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A helyi érték

– A. L. –

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere a 74-es fõút botfai
keresztezõdésénél tartott sajtótá-

jékoztatón részletesen ismertette
a több elembõl álló beruházást. Itt
körforgalmat építenek, továbbá
felújítják az úttestet a MOL-finomí-
tónál lévõ csomópontig 735 millió
forintos költséggel. Ezt a csomó-
pontot szintén átépítik és felújítják
a burkolatot 387 millió forintból.

Innét a haranglábas körforgalomig
folytatják az úttest korszerûsíté-
sét, ami 434 millió forintba kerül.
Ezenkívül a nagypáli elágazóban
csomópontot alakítanak ki, és ma-

gassági korrekciót végeznek 841
millió forintos ráfordítással. A kor-
mányzati támogatásból a belváros
is részesül; 154 millió forintból
újítják fel a Rákóczi utcát a Mártí-
rok útja és a Gasparich utca kö-
zött.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Lapunk megjelenésével egy
idõben indul az a telefonos fel-
mérés, amely során ötezer vá-
roslakót kérdeznek meg: mi le-
gyen a Kossuth utcával? A té-
ma nem új keletû, már a nyolc-
vanas évek végén is szóba ke-
rült a sétálóutca kialakítása, és
az elmúlt két évtizedben több
lakossági fórumon is elmond-
hatták véleményüket az elkép-
zelésekrõl az egerszegiek. A sé-
tálóutcával elviekben már a ki-
lencvenes években is egyetér-
tett a többség, a szakemberek a
közlekedés átalakításával kap-
csolatban nem jutottak egyrõl
kettõre. 

– Vadas Zsuzsa –

Egy biztos, mára Magyaror-
szágon a megyeszékhelyek közül
csak Salgótarjánban és Zalaeger-
szegen nincs sétálóutca. Nincs
egy olyan hely, ahol nem megy el
mellettünk gépjármû, autóbusz,
vagy éppen egy szirénázó mentõ-
autó. Erõsíteni kell a zalai megye-
székhely polgári jellegét, Nagyka-
nizsához, Sopronhoz, Gyõrhöz
hasonlóan kell, hogy legyen egy
forgalomtól elzárt terület. A Kos-
suth utca átépítése tíz évvel ez-
elõtt, 2006-ban kezdõdött a Szé-
chenyi térrel. A fõutca térkövezé-
se a belváros forgalmi rendjének
átszervezésére készített tervek
elsõ ütemeként készült el. A váro-
si közgyûlés 2005-ben a Kossuth
utca csillapított forgalmú átépíté-
sérõl határozott: eszerint legfel-
jebb 150 jármû (autóbuszok, ta-
xik) hajthatott volna be a kialakí-

tott útvonalra. A kivitelezési tech-
nológiát ennek megfelelõen vá-
lasztották ki.

Mivel a város lakossága eléggé
megosztott volt a témában (egy
2007-es felmérés szerint a sétáló-

utca kialakítását a megkérdezettek
52 százaléka támogatta, 48 száza-
léka pedig nem), ezért sem 20 kilo-
méteres sebességkorlátozás, sem
pedig a csökkentett forgalom nem
valósult meg. Így a Kossuth utca a

mai napig jelentõs gépjármûforgal-
mat bonyolít le. Naponta 3 ezer jár-
mû közlekedik az utcán, ebbõl 215
autóbusz. A forgalom lassítása ér-
dekében a Berzsenyi utcától ka-
nyargós, egysávosra szûkített sá-
von bonyolódik a forgalom. A nagy
terhelésbõl adódó felületi nyomás-
nak a jelenlegi térkõ burkolat nem
képes hosszú távon ellenállni.

(Folytatás a 3. oldalon.)

MI LEGYEN A KOSSUTH UTCÁVAL?
LEGYEN-E SÉTÁLÓUTCA, VAGY MARADJON AZ ÁTMENÕ FORGALOM?

JELENLEG HÁROMEZER JÁRMÛ HALAD ÁT NAPOPNTA A KOSSUTH UTCÁN
ÖTEZER VÁROSLAKÓT KÉRDEZNEK MEG

A BERUHÁZÁS A TOP-PROGRAM KERETÉBEN VALÓSULNA MEG

DÖNTÖTTEK
2016. január elsejétõl is ér-

vényben marad az a rendelet,
mely szerint a helyi iparûzési
adó megfizetése alól mentes
az a vállalkozó, akinek vállal-
kozási szintû adóalapja nem
haladja meg a 2,5 millió forin-
tot – fogalmazott a közgyû-
lést követõ sajtótájékoztató-
ján Balaicz Zoltán. A polgár-
mester a testület legfonto-
sabb döntéseirõl számolt be.

A szociális szolgáltatások
szabályairól elhangzott: a bent-
lakásos intézmények közül az
idõsek gondozóházában 2,5
százalékos, míg az idõsek ott-
honában 1,6 százalékos téríté-
sidíj-emeléssel számoltak.
Ugyanakkor az idõsek gondozó-
házában a személyi térítési díj
mértéke nem haladhatja meg az
ellátott jövedelmének 60 száza-
lékát. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

A Modern városok program keretében újabb 2,65 milliárd fo-
rinthoz jut Zalaegerszeg. A kormányzati támogatás segítségével
ezúttal a 74-es fõúton körfogalom és csomópontok épülhetnek
meg, valamint megújulhat a Rákóczi utca. Emellett három másik
úton is végeznek rekonstrukciót a megyében, ami együttesen 3,5
milliárd forintos útfejlesztést jelent Zalában.

KÖRFORGALOM ÉPÜL
3,5 MILLIÁRD FORINTOS ÚTFEJLESZTÉS



– B. K. –

– Januártól a felmentési idõmet
töltöm. Elhatároztam, hogy élek a kí-
nálkozó nyugdíj lehetõségével, úgy
gondoltam, jöjjenek a jól felkészült
fiatalok. Az elmúlt huszonöt év sok
örömet adott és sok energiát is kivett
belõlem. Az igazgatói poszttal
együtt megszûnik a Magyar Ápolási
Igazgatók Országos Egyesületénél
betöltött elnöki tisztem is – mondja
Kovács Erzsébet, aki most sem tét-
lenkedik, jelenleg a Harris Ispita
Háziápolási Szolgálatnál területi
koordinátorként dolgozik.

– Ez most egy kis levezetõ-
munka?

– Igen, ez is szervezõmunka, de
nem ezer szakdolgozó munkáját kell
koordinálni. Ez egy új kihívás szá-
momra.

– Hogy vezetett az út az ápoló-
nõségtõl az igazgatói székig?

– Gellénházi vagyok, és abban
az idõben csak két nõvér és egy mû-
tõsnõ dolgozott a faluban. Láttam,
milyen tisztelet veszi õket körül.
Számomra õk voltak a példaképek
Az egészségügyi szakközépiskolá-
ban nemcsak a szakma szeretetére
tanítottak meg, hanem emberségre,
az egymás tiszteletére, ami  oda-
vissza igaz volt. A családi indít-
tatások között pedig a lelkiismere-
tesség is szerepelt. Ez volt az alap,
mert a másokkal való együttmûkö-
dés, a tisztelet végig jelen volt a fel-
adataim végzése közben. Rövid ide-
ig dolgoztam az intenzív osztályon,
aztán a belgyógyászaton hat évet.
1982-tõl 1985-ig tanítottam a Deák
Ferenc Egészségügyi Szakközépis-
kolában, majd visszatérve a kórház-
ba intézetvezetõ fõnõvérhelyettes
lettem, igy megismerkedhettem már
a vezetõi feladatokal. 

1990-ben sikeresen pályáztam
az ápolási igazgatói posztra.

Bár fiatalon lettem ápolási igaz-

gató, úgy érzem, sokat számított a
gyakorlati tudásom, hogy értem a
problémákat, hiszen én is ápolóként
kezdtem. Igyekeztem helytállni,
örömmel végeztem a munkámat és
sok jó ember vett körül, olyan mun-
katársak, vezetõk, társintézmény-
vezetõk, akikkel teamot alkottunk,
segítettek, lehetõségeket adtak, to-
vábblendítettek a nehézségek ide-
jén. Ezúton is köszönöm mindenki-
nek, akinek bármilyen köze volt ah-
hoz, hogy ezt a kitüntetést megkap-
tam.

– Ez a negyedszázad mennyire
volt mozgalmas az ápolási szak-
ma történelmében?

– Jelentõs átalakulások történ-
tek. Kezdve az egyszer használatos
eszközökre való átállással,  majd je-
lentõsen megváltozott a dokumen-
táció, amely az ápolási feladatot fo-
lyamatában mutatja be. Ez ugyan
idõigényes, de pontos képet ad az
ápolók munkájáról. Szintén nagyon
nagy változás volt a minõségbiztosí-
tási rendszer bevezetése, osztá-
lyonként készítettük el a szak-
maspecifikus dokumentációkat,
melyhez nagyon kellett a kollégák
együttmûködése és a nõvérek pozi-
tív hozzáállása. 

– Ennek az idõszaknak az
árnyoldala a nõvérhiány.

– Addig nem volt gond, amíg mû-
ködött a szakközépiskolai ápolókép-
zés. Így lehetett kalkulálni, pótolni a
kilépõket, nyugdíjba vonulókat. Az
oktatási rendszer átalakításával
azonban súlyos gondok keletkeztek.
Bár az érettségire épülõ képzéssel
az volt a cél, hogy felnõttként válas-
szák ezt a szakmát, mégsem marad
meg mindenki ezen a pályán. 

– Az ápolónõi munkakör ho-
gyan módosult?

– Nehezebb lett a pálya. A ha-
gyományos ápolási munkák  mellett
egyre több kompetenciával rendel-

keznek az ápolók.  További terv az,
hogy a diplomás ápolók mesterkép-
zés után bizonyos tevékenységeket
átvehetnek majd az orvosoktól.

Minden ápoló számára meg-
növekedett felelõsség, jogos igény
tehát, hogy emellé tisztességes
anyagi és erkölcsi megbecsülés is
járjon. Folyamatos munkarendben,
12 órát töltenek a nõvérek a be-
tegágy mellett, több mázsát emel-
nek, több kilométert mennek egy-
egy mûszakban. Felborul a bioritmu-
suk a mûszakos rend miatt, néhány
osztályon számolni kell a betegek
agressziójával, és a betegek és hoz-
zátartozóik elvárásai is nõttek. 

– AL –

Zsupanekné dr. Palányi Ildikó
oktatási dékánhelyettes elöljáróban
elmondta, az iLex által kifejlesztett
IBM felhõalapú, Apple mobileszkö-
zökre optimalizált jogi vállalatirányí-
tási rendszer alkalmazását a gaz-
dasági jog tantárgy keretében ok-
tatják 2015 szeptemberétõl. 

