Folytatás az 2. oldalon.)

TILOS AZ UTCAI KÉREGETÉS, ÁRUSÍTÁS
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAIRÓL
Tilos az utcán kéregetni, pénzszerzés céljából feketén árusí-

tani, és a vendéglátó-egységeken kívül közterületen szeszes
italt fogyasztani. Ezeket és más kötelezettségeket is elõír a kö-
zösségi együttélés alapvetõ szabályairól alkotott rendelet, me-
lyet a legutóbbi közgyûlésén fogadott el Zalaegerszeg képvise-
lõ-testülete.

– pet –

A II. Zalaegerszegi Városi Diák-
napok keretében a tavalyi évhez
hasonlóan került sor a hatalomát-
adásra. Annyi különbséggel, hogy
Gyutai Csaba polgármester távol-
létében Balaicz Zoltán alpolgár-
mestertõl vették át a fiatalok a vá-
ros irányítását egy délelõttre. A
hangulatos akció keretében az al-
polgármester a város pecsétjét ad-
ta át jelképesen Büki Bettina diák

polgármesternek, aki Tóth Géza
és Juhász Elõd diák alpolgármes-
ter, Bertók Fanni diák jegyzõ, vala-
mint a fiatalokból álló képviselõ-
testület tagjaival egy gyors meg-
beszélést tartott a polgármester
szobájában. 

A diák polgármester aláírta ar-
ról a pénzügyi támogatásról szóló
határozatot, mely a zalaegerszegi
szimfonikus zenekar május 13-i
koncertjére ad anyagi támogatást.

(Folytatás a 3. oldalon.)

DIÁK-HATALOMÁTVÉTEL
I LOVE ZEG ÉLÕKÉP A SPORTCSARNOKBAN
A diákok vették át a hatalmat április 17-én reggel a városházán.

Elfoglalták a polgármester és a két alpolgármester irodáját, majd
diákparlamentet tartottak a Díszteremben.

Milyen ez a korszak, amirõl
beszélünk? Hogyan is kell vi-
szonyulnunk a hetvenes évek-
hez? Nem retró, nem nosztal-
gia. Sokkal inkább a „majd-
nem” és a „mintha” idõszaka.
Prof. Dr. Valuch Tibor egyetemi
tanár (Debreceni Egyetem) sze-
rint ugyanis ez a két szó jellem-
zi legjobban az 1970-es éveket.

– pet –

„Elõre a szocializmus útján…”
Így éltünk a hetvenes években
címmel nyílt kiállítás a Göcseji Mú-
zeumban. A közelmúlt történetét
bemutató életmódkiállítás-sorozat-
nak ez a harmadik állomása. Az
elõzõ években sor került már az öt-
venes és a hatvanas évek idõsza-

kának elemzésére, értékelésére is.
A tárlatokat minden alkalommal
Béres Katalin, a Göcseji Múzeum
történész-muzeológusa rendezte.
A koncepció mindig kettõs: az élet-
módón, tárgykultúrán keresztül
mutatja be az elnyomó kommunis-
ta, illetve szocialista rendszer sajá-
tosságait, ellentmondásait.

Ez utóbbira utalt Valuch Tibor is
a mostani tárlatot megnyitva, mikor
azt mondta, hogy a hetvenes évek
egy hullámzó évtized. Diktatúra volt,
de már nem annyira, mint az ötve-
nes években, ám a hatalom mindig
figyelmeztetett, hogy hol vannak
azok a határok, amiket nem szaba-
dott átlépni. A két fontos kulcsszava
is van az idõszaknak: a fusi és a
buhera. Az elõbbi az illegális gazda-
sági tevékenységet, a másik az ott-
honi „gyártást”, eszkábálást jelen-

tette. Ez történhetett saját célra, de
(nem törvényes) eladásra is. A pro-
fesszor úgy látja, hogy a hetvenes
évekkel szembeni nosztalgia oka
az, hogy kiszámíthatóbb, tervezhe-
tõbb volt akkor az élet, de ne dõl-
jünk be, mert ez csak látszat. A tár-
lat egy metszet. Azt mutatja, hogy
milyen tárgyi feltételek között éltek
akkoriban az emberek, s milyen ide-
ológiai kötöttségek mentén.

Dr. Vígh Annamária, a Nemzeti
Erõforrás Minisztérium közgyûjte-
ményi fõosztályvezetõje szerint a
tárlat megpróbálja lefordítani a ko-
rabeli tárgyak üzenetét, s ez a mai
muzeológia legnagyobb kihívása.

(Folytatás a 6. oldalon.)

BUHERASZOCIALIZMUS A MÚZEUMBAN
HOGYAN ÉLTÜNK A HETVENES ÉVEKBEN?



(Folytatás az 1. oldalról.)
– Mi minõsül közösségelle-

nes magatartásnak a most meg-
alkotott helyi rendelet szerint?

– A város képviselõ-testülete
szükségesnek tartotta, hogy meg-
alkossa ezt a rendeletet a lakók
nyugalma, az egymás tiszteletben
tartása, a közösségi, közhaszná-
latú területek rendje, tisztasága
érdekében. Így a rendelet többek
között elõírja, hogy az ingatlantu-
lajdonosok kötelesek igénybe
venni a helyi közszolgáltatásokat
a folyékony, a szilárd és a veszé-
lyes hulladékok kezelésével és el-
szállításával kapcsolatosan.  Pél-
dául kötelesek a megfelelõ mére-
tû gyûjtõedényrõl gondoskodni, és
ezeket úgy kihelyezni a járdára,

hogy a jármû- és gyalogosforgal-
mat ne akadályozza. Köteles a
szilárd hulladékot, amennyiben
annak átvételi lehetõsége biztosí-
tott, szelektíven szétválogatni és
így átadni. Ugyanígy köteles az
ingatlana tisztántartásáról, gyom-
mentesítésérõl, a közterületre
nyúló növényzet visszavágásáról,
a temetõben lévõ sírhely rendbe-
tételérõl gondoskodni. A rendelet
külön pontja szabályozza az avar
és kerti hulladék égetését. Aki ha-
szonállatot tart, köteles például a
trágya kezelését, ártalmatlanítá-
sát és elszállítását elvégezni az
elõírt módon.

– A rendelet tiltja az utcai ké-
regetést is.

– Az utcai kéregetés, koldulás

tiltása tekintetében a rendelet kü-
lön utcákat is meghatároz. A köz-
területre vonatkozóan a szeszes-
ital-fogyasztás a vendéglõkön és a
szabadtéri rendezvényeken kívül
is tiltva van, az üzemeltetõ köteles
a nyitvatartási idõt betartani. Köz-
területen pénzszerzés céljából jo-
gosulatlan árusítás (kereskedelmi
tevékenység) szintén nem folytat-
ható.

– Milyen szankciókkal jár
mindezek megszegése?

– A közösségi együttélés sza-
bályait megsértõkkel szemben
ötvenezer forint helyszíni, illetve
százötvenezer forintig terjedõ
közigazgatási bírság szabható ki
a rendeletben meghatározottak
szerint. Az összeg megállapítá-
sánál figyelembe veszik a jog-
sértõ magatartás ismétlõdését
és gyakoriságát, valamint az
okozott kár gazdasági súlyát.
Fiatalkorú esetében helyszíni
bírság nem szabható ki, közigaz-
gatási eljárás esetében is csak
akkor, ha önálló keresettel ren-
delkezik.
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ÉRDEKLÕDNI:
06-30/298-7379

POLITIKAI HIRDETÉS

A meghirdetett pályázat két fon-
tos területre, a közösségi közleke-
dési módozatok közötti átjárható-
ságra, illetve az elõvárosi közös-
ségi közlekedési rendszerek meg-
újítására fókuszált. A pályázati ki-
írás folyamatosan nyitva állt az el-
múlt évben. Az egerszegi önkor-
mányzat a múlt évben kezdett el
stratégiai szinten foglalkozni a pá-
lyázati kiírásban rejlõ lehetõségek-
kel, és több elõkészítõ egyeztetés
után két pályázatot is benyújtottak.
Mindkettõ sikeres lett, és március
elején a támogatási szerzõdések
is aláírásra kerültek. 

A projekteknek nincs önerõigé-
nye, azokat 100 százalékban a
KÖZOP finanszírozza. A két elõ-
készítési projekt kiegészíti egy-

mást. Az elsõ, intermodális cso-
mópont létrehozása kapcsán min-
denekelõtt a város belsõ közleke-
dési hálózatai és azok fejlesztési
lehetõségei, igényei lesznek fel-
mérve, ideértve a kötött pályás
közlekedést, a közúti közlekedést
és a kerékpárút-fejlesztéseket is.
A projekt közvetlen célja a vasúti
és közúti közösségi közlekedési
rendszerek közvetlen kapcsolódá-
sának megteremtése.

Az elõvárosi rendszerek fej-
lesztési lehetõségeit és szükség-
leteit felmérni, konkrét fejlesztési
javaslatokat kidolgozni, ez a má-
sik pályázat célja. Az önkormány-
zat a két benyújtott projektre
összesen 603 millió forint támoga-
tást nyert.

