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Tisztelt Közgyűlés! 

 
Városunkban az évek során örvendetes módon egyre több és több kültéri 

rendezvényre, fesztiválra kerül sor, amelyek megrendezése során gyakran felmerül 

problémaként az időjárás kiszámíthatatlansága. Rengeteg előadó nem vállalja koncertjeit 

akkor, ha fenn áll annak a veszélye, hogy felszerelésük elázik vagy bármilyen kár éri. Ezek 

elkerülése csak akkor lehetséges, ha fedett színpadon történik a fellépés, mert ha nem, akkor 

sajnos be kell vinni zárt térbe a programot, amivel az már sokat veszít hangulatából, igazi 

fesztivál jellegéből.  

Nagyon fontos, hogy egy ekkora városnak, mint Zalaegerszeg legyen saját fedett színpada. 

A tavaly megrendezésre került I. Városi Diáknapok alatt találkoztunk mi először ezzel 

a problémával, hiszen egyből két helyszínre volt szükségünk: a Dísz-tér, mint kültéri helyszín, 

és rossz idő esetén pedig a Zsinagóga állt rendelkezésünkre. Akkor hangtechnikailag nem 

bonyolult produkciók voltak a program második felében, így meg mertük kockáztatni a kültéri 

rendezést azzal, hogy eső esetén a stand up comedy műsort bevisszük a Zsinagóga épületébe, 

a programzáró diszkó pedig elmarad.  Az idén azonban már kénytelenek voltunk szinte a 

teljes programot a Sportcsarnokba, tető alá vinni, mert nem kockáztathattuk meg annak az 

eshetőségét, hogy az időjárás miatt elmaradjanak programok, például többszázezres költségű 

nagyobb szabású koncert.  

Egy fedett színpad ugyan költséges beruházás, de nagyon hamar vissza is hozná az 

árát. A város által szponzorált fesztiválokra, városi ünnepi rendezvényekre nem kellene fedett 

színpadot bérelni, hisz van saját, ám ha egy-egy rendezvénynek nem a város a főszervezője, 

akkor bérbe lehetne adni a színpadot, ami akár már nyereséget, bevételt is hozhatna a város 

számára.  

 

Határozati javaslat: 

A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat testülete javaslatot tesz Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Közgyűlése felé „Fedett színpad vásárlására”. 

 

Zalaegerszeg, 2013. március 18. 

 

   Németh Réka s. k.  

    diákképviselő 