Dr. Ritter Marianna, az iLex
Systems Zrt. alapítója és vezér-
igazgatója elmondta, a zalaeger-
szegi karon januárban 41 hallgató
tett sikeres vizsgát az általuk kifej-
lesztett programból. Õk iLex BA-
SIC tanúsítványt kaptak, mely iga-
zolja a legújabb legal-tech elsajá-
títása körében tett alapszintû is-
mereteiket. Hozzátette, az iLex,
mint start-up cég az IBM támoga-
tásával két és fél év alatt olyan fej-
lõdési szintre jutott, hogy termékei
iránt a nemzetközi piacokon
(Hongkong, Szilícium-völgy) is ér-
deklõdnek. 

Benedek Péter, az IBM Ma-
gyarország vezérigazgatója a cég
társadalmi felelõsségvállalásáról
beszélt. Mint mondta, vállalatuk
start-up programjának zászlósha-
jója az iLex. Együttmûködésük cél-
ja, hogy olyan magyar megoldáso-
kat fejlesszenek ki közösen, me-
lyek kikerülve a világpiacra mun-
kahelyeket teremthetnek hazánk-
ban. Ennek kapcsán fontosnak ér-
zik a felsõoktatás támogatását. Ki-
emelte, az iLex-szoftver használa-
tával a BGE hallgatói sokoldalú
gyakorlati tudásra tehetnek szert,

amit hasznosítani tudnak a mun-
kaerõpiacon.

A második félévben az iLex-
rendszerek haladó felhasználói
oktatása kezdõdik a karon.

Sajtótájékoztatóján elmondta:
az ágazat alulfinanszírozott, ha-
vonta 3–5 milliárd forint adósságot
termel. Az egészségügyi dolgozók
bére megalázó. 

– A Zalaegerszegen mûködõ
megyei kórház helyzete is rossz.
Leállt az építkezés, melyre különös
magyarázatok hangzanak el a hi-
vatalos fórumokon. A szakmák
képviselõi jelezték azt is, hogy a za-
laegerszegi kórházban kisebb a
bér, mint a környezõ városok ha-
sonló intézményeiben, melynek
eredményeképpen nem csak kül-
földre mennek az egészségügyis
szakemberek, hanem a szomszéd
városokba is. A helyi kórházban
már két hónap a felmondási idõ,
mivel nem találnak munkaerõt –
mondta Pete Róbert, és hozzátette:
– Információink szerint a kórházban
lévõ CT-készülék engedély hiányá-
ban nem mûködik, továbbá a radio-
lógián csökkentették a naponta
vizsgálható járóbetegek számát.

A Jobbik helyi szervezete azt
kéri Vigh Lászlótól, hogy járjon
utána a felvetett problémáknak, és
adjon tájékoztatást arról, hogyan
kívánja a kórház érdekeit védeni a
kormánynál.

2 Közélet
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A polgármester kiemelte, a

Mindszenty-zarándokközpont léte-
sítésére és a belváros turisztikai
fejlesztésére megítélt 5,7 milliárd
forint, valamint az iparfejlesztés
1,6 milliárd forintos támogatása
után az újabb, 2,65 milliárd forin-
tos útkorszerûsítés együttesen
9,95 milliárd forintnyi beruházási
összeget jelent Zalaegerszeg szá-
mára, amelyrõl a kormány az el-
múlt néhány hétben döntött.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ arról beszélt, hogy a 74-es
fõúton naponta négyezer, évente
pedig több mint 1,4 millió gépjár-
mû halad át. A mocsaras, ingová-
nyos területre épült út egyes sza-
kaszainak felújítását ez a hatal-
mas forgalom indokolja.

Mórocz József, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Zala megyei igazga-
tója jelezte, hogy a városkörnyéki
útfejlesztések mellett folytatják a
71-es fõút felújítását Balatongyö-
rök és Vonyarcvashegy között, va-
lamint a 75-ös és a 7-es fõúton is
végeznek rekonstrukciót. A mun-
kálatokat március 15. után kezdik

el, s a tervek szerint október köze-
pére fejezik be. 

Gecse Péter alpolgármester, a
botfai városrész önkormányzati
képviselõje örömét fejezte ki a Pá-
terdombot, Botfát valamint Zalabe-
senyõt érintõ beruházás megvaló-
sulása kapcsán, amit közlekedés-
biztonsági elvárások követelnek
meg.

Megemlítette, hogy a Juhász
Gyula utcai vasúti átjárót már kor-
szerûsítették a Páterdombon, idén
pedig a MOL-hoz vezetõ utat is
felújítják városi költségvetésbõl.    

Böjte Sándor Zsolt, a belváros
önkormányzati képviselõje ki-
emelte a Rákóczi út felújításának
jelentõségét. Bali Zoltán belvárosi
önkormányzati képviselõ hozzá-
tette, a Rákóczi út érintett szaka-
szán 105 millió forintos önkor-
mányzati beruházásban teljes
közmûcserét hajtanak végre, így
március közepén lezárják az út-
szakaszt a munkálatok miatt. Kér-
te a zalaegerszegi polgárok türel-
mét, és az új északi tehermentesí-
tõ út használatát a beruházás ide-
je alatt.

KÖRFORGALOM ÉPÜL
3,5 MILLIÁRD FORINTOS ÚTFEJLESZTÉS

JOBBIK: AZ EGÉSZSÉGÜGYRÕL
Egyre nehezebb az egészségügyi ellátás, és az egészségügy-

ben dolgozóknak is egyre több a munkájuk és rosszabbak a mun-
kakörülményeik – fogalmazott sajtótájékoztatóján Pete Róbert ön-
kormányzati képviselõ, a Jobbik helyi szervezetének elnöke.

DIGITÁLIS TANANYAGGAL
A JÖVÕ VÁLLALATI JOGÁSZAI A BGE-KARON

A gazdasági jogi ismeretek elsajátítását segíti az iLex oktatási
szoftver, amit a BGE zalaegerszegi gazdálkodási karán az or-
szágban elsõként vezettek be tavaly. A digitális programot kifej-
lesztõ iLex Systems Zrt., valamit az azt támogató IBM Magyaror-
szág vezérigazgatói a közelmúltban sajtótájékoztató keretében
számoltak be az együttmûködés tapasztalatairól.

NÖVEKVÕ FELELÕSSÉG ÉS JOGOS IGÉNYEK
NYUGDÍJBA VONUL A KÓRHÁZ ÁPOLÁSI IGAZGATÓJA

Bár a nyugdíjas jelzõ sem a külsejére, sem az aktivitására nem
illik, mégis tény, hogy 40 éves munkaviszony, ebbõl 25 év vezetõi
munka után saját kérésre nyugdíjba vonul Kovács Erzsébet, a
zalaegerszegi megyei kórház ápolási igazgatója. A magyar ápo-
lók napja alkalmából kimagasló szakmai tevékenységéért a leg-
magasabb szakmai kitüntetésben, Batthyány-Strattmann László-
díjban részesült.

ZALAEGERSZEGI SZÍV- ÉS ÉRBETEG EGYESÜLET ÖSSZEJÖVETELE
2016. március 30-án (szerda) 16 óra 30 perckor tartjuk

az ÁNTSZ I. emeleti könyvtártermében.
(Zalaegerszeg Göcseji út 24. szám alatt) 

Témák: 1. Aranyérbetegség újabb kezelési lehetõségei.
Elõadó: Dr. Horváth János sebész-proktológus szakorvos            

2.   Egyéb aktuális ügyek megbeszélése.  
Az összejövetelre szeretettel várjuk tagjainkat,

hozzátartozóikat és kedves vendégeinket.

Kovács Erzsébet



(Folytatás az 1. oldalról.)
Fontos tudni, hogy a 2006-ban

választott technológia a „csillapí-
tott forgalmú” Kossuth utca forgal-
mi terhelésére készült. Utoljára
múlt év novemberében került sor
nagyobb felújításra. Az új típusú
térkõvel lerakott útszakasz most
stabilan áll, tehát hosszú távon
csak ez lehet a megoldás.

– Ideje lenne végleges döntést
hozni – mondja érdeklõdésünkre
Balaicz Zoltán polgármester. – Ke-
rüljön-e lezárásra a Kossuth utca
és váljon sétálóutcává, vagy ma-
radjon továbbra is az átmenõ forga-
lom? Több kérdés is válaszra vár.
Ha a lezárást választjuk, akkor tel-
jesen lezárjuk, vagy csökkentett
forgalommal legfeljebb 150 gépjár-
mût átengedjünk 20 kilométeres
sebességkorlátozás mellett. Ha le-
zárjuk, az Arany Bárány Szállodától
a Városházáig, vagy csak a Buda-
pest Banktól a Városházáig legyen
sétálóutca? Ha ezt választjuk, ak-
kor a közlekedés elterelésére és az
új útvonalak kialakítására meg kell

vizsgálni a Béke liget átvágását, a
Kosztolányi utca kétirányúsítását,
az Ady utca forgalmi irányának
megfordítását. Emellett az ott mû-
ködõ éttermeknek, kávéházaknak
a Kossuth utca felé kellene kipakol-
niuk a hátsó udvarok helyett.

Ha az átmenõ forgalom mellett
döntünk, akkor legyen-e újra végig
kétsávos az út? Ebben az esetben
meg kell vizsgálni a Kossuth utca
újbóli kétsávossá tételét, a mester-
séges szigetek elbontását, a teljes
útszakasz újraburkolását. Bárme-
lyik mellett tesszük le a voksunkat,
az jelentõs anyagi áldozatokkal
jár, mindkét megoldás körülbelül
ugyanannyiba kerül. 

Balaicz Zoltán hangsúlyozta: a
döntés nem a jelenrõl, hanem a kö-
vetkezõ évtizedek zalaegerszegi
lakóiról, a következõ generációk
zalaegerszegi életérõl szól. Mivel
kiemelkedõen fontos kérdésrõl van
szó, meghatározó városstratégiá-
ról, ezért végleges döntést csak a
városlakók megkérdezésével ho-
zunk. Ime, néhány vélemény:

Dr. Marx Gyuláné, a Miasszo-
nyunk Idõsek Otthona vezetõje:

– Szeretem a Kossuth utcát,
nem tudok úgy sétálni ott, hogy ne
köszönjenek rám ismerõsök.
Egyetértek azzal, hogy alakítsa-
nak ki egy részén sétálóutcát, ahol
a különbözõ vendéglátóegységek
is a szabadban fogadhatják a ven-
dégeket kávéra, fagyira vagy ép-
pen egy süteményre. Tulajdonkép-
pen társadalmi találkozóhely is
egy ilyen forgalomtól mentes terü-
let.