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS
SIKERES PROJEKTEK

A 2007 és 2013 között rendelkezésre álló európai támogatások
egyik legjelentõsebb tételét a Közlekedés Operatív Program adja.
Ez az OP finanszírozza a jelentõsebb közúti és vasúti fejlesztése-
ket, és a programon belül külön prioritást kaptak a nagyvárosi
közösségi közlekedés megújításának elõkészítésével kapcsola-
tos feladatok. 

Dr. Kocsis Gyula, az EZE kép-
viselõje a közgyûlést követõ sajtó-
tájékoztatón elmondta: egyetért
azzal a véleménnyel, hogy a város
tiszta helyzetet kíván teremteni a
ZTE FC-vel, és hogy a támogatást
is új alapokra kell helyezni. Egyet-
ért azzal is, hogy a korábbi szerzõ-
déseket meg kell szüntetni, mert
azok ellentmondásosak. Jogilag
problémásak.

A településképi szabályozásról
elhangzott: esztétikai szempont-
ból egyetértenek a rendelettel,

ugyanakkor úgy érzik, túlszabá-
lyozott. A közösségi együttélés
szabályairól szóló rendelet dr. Ko-
csis Gyula szerint a közösségel-
lenes magatartásnak egy szûkí-
tett szabályozása. Nem biztos,
hogy kiállja az alkotmányosság
kritériumait. Jelezte továbbá,
hogy az új városi rendõrkapitány,
Farkas Tibor kinevezésével
egyetértenek. Számítanak arra,
hogy a jövõben az idõs emberek
biztonságára jobban odafigyel a
rendõrség.

EZE: JOGI KIFOGÁS
A legutóbbi közgyûlés tárgyalt a ZTE FC Zrt.-vel megörökölt

szerzõdés megváltoztatásáról, átalakításáról. Az önkormányzat
2008-tól nem emelte a támogatást az infláció mértékével, ezt a
város el is ismerte. Így 75 millió forintos különbözet áll fenn, en-
nek elsõ részletét 25 milliót rendezni kíván az önkormányzat. 

VETÉLKEDÕ AZ EU-RÓL
„Európa mi vagyunk" címmel uniós vetélkedõt szervez az

MSZP európai képviselõcsoportja egyetemisták és fõiskolások
részére. A részletekrõl Major Gábor, a párt helyi szervezetének el-
nöke sajtótájékoztatón számolt be. 

Elhangzott: a képviselõk örül-
nek annak, hogy a közgyûlés elfo-
gadta azt a szocialista javaslatot,
amely egyszerûbbé teszi a város-
képi szabályozást, és eltekint az
ötezer forintos bejelentési díjtól.
Nem kell bejelentési kötelezett-
ség, ha a lakók ugyanolyan színû-
re szeretnék festetni a házukat,
mint amilyen volt, és pótolják a ke-
rítésük egy darabját, ha az tönkre-
ment. Major Gábor elmondta:
egyetértenek azzal, hogy a város-
kép nem formálható szabadon, il-
leszkednie kell a környezethez,
ugyanakkor a rendeletet túlszabá-

lyozottnak tartják. Szeretnék, ha a
rendeletet az ésszerûség keretein
belül alkalmaznák.

Kiss Ferenc arról szólt, hogy a
költségvetés módosítása során
több elõterjesztést támogattak,
melyek pályázatok benyújtásáról,
fejlesztésekrõl szóltak.  A ZTE FC
Zrt.-vel kötendõ szerzõdéssel kap-
csolatban úgy fogalmazott: az el-
maradt 75 millió forint jár a ZTE-
nek, és a csapatnak szüksége is
van a pénzre. A focit kellene a vá-
rosnak támogatnia, és ha új meg-
állapodásra van szükség, akkor
azt tegyék meg.

MSZP: EGYSZERÛBBÉ TETTÉK
A településképi bejelentési eljárásról és a költségvetés módo-

sításáról szólt a legutóbbi közgyûlést követõ sajtótájékoztatóján
az MSZP-frakció két tagja, Major Gábor és Kiss Ferenc.

A vetélkedõre a határon túli
felsõoktatási intézményekben ta-
nuló magyar diákokat is várják. A
szocialista politikus szerint a
nemzeti identitásunk mellett is-
merni kell az európai szellemisé-
get, kultúrát, sokszínûséget és
szabadságot.

A vetélkedõre háromfõs csapa-
tok jelentkezését várják, olyano-
kat, akik a tananyagokból megis-
mert európai uniós ismereteken kí-
vül többet tudnak, és érdeklõdnek
a téma iránt. Az elsõ forduló
online-irásbeli lesz, a sikeresen
teljesítõ csapatok ezután egy bu-
dapesti interaktív szóbeli verse-
nyen vesznek részt. A legjobb tíz
csapat szállás, utazás és teljes el-
látás biztosítása mellett vehet
részt Strasbourgban, a nyár eleji
döntõn, melynek helyszíne az
Európai Parlament.

Major Gábor úgy véli, Euróban

a magyar érdekekért, itthon pedig
az európai értékekért kell tenni, és
ezeket megismertetni a lakosság-
gal. Végül szólt arról is, hogy má-
jus 9-én ismét megünneplik az
Európa-napot, melyre várják a la-
kosságot.

MEGHÍVÓ
A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS

VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

ÁPRILIS 26-ÁN

DÉLUTÁN 14.30 ÓRAKOR

TARTJUK HAGYOMÁNYOS

CIMBORA KLUB

TALÁLKOZÓNKAT.

SZERETETTEL HÍVJUK

ÉS VÁRJUK A CIMBORÁKAT

ÉS BARÁTAIKAT

A TALÁLKOZÓRA.
PROGRAMUNK A KÖLTÉSZET

NAPJÁHOZ KÖTÕDIK.

HUMOR ÉS TRÉFA

AZ IRODALOMBAN.
JÁTÉKOS VERSELGETÕ.

KÉRJÜK A RÉSZTVEVÕKET,
HA VAN KEDVENC VERSÜK,

HOZZÁK MAGUKKAL!

KERTVÁROSBAN
KÉTSZOBÁS,

KÖZPONTI FÛTÉSES
LAKÁS

HOSSZÚ TÁVRA KIADÓ.
ÉRDEKLÕDNI:

92/315-215
TELEFONSZÁMON. 

A szervezõk a jégcsarnok elõtti
részen 9.45-tõl várják az általános
iskolák 5-fõs csapatait (egy iskola
akár több csapatot is kiállíthat),
akik nevezési díj nélkül részt ve-
hetnek egy kerékpáros ügyességi
és KRESZ-versenyen a rendõrök
vezetésével.

A játékot irányító rendõrök

igény szerint díjmentes kerékpár-
gravírozást végeznek a gyerme-
kek kerékpárjain (egyedi azonosí-
tóval látják el, ami egy központi
nyilvántartásba bekerül a tulajdo-
nos nevének hozzárendelésével).

Ezt követõen országúti és te-
reptúrán vehetnek részt a gyerme-
kek és az õket kísérõ szülõk, ami
képzett túravezetõkkel, változatos
terepen zajlik.

Az eseményre hagyományte-
remtõ szándékkal kerül sor, amit
minden évben május elsõ szombat-
ján megtartanának a szervezõk.

A zalaegerszegi kerékpáros
nappal kapcsolatos egyéb infor-
mációk elérhetõk Szabó Zoltánnál
(E-mail: z-line@t-email.hu, mobil:
30-9697-693)

Az iskolai csoportok jelentkezé-
sét (csapatok száma, csapatok
neve, kapcsolattartó személy ne-
ve, elérhetõségei) kérjük Szebeny
Péternek küldeni a peter@ph.za-
laegerszeg.hu címre. 

NÉMETORSZÁGBA
MIKROBUSSZAL
(háztól házig is)!

Telefon:
72/441-542

30/237-5007

KERÉKPÁROS NAP
VÁRJÁK AZ ÉRDEKLÕDÕKET

2013. május 4-én szombaton 10 órától a Pálinka- és Mangalica-
fesztiválhoz kapcsolódóan kerül sor a zalaegerszegi kerékpáros
napra.

TILOS AZ UTCAI KÉREGETÉS, ÁRUSÍTÁS
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAIRÓL

Dr. Kovács Gábor

Mint fogalmazott, a közterület használatáról szóló rendelet módosítá-
sánál nem értenek egyet az 5, illetve 10 százalékos emeléssel, azért, mert
a vendéglátó vállalkozások bevételei nem nõnek a vásárlóerõ csökkené-
se következtében. Az önkormányzatnak inkább támogatnia kellene, hogy
a közterületeken igényes, hangulatos teraszok várják a zalaegerszegieket
és turistákat. 

A városrehabilitációról szóló elõterjesztés kapcsán megjegyezte:
nem értenek egyet azzal, hogy a város hiteleket vesz fel. Fontos lenne
– hangzott el –, ha a városvezetés és az országgyûlési képviselõk ki
tudnák harcolni, hogy álljon a város rendelkezésére egy olyan alap,
amely a pályázati önrészt biztosítja.

JOBBIK: A DÍJEMELÉSRÕL
A város turizmusának és vendéglátásának helyzetét értékelte

legutóbbi sajtótájékoztatóján Pete Róbert, a Jobbik helyi szerve-
zetének elnöke, önkormányzati képviselõ.



ÁLLÁSHIRDETÉS

A zalaegerszegi Gondozási Központ Pszichiátriai és

Szenvedélybetegek Nappali Intézménye

(Szociális Klub)

FELVÉTELT HIRDET
terápiás segítõ munkakörbe,

határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonnyal

(4 hónap próbaidõvel).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

Pályázati feltétel:
– felsõfokú végzettség: szociális munkás, szociálpolitikus,

szociálpedagógus, 
– szociális területen szerzett – legalább 1–3 év szakmai tapasz-

talat, 
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások), 
– büntetlen elõélet.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: 
– pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása során szerzett szak-

mai tapasztalat,
– pályázatok írásában és lebonyolítása során szerzett tapasztalat.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
– szakmai önéletrajz és motivációs levél,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok máso-

lata.
Bérezés: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény szerint.

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követõen azonnal
betölthetõ. 
A pályázat benyújtásának határideje:

2013. május 6.
A pályázati anyagot benyújtani postai úton vagy személyesen:

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 58–60. címre Radics Andrea
intézményvezetõ részére lehet.

Pályázat elbírálásának ideje: 2013. május 10.

ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2013. április 23.

KÉRDÕÍV
KEDVES OLVASÓ!

Zalaegerszeg önkormányzata turisztikai szolgáltatókkal és szak-
emberekkel karöltve új turisztikai stratégia kidolgozásán fáradozik,
amelynek eredményeként remélhetõleg a turizmus is egyik jelentõs
gazdasági ágazattá válhat városunkban. Közösen dolgozunk azon,
hogy Zalaegerszeget vonzó célponttá tegyük, ahova egyre több ven-
dég egyre hosszabb idõre látogat majd el.

Fontosnak tartjuk azt is, hogy a leendõ turisztikai fejlesztéseket a
város lakói is magukénak érezzék, ezért kérjük, ha ideje engedi, vá-
laszolja meg az alábbi kérdéseket!

Köszönjük, hogy a válaszadással segíti munkánkat!

1. Ön szerint mi lehet Zalaegerszeg legfõbb vonzereje a turisták számára?
(Maximum 2 válasz lehetséges.)

Fedett termálfürdõ Aquacity Vízicsúszda és Élménypark
Göcseji Múzeum Göcseji Falumúzeum
Tv-torony Kirándulási lehetõségek a környéken

Egyéb: ................................................................................

2. Véleménye szerint mi kellene ahhoz, hogy több vendég több idõt tölt-
sön Zalaegerszegen?

Több kulturális esemény, program
Könnyebb megközelíthetõség
Szálláslehetõségek bõvülése
Több attrakció
Több reklám
Gyógy- és termálturizmus fejlesztése
Garantált programok
A Göcsej nyújtotta turisztikai lehetõségek jobb kihasználása
Több napos, kész programajánlatok

Egyéb: ................................................................................

3. Az alábbi marketingeszközök közül válassza ki azt a kettõt, amelyik Za-
laegerszeg esetében Ön szerint a leghatékonyabb lehet!

Sajtóreklám További prospektusok, kiadványok létrehozása
Médiareklám Internetes turisztikai honlap továbbfejlesztése 
Turisztikai kiállításokon való részvétel
Magyar Turizmus Zrt. külképviseleteivel szorosabb és hatékonyabb kap-
csolattartás

Egyéb: ................................................................................

4. Az alábbi elnevezések/állítások közül melyiket tartaná leginkább Zala-
egerszeghez illõnek?

Ökováros A legtisztább levegõjû város
Iskolaváros Göcsej kapuja
Sportváros Fürdõváros 
Reformkori központ Kirándulók fellegvára
A keramikusok hazája Barátságos emberek városa
A legzöldebb település Tájjellegû ételek hazája

5. Ön szerint mi lehet Zalaegerszeg turizmusfejlesztésének kulcsa a jövõ-
ben? (Maximum 3 válasz lehetséges.)

A Göcsej által nyújtott lehetõségek
Megközelíthetõség javítása
A rendezvények, kulturális programok mennyiségi és minõségi javítása
Fürdõfejlesztés
Komplex turisztikai programcsomagok kiajánlása
Hagyományõrzés fejlesztése

Egyéb: ................................................................................

6. Ön szerint  melyik csoport számára lehet legvonzóbb célpont Zalaeger-
szeg? 

Fiatalok Családosok
Friss házasok Nyugdíjasok

Egyéb: ...................................................................

(Folytatás az 1. oldalról.)
A diákok ezután a város Dísz-

termébe vonultak, ahol a közgyû-
lésen vitatták meg a fontos kérdé-
seket. Napirend elõtt sor került a
tavaly alapított, s most elõször át-
adott „Ifjúságért” díj kitüntetõ cím
kiosztására. A díjat felnõtt kategó-
riában Fentõsné Belléncs Andrea
ifjúsági referens, fiatal segítõ kate-
góriában pedig Farkas Szabina, a
Diák-Sziget program koordinátora
kapta. Sor került továbbá a Zala-
egerszegi Ifjúsági Kerekasztal
logójára kiírt pályázat eredmény-
hirdetésére is.

Balaicz Zoltán a diákok önkor-
mányzati ülését köszöntve el-
mondta: büszke arra, hogy ilyen
kiváló csapattal dolgozhatnak
együtt. Jó látni, hogy van utánpót-
lás, és hogy vannak olyan fiata-
lok, akik érdeklõdnek a közélet
iránt. Az alpolgármester nagyra
értékeli az itt tapasztalható, párt-
politikától mentes összefogást, és
reményét fejezte ki, hogy ez a
gondolkodás a felnõttekre is átra-
gad egyszer. Bár, annak örül,
hogy ifjúsági kérdésekben egyet-

értés van a közgyûlés különbözõ
pártjai között.

A fiatalok a délelõtt folyamán
több napirendi pontot is tárgyaltak.
Szó került többek között a Diák-
Sziget Ifjúsági Iroda további fenn-
tartásáról, egy, az elektronikus saj-
tóban elindítandó ifjúsági magazin-
mûsorról és a diáktáboroztatásról.

Javaslatot tettek továbbá egy
belvárosi tetõterasz kialakítására
(melyet a Centrum áruház tetején
szeretnének) és egy fedett városi
színpad vásárlására. 

Balaicz Zoltán az ülés után ér-
deklõdésünkre elmondta: a diákok
mindegyik felvetése jogos és tá-
mogatható. Van, amit azonnal
meg is tudnak valósítani, a tetõte-
rasz és a fedett színpad azonban

további egyeztetést igényel. Az
elõbbi azért, mert a kinézett hely-
szín magántulajdonban van, a
színpad pedig nagyon költséges,
így célszerû lenne valami pályáza-

ti forrást találni a szükséges
összeg elõteremtéséhez.

Az események csütörtökön a
sportcsarnokban folytatódtak,
ahol délután ezer általános és kö-
zépiskolás gyerek I love ZEG „élõ-
képpé” állt össze a Millenniumi
óda dallamaira. A „love” szót jel-
képezõ szív alakot háromszázan
alkották. Az akció a diákok ötlete
volt, akik a tavalyi élõlánc (várost
körülölelõ) rekordkísérlet után
idén is szerettek volna valami lát-
ványosat alkotni.

A diáknapok programja zenés,
táncos produkciókkal, majd Alvin
és a mókusok koncerttel folytató-
dott. Pénteken pedig középiskolás
sportnapra került sor a sportcsar-
nokban.

DIÁK-HATALOMÁTVÉTEL
I LOVE ZEG ÉLÕKÉP A SPORTCSARNOKBAN

BÖLCSÕDEI BEÍRATÁS
Az Egyesített Bölcsõdék a 2013/2014. gondozási évre felvé-

telt hirdet a 2010. augusztus 31. után született, zalaegerszegi
lakhellyel rendelkezõ kisgyermekek számára.

Az Egyesített Bölcsõdék tagbölcsõdéibe az a Zalaegerszeg városban beje-
lentett lakóhellyel rendelkezõ gyermek gondozható és vehetõ fel, akinek család-
ja életvitelszerûen Zalaegerszegen tartózkodik.

Bölcsõdébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, fogyaté-
kos gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a de-
cember 31-éig vehetõ fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, fogyaté-
kos gyermek az ötödik életévét betölti.

A felvételi kérelmet az Egyesített Bölcsõdék intézményvezetõjéhez kell be-
nyújtani személyesen (Zalaegerszeg, Petõfi u. 21–25.) 2013. április 22. és
április 26. között 8.00–17.00 óra között.

A FELVÉTELI KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL:
• a gyermek és szülõje (törvényes képviselõje) lakcímkártyájának másola-

ti (fénymásolt) példányát,
• tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolaláto-

gatási igazolást,
• az illetékes munkaügyi központ igazolását a munkaerõ-piaci képzésen va-

ló részvétel idejérõl,
• a szülõ betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolást,
• az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolását,
• ha az ellátási kérelmet szociális indokra alapozzák, a kérelemhez csatolni

kell azokat a nyilatkozatokat és igazolásokat, amelyekbõl a gondozó/csa-
lád jövedelme megállapítható,

• egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi
pótlék folyósításáról,

• a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar
Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról (amennyiben
rendszeres gyermekvédelmi támogatásra a szülõ nem jogosult),

• a gyermek tartós betegsége esetén a Magyar Államkincstár igazolását
emelt családi pótlék folyósításáról,

• a gyermek sajátos nevelési igénye esetén a szakértõi bizottság szakvéle-
ményét,

• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság esetén az
errõl szóló határozatot.