Viszont okosan kell megszer-
vezni a közlekedést, hogy megint
ne ez legyen az akadálya a sétáló-
utca kialakításának. Az biztos,
hogy a gyerekes szülõknek külön
örömet jelent majd, ha elkészül.
Nekem is van már négy unokám,
és biztos vagyok abban, hogy szí-
vesebben sétálnak majd itthon a
fõutcán, mint bárhol Budapesten.
Javaslom, hogy legyen egy olyan
kis terep, ahol a gyerekek mász-
hatnak, kúszhatnak, és nem kell
attól tartani, hogy a közelükben

jármûvek közlekednek. Jobban le-
het a kicsikre vigyázni.

Németh Ernõ, Mazsi rendez-
vényszervezõ:

– Keskeny a Kossuth utca, és
baromi nagy a forgalom, ami ke-
resztülmegy rajta, egészségtelen
is. Teljesen egyetértek a sétálóut-
ca kialakításával, sokkal jobb len-
ne minden korosztály számára, ha
nem közlekednének jármûvek a
fõutcán. A Dísz tér környéke így
szabad lenne, ez a kulturális ren-
dezvényeket is segítené. Javítaná
a zalaegerszegiek komfortérzetét,
egy igazán közösségi tér alakul-
hatna ki.

Mindez azzal jár, hogy a forgal-
mat át kell terelni a környezõ ut-
cákra. Ezt kell alaposan felmérni,
átgondolni, egyeztetni a közleke-
dési szakemberekkel. 

Hertelendy Attila színmûvész: 
– Örülnék a sétálóutcának, de

csak úgy tudom elképzelni, ha ez-
zel párhuzamosan megoldódik a
forgalom elterelése is. A sétálóut-
ca mindenképpen pozitívum, hi-
szen több kávézó, étterem települ-
hetne ki, az utcára, több pihenõ-
részt lehetne kialakítani, ez pedig
talán bevonzaná az embereket
hétvégente is a belvárosba. Eze-
ken a napokon ugyanis szinte ki-
ürül a Kossuth utca. A változás
elõnyös lenne a gyalogos- és ke-
rékpáros közlekedés szempontjá-
ból is. Összességében pedig
csendesebbé, tisztábbá válna a
belváros.

A közlekedés elterelése viszont
fontos kérdés, az autóforgalom le-
bonyolításához meg kell találni a
hatékony megoldást. Talán a
Kosztolányi utca kétirányúvá válá-
sa és a Mártírok út kiszélesítése
segíthetne a problémán.

ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2016. március 8.

FELÚJÍTJÁK A DÍSZTERMET
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Zalaegerszeg MJV díszter-

me (Széchenyi tér 3–5.) 2016. július 4-tõl egészen szeptember
12-ig felújítás alatt áll, ez idõ alatt házasságkötõ-teremként sem
funkcionál. 

Kérjük szíves megértésüket!

9.00 óra: ÜNNEPI ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET
a Mária Magdolna Plébániatemplomban

10.00 óra: VÁROSI ÜNNEPSÉG A DEÁK TÉREN
Ünnepi beszédet mond:
Juhász Elõd János diák-alpolgármester

DÍSZMENET

MEGEMLÉKEZÉS A CSÁNY TÉREN

ÜNNEPI BESZÉDET MOND:
DÖMÖTÖR CSABA MINISZTERHELYETTES

AZ ÜNNEPSÉGEN KÖZREMÛKÖDNEK:

ZALAEGERSZEGI FÚVÓSZENEKAR, PÁL KRISZTINA, MAROS TÁNCEGYÜTTES,
ZALAI TÁNCEGYÜTTES UTÁNPÓTLÁSCSOPORTJA

H. HORVÁTH GYULA

DÍSZÕRSÉGET AD A GYENESDIÁSI ASBÓTH SÁNDOR HUSZÁRBANDÉRIUM

ÉS A ZALAI 47. HONVÉDZÁSZLÓALJ HAGYOMÁNYÕRZÕ EGYESÜLET

Balaicz Zoltán
polgármester

MI LEGYEN A KOSSUTH UTCÁVAL?

Dr. Marx Gyuláné Németh Ernõ Hertelendy Attila

Velkey Péter, a polgármesteri
hivatal humánigazgatási osztály-
vezetõje kettõs minõségben is ér-
dekelt a rendezvény sikerében.
Egyrészt az önkormányzat által tá-
mogatott esemény fõvédnöke
Balaicz Zoltán polgármester, és a
város színházának több mûvésze
is fellép az est folyamán. A szemé-
lyes érdekeltség pedig az, hogy
Velkey Péter a fellépõ több mint 30
éves debreceni Hangfogó Band
alapító tagja volt, sokáig muzsikál-
tak együtt, és a barátság megma-
radt azután is, hogy Zalaegerszeg-
re költözött. Az együttes a „Nyújts
feléje védõ kart” alapítványán ke-
resztül segíti jótékonysági rendez-
vényt. 

– „A Csend hangjai” (A beatkor-

szak legendás dalai és versei ma-
gyarul) koncertmûsor fellépõi kö-
zött van a Hangfogó együttes mel-
lett Horányi László színmûvész,
valamint Debrei Zsuzsanna, Foki
Veronika (aki az est kedvéért jön a
Madách Színházból vissza Zala-
egerszegre), Bot Gábor, Herte-
lendy Attila és Berkes Dániel, a
Hevesi Sándor Színház mûvészei,
akik örömmel vállalták a fellépést.
A dalszövegeket és verseket
Pinczés István (a Griff Bábszínház
volt igazgatója) fordította. Bízunk
abban, hogy telt házas lesz a szín-
ház, több cég és magánszemély is
a jótékonysági cél mellé állt – fo-
galmazott Velkey Péter, aki elárul-
ta, õ is színpadra lép az együttes-
sel az est folyamán. 

A BEAT-KORSZAK LEGENDÁS DALAI
HÁRMAS ÖSSZEFOGÁS – JÓTÉKONYSÁGI CÉLLAL
Egy debreceni alapítvány és Zalaegerszeg önkormányzata

összefogott egy nemes cél érdekében, és társult hozzájuk a He-
vesi Sándor Színház is. Március 21-én 20 órakor jótékonysági
koncertmûsorra várják az érdeklõdõket a teátrumba. A bevételt
pedig a Mandulavirág Fogyatékkal Élõk Református Gondozóhá-
zának ajánlják fel.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõi megbízás határozott idõre,
2016. 08. 31–2020. 07. 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Csillag köz
1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbí-
zással járó lényeges feladatok:

intézményvezetõi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a 326/2013. (VIII. 30.)
korm.rendelet. rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
fõiskola, óvodapedagógusi, konduktor-óvoda-
pedagógusi végzettség és szakképzettség, 
5 év feletti szakmai tapasztalat, 
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett in-
tézményvezetõi szakképzettség
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
büntetlen elõélet,
magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazo-
lások:

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyzõ
által hitelesített másolata, 

szakmai önéletrajz,
az elõírt szakmai gyakorlat igazolása,
vezetési program,
nyilatkozat az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalásáról,
nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalma har-
madik személlyel közölhetõ,
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatoknak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szükséges kezelésé-
hez hozzájárul.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2016. augusztus 1.

napjától tölthetõ be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016.
március 31.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók szakmai bizottság és bizottsági szemé-
lyes meghallgatását követõen a közgyûlés dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. má-
jus 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további in-
formációt dr. Bartl Andrea nyújt, a 92/502-121-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak Zalaegerszeg Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata címére törté-
nõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kos-
suth L. u. 17–19. ). 

és
Elektronikus úton dr. Bartl Andrea részére a
bartlandrea@ ph.zalaegerszeg.hu  E-mail cí-
men keresztül.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEGI KERTVÁROSI ÓVODA

INTÉZMÉNYVEZETÕ (MAGASABB VEZETÕ)
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. 

DÖNTÖTTEK
(Folytatás az 1. oldalról.)
Azaz, a 2,5 százalékos

emelés kizárólag a havi 207
ezer forint feletti jövedelemmel
rendelkezõk esetében jelent
emelést.

Az alapszolgáltatások (étke-
zés, házi segítségnyújtás, nap-
pali ellátások) esetén az elmúlt
évekhez képest differenciál-
tabb, a szociális helyzethez
jobban igazodó jövedelemsá-
vokat határoztak meg. Így a 90
ezer forint alatti jövedelemmel
rendelkezõk kedvezõbb térítési
díjat fizetnek. A gyermekétkez-
tetés intézményi térítési díja
3,8 százalékkal emelkedik,
ugyanakkor a bölcsõdei gondo-
zási díj az idei évben nem vál-
tozik.

A Területfejlesztési Operatív
Program (TOP) forrásainak fel-
használásáról is döntött a kép-
viselõ-testület. Három témában
is megjelentek pályázati kiírá-
sok, ezekre a város önkor-
mányzata pályázott, mintegy
11,2 milliárd forint értékben. A
polgármester szólt a Beszerzé-
si Testület múlt évi munkájáról,
megjegyezve, hogy 2014-hez
képest sikerült emelni a zala-
egerszegi vállalkozások ará-
nyát, a mûszaki beruházások
esetében ez eléri a 72 százalé-
kot. 

Balaicz Zoltán elmondta
még: zárt ülésen, egyhangúan
döntött a testület arról, hogy
Szabolcs Péter szobrászmû-
vészt Kossuth-díjra terjesztik
fel.



4 Városháza

A ZALAEGERSZEGI KERTVÁROSI ÓVODA

NAPSUGÁR UTCAI TAGÓVODÁJA

FÛTÕ-KARBANTARTÓ ÁLLÁST HIRDET.

SZÜKSÉGES KAZÁNFÛTÕI VÉGZETTSÉG.
ELÕNYT JELENT VÍZ- ÉS GÁZVEZETÉK-SZERELÕI SZAKMA.

Jelentkezni lehet: Kemendi Györgyné óvodavezetõnél (Zala-
egerszeg, Csillag köz 1.) vagy a 92/598-702-es telefonszámon.
Az állás azonnal betölthetõ.

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft. és a Zala-Depo Kft. együttmûködésében – kizáró-
lag a lakosság részére – meghirdeti a háztartások tavaszi nagy-
takarítását.

A lomtalanítás családi házak és zártkertek esetén igénybejelentés
alapján, házhoz menõen történik, a guberálások megelõzése, illetve
az újrahasznosítható hulladékok szelektív gyûjtése érdekében. A
lomtalanítást kérõ ingatlantulajdonosoknak a városrészenként fel-
ajánlott két gyûjtési nap egyikére kell bejelenteni szállítási igényüket.
A szolgáltató csak az igénybejelentést leadó ingatlanokat keresi fel.