A gyermekek felvételét az alábbi tagbölcsõdékbe kérheti a szülõ
(törvényes képviselõ)
Cseperedõ-bölcsõde Zalaegerszeg, Petõfi u. 21–25. 
Napsugár-bölcsõde Zalaegerszeg, Napsugár u. 32. 
Tipegõ-bölcsõde Zalaegerszeg, Kis utca 8. 
Ûrhajós-bölcsõde Zalaegerszeg, Ûrhajós u. 2. 

További tájékoztatást a bölcsõdevezetõktõl személyesen fogadó-
napjaikon, játszóházak alkalmával, illetve telefonon is kérhetnek:
PRENNER ZSUZSANNA – Egyesített Bölcsõdék intézményvezetõ –

Tel.: 598-874; 30/377-39-25
Cseperedõ-bölcsõde – MAKOVECZ TAMÁSNÉ –

Tel.: 598-873; 30/870-62-25
Napsugár-bölcsõde – GÁSPÁR LÁSZLÓNÉ –

Tel.: 598-852; 30/870-62-27
Tipegõ-bölcsõde – TÓTHNÉ KELENC ERIKA –

Tel.: 314-088; 30/870-62-21
Ûrhajós-bölcsõde – POHÁNKA IVÁNNÉ –

Tel.: 596-225; 30/870-62-29

A felvétel eredményérõl az intézmény 2013. május 21-ig értesíti a szülõket.

További információk: www.zalaegerszeg.bolcsi.hu



4 Városháza

GÖCSEJI MÚZEUM

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
MUZEOLÓGUS, IGAZGATÓHELYETTES

(MAGASABB VEZETÕ) MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. 
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:

határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõi megbízás határozott idõre, 2013. 06. 01–2018. 05. 31-ig szól.

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

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató általános helyettesítése, az intézményi SZMSZ-ben foglalt feladatok ellátása, valamint
egyedileg meghatározott szakmai, tudományos feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a(z) 150/1992. (XI. 20.) korm.rendelet rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• egyetem, az alkalmazás szerinti múzeumi szakágnak megfelelõ szakirányú végzettség, szakkép-

zettség, 
• angol nyelvbõl középfokú, C-típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintû nyelvtudás, 
• végzettségnek, szakképzettségnek és az intézmény alaptevékenységének megfelelõ – legalább 5

év feletti szakmai tapasztalat, 
• felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások), 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• kiemelkedõ szakirányú tudományos tevékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
• nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy azzal egyenértékû okirat, vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesí-

tésérõl szóló igazolás,
• tudományos tevékenység bemutatása, igazolása,
• nyilatkozat az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

• nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak pályázattal összefüggésben történõ kezeléséhez hoz-
zájárul.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2013. június 1. napjától tölthetõ be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 15. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kaján Imre múzeumigazgató nyújt, a 92/314-
537-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Göcseji Múzeum címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg,

Batthyány L. utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számot: 560/2013/K, valamint a munkakör megnevezését: muzeológus. 

és
• Elektronikus úton Kaján Imre igazgató részére a muzeum@zmmi.hu E-mail címen keresztül.
• Személyesen: Kaján Imre Zalaegerszeg, Batthyány L. utca 2.

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.
2013. április 26. (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, (2013. év-
ben a 2.280.000 Ft-ot) vagy
külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a nyugdíjminimum összegének negyvenszere-
sét (2013. évben a 1.140.000 Ft-ot)
meghaladja."

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

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

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

felelõ – igazolást, vagy annak másolatát, továbbá
– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– 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 2013. június 03. napján tartandó ülésén. 

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

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

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

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

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

alapján – a legkorábban nyújtotta be. 

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

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

Cím
Alap-
terület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással
kapcsolatos külön

szolgáltatások
számított költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen

(Ft)

Rákóczi u. 1–3.

I/86. 21 1
1 szoba, fõzõfülke, fürdõ-
szoba-WC

komfort 333 6.993 9.450 16.443

IV/74. 21 1
1 szoba, fõzõfülke, fürdõ-
szoba-WC

komfort 333 6.993 9.450 16.443  

Ölyvesfalvi u. 48.

I/6. 35 1+1/2 
lakóelõtér, 1+1/2 szoba,
elõtér, fõzõfülke, fürdõszo-
ba-WC

komfort 308 10.780 15.750 26.530 

AVAR- ÉS KERTIHULLADÉK-ÉGETÉS HATÁRIDEJÉNEK
MÁJUS 15-IG TÖRTÉNÕ MEGHOSSZABBÍTÁSA

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a környezetvédelemrõl szóló 17/2008. (IV. 25.) ön-
kormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 4. § (6) bekezdése alapján a rendkívüli idõjárásra tekin-
tettel elrendelem az avar- és kertihulladék-égetés tavaszi határidejének 1 hónappal való meghosszabbí-
tását. 

Ez alapján a lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposz-
tálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar- és kerti hulladék égetése – a rendeletben meghatározott
egyéb feltételek mellett – május 15-ig lehetséges. Ezt követõen az égetés 2013. október 15-ig tilos!

Gyutai Csaba
polgármester

HÁZIORVOSI RENDELÉS MÁS IDÕPONTBAN
Felhívjuk a zalaegerszegi III. és VI. felnõtt háziorvosi körzetek lakóinak figyelmét, hogy 2013.

április 22-én (hétfõn) DR. VASS ÉVA és DR. LÁKOVICS ANNA háziorvosok délelõtti rendelése
áramszünet miatt elmarad. Helyette délután 15.00–17.00 óra között várják betegeiket.
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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 SZOCIÁLIS és IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2013. április 26. (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 pá-
lyázati formanyomtatvány továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgármesteri
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, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el, a
beadási határidõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2013. május 06.). 

Bérlõkijelölés: 
A Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi 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)

Landorhegyi u. 32.

IV/24. 74 2+2 fél 
2+2 félszoba, elõszoba, konyha,
éléskamra, fürdõszoba, WC, loggia

össz-
komfort

641 47.434 

Mártírok u. 15.

II/5. 60 2
2 szoba, folyosó, konyha, étkezõ, kamra,
fürdõszoba, WC (földszinti pincerekesz)

össz-
komfort

641 38.460 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE.

A szálláshelyek megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes
egyeztetés szerinti napokon.

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15. 2013. április 26. (péntek)

Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, 
– a házastársak legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely felsõfokú oktatási intéz-

mény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, 
– a házastársak egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalkozással rendelkezik,
– a kérelem benyújtásakor a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét, 
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazol-

hatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg, 

– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 427.500 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft),  

– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére, 

– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e cél-
ra rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt,
zárt borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osz-
tályának (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Cso-
portnál (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be!

A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is. 
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.

Bérlõkijelölés:
– elsõdlegesen jelölhetõ ki az a pályázó, aki zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezik és az 1 hónapra esõ

fajlagos megtakarítása a legmagasabb,
– amennyiben nincs zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ pályázó, abban az esetben kijelölhetõ az a

pályázó is aki, zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkezik és az 1 hónapra esõ fajlagos
megtakarítása a legmagasabb,

– az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítás kiszámításánál az induló elõtakarékosság összegét, a havi
kötelezõ elõtakarékosság összegét, illetve az igényelt elhelyezés idõtartamát kell figyelembe venni.

A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el, vár-
hatóan a 2013. május 06. napján tartandó ülésén. A pályázattal kapcsolatos részletesebb információ-
val az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.: 92/502-139, vagy 92/502-140.).

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

A lh. fsz. 3. 36 1
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos

179 6.444

A lh. fsz. 6. 38 1 
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos

179 6.802

A lh. I/20. 36 1
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.444

A lh. I/25. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos

179 6.086

A lh. II/38. 38 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos

179 6.802 

B lh. II/45. 34  1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos

179 6.086 

B lh. II/47. 38 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos

179 6.802

B lh. II/49. 38 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.802 

B lh. II/51. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.086 

A lh. t.tér 52. 34 1 
étkezõ, elõtér, konyha, kamra,  fürdõ-
szoba-WC

össz-
komfortos

179 6.086 

A lh. t.tér 54. 34 1 
étkezõ, elõtér, konyha, kamra,  fürdõ-
szoba-WC

össz-
komfortos

179 6.086 

A lh. t.tér 56. 34 1 
étkezõ, elõtér, konyha, kamra,  fürdõ-
szoba-WC

össz-
komfortos 

179 6.086 

ZALAEGERSZEG MJV ÖNKORMÁNYZATA

A ZALA-DEPO KFT. EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN

– KIZÁRÓLAG A LAKOSSÁG RÉSZÉRE –
MEGHIRDETI A HÁZTARTÁSOK TAVASZI NAGYTAKARÍTÁSÁT

Családi házas övezetekben a lomtalanítás igénybejelentés alapján,
házhoz menõen történik, a guberálások megelõzése, illetve az újra-
hasznosítható hulladékok szelektív gyûjtése érdekében. A lomtalaní-
tást kérõ ingatlantulajdonosoknak a városrészenként felajánlott kettõ
gyûjtési nap egyikére kell bejelenteni szállítási igényüket. A szolgálta-
tó csak az igénybejelentést leadó ingatlanokat keresik fel!

A lomtalanításhoz összegyûjtött hulladékok közül elkülönítve kerül-
nek elszállításra az alábbi frakciók: papír, mûanyag, fém, zöld és fa,
elektronikai, illetve egyéb hulladékok, ezért lehetõséghez mérten kér-
jük külön elhelyezni õket.

A veszélyes hulladékokat a városi hulladékudvarokban kérjük lead-
ni. A lakossági átvételük 10 kg/év mennyiségig ingyenes. A lomtalaní-
tási igényeket – a számlán szereplõ vevõkód megadásával – a
92/598-940-es telefonszámon, illetve az info@zaladepo.hu e-mail cí-
men lehet bejelenteni.

Társasházak részére a konténerek külön igénybejelentés nélkül ke-
rülnek kiszállításra, amelyben a hulladékot el lehet helyezni. A pontos
menetrendrõl a közös képviselõk tájékoztatást kapnak azzal a kérés-
sel, hogy a lépcsõházakban függesszék ki. Ezek idõpontjai városré-

szenként eltérhetnek az azonos városrész családi házas gyûjtésének
idõpontjaitól! Amennyiben az ilyen konténer megtelik, cseréjét bárki
kérheti a 30/516-5414 telefonszámon. 

CSALÁDI HÁZAS ÖVEZET: 2013. április 22–23-án (HÉTFÕ v.
KEDD): Lomtalanítás reggel 7.00 órától:
Andráshida, Hatház
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Andráshida, Apátfa, Berek, Cserfa, Csillagh László tér, Dukai Takács
Judit, Égerfa, Gábor Áron, Gát, Gazdaság, Gébárti 51-ig és
64-ig bezárólag, Iskola, Jegenyés, Körmendi, Kövecses, Kutasi, Liget,
Lovász, Novák Mihály, Nyíres, Öveges József, Rét, Szent István,
Szentmártoni, Tölgyfa, Vadvirág
– Hatházi, Reptéri

CSALÁDI HÁZAS ÖVEZET: 2013. április 29–30-án (HÉTFÕ v.
KEDD): Lomtalanítás reggel 7.00 órától: Kertváros Ny-i része (Gö-
cseji és Köztársaság utak által bezárt terület)

Családi házas igénybejelentés fogadása: 2013. április 25. (csütör-
tök) 16.00 óráig.

AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Köztársaság u. páratlan oldala, Hoffhalter, Átalszegett, Gorkij, Csen-
des, Stromfeld Aurél, Liszt Ferenc, Goldmark, Lépcsõsor, Gyimesi,
Vajda L., Erdész, Fejér Gy., Balassi B., Lehel, Napsugár, Mókus, Gö-
cseji u. páros oldala, Alsóerdei u.

CSALÁDI HÁZAS ÖVEZET: 2013. május 2–3-án (CSÜTÖRTÖK v.
PÉNTEK). Lomtalanítás reggel 7.00 órától:

Erszébethegy, Vorhota, Ságod. Családi házas igénybejelentés foga-
dása: 2013. április 29. (hétfõ) 16.00 óráig
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Csapási, Csillagfény, Fakopáncs, Flamingó, Termál, Diófa, Fácános,
Fûzfa, Hajnóczy, Martinovics, Orgona, Paperdõ, Patak, Pitypang, Ri-
gó, Ságodi 39-tõl, Szellõháti, Szilvás, Telekalja, Tó, Tuboly László, Új,
Vasvári Pál, Viola
– Csonttetõ, Erzsébethegyi, Szõlõhegyi, Szirom, Újhegyi, Virágszer
– Gyík, Teskándi, Vorhotai, Völgyi, Kápolnaszer

CSALÁDI HÁZAS ÖVEZET: 2013. május 6–7-én (HÉTFÕ v. KEDD).
Lomtalanítás reggel 7.00 órától:

Becsali, Bazita, Szívhegy. Családi házas igénybejelentés fogadása:
2013. május 2. (csütörtök) 16.00 óráig.
Az alábbi utcákban:
– Becsali, Csáfordi forduló, Cserhegyi, Futrinka, Budai-völgy,

Gyöngyvirág, Gyümölcsös, Izzó, Király-horhos, Meredek, Mosoly
– Bazitai, Kilátó, Kisbükk-dûlõ, Magasbükk u., Nimród, Toposházi
– Szívhegyi, Hóvirág, Meggyfa, Belsõszeg, Szüret, Zalagyöngye,

Kökény

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. évi tavaszi lomtalanítási ak-
ció a családi házas övezetekben a fenti városrészekkel befejezõdik.



– B. K. –

A világnap alkalmából rendha-
gyó bemutatókkal várták az olva-
sókat és a kollégákat. Az elõbbiek-

nek a fogyatékkal élõk számára el-
érhetõ könyvtárhasználati segítõ
eszközöket és hangoskönyvet mu-
tattak be az akadálymentes intéz-
ményben. Terítékre került a gye-
rekrészleg honlapja és blogja is.
Valamint a könyvtárosok számára
szakmai programként E- könyv-be-
mutatót tartott Nitsch Erzsébet
tagintézményvezetõ és Szabó G.
Tibor szakinformatikus, a Buda-
pesti Gazdasági Fõiskola Zala-
egerszegi Karának munkatársa.

Kiss Gábor, a könyvtár igazga-
tója elmondta, 1963. augusztus
20-án nyílt meg a városi könyvtár a
Gárdonyi utcában, leválva a me-
gyei intézményrõl, ahová most az
önkormányzati döntést követõen
ismét visszakerült. Hozzátette, az
összevonással közelíti az intéz-
mény azt a szintet, ami egy hason-
ló méretû városban, megyeszék-
helyen elvárható. Több mint 100
ezer kötet várja az olvasókat, fõ-
ként populáris témában, a tudomá-
nyos és kutatási anyagok a megyei
könyvtár jellemzõi. Speciális a tag-
könyvtár amiatt is, hogy sûrûn la-
kott lakóövezetben és iskolaöve-
zetben helyezkedik el. Ezenkívül
80 község és egy város (Pacsa)
közvetlen szolgáltatását látja el,
nagyon aktív, több évtizedes kap-
csolatot ápolva ezzel. Jellegzetes
kulturális rendezvények helyszíne

is az intézmény, melyek sorából ki-
emelkedik a gyerekrészleg kiállí-
tássorozata, illetve az „Örömkör”
program. Szintén a könyvtári fel-
adatok közé tartozik, tette hozzá

az igazazgató, az internethaszná-
lat tanítása. Az idõsebb korosztály
számára alapszinten, mely a távoli
települések esetén életminõség-ja-

vulást hoz (informálódás, könyv-
hosszabbítás, tartalmak küldése).
A fiatal generáció esetében pedig a
megfontolt és „okos” felhasználást
kell tudatosítani. 

S hogy a szakmabelieknek is
van mit tanulni e körben, azt bizo-
nyítja az E-könyv-bemutató, mely
csak súrolta a lehetséges jövõt, de
már így is megdöbbenést okozott.
Az E-könyv fizikális jellemzõi mel-
lett szóba került a tartalmak letölté-
se, az eszköz egyéb kényelmi
szolgáltatásai, a technikai jellem-
zõk, s hogy országos ritkaságként
a zalaegerszegi gazdasági fõiskola
könyvtárából már kölcsönözhetõk
is ezen elektronikus eszközök.
Szintén zalai érdekességként
hangzott el, hogy az elsõ E-könyv
kiadó vezetõje, Csapó Ida is me-
gyeszékhelyi születésû.

A jubileum kapcsán felhívással
fordul az olvasókhoz a könyvtár
vezetése. Így az ünnep alkalmával
(szeptember 12.) kiállítást és kiad-
ványt kívánnak létrehozni, ehhez
várják a korabeli dokumentumokat,
fotókat, emléktárgyakat, valamint
fotópályázatot és könyv-örökbefo-
gadást hirdetnek az érdeklõ-
dõknek.– pet –

A zalai közeg nagy szeretettel fo-
gadta be a mûvészt – mondta Kiss
Gábor könyvtárigazgató a mûvészre
emlékezve. A Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtárban a közelmúlt-
ban mutatták be a költõrõl készült
emlékkötetet, melyet Péntek Imre
költõ, fõszerkesztõ (Pannon Tükör)
és Horváth Erzsébet – Utassy özve-
gye – szerkesztett.

Mint az a most megjelent könyv-
bõl is kiderül, 1969-tõl lett a Kilen-
cek költõcsoport egyik alapítója. A
’60-as évek közepétõl jelentek meg
rendszeresen versei; elsõ két költe-
ményét a Kortárs folyóiratban pub-
likálta 1965-ben. 1973-tól folyama-
tosan betegeskedett, de ez nem
akadályozta meg abban, hogy jó-
kedvûen – sõt néha harsányan – és
rengeteg humorral élje mindennap-

jait. Ez az energia mûveibõl is kiol-
vasható.