A kötegelt ág és gally hulladékok kivételével az egyéb hulladéko-
kat az ingatlan kerítésén belül kell elhelyezni. A lomtalanításhoz
összegyûjtött hulladékok közül elkülönítve kérjük gyûjteni az alábbi
hulladéktípusokat: papír-, mûanyag, fém-, zöld- és fa-, elektronikai, il-
letve egyéb hulladékok.

Nem kerülnek átvételre a veszélyes hulladékok (pl. olajos-, festé-
kes-, vegyszeres dobozok, csomagolások, akkumulátorok stb.), az
autóbontásból és egyéb, üzletszerûen végzett tevékenységbõl szár-
mazó hulladékok, illetve az építési-bontási törmelék. 

Felhívjuk a kedves ügyfelek, figyelmét, hogy a háztartásinál na-
gyobb mennyiségben felhalmozott hulladékok a lomtalanítási akció
keretein belül nem kerülnek elszállításra. 

A veszélyes hulladékokat a városi hulladékudvarokban kérjük le-
adni. A lakossági átvételük 20 kg/lakóingatlan/évig ingyenes. A lom-
talanítási igényeket – a számlán szereplõ vevõkód megadásával – a
92/900-036 és 92/598-940-es telefonszámon, illetve a logisztika@
zkn.hu e-mail címen lehet bejelenteni.

A társasházaknál és tömbházaknál a közös képviselõkkel egyez-
tetett idõpontokban, konténerek kiszállításával történik majd a lomta-
lanítás.

2016. március 17–18-án (CSÜTÖRTÖK vagy PÉNTEK),
reggel 7 órától:
Csács, Bozsok, Csácsi- és Bozsoki-hegy, Cserlap
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2016. március 11. péntek,
16.00 óráig.

UTCÁK SZERINT:
– Balatoni, Bóbita, Csácsi, Csilla, Damjanich, Domb, Gólyahír, Ha-

lom, Harangvirág, 
– Hétvezér, Holló, Klapka György, Nyerges, Pacsirta, Patkó, Rómer

Flóris,  Szó köz, Tüttõ György, 
– Bozsoki, Mezõ, Ölyvesfalvi, Szabadság, Válicka, Homoktövis,
– Széperdõ, Dombalja, Madárbirs, Nyári-hegyi, Púposdomb, Sü-

veghegyi, Tél, Petele-hegyi, Csiga utca, Csácsi-hegyi,
Pethõhenyétõl átcsatolt részek (Hosszú hegy, Henye-hegy),

– Cserlap: Cserlapi, Almás, Gombás, Kéknefelejcs, Repkény,
Cserlap-hegyhát dûlõ

– Bozsoki-hegyi, Bozsoki-völgyi, Zölderdõ u.

2016. március 21–22-én (HÉTFÕ vagy KEDD), reggel 7 órától:
Andráshida, Hatház
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2016. március 17. csütör-
tök, 16.00 óráig.

UTCÁK SZERINT:
– 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 és
Reptéri utca.

LOMTALANÍTÁS ZALAEGERSZEGEN 2016.

2016. ÁPRILIS HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2016.

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

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2016. 03. 21. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium
2016. 03. 22. 13–16 óra

Kovács Károly Kollégium 2016. 03. 16. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium
2016. 03. 17. 13–16 óra

Kaffka Margit Kollégium 2016. 03. 16. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium
2016. 03. 17. 13–16 óra

Eötvös József Ált. Iskola 2016. 03. 08. 13–17 óra Eötvös-iskola
2016. 03. 09. 7–14 óra

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2016. 03. 22. 13–17 óra Liszt-iskola
2016. 03. 23. 7–14 óra

Ady Ált. Iskola 2016. 03. 07. 13–17 óra Ady-iskola
2016. 03. 08. 7–14 óra

Báthory SZK. 2016. 03. 21. 11.30–13 óra Báthori-iskola
Landorhegyi Ált. Iskola 2016. 03. 17. 12–17 óra Landorhegyi-iskola

2016. 03. 18. 7–13 óra
Izsák Imre Ált. Iskola 2016. 03. 09. 13–17 óra Izsák-iskola

2016. 03. 10. 7–13 óra
Petõfi Sándor Ált. Iskola 2016. 03. 16. 13–17 óra Petõfi-iskola

2016. 03. 17. 7–14 óra
Dózsa Ált. Iskola 2016. 03. 09. 13–17 óra Dózsa-iskola

2016. 03. 10. 7–14 óra
Deák–Széchenyi SZK. 2016. 03. 21. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

2016. 03. 22. 13–16 óra
Ganz–Munkácsy SZK. 2016. 03. 16. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

2016. 03. 17. 13–16 óra
Kölcsey Ferenc Gimnázium 2016. 03. 07. 10–15 óra Kölcsey-gimnázium

2016. 03. 08. 10–15 óra
Öveges József Ált. Iskola 2016. 03. 21. 13–17 óra Öveges-iskola

2016. 03. 22. 7–13 óra
Zrínyi Miklós Gimnázium 2016. 03. 09. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium

2016. 03. 10. 10–15 óra
Csány László SZK. 2016. 03. 09. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium

2016. 03. 10. 10–15 óra

PÓTBESZEDÉS: 2016. MÁRCIUS 30. (SZERDA) 9–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az

üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt.
Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
Személyesen: ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Kis u. 8. 
Ügyfélfogadás: H–P.: 7–9 óráig, szerda: 15–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

A ZeGesz étkezési csoportja ELKÖLTÖZÖTT: ZALAEGERSZEG KIS U. 8.

A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizott-
ság Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyû-
lésének 2016. évi költségvetésérõl szóló
2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete alap-
ján pályázatot ír ki az egészségügyi és szociá-
lis ágazat pályázati kerete terhére történõ tá-
mogatás felhasználására.

Pályázatot nyújthatnak be Zalaegerszegen
mûködõ szociális, egészségügyi, idõsügyi, esély-
egyenlõségi tevékenységet végzõ civil szerveze-
tek, amelyek a pályázat benyújtásakor már leg-
alább egy éve megalakultak, továbbá Zalaeger-
szeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által
fenntartott szociális és egészségügyi intézmények,
valamint azon intézmények, melyek zalaegerszegi
székhelyûek és támogatási kérelmük kifejezetten
szociális, egészségügyi és idõsügyi tevékenység-
re, a kisebbség társadalmi helyzetének javítására,
valamint a város esélyegyenlõségi programjának
végrehajtására irányul. 

A támogatási kérelmek Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzat által
nyújtott támogatások és az államháztartáson kívü-
li forrás átvételének szabályairól 8/2015. (III. 13.)
önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése ren-
delkezései alapján az 1.a melléklet – Pályázati
adatlap – kitöltésével nyújthatók be, az abban fog-
lalt tartalmi és formai követelményekkel. A kére-
lemhez csatolni kell a közpénzekbõl nyújtott támo-
gatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény alapján kiállított – 1.b melléklet – összefér-
hetetlenségrõl és érintettségrõl szóló nyilatkozatot
is. A kérelem benyújtásakor a támogatást kérõnek
nyilatkozni kell, hogy az önkormányzat hivatalán
keresztül mely szakosztályhoz, szakbizottsághoz
nyújtott be egyidejûleg azonos célra kérelmet, va-
lamint arról, hogy az önkormányzat, az önkor-
mányzat költségvetési szervei, valamint gazdasági

társaságai felé nincs lejárt határidejû tartozása és
nincs köztartozása. 

A pályázaton nyert támogatás felhasználásának
elszámolása a fent említett önkormányzati rende-
let 6. §-ában foglaltak szerint történhet. 

Támogatás 
mûködési kiadások kiegészítésére, 
közösségi programok megvalósítására, 
tárgyieszköz-beszerzés céljára adható.

Abban az esetben, ha pályázatuk közösségi
programok megvalósítására szól, kérjük feltüntet-
ni, a programon hány fõ vesz részt.

Rendelkezésre álló forrás: 2.000.000 Ft  

A pályázatok beérkezési határideje, helye:
A pályázatot és a nyilatkozatot 1 példányban,

zárt borítékban, 2016. március 16. (szerda) nap-
jáig lehet személyesen benyújtani Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán-
igazgatási Osztályára (Zalaegerszeg, Kossuth u.
17–19.).  

Postai úton történõ továbbítás esetén a legké-
sõbbi feladási dátumbélyegzõ: 2016. március 16.

A pályázat elbírálása során kizáró tényezõ:
ha valamelyik pályázó a 2015. évi önkormány-
zati támogatással határidõre nem, vagy nem
megfelelõ módon számolt el, a támogatási
megállapodásban foglaltakat nem teljesítette,
a pályázati kiírásnak nem megfelelõ, hiányos
pályamunka,
határidõ letelte után érkezett a pályázat.

A pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatal Hu-
mánigazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Kossuth
u. 17–19.) szerezhetõ be, továbbá a www.zala-
egerszeg.hu honlapról is letölthetõ (E-ügyintézés,
formanyomtatványok).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk a zalaegerszegi kártyatulajdo-
nosokat, hogy az Egerszeg-kártyát 2015.
augusztus 1. naptól egy, kettõ, illetve három
évre lehet hosszabbítani. A kártya bármikor
hosszabbítható. A kártyák hosszabbítása 62 év
alatt 500 Ft, 62 év felett 250 Ft évente.

Az Egerszeg-kártya hosszabbításához a lakcím-
kártya bemutatása kötelezõ, valamint el kell hozni
az Egerszeg-kártyát és kitölteni az igénylõlapot.

Új Egerszeg-kártya igénylése esetén a legyár-
tott kártyát a Polgármesteri Hivatalban lehet átven-
ni a kérelem benyújtását követõ 3 hét után. Az új
kártya díja 62 év alatt 1.500 Ft, 62 év felett 750 Ft,
mely a kiállítástól számított 1 évig érvényes.

Az Egerszeg-kártya igénylése és hosszabbítása
továbbra is díjmentes a 16/2003. (IV. 11.) sz. önkor-

mányzati rendeletben biztosított esetekben (fogya-
tékosság, magasabb összegû családi pótlékra jo-
gosultság). Az igényléskor az ellátás folyósításáról
és annak típusáról szóló  igazolás bemutatása kö-
telezõ.

Tapasztalataink szerint a legtöbb hosszabbí-
tást és új igénylést május-június-július hónapok-
ban adják be, ezért ezekben az idõszakokban
esetenként sajnos sorban állásra kell számítani.
Ennek elkerülése érdekében kérjük, hogy már a
nyári szezon elõtt keressék fel kollégáinkat, így
biztosítani tudjuk a gyors ügyintézést.