Péntek Imre a könyvvel kapcso-
latban elmondta: Utassy halála
nagy visszhangot váltott ki. Szeret-
ték volna a még meg nem jelent
vagy kevés publicitást kapó költe-

ményeit kötetbe rendezni, ezenkí-
vül a pályatársakat is megszólítani.
Az „Utassy József-emlékkönyv”
verseket, kritikákat, kisprózákat
egyaránt tartalmaz. A pályatársak
és tanítványok pedig a költõ mun-

kásságáról írtak tanulmányokat. A
zárófejezet a búcsúé; a „leroskadt
szavaké”.

Horváth Erzsébet férje halála után
kilenc fiókból gyûjtötte össze a könyv-
ben megjelent versek java részét.
Azonban – mint mesélte – könnyû
dolga volt, hiszen a költõ rendsze-
retõ ember lévén, már a megírást
követõen ciklusokba rendezte mun-
káit. A következõ feladat a gyer-
mekversek kötetbe rendezése lesz.

A könyvbemutatón Kovács Olga
és Urházy Gábor László színmûvé-
szek közremûködésével olyan ver-
sek is elhangzottak, melyek eddig
nem, vagy csak ritkán kerültek nyil-
vánosság elé.

6 Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról.)
A Göcseji Múzeum azonban

megértette az idõk szavát, hiszen
ehhez hasonló kiállításaival képes
a közelmúlt eseményeire gyorsan
reagálni, s azt úgy bemutatni, hogy
ne csak egy rétegközönség számá-
ra legyen fogyasztható. Vitára, gon-
dolkodásra, ugyanakkor a mú-
zeum, mint közösségi tér szórakoz-
tató, értékõrzõ használatára is sar-
kall.

A mostani tárlaton számos en-
teriõr segítségével tehetünk uta-

zást a hetvenes években. Sze-
münk elé tárul egy korabeli ga-
rázs, a sajátos (tipikus) berende-
zéseivel és egy összebuherált
csettegõvel. Láthatunk többek kö-
zött bölcsõdét (mellyel a kor de-
mográfiai változásait követhetjük
nyomon), kockaházat (a lakásbel-
sõ és presztízsfogyasztás szim-
bolikájaként), ifjúsági tábort, má-
jus elsejei felvonulást, presszót és
utcarészletet, valamint fotókat és
filmbejátszásokat. A fiatalabb kor-
osztályt szótár is segíti eligazodni,

akinek pedig olvasgatni támad
kedve, szemezgethet a korabeli
hangulatjelentésekbõl.

A kiállítás nagy lakossági
összefogás segítségével valósult
meg. A múzeum felhívására ren-
geteg, hetvenes évekbõl szárma-
zó tárgy és ruha érkezett a gyûjte-
ménybe. A szervezõk és a rende-
zõ ezúton is köszöni mindenkinek
a felajánlásokat.

Az Így éltünk a hetvenes évek-
ben tárlat egészen októberig láto-
gatható.

Intézményünk a TÁMOP-3.1.7-11/2 „Referenciaintézmények
országos hálózatának kialakítása és felkészítése” címû
pályázaton 2.976.926 Ft összegû támogatást nyert el. Az
összeget pedagógusok továbbképzésére, eszközbeszerzésre
fordítottuk.
Referenciaterületeink:
– Tehetséggondozás
– Új típusú felsõoktatási gyakorlóhely

A projekt megvalósítása során kollégiumunk felkészült a
referenciahelyi mûködésre, tapasztalataink átadására.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TEHETSÉGGONDOZÁS – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS – ÉRTÉKKÖZVETÍTÉS

A TELEKI BLANKA SZÉKHELYKOLLÉGIUM HÁTRÁNYOS HELYZETÛ

KOLLÉGISTÁI KÖRÉBEN PROJEKT

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0242

Befejezõdött a referenciaintézmény kialakítása a Városi

Középiskolai Kollégium Teleki Blanka Székhelykollégiumban.

ELÉRHETÕSÉGEINK:
Városi Középiskolai Kollégium
Teleki Blanka Székhelykollégium
8900 Zalaegerszeg,
Göcseji u. 16.
www.varosikoll.hu

A projekt az Európai Unió, az Európai Szociális

Alap támogatásával valósult meg

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40/638-638

BUHERASZOCIALIZMUS A MÚZEUMBAN
HOGYAN ÉLTÜNK A HETVENES ÉVEKBEN?

Kaján Imre múzeumigazgató a
fesztivált megelõzõ sajtótájékoz-
tatón elmondta: hosszú együttmû-
ködés állomása ez a szép évfor-
duló. Az elmúlt években úgy ala-
kultak a programok és úgy bõvül-
tek a kapcsolatok, ahogy a támo-
gatások és pályázati lehetõségek
engedték. Az igazgató leszögez-
te: sosem az volt a cél, hogy nye-
részkedjenek a hétvégén. Ha a ki-
adások után maradt pénz a
kasszában, azt automatikusan a
következõ év fesztiváljára fordítot-
ták. Hogy ez jó ötletnek bizonyult,
az is jelzi, hogy bár idén a faze-
kastalálkozó nem kapta meg azo-
kat a támogatásokat, mint eddig,
mégis ugyanazon a színvonalon
tudják megrendezni az eseményt.

Skrabut Éva, a Zala Megyei
Népmûvészeti Egyesület elnöke
a programokat ismertetve el-
mondta: negyven fazekas érkezik
szerte az országból a hosszú hét-
végére. A hagyományokhoz hí-
ven a nagyszabású vásáron kívül
sor kerül szakmai napra, verseny-
re, kiállításra, folklórmûsorokra,
gólyalábas felvonulásra és kon-
certekre is. A gyerekeket izgal-
mas és megújult játékok is várják,

hiszen két fafaragó jóvoltából új
játékszerek kerülnek a harmadik
portára.

Kilenc évvel ezelõtt az volt a
koncepció, hogy a nívós szakvá-
sár mellé érdekes és igényes ha-
gyományõrzõ programok is társul-
janak – folytatta Skrabut Éva.
Hozzátette: ez a csökkenõ támo-
gatások ellenére sem lesz most
másképp, sõt új vendégeket is
hívtak. A bátaszéki Felvidéki
Néptáncegyüttes, a hõgyészi Szé-
kely Bokréta Néptánccsoport és a
Kalocsai Hagyományõrzõ
Néptáncegyüttes most elõször lá-
togat el Zalaegerszegre.

A program péntek délután in-
dul kirakodóvásárral, játszóházzal
és kiállítással. Ezúttal a szent-
györgyvölgyi Csótár fazekasdi-
nasztia mutatkozik be. Szomba-
ton a mûsorok alatt pálinkafolyató
fazekat korongoznak a verseny-
zõk, vasárnap pedig tálak készül-
nek. 

A vásári forgatagban a feszti-
vál mindhárom napján lesz lovag-
lás, fényképezés, gasztronómiai
kínálat és tombola. Az estéket
szombaton és vasárnap táncház
zárja.

FAZEKASTALÁLKOZÓ TÍZEDSZER
NEGYVEN FAZEKAS, NÍVÓS VÁSÁR
Tizedik évfordulóját ünnepli a Zalaegerszegi Országos Fa-

zekas Keramikus Találkozó és Fesztivál. A népszerû rendez-
vényre április 26–28-ig kerül sor a skanzenben, melyet kilen-
cedik alkalommal szervez a Göcseji Falumúzeummal közö-
sen a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület.

VERSEK A FIÓKOKBÓL
EMLÉKKÖNYV KÉSZÜLT UTASSY JÓZSEFRÕL

2010-ben Zalaegerszegen hunyt el Utassy József, József Attila-
díjas költõ. Ózdon született, gyermekéveit egy Heves megyei fa-
luban töltötte, majd a fõvárosba került egyetemre. Volt OTP-tiszt-
viselõ, lemezgyári munkás és nevelõtanár is. Élete utolsó öt évét
Rédicsen töltötte.

Veres András megyés püspök
az átadáskor elmondta, a Szom-
bathelyi Egyházmegyei Karitász
sokféle támogató tevékenységet
végez elsõsorban felnõttek szá-
mára. Az inkubátor megvásárlása
az elsõ adományjellegû segítség-
nyújtásuk.   

Dr. Csidei Irén, a kórház fõigaz-
gatója a berendezés fontosságát
hangsúlyozva arról beszélt, hogy
az intenzív osztályon nemcsak a
zalai gyermekeket, hanem a kör-
nyezõ megyékbõl érkezõket ápol-
ják.  

Dr. Buzogány Mária fõorvos rö-
viden ismertette a hárommillió fo-

rint értékû életmentõ berendezés
szerepét. Ezzel a készülékkel ösz-
szesen tizenegy inkubátor javítja,
segíti a beteg és kis súlyú újszülöt-
tek életben maradási esélyeit a
gyermekintenzív osztályon.

Az átadást követõen a fõépület
földszintjén megnyílt az egészség-
nap, melyen vérnyomás-ellenõr-
zéssel, koleszterinszint- és vércu-
korméréssel, csontritkulás-vizsgá-
lattal és más térítésmentes vizsgá-
latokkal várták az embereket. A
nagy érdeklõdésre tekintettel a za-
laegerszegi kórház azt tervezi,
hogy máskor is megszervezi az
egészségnapot.

ESÉLY AZ ÉLETHEZ
INKUBÁTORÁTADÁS A KÓRHÁZBAN
Inkubátort adományozott a Szombathelyi Egyházmegye a zala-

egerszegi megyei kórház gyermekosztályának. A koraszülött és
beteg újszülöttek intenzív ellátásához szükséges berendezés árát
a hívek adományaiból gyûjtötték össze.

MÁR KÖLCSÖNÖZHETÕ AZ E-KÖNYV
KÖNYVTÁROSOK VILÁGNAPJÁVAL INDULT A JUBILEUM

A Könyvtárosok világnapjához idén elõször kapcsolódott a
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár József Attila Tagkönyv-
tára. Ez egyben az 50 éves fennállását ünneplõ intézmény jubile-
umi programjainak nyitánya is. 
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A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA AJÁNLATAI
ÉSZAK-MAGYARORSZÁG másképpen

(SZÉP-kártya) máj. 10–12. 34.500 Ft/fõ

VELENCE és szigetei (Pünkösd)

máj. 18–20. 43.500 Ft/fõ

RÓMA gazdagon: Orvieto–Tivoli–Assisi
máj. 23–27. 79.900 Ft/fõ

ERDÉLY kulturális és természeti szépségei
máj. 28–jún. 2. 68.900 Ft/fõ

A FELVIDÉK történelmi városai
máj. 30–jún. 3. 58.500 Ft/fõ

MONTENEGRÓ jún. 12–16. 79.500 Ft/fõ
(félpanzió)

PRÁGA–KARLOVY VARY jún. 13–16. 49.900 Ft/fõ

SALZBURG–KÖNIGSEE–GROSSGLOCKNER
jún. 28–30. 39.900 Ft/fõ

DOLOMITOK és DÉL-TIROL gyöngyszemei

júl. 4–7. 69.900 Ft/fõ

KÁRPÁTALJA kincsei júl. 18–21. 58.500 Ft/fõ
(félpanzió)

KERESSE TOVÁBBI AJÁNLATAINKAT, ILLETVE BELFÖLDI ÉS
EGYNAPOS PROGRAMJAINKAT IS!

ELÕFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY ÁPRILIS 30-IG!

– Természetesen a
célunk a bajnoki cím
megszerzése volt – han-
goztatta Horváth Tamás,
a Csuti szakmai igazga-
tója, játékosa. – Sokszor
elhangzott a helyi mag
szerepe, szakmai szem-
pontból meg akartunk
mutatni, hogy az itt élõk
alkalmasak egy NB I-es
csapat gerincét adni. A
B-csoportot toronymagasan meg-
nyertük úgy, hogy külföldi légiós
szerepeltetése szóba sem jött.
Azok közül, akik nem Egerszegen
élnek, Sax háromszor, Czebe két-
szer szerepelt. Gyakorlatilag helyi
játékosokkal nyertük meg a baj-
nokságot. Egy ilyen erõs csapatba
illik beépíteni három légióst,
akikkel a legjobbak között is erõs
középcsapat lehetnénk. Nem aka-
runk 10–12 idegent összevenni,
hanem a helyi erõkre építve egy jó
csapatot szeretnénk felépíteni.

– Akadt egyáltalán komoly el-
lenfelük a B-csoportban?

– Az eredmény azt mutatja,
hogy játékerõnk messze megha-
ladta a többi csapatét.. A második
helyezett Paks II. elõtt is jelentõs
volt az elõnyünk, de a tartalékok
nem is léphettek volna feljebb. Eb-
bõl a szempontból a Gyõr jelent-
hetett volna ránk veszélyt, de több

mint 10 pontot ver-
tünk rájuk. Komoly
vetélytársunk nem
akadt a B-osztályban.

– Többször hivat-
kozott a helyi erõk-
re, kicsit demonst-
rálni is akarták,
hogy lám-lám Eger-
szegen remek
sakkélet folyik…

– Egyértelmû, ilyen
célunk is volt. Többször ért ben-
nünket olyan vád, hogy idegen tol-
lakkal akarunk ékeskedni. Meg-
mutattuk, hogy helyben is vannak
remek sakkozók. A keretünk – itt a
helyi játékosokra gondolok – erõ-
sítés nélkül az alsóházban tanyáz-
na, ami nem tenne jót a Csuti hír-
nevének. Ha vállaljuk az NB I A-
csoportos bajnokságát, akkor erõ-
sítésre lesz szükségünk. Nemrég
jelent meg a FIDE ranglistája,
amelyen a magyar sakk a 4. he-
lyen áll. Egyértelmû, hogy a világ
élvonalába tartozunk.

– A bajnokság során minden-
ki jó átlagot hozott, de kik nyúj-
tottak extra teljesítményt?

– Az élre Bubits Bence teljesít-
ménye kívánkozik, kis híján száz-
százalékos teljesítményt nyújtott.
Az elsõ táblán Horváth Ádám is ki-
válóan játszott. Nem volt gyenge
pontja a csapatnak, ezért lettünk

bajnokok. Sajnos, Bubits Bence
õsztõl az ifjúsági korból kiöregszik,
a legjobbak között egy jó ifire min-
denképpen szükségünk lenne. A
nõi táblát is meg kell oldanunk,
Mádl Ildikóval beszélgettünk, el-
képzelhetõ, hogy ismét nálunk
szerepel.

– Mikor születhet végsõ dön-
tés, hogy vállalják-e az A-cso-
portos indulást?

– A bajnokság véget ért. Le-
ülünk beszélni a helyi játékosok-
kal, kik vállalják a magasabb osz-
tályban a szereplést. Sok függ at-
tól, hogy az anyagi hátteret
mennyire sikerül összehoznunk.
Dormán László, a névadó szpon-
zorunk, a Hydrocomp Kft. vezetõ-
je szeretné magasabb osztályban
látni a Csutit., ami részérõl érthe-
tõ. Véleményem szerint, ha költ-
ségvetésünk mintegy kétharma-
dát már látjuk, akkor nekivágha-
tunk az A-csoportnak, ellenkezõ
estben nem szabad. Bízunk ben-
ne, hogy a már beígért 1 millió fo-
rintos támogatás mellé az önkor-
mányzat további forrást biztosít,
az õ segítségük nélkül nem tu-
dunk az élvonalban elindulni.
Négy évtizede öregbíti a város
hírnevét a Csuti, úgy érzem, a 3–4
milliós támogatást megérdemel-
nénk. A semmibõl nem szabad el-
indulnunk, mert akkor a szezon
közepére ismét eladósodunk, en-
nek semmi értelme nincsen. Na-
gyon bízom benne, hogy egyéves
önként vállalt számûzetés után
õsztõl ismét a legjobbak között
szerepelhetünk. 

A BAJNOKSÁGOT FÖLÉNYESEN NYERTÉK
A FELJUTÁSRÓL KÉSÕBB DÖNT A CSUTI HYDROCOMP

Egyéves „önkéntes számûzetést” vállalva a Zalaegerszegi
Csuti Hydrocomp az elmúlt bajnokságban, fõként anyagi meg-
gondolásokból, az elsõ osztály B-csoportjában indult el. Az egy
év lejárt, a szinte csak helyi sakkozókból álló csapat toronyma-
gasan bajnok lett.

– Az alapcél valójá-
ban teljesült, de úgy
vélem, alakulhatott vol-
na számunkra kedve-
zõbben a bajnokság –
válaszolta Urbanics
Pál. Az elsõ fordulók
után magára talált a
csapat, és úgy nézett
ki, hogy ebbõl még egy
szép siker is kikere-
kedhet. Becsúszott
azonban néhány váratlan vereség,
és mindjárt hátrább került a tabel-
lán a ZTE. Az egész szezont néz-
ve, akadt benne remeklés, de az
ellenkezõje is elõfordult. Az elmúlt
évi viharos szereplés után végül is
az alapcélt magabiztosan teljesí-
tettük, és ennek mindenképpen
örülhetünk.

– A bajnokság vége felé ha-
ladva fokozatosan távoztak a lé-
giósok. Ennek egyaránt voltak
szakmai és anyagi okai is. Nem
érzik úgy, hogy kicsit becsapták
a szurkolókat?

– Nem terveztük elküldésüket.
Copeland remek ajánlatot kapott,
és õ kérte szerzõdése felbontását,
amelynek fejében hátralévõ fizeté-
sérõl és prémiumáról is lemondott.
Simovics esete egészen más,
megsérült, és nem tudott tovább
játszani. Hudson szerzõdése pe-

dig lejárt, és mivel már
csekély esélyünk ma-
rad a nyolcba kerülés-
re, nem hosszabbítot-
tuk meg szerzõdését.
Kétségtelen, hogy így
anyagi szempontból
jól jártunk, viszont ko-
rántsem biztos, ha
mindhárom játékos
rendelkezésünkre áll,
bekerülünk a legjobb 8

közé. A szurkolókat megértem, a
helyükben én is kicsit csalódott
lennék, de úgy vélem, nem csap-
tuk be õket.

– Az idei idény másik fontos
célja a csapatot mûködtetõ gaz-
dasági társaság anyagi rendbe-
tétele volt. Azt lehet hallani,
nullszaldós a ZTE. Ez mennyire
igaz?