További információ a Polgármesteri Hivatal Szo-
ciális és Igazgatási Osztály Anyakönyvi és Nyilván-
tartási Csoportjánál (8900 Zalaegerszeg, Kossuth
Lajos u. 17–19., telefon: 92/502-100/236-as mel-
lék) kérhetõ.

AZ EGERSZEG-KÁRTYÁRÓL

NEMZETKÖZI
SPORTTÖRTÉNETI KONFERENCIA

ZALAEGERSZEGEN 2016. MÁRCIUS 11-ÉN,
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DÍSZTERMÉBEN (SZÉCHENYI TÉR 3–5.)
A KONFERENCIÁT MEGNYITJA VADVÁRI TIBOR,

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE.

AZ ELÕADÁSOK TÉMÁI:
• Zala megye sporttörténete
• Az erdélyi labdarúgás múltja és jelene
• Aranyérmes fradisták az olimpiákon
• Az alsólendvai kerékpározás története
• Beszélgetés Lubics Szilvia ultramaratonistával
A KONFERENCIA KERETÉN BELÜL ADJÁK ÁT

ZALAEGERSZEG 2015. ÉV SPORTOLÓJA DÍJAIT.

Elsõ alkalommal március 9-én,
szerdán 17 órakor a múzeumban
várnak minden olyan érdeklõdõt, aki
szereti a népi kultúrát, szívesen ta-
nulna népdalokat, szeretne megis-
merkedni a néptánc alapjaival. A
folklór rejtelmeivel családias légkör-
ben, szakavatott elõadók segítségé-
vel ismerkedhet minden résztvevõ.

Minden alkalommal a hónaphoz

kapcsolódó ünnepek és szokások
által kijelölt úton elevenítik fel a Za-
la megye-vármegye területén fel-
gyûjtött népzenéket: hangszerekkel
és a hozzájuk kapcsolódó dalokkal,
gyermekjátékokkal és táncokkal. Az
elõadások egymásra épülnek, de
az idõközben csatlakozók is kapnak
majd ízelítõt a korábbi bemutatók
anyagaiból.

DALLAL, TÁNCCAL
Márciusban indul útjára a Göcseji Múzeum szervezésében az

évet átölelõ nyolcrészes dalos, táncos sorozat.

MUNKARENDVÁLTOZÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot,

hogy Zalaegerszeg MJV Polgár-
mesteri Hivatalában a munka-
rend az alábbiak szerint alakul:

2016. március 14. (hétfõ)
pihenõnap.

2016. március 15. (kedd)
nemzeti ünnepnap.



– pet –

A részletekrõl Straub Péter, a
múzeum osztályvezetõ régésze
tájékoztatta lapunkat. Mint mond-
ta: tíz évvel ezelõtt volt utoljára
ilyen nagyszabású régészeti be-
mutató az idõszaki kiállítótérben.
Akkor a 76-os elkerülõ út nyomvo-
nalán elõkerült leleteket tárták a
nyilvánosság elé. Most az M7-es
autópálya nyomvonalán lezajlott,
megelõzõ feltárások egy részének
leleteibõl, valamint többek közt a
sormási, keszthelyi, fenékpusztai,
zalalövõi, alsónemesapáti ásatá-
sok anyagából állítanak össze egy

tárlatra valót. A 16. századi
egerszegi végvár (a mai
piackörnyék) kutatásainak
legújabb eredményeit több
más lelõhelyhez hasonlóan
nagyméretû poszterek sora
mutatja be.

A tárlat formabontó lesz,
hiszen színes installációk,
érdekes enteriõrök, továbbá
3D-s és interaktív elemek
teszik látványossá és átél-
hetõvé a megjelenített régé-
szeti korszakokat. Ami idõ-
ben sem kevés; a Krisztus
elõtti 6. évezredtõl (újkõkor)
kezdve egészen a török ko-

rig találtak leleteket az archeoló-
gusok az említett helyszíneken.

A bemutató egyik érdekessége
lesz többek között egy színes
edényrekonstrukció. A kultikus cél-
ra készült kerámia eredetijének
darabjai Sormásról kerültek elõ. A
cseréptöredékeket a megtalálás
pillanatában még „õsi” színeiben
(sárga, vörös) láthatták a feltárá-
son részt vevõ szakemberek. Le-
vegõ hatására azonban a festék
színanyaga eltûnik. A töredékek
alapján készült másolat viszont
képes visszaadni azt, hogy ho-
gyan nézhetett ki az újkõkori tárgy.

A kiállítás ideje alatt a gyerekek
múzeumpedagógiai foglalkozáso-
kon is részt vehetnek. Ehhez külön
plakát is készült számukra, de
más izgalmas kalandok is várnak
rájuk a kiállítótérben március 30.
és szeptember 30. között.

– pP –

A folyamat ugyan végesnek tû-
nik, ám mindig elõkerülhet egy új
papírlap, s a kosár túlcsordulása is
csak látszólagos; mindig fér bele
egy újabb lehetõség. Nem nehéz
kitalálni: Szentgróti Dávid zalaeger-
szegi születésû, jelenleg Pécsett
élõ festõmûvész tárlatát nyitotta
meg e játékos performansszal ba-
rátja, Torma Attila színész.

Az alkotónak Qualla címmel nyílt
kiállítása a Gönczi Galériában. Az
anyag a mûvész 2012–2016 között
készült festményeibõl válogat. Hogy
mit takar a titokzatos cím? Arról már
Szentgróti Dávid egykori mestere,
Nemes László festõmûvész beszélt.
A qualla az elmefilozófiában hasz-
nálatos kifejezés. Jelentheti többek
között a fájdalom átélését, a testi ér-
zéseket, az érzelmek megközelíté-

sének sajátos állapotát. Szentgróti
Dávid munkái ezen lelki és érzelmi
állapotok kivetülései.

Nemes László szerint az alkotó
tudatosan készült a pályára, végig-
küzdve azt az utat, amit a szakma
megkövetel. Kezdetben megtanult

rajzolni, majd nyitott lélekkel
közelített a színkultúra felé,
stúdiumokra járt, és felvételt
nyert a PTE Mûvészeti Kará-
nak festõ szakára. Ezután az
önmegvalósítás stációi jöttek. 

Amit most a kiállítótérben
látunk, az egy különös világ: a
tiszta festészet irányába törté-
nõ küzdelem nyomai is fellel-
hetõk. Küzdelem, hiszen Dávid
saját maga feszíti vásznait, és
tiszta, mert ahogy õ dolgozik,
ahhoz tényleg nem kell más, mint
ecset, festék és egy táblakép. Ez
utóbbi tulajdonképpen egy saját
maga által vetett ágy, amibe gondo-
latait fekteti.

Szentgróti Dávid kódrendszeré-
nek megfejtése talán sokaknak
problematikus, hiszen figurák he-
lyett a színeken van a hangsúly, s
ehhez mindig nehezebb fogódzót

találni. A színek eszmei, gondolati
és lelki hordozók. A képek motí-
vumrendszere pedig expresszív, a
20. századi gesztusrendszeren
alapszik.

A színkultúra rafinált és érdekes;
a képek elõtt mindenki elgondol-

kodhat saját érzelmi világáról és ál-
lapotáról is.

A tárlat március 28-ig látogat-
ható.
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A Bécsi Angol Színház egyik
színészcsoportja a Mindszenty Ál-
talános Iskola és Gimnázium an-
goltanárának, Baka Gabriellának a
közremûködésével érkezett Zala-
egerszegre. Immár második alka-
lommal hívták meg a társulatot a

városba. Tavaly egy Oscar Wilde-
darab került terítékre modern fel-
dolgozásban, most pedig a The
Fame Game, ami a tehetségkuta-
tó show-k árnyoldalaira hívta fel a
diákok figyelmét.

Baka Gabriella szervezõ érdek-
lõdésünkre elmondta: a Mind-
szenty-iskola az elmúlt években
több olyan programot is szerve-
zett, ami színházzal, illetve angol
nyelvû színházzal kapcsolatos. Az
Art Mozi közremûködésével példá-
ul már háromszor vetítettek le egy-
egy Globe színházi elõadást. Leg-
utóbb a Rómeó és Júliát nézhették
meg a diákok a moziban.

A másik projekt pedig a Bécsi
Angol Színházzal és a Hevesi
Sándor Színházzal közösen zajlik.
Az osztrák társulatról egy angolta-
nároknak szóló nemzetközi drá-
makonferencián hallott elõször, és
nem sokkal késõbb fel is vette ve-
lük a kapcsolatot. Kiderült: többfé-
le szintû és tematikájú, iskolások-
nak szánt darabokkal dolgoznak,
és nyitottak arra, hogy Zalaeger-
szegre is ellátogassanak. Az an-
goltanárnak – aki a szervezés ele-
jén még megyei angol szaktanács-
adóként is tevékenykedett – min-
denekelõtt helyszínt és anyagi fe-
dezetet kellett találnia ahhoz, hogy
Zalaegerszegre jöhessen a bécsi

csapat. Végül Nagy Ferenc köz-
benjárásával a Hevesi Sándor
Színház vásárolta meg a diákok-
nak szóló elõadásokat.

Mint mesélte: a bécsiek reper-
toárjából olyan darabokat válasz-
tottak, amik nyelvileg és tematiká-
jukban a legtöbb korcsoport szá-
mára elérhetõek és élvezetesek. A

tavalyi Oscar Wilde-adaptációt és
a mostani The Fame Game-et
ügyesebb általános iskolások, va-
lamint kezdõ és haladó középisko-
lások egyaránt szívesen nézték,
és úgy tûnik, sikerült is a város is-
koláit megmozgatni a programmal. 

Annál is inkább, mert a The
Fame Game napjaink egyik nép-
szerû jelenségére, a tehetségkuta-
tó show-k világára reflektál. Az
elõadás a mûsorok és a média
manipulatív technikáit bemutatva
arra hívja fel a figyelmet, hogy
nem minden az, aminek látszik.
Vagyis a valóság és a tévében lá-
tott dolgok néha bizony köszönõ
viszonyban sincsenek egymással.
A befolyásolásnak pedig könnyen
áldozatul eshetünk.

A Bécsi Angol Színház iskolá-
soknak szánt produkcióihoz okta-
tóanyagok is vannak, melyek le-
tölthetõek az internetrõl. A szöveg-
könyvek is elérhetõk, de elõadá-
sokhoz kapcsolódó feladatlapokat
is megoldhatnak a diákok. A szín-
házi élményen túl ezért a nyelvtu-
dás fejlesztésére is alkalmasak
ezek a programok.