– Nem teljesen. Jelentõsen
csökkentettük az adóságunkat, de
az még nem tûnt el teljesen.
Igyekszünk mindenki felé korrektül
fizetni, ami cseppet sem könnyû.
Összegezve: az anyagi konszoli-
dáció sikeresnek mondható, de
vannak még tennivalóink.

– Milyen lehet a Zalakerámia
ZTE jövõképe? Remélhetõen
valamivel könnyebb szezon
következik…

– Továbbra sem könnyû a hely-
zetünk, és a gazdaság sem igazán
pörög, így minden szponzori forin-
tért alaposan meg kell küzdenünk.

A társasági adóból származó
pénzt, amely eddig fõleg az után-
pótlás-nevelés terén jelentett so-
kat, jövõre már jóval nehezebb
lesz a sport felé irányítani, mivel
változtattak a szabályozáson.
Egyúttal arról se feledkezzünk
meg, hogy ez a támogatási forma
nagyon lecsökkentette a hagyo-
mányos szponzorálást. Aki ugyan-
is nekünk adta a társasági adójá-
nak bizonyos százalékát, az
egyéb anyagi támogatást már nem
vállalt be. Azt tapasztalom, a ne-
héz gazdasági helyzetben egyre
nehezebb a sport számára támo-
gatókat találni. Ezzel együtt bízom
abban, hogy pénzügyi szempont-
ból a mostanihoz hasonló évet tu-
dunk zárni legközelebb is.

– Lehet már tudni valamit a
jövõ évi játékoskeretrõl?

– Szeretnénk csökkenteni a
profi játékosok számát. A légió-
sokkal együtt 9 játékost tartanánk
profi státusban. A keretrõl szólva,
Gáspár már hosszabbított, s közel
vagyunk a megállapodáshoz egy
magyar játékossal, aki nagy erõs-
sége lehet a ZTE-nek. Természe-
tesen a nálunk lévõkkel is folynak
a tárgyalások. Kovácsnak és Ko-
mának élõ szerzõdése van. Sze-
retnénk megtartani értékeinket.
Akad viszont olyan játékos, aki
pár sikeres mérkõzés után már
dupla fizetést kért. Természetesen
honorálni akarjuk a teljesítményt,
de csak olyan szerzõdéseket vál-
lalunk be, amely teljesíthetõ lesz.
A ZTE-nél továbbra is feszes, fe-
gyelmezett gazdálkodásra lesz
szükség. A szakmát és az anyagi
hátteret szinkronban akarjuk tarta-
ni.

AZ ALAPCÉL TELJESÜLT A ZTE KK-NÁL
A SZIGORÚ GAZDÁLKODÁS TOVÁBBRA IS FONTOS

A gyengén sikerült tavalyi bajnokságot követõen az új idény-
ben nem lehetett más célkitûzése a ZTE KK csapatának, mint a
biztos bennmaradás a legmagasabb osztályban. Már több fordu-
lóval a befejezés elõtt biztossá vált, hogy az alapcélt magabizto-
san teljesítette csapat. Mennyire elégedett a szerepléssel
Urbanics Pál, a ZTE ügyvezetõje – errõl kérdeztük.

WOLF EZÜSTÉRME
Kunszentmiklóson rendez-

ték meg a Fülöp Mihály kor-
osztályos tõrversenyt.

A Zalaegerszegi Vívó Egylet
sportolói közül Wolf Ádám a
kétnapos verseny során az újon-
coknál ezüstérmet szerzett.
Csapattársai – Matyovszky Be-
nedek, Németh Gergõ, Darabos
Vince és Matyovszky Borka – az
újonc és a gyermek korcsoport-
ban a középmezõnyben zártak.

Molnár Martina, a ZTE Súly-
emelõ Klub sportolója +69 kg
súlycsoportban. 187 (82+105)
kilós teljesítménnyel a 12. he-
lyen végezett, csak nehezebb

testsúlya miatt maradt le a 11.
helyrõl.

Eredménye felnõtt I. osztályú
szint. Egyéni legjobbjával, 192 ki-
lóval a 8. helyen végzett volna.

MOLNÁR MARTINA 12. A VB-N
Üzbegisztánban, Taskentben rendezték meg az ifjúsági súlyeme-

lõk világbajnokságát, amelyen több mint ötszázan indultak. Magyar-
ország színeit két versenyzõ (egy lány és egy fiú) képviselte.

KERTVÁROSBAN

EGYSZOBÁS, KÖZPONTI

FÛTÉSES LAKÁS

HOSSZÚ TÁVRA KIADÓ.

ÉRDEKLÕDNI:
92/315-215

TELEFONSZÁMON. 

BELVÁROSI

TÁRSASHÁZBAN

KÖZÖS HELYISÉGEK

KIADÓK.

PARKOLÁS INGYENES.

ÉRDEKLÕDNI:
92/315-215

TELEFONSZÁMON. 

Zalaegerszegen
1,5–2 szobás lakást

bérelnék hosszú távra.
Tel.: 70/525-0555.

BKV Elõre–ZTE ZÁÉV 3:5 (3261-3352)
Szuper ligás nõi tekemérkõzés, Budapest.
A rivális Rákoshegy I. egy nappal korábban

lépett pályára, és csak 6:2-re verte a Köfém
együttesét. A zalai lányoknak így az aranyérem-
ért mindenképpen gyõzniük kellett a fiatal BKV
Elõre ellen. A taktika három csapatpont meg-
szerzése, illetve a minél több dobott fa volt. A lá-
nyok a megbeszéltek szerint hozták a pontokat,
sõt a vesztes párokban is –
egyet kivéve – kis különbséggel
kaptak ki. Így a több ütött fával
megnyerték a találkozót, ami is-
mét aranyérmet ért a ZTE
ZÁÉV számára.

Eredmények (elöl a hazaiak):
Horváthné (492 fa) – Nemes
(583 fa), 0:1, Kopornoki (511) –
Csurgai (554), 0:2, Szakács
(607) – Mátyás (557), 1:2, Tóth
D. (558) – Airizer (570), 1:3,
Vonnák (565) – Kovács (563),
2:3, Tóth K. (528) – Szabó (523),
3:3.

A több ütött fáért járó 2 pontot
a ZTE ZÁÉV kapta, így alakult ki
a 3:5-ös végeredmény.

VÉLEMÉNYEK:
Nemes Irén, a ZTE ZÁÉV játékosa: – Elbírtuk

a terhet, tudtuk, hogy az aranyéremért mindenkép-
pen nyernünk kell. Sikerült gyõznünk, kis szeren-
csével nagyobb is lehetett volna a különbség. 

Borsos József, a ZTE ZÁÉV elnöke: – Ugyan-
úgy örülök a második bajnoki címünknek, mint az
elsõnek. A lányok ma nagyon bajnokok akartak len-
ni, koncentráltan, nagy odafigyeléssel játszottak.

MEGVAN A MÁSODIK BAJNOKI CÍM

KOSÁRLABDA

PVSK Pannonpower–Zalakerámia ZTE KK 82-61
(12-14, 25-11, 26-18, 19-18)

NB I-es férfimérkõzés, rájátszás, középszakasz,
alsóház. Pécs, 800. Jv.: Ádám, Király, Vida.
Völgyi Péter, a ZTE vezetõedzõje: – Az elsõ negyed-
ben még tartottuk a lépést a hazaiakkal, de a folytatás-
ban fokozatosan elhúzott a Pécs. Ma ennyire tellett.

A ZTE a 11. helyen zárt a bajnokságban.

LABDARÚGÁS

ZTE FC–BKV Elõre 1-0 (1-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg,

1650 nézõ. Jv.: Mészáros. Gólszerzõ: Seye (24. p.).
Sorrendben a 4. gyõzelmét aratta a ZTE.

Simon Antal, a ZTE vezetõedzõje: – Nehéz mérkõ-
zésre számítottunk, bejött. A BKV Elõre rendkívül
maszívan védekezett, nehezen sikerült legyõzni õket. Saj-
nos, kicsit lassan is játszottunk. Alényeg, a 3 pont megvan.

Tarr Sprint Andráshida–Móri SE 2-1 (2-1)
NB III Bakony-csoport, labdarúgó-mérkõzés. Za-

laegerszeg, 200 nézõ. Jv.: Hofbauer. Gólszerzõk:
Vittman, Kovács Gy., illetve Tóth.

TEKE

ZTK FMVas–Répcelak 6:2 (3604-3482)
Szuper ligás férfimérkõzés, Zalaegerszeg.

SAKK

Z. Csuti Hydrocomp–Haladás VSE II. 6,5:5,5
NB I B-s sakkmérkõzés, Zalaegerszeg.

KEZDÕDIK A SZABADTÉRI SZEZON
Április 26-án (pénteken) veszi kezdetét Zalaegerszegen az atlétikai

szabadtéri pályaverseny-sorozat. 

A Zalaszám ZAC és az egerszegi diáksport bizottság szerevezésében a Du-
nántúl és a környezõ horvát, szlovén és osztrák tartományok legjobb atlétáit
várják Zalaegerszegre, a város nyílt nemzetközi bajnokságára. 

Csurgai Anita a bajnokságban végig kiváló teljesítményt nyújtott.



8 Hirdetés