A mostani elõadás után a
Mindszenty-iskola diákjainak egy
csoportja beszélgethetett is a szí-
nészekkel a Hevesi Sándor Szín-
ház elõterében; természetesen

angol nyelven. Baka Gabriella
szerint vannak gátlásosabb diá-
kok, akik egy ilyen szituációban
nehezebben szólalnak meg, ám
az interaktivitásra és az életszerû
angol nyelvû kommunikációra fel
lehet készíteni a diákokat. A színé-
szek ezenkívül nagyon nyitottak
és közvetlenek, így a diákok part-
nerek voltak mind az elõadás alatt,
mind pedig az azt követõ beszél-
getésen.
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SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI

AKCIÓ: INGYENES ELMÉLET!

2016. március 16. szerda 15.00 óra
2016. március 21. hétfõ 15.00 óra

SZÍNHÁZ ANGOL NYELVEN
ÉLMÉNY ÉS NYELVTANULÁS DIÁKOKNAK

A Bécsi Angol Színház iskolai turnéjának egyik elõadását lát-
hatták azok a zalaegerszegi diákok, akik már értenek valamelyest
angolul. Philip Dart: The Fame Game címû interaktív vendégjáté-
kát a Hevesi Sándor Színházban nézhették meg a gyerekek. Az
elõadásra akkora volt az érdeklõdés, hogy a társulat egy délután
alatt kétszer is telt ház elõtt játszott.

– pet –

Képbõl igen, hiszen ahogy a
tárlatot megnyitó Németh János
Kossuth-díjas keramikusmûvész
fogalmazott: tulajdonképpen fest-
ményeket látunk, egy keramikus
festõ alkotásait. A kerámiamûvé-
szet olyan, mint egy kórus, sok do-
logból tevõdik össze. Ennek egyik

„szólama”, amit Benkõ Ilona képvi-
sel. Alkotómunkája során megszó-
lal az agyag, s kifejezi a teremtett
világról, a természet csodáiról val-
lott gondolatainkat. Dombormûvek-
nek is felfoghatók ezek a képek,

mert kilépnek a térbe, ám mégis fi-
noman, „rajzosan” készültek.
Plasztikájuk van, amit a csodás
színek csak tovább erõsítenek.

Benkõ Ilonának sok arca van,
nemcsak kerámiafestményeket,
hanem -szobrokat, -vázákat is ké-
szít. Ízelítõül a zsinagógában is
látható ezekbõl a mûvekbõl.

Németh János szerint az alkotó

magas szinten, lelkével hozza lét-
re plasztikus cserepeit, melyekkel
a tûz és az agyag hangján szólítja
meg a mi lelkünket is.

A tárlat március 25-ig látogat-
ható.

HA MEGSZÓLAL AZ AGYAG
KÉKSÉG ÉS TEREMTETT VILÁG A ZSINAGÓGÁBAN

A természet erõinek látomásaiból áll össze Benkõ Ilona Mun-
kácsy-díjas keramikusmûvész Városi Hangverseny- és Kiállítóte-
remben nyílt tárlata. A teremtett világ bûvöletében címû kiállítás
érdekessége, hogy több mint félszáz azonos méretû és jórészt
kék színû képbõl tevõdik össze.

TISZTA FESTÉSZET, RAFINÁLT SZÍNEK
SZENTGRÓTI DÁVID TÁRLATA A VMK-BAN

„Az én Szentgróti Dávid…a nyakamba ugrik. Az én Szent-
gróti Dávid... cigarettahamu mindenhol.” Az én Szentgróti Dá-
vid egy végtelen sok lehetõség. Ezeket a lehetõségeket el-
kezdhetjük számba venni, felsorolni; piros papírra írva a soro-
kat. Amik aztán összegyûrve egy fonott kosárban landolnak. 

KÕKORSZAKTÓL A TÖRÖK KORIG
RÉGÉSZETI TÁRLAT NYÍLIK A MÚZEUMBAN

Egy neolit hosszúházat és egy rézkori ház belsejét is
meg lehet majd szemlélni többek között azon a régészeti
tárlaton, mely március 30-án nyílik a Göcseji Múzeumban.
A körárkoktól a kõfalakig címû kiállítás az elmúlt tíz eszten-
dõ Zala megyei régészeti leleteibõl válogat.

Fotó: – pP –



6 Városháza

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlé-
sének a helyi kitüntetések alapításáról és adomá-
nyozásáról szóló 32/2004. (IX. 24.) önkormányzati
rendelete értelmében Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Közgyûlése „Zalaegerszeg Város Díszpol-
gára” legmagasabb helyi elismerési formájú kitün-
tetõ címet adományozhat azon személyek számá-
ra, akik hosszú idõn át kifejtett munkásságukkal, a
gazdasági, sport-, kulturális, mûvészeti élet terüle-
tén maradandó alkotásukkal különösképpen emel-
ték vagy elõsegítették a város fejlõdését, elõreha-
ladását, illetve azok számára, akik egész életmû-
vükkel hozzájárultak az egyetemes haladás, kultú-
ra, mûvészet fejlõdéséhez, s ezzel elõsegítették a
város tekintélyének és jó hírének növelését.

A díszpolgári cím adományozásával elhunyt
személy emléke is megtisztelhetõ.

„Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntetõ cím
odaítélésére a közgyûlés tagjai és állandó bizott-
ságai, a városban mûködõ társadalmi szervezetek,
egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképvise-
leti szervek, egyházak vezetõi vagy legalább 500
zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, me-
lyet részletes indokolással, az átadás évének már-
cius 10. napjáig kell megküldeni a város polgár-
mesterének.

Fenti rendelet alapján „Pro Urbe Zalaeger-
szeg” kitüntetõ cím adományozható annak a sze-
mélynek, illetve szervezetnek, közösségnek, aki
(amely) a tudományok, a fejlesztés, a mûvészetek,
a sport- és a közösségi élet egyéb területén példa-
értékû, magas színvonalú munkájával hozzájárult
Zalaegerszeg város közösségi életének fejlõdésé-
hez. 

E kitüntetésre a közgyûlés tagjai, állandó bizott-
ságai, a városban mûködõ társadalmi szervezetek,
egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképvise-
leti szervek és egyházak, továbbá legalább 200
zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, me-
lyet részletes indokolással, az átadás évének már-
cius 10. napjáig kell megküldeni a város polgár-
mesterének.

A díjak adományozására vonatkozó javaslatot
indokolással ellátva 2016. március 10. napjáig
beérkezõleg kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Osztályára (levelezési cím: 8900
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. E-mail-cím:
onkorm@ph.zalaegerszeg.hu).

A javaslatok elbírálására Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyûlésének 2016. április 14-i ülé-
sén kerül sor.

JAVASLATKÉRÉS

„ZALAEGERSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA” ÉS

„PRO URBE ZALAEGERSZEG” KITÜNTETÕ CÍMEKRE

Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 2011. december 2-i ülésén meg-
alkotta a zalaegerszegi hallgatóknak adható „Befektetés a jövõbe”
Zalaegerszegi Felsõoktatási Ösztöndíj pályázati feltételeit tartal-
mazó 27/2011. (XII. 02.) sz. rendeletét.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottsága a mai nappal pályázati felhívást tesz köz-
zé a „Befektetés a jövõbe” Zalaegerszegi Felsõoktatási Ösztöndíj-tá-
mogatás elnyerésére. 

A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót az elsõ alkalommal
benyújtott kérelméhez csatolt, a felsõoktatási intézmény által kiállított
eredeti hallgatói jogviszony-igazoláson „a hallgatói jogviszony meg-
szûnésének – a tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján –
becsült idõpontja” rovatban feltüntetett idõpontig, de legkésõbb attól
számított egy évig illeti meg. A tanulmányi idõbe nem számítanak be-
le a külföldön végzett tanulmányok, valamint a hivatalosan igazolt
rendkívüli események (így különösen betegség, baleset) miatti ha-
lasztás idõszakai.
A pályázók köre:
A rendelet szerint felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme
alapján az a 

a) nappali tagozatos hallgató – lakóhelyétõl függetlenül –, aki
Zalaegerszeg város közigazgatási területén mûködõ, bármely állami-
lag elismert felsõoktatási intézményben mûszaki mérnök képzésen
az elsõ diploma megszerzése érdekében BSc/BA képzésben végzi
tanulmányait (kód: ZM),

b) zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ nappali tagozatos hall-
gató, aki Zalaegerszeg város közigazgatási területén mûködõ, bár-
mely államilag elismert felsõoktatási intézményben az elsõ diploma
megszerzése érdekében BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben végzi
tanulmányait (kód: ZV),

c) zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ, legalább egy félévet
már sikeresen elvégzett nappali tagozatos hallgató, aki bármely álla-
milag elismert felsõoktatási intézményben az elsõ diploma megszer-
zése érdekében BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmá-
nyait, és a kérelem benyújtását megelõzõ tanulmányi félévben a hiva-
talosan bejegyzett és az 1–5-ös számtani skálán érdemjeggyel minõ-
sített tantárgyi osztályzatainak számtani átlaga mûszaki és egész-
ségügyi képzés esetén legalább 4.00, egyéb képzéseknél legalább
4.50, valamint legalább a 30, vagy a felsõoktatási intézmény hivatalos
igazolása alapján az adott félévben maximálisan teljesíthetõ
kreditpontot megszerezte (kód: T).
Az ösztöndíj mértéke, folyósítása: 

A pályázók köre a) pontjában meghatározott esetben 15 000 Ft/hó 
A pályázók köre b) pontjában meghatározott esetben   5 000 Ft/hó
A pályázók köre c) pontjában meghatározott esetben   5 000 Ft/hó 

A felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév szeptember
1–január 31. közötti 5 hónapjára, valamint a II. félév február 1–június
30. közötti 5 hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyósítására ta-
nulmányi félévenként egy összegben kerül sor a döntést követõ hó-
nap 15. napjáig.
Az ösztöndíj igénylése: 

A felhívás a „Befektetés a jövõbe” Zalaegerszegi Felsõoktatási Ösz-
töndíj igénylése félévenként kerül meghirdetésre, ennek alapján az
ösztöndíjat félévenként kell megpályázni.

A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók jelen pályázat kiírá-
sát követõen a 2016. március 16. és március 31. közötti idõszak-
ban nyújthatják be kérelmüket Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyûlése Oktatási, Kulturális Ifjúsági és Sportbizottságához. A
postai úton feladott kérelmek esetében a feladás dátuma a mérvadó,
így a pályázatot legkésõbb március 31-én postára kell adni. A pályá-
zati kiírás közzétételét megelõzõen és a kérelmek benyújtási határide-
jét követõen beadott kérelmek elutasításra kerülnek.

A pályázók köre (a) és (b) pontjában meghatározott, Zalaeger-
szegen tanulmányokat folytató hallgatók az 1. számú melléklet a
27/2011. (XII. 02.) sz. önkormányzati rendelethez formanyomtat-
ványon nyújthatják be kérelmüket, melyhez csatolni kell a felsõokta-
tási intézmény által kiállított, a kérelem benyújtásakor érvényes hall-
gatói jogviszony-igazolást.

A pályázók köre c) pontjában meghatározott hallgatók legalább
egy érvényesen befejezett tanulmányi félévet követõen nyújthatnak
be kérelmet a tanulmányi eredményhez kötött felsõoktatási ösztöndíj-
ra a 2. számú melléklet a 27/2011. (XII. 02.) sz. önkormányzati ren-
delethez formanyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell az aktu-
ális félévre vonatkozó hallgatói jogviszony-igazolást és az elõzõ félév-
rõl a lezárt leckekönyv másolatát, vagy az azzal egyenértékû és azo-
nos információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illeté-
kes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példányát, va-
lamint – ha szükséges – a maximálisan megszerezhetõ kreditpontok
tanulmányi osztály általi hivatalos igazolását is. Leckekönyv hiányá-
ban a helyette csatolt dokumentumnak alkalmasnak kell lennie arra,
hogy abból az érdemjegyek számtani átlaga kiszámítható legyen.

A pályázók köre (a) és (b) pontjai alapján kérelmet benyújtó hall-
gatók tanulmányi teljesítményük alapján a (c) pontban meghatározott,
tanulmányi eredményhez kötött felsõoktatási ösztöndíj elnyerésére is
nyújthatnak be külön kérelmet. Ebben az esetben mindkét kérelemnél
a benyújtáshoz szükséges dokumentumokat külön-külön csatolni kell
azzal, hogy az egyik kérelemhez eredeti hallgatói jogviszony igazo-
lást, míg a másik kérelemhez annak másolati példányát kell mellékel-
ni.

A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályára
kell eljuttatni írásban, vagy személyesen hétfõ–csütörtök 8–12 és
13–16.30 óra, illetve pénteken a 8–12 óra közötti idõszakban.

A formanyomtatványok beszerezhetõk a Polgármesteri Hivatal
Humánigazgatási Osztályán, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgála-
tán (a portai recepción), valamint letölthetõk Zalaegerszeg megyei jo-
gú város honlapjáról az alábbi elérhetõségeken:

http://zalaegerszeg.hu/tart/index/134/
Oktatasi__kulturalis_ugyek, 

valamint:
http://zalaegerszeg.hu/felsooktatas. 

További információ:
Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal
Humánigazgatási Osztály 
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17/19.
Tel.: 92/502-189, 92/502-190
e-mail: bellencs.andi@ph.zalaegerszeg.hu

FELHÍVÁS A „BEFEKTETÉS A JÖVÕBE”
ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉRE

FELHÍVÁS
RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE

JOGOSULT GYERMEKEK RÉSZÉRE

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellá-
tások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igény-
lésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.)
korm.rendelet alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében in-
gyenes ebédet biztosít a szülõ, törvényes képviselõ kérelmére

a 18 év alatti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek
részére
AZ ALÁBBIAK SZERINT: 
a) a bölcsõdei ellátásban, óvodai nevelésben részesülõ gyerme-

kek számára a bölcsõdei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda
zárvatartásának idõtartama alatt valamennyi munkanapon,

b) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári
szünet idõtartamára esõ valamennyi munkanapon,

c) az õszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan
szünetenként az adott tanítási szünet idõtartamára esõ vala-
mennyi munkanapon.

A hatályos jogszabályi elõírásokra tekintettel a szünidei, ingye-
nes gyermekétkeztetés kizárólag a fent megjelölt gyermekekre ter-
jed ki.

Hátrányos helyzetû gyermek: az a rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körül-
mények közül egy fennáll:

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének idõ-
pontjában a gyermeket együtt nevelõ mindkét szülõ, a gyermeket
egyedül nevelõ szülõ, illetve a családba fogadó gyám legmagasabb
iskolai végzettsége alapfokú – (alacsony iskolai végzettség, mely-
nek igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik),

b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének idõ-
pontjában a gyermeket nevelõ szülõk bármelyike vagy a családba
fogadó gyám a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (szociális törvény) szerinti aktívkorúak ellátá-
sára jogosult vagy a kedvezmény igénylésének idõpontját megelõ-
zõ 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresõként tartotta
nyilván a munkaügyi központ – (alacsony foglalkoztatottság, mely-
nek fennállását az eljáró hatóság ellenõrzi),

c) a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben,
vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfor-
tos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörül-
mények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges
fejlõdéshez szükséges feltételek – (elégtelen lakókörnyezet, illetve
lakáskörülmény).

Halmozottan hátrányos helyzetû gyermek: az a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a
fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony
foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) leg-
alább kettõ fennáll.

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogo-
sult gyermeke/i részére a szünidei gyermekétkeztetést igénybe kí-
vánja venni, továbbá a hátrányos helyzetre/halmozottan hátrányos
helyzetre vonatkozó fenti feltételek fennállnak, és gyermeke/i hát-
rányos, halmozottan hátrányos helyzete még nem került meg-
állapításra, úgy ez irányú kérelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztályán (Zala-
egerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfogadási idõben terjesztheti elõ.

Ügyfélfogadási idõ: kedd, péntek: 8.00–12.00 óra, szerda:
13.00–18.00 óra, csütörtök: 13.00–16.30 óra között.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
A vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.

A munkavégzés helye:
8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbí-
zással járó lényeges feladatok:
– Az intézményvezetõ teljes jogú helyettese, tá-

vollétében teljes hatáskörrel és felelõsséggel
helyettesíti. 

– Mûszaki feladatok ellátása.

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

Pályázati feltételek:
fõiskola, mûszaki végzettség,
mûszaki területen eltöltött – legalább 5 év felet-
ti szakmai tapasztalat,

vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,
büntetetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
mûszaki végzettség,
villamosmérnök.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazo-
lások:

iskolai végzettséget igazoló okirat.

A beosztás betölthetõségének idõpontja:
A beosztás a pályázatok elbírálását követõen
azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 21.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton az intézményvezetõ részére a
fenyvesi@zelkanet.hu e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje:
2016. március 22.

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE – ZALAEGERSZEG

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE – ZALAEGERSZEG

INTÉZMÉNYVEZETÕ-HELYETTES
BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA.

NÉMETH JÁNOS ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSA
HAZATÉRTEK AZ ALKOTÁSOK

Újra látogatható Németh János életmû-kiállítása Zalaegerszegen. A Kossuth-díjas keramikusmû-
vész állandó tárlatának alkotásai visszatértek Budapest egyik legreprezentatívabb kiállítóhelyérõl. A
tárlatot a Göcseji Múzeum nyitvatartási idejében (kedd–szombat 9.00–17.00 óra) lehet megtekinteni.



Az országos jégkorongszövet-
ség által megítélt TAO-források
segítségével a 2015/16-os sze-
zonban 3 projektet valósít meg
az egerszegi jégcsarnokban a
Zalaegerszeg Jégsportjáért Ala-
pítvány. A most elkészült kondi-
cionáló- és közösségi terem kö-
zel 7 millió forintos elnyert pénz-
bõl és 30 százalékos önerõ fel-
használásával készült el.

Mint az ünnepélyes átadáson
elhangzott, a jégcsarnokot hetente
több mint kétezren keresik fel, s a
tavaly szeptemberben elindított
program keretében karácsonyig
370-en tanultak meg itt korcso-
lyázni. Az újabb programban pedig
400 gyerek vesz részt. Ennek is
köszönhetõen a Titánok fiatalabb
korosztályai 40 új játékossal bõ-
vültek, s az egyesület korosztályos
utánpótláscsapatai stabilan az or-
szágos középmezõnyben állnak
helyt. Sõt, a zalai hoki történeté-
ben elõször idén õsszel – egyelõ-
re ugyan fõleg még juniorkorú játé-
kosokkal – be kívánnak lépni a fel-
nõtt jégkorong világába. Az elõre-
lépéshez azonban nélkülözhetet-
len volt a jégpályán kívüli edzõ-

munka feltételeinek fejlesztése, a
konditerem kialakítása.

Balaicz Zoltán polgármester rö-
vid üdvözlõbeszédében köszöne-
tet mondott azoknak, akik részt

vettek a beruházás megvalósítá-
sában, majd a sportág vezetõinek,
támogatóinak, játékosoknak jelen-
létében átvágta a nemzeti színû
szalagot.

7Sport

– Miként sikerült a felkészülé-
sük?

– A felkészülést január 6-án
kezdtük, 15-fõs kerettel láttunk
munkához. Sajnos, három játéko-
sunk tanulmányi okok miatt nem
tudott minden tréningen ott lenni –
hangoztatta Kostorják Zsolt edzõ.
– A többiek becsülettel dolgoztak.
A hiányzóknak az erõnlét terén van
lemaradásuk.. 

– Hány edzõmérkõzést ját-
szottak, mik a tapasztalatok?

– A felkészülés során kétszer

megmérkõztünk az NB I-es Szom-
bathely Viktória együttesével.
Mindkét találkozón akadtak jó pe-
riódusaink. Nem az eredményen
volt a hangsúly. A fõpróbát Pécsen
egy nagypályás torna keretében
tartottuk, a második helyet szerez-
tük meg. A csapat játékoskerete
nem nagyon változott, Soós fel-
épült sérülésébõl, aminek örülünk.
Távozott a nyáron igazolt Bogdán,
Szlovákiában folytatja. A fiatalok
szerepeltetése továbbra is fontos
számunkra. 

– Hol szeretnének végezni a
bajnokságban? 

– Célunk továbbra sem válto-
zott, a dobogón szeretnénk végez-
ni. Jó lenne megõrizni második he-
lyünket, ami osztályozót érne. Ott
is szeretnénk minél messzebbre
jutni. Igaz, a Keleti-csoport elsõ két
helyezettje eredményei alapján
erõsebbnek tûnik. Két meccs alap-
ján azonban bármi megtörténhet. 

Az osztályozó során a két cso-
port elsõ két helyezettje keresztbe-
játszva megmérkõzik egymással. A
gyõztesek a feljutásért játszhatnak.
Az újbóli gyõztes feljut az elsõ osz-
tályba. A vesztes osztályozót ját-
szik az NB I 7. helyezettjével, mely
párharc gyõztese szintén felkerül.

TOVÁBBRA IS A DOBOGÓ A CÉL
RAJT A NÕI NB II-BEN

Az elmúlt hétvégén megkezdõdött az NB II-es nõi labdarúgó-
bajnokság tavaszi idénye. A ZTE Angels nõi csapata a második
helyrõl várta a folytatást, rosszabb gólkülönbsége miatt szorult a
második helyre az egerszegi együttes.

FEJLESZTÉSEK AZ EGERSZEGI JÉGCSARNOKBAN

– Minden játékos ilyen bemu-
tatkozásról álmodik...

– Természetesen én is remény-
kedtem ebben, bejött. Nemcsak a
két gólomnak, hanem a jó játéknak
és a csapat gyõzelmének is örü-
lök.

– Két gólja bizonyítja, hogy jó
rúgótechnikával rendelkezik. Ez
adottság, vagy a sok gyakorlás
során alakult ki?

– Gyakorlom a lövéseket, de
úgy érzem, alapból is rendelke-
zem ezzel az adottsággal. Mond-
hatnánk úgyis, velem született,
de mindig lehet továbbfejleszte-
ni. 

– Hol futballozott idáig, hol
ismerkedett meg a focival? 

– Pécsen kezdtem, játszottam
az NB II-ben, majd az NB I-ben.
Közben rövid idõre Kozár-
mislenybe kerültem. Majd 2015-
ben Debrecen következett, onnan
vissza Kozármislenybe, végül a

ZTE-hez igazoltam. Mindenkép-
pen szerettem volna magasabb
osztályban játszani.

– Miért éppen a ZTE?
– Bár voltak ajánlataim az elsõ

osztályból, de a debreceni idõszak
tapasztalatait mérlegelve úgy
éreztem, hogy ismét fel kell építe-
ni magam. Úgy láttam, erre a ZTE-
nél maximálisan lehetõségem
lesz. Fél évre szól szerzõdésem,
feljutás esetén automatikusan
meghosszabbodik.

– Milyen csapatnak tartja a
ZTE-t, mennyire sikerült a beil-
leszkedése?

– Az elsõ pillanattól kezdve jól
érzem magam itt, a fiúk elfogad-
tak. Játékunk alapján állhatnánk
elõrébb is a tabellán. Egy nagyon
jó szellemû csapat formálódik, bi-
zonyítja, hogy a téli átigazolási
szezon során nem történt komoly
játékosmozgás a csapatnál.

– A feljutást várják önöktõl a

szurkolók, ami egy jó tavaszi
rajttal akár biztossá válhat...

– Nem szeretném ennyire kihe-
gyezni a dolgokat. A 30. forduló

után szeretnénk ott állni a feljutást
jelentõ helyen. Addig csak a soron
következõ mérkõzésre koncentrá-
lunk.

– Hosszú távra tervez a ZTE-
vel?

– Szeretnék az NB I-ben játsza-
ni. Mint már említettem, feljutás
esetén maradok. Jól érzem ma-
gam, számomra az állandóság
fontos.

„JÓ SZELLEMÛ CSAPAT FORMÁLÓDIK”
WITTRÉDI AZ ÁLLANDÓSÁGOT SZERETI

A téli átigazolási idõszakban elsõként érkezett a ZTE labdarú-
gócsapatához Wittrédi Dávid. A 29 éves középpályás már az
edzõmérkõzéseken megmutatta, hogy segíteni tud a feljutásért
küzdõ ZTE-nek. A felkészülés hajrájában megsérült, így az elsõ
tavaszi találkozón még nem játszhatott. A Budaörs ellen a máso-
dik félidõre cserélte be Csank János vezetõedzõ, s bemutatkozá-
sa nagyszerûen sikerült, két szép gólt szerzett. 

Az egerszegi Landorhegyi
Sportiskolai Általános Iskola a
Sakkpalota Képességfejlesztõ
Program – amely Polgár Judit, a
világ elsõ számú nõi sakkjáté-
kosa, a „magyar tehetség nagy-
követe” nevéhez fûzõdik – refe-
renciaintézményeként is mûkö-
dik a jövõben.

Az iskolában megtartott ünnep-
ségen Mátai Ferenc intézményve-
zetõ üdvözölte Polgár Juditot,
majd elmondta, az iskolában im-
már második éve mûködik ez az
egyedülálló, új módszertani prog-
ram, s e tanévtõl három osztály
diákjai vehetnek részt benne. A ta-
nárok a sakk alapszabályait és
eszközrendszerét alkalmazzák
óráikon a logikus és kreatív gon-
dolkodás elõsegítésére.

Vadvári Tibor alpolgármester
megnyitóját követõen a KLIK

egerszegi tankerületétõl Deák Eni-
kõ kiemelte a Landorhegyi-iskola
úttörõ szerepét a program beveze-
tésében. Polgár Judit pedig többek
között arról szólt, hogy küldetésé-
nek tekinti a digitális korra felké-

szült, rendszerben és kreatívan
gondolkodó gyermekek nevelését,
akik a holnap gyõztesei. 

Az iskola tanulóinak látványos
mûsorát követõen sor került a re-
ferenciaiskolai oklevél aláírására.

SAKKPALOTA KÉPESSÉGFEJLESZTÕ PROGRAM
POLGÁR JUDIT A LANDORHEGYIBEN

A Zalaszám ZAC dobóiskola
másik versenyzõje – Aczél Norbert
– súlylökésben 14,34 m-es lökés-
sel döntõbe került, ahol 5. lett.

* * *
Budapesten, az atléták orszá-

gos fedett pályás szeniorbajnoksá-
gán a 35 év felettiek között
Góczánné Tóth Zsuzsa (Zalaszám
ZAC, felkészítõ edzõje Góczán Ist-
ván) elõbb 8,71 mp-es idõered-
ménnyel megnyerte a 60 m-es sík-
futás döntõjét, majd 33,11 mp-es
idõeredménnyel a 200 m-es síkfu-
tás gyõzteseként állhatott a dobo-
gó legfelsõ fokára. 

* * *
Szombathely volt a házigazdája

a felnõtt és ifjúsági téli országos
dobóbajnokságnak.

A még csak elsõ éves junior
Veiland Violetta a felnõttek mezõ-

nyében élete legjobb eredményét
produkálva 13,88 m-es teljesít-
ménnyel felállhatott a dobogó 3. fo-
kára. A felnõtt diszkoszvetõk me-
zõnyében a még csak 17 eszten-

dõs Takács Dóra 41,38 m-es leg-
jobb dobásával a 6. helyen végzett.

Az ifjúságiak bajnokságán Ta-
kács Dóra 42,47 m-es teljesít-
ménnyel nyerte a diszkoszvetést,
súlylökésben pedig 13,31 m-es
eredménnyel ezüstérmet szerzett.
A 16 éves Zsoldos Viktória disz-
koszvetésben 31,98 m-es teljesít-
ménnyel bronzérmet nyert élete el-
sõ ifjúsági bajnokságán. 

A Szombathelyen megrendezett junior-ob-n Veiland Violetta, a
Zalaszám ZAC atlétanõje 13,57 m-es legjobb lökésével fölényes
gyõzelmet aratott a súlylökõk mezõnyében. Másik versenyszámá-
ban 34,80 m-ig repítette a diszkoszt. Ezzel a teljesítménnyel
bronzérmet szerzett.

EGERSZEGI ATLÉTÁK AZ OB-KEN

Zalakerámia ZTE KK–
KTE-Duna Aszfalt 86-69
(31-14, 17-19, 21-19, 17-17)

NB I-es férfi kosárlabda-mér-
kõzés. Zalaegerszeg.

Balatoni Vasas–ZTE ZÁÉV
4:4 (3295-3263)

Szuperligás nõi tekemérkõ-
zés, Siófok.

ZTE FC–Mezõkövesd Zsóry FC
0-1 (0-1)

NB II-es labdarúgó-mérkõzés.
Zalaegerszeg.

ZTE Angels–NTE 1866
2-0 (1-0)

NB II-es nõi labdarúgó-mérkõ-
zés, Zalaegerszeg.

Diósdi TC-Select–Tarr
Andráshida SC 2-3 (2-2)

NB III-as labdarúgó-mérkõ-
zés, Diósd.

A HÉTVÉGE

SPORTEREDMÉNYEI

Szombathelyen rendezték
meg a nyugat-dunántúli regio-
nális úszóbajnokság elsõ for-
dulóját. Az EuropTec ZÚK spor-
tolói 11 arany-, 8 ezüst- és 8
bronzérmet szereztek.

EREDMÉNYEK:
Betlehem Dávid (2003-ban

született) 1500 m gyorson, 200 m
gyorson, 200 m pillangón aranyér-
mes, 200 m háton ezüstérmes lett.

Gergye Milán (2004) 200 m há-
ton, 200 m gyorson elsõ lett, 1500
m gyorson a harmadik helyen zárt.

Jakab Balázs (2007) 400 m
gyorson, 200 m háton, 50 m háton
aranyérmet szerzett, 50 m pillan-
gón ezüstérmes lett.

Aranyérmesek: Bedi Boglárka
(2006) 400 m gyors, Dóra Tóbiás
(2005) 400 m gyors, Paksa Borbá-
la (2008) 50 m gyors.

Ezüstérmesek: Betlehem Dor-
ka (2001) 1500 m gyors, Büky–
Erdõs Rozita (1999) 200 m pillan-

gó, 200 m gyors. Schefler Eszter
(2007) 400 m gyors, 50 m pillan-
gó, Horváth Réka (2005) 200 m
mell.

Bronzérmesek: Betlehem Dor-
ka (2001) 200 m pillangó, 200 m
gyors, Büky–Erdõs Rozita (1999)
1500 m gyors, Bedi Boglárka
(2006) 200 m mell, Horváth Iván
(2005) 400 m gyors, 200 m hát.
Dóra Csepke (2007) 50 m gyors.

ARANYESÕ SZOMBATHELYEN
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ZALASZENTIVÁNHOZ TARTOZÓ KISFALUD-HEGYEN HEGYI PINCE
GONDOZOTT TERÜLETTEL ELADÓ. ÉRDEKLÕDNI A 30/517-3189 TELEFONSZÁMON LEHET.

Zalaegerszegen, a Bíró Márton

utcában 52 m2-es, klimatizált tetõ-

téri lakás saját gépkocsibeállóval

eladó. Érdeklõdni: 30/646-4398.

Zalaegerszegen a Mártírok útján

2005-ben épített, 44,5 m2-es, egye-

di cirkófûtéses lakás, elektromos

kapuval ellátott saját gépkocsibe-

állóval eladó.

Érdeklõdni: 70/402-7964.


