A helyi érték

XXVII. évfolyam, 7. szám

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

2019. március 5.

 Kiváló minõségû víz és a klórszag megszûnésével jó levegõ a
medencetérben, ez az eredménye a zalaegerszegi Szent Rafael Kórházban megvalósult fejlesztésnek, ami a fizioterápiás
medence teljes vízgépészeti felújítását tette lehetõvé.

AZ ÁLDOZATOKRA EMLÉKEZTEK

– AL –

 A kommunizmus áldozataira emlékeztek az elmúlt héten a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. A rendezvényen a Terror Háza által készített, a kommunista diktatúráról készült filmet
is levetítették, majd az áldozatok emlékére gyertyát gyújtott
Balaicz Zoltán polgármester, Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott és dr.
Mentes László megyei fõjegyzõ. A megemlékezés után a résztvevõk a Kosztolányi utcai Gulag-emlékmûnél mécseseket helyeztek el.

A beruházás a város legszélesebb körû közadakozásából valósult meg, mondta dr. Halász Gabriella fõigazgató, emlékeztetve arra, hogy a fizioterápiás medence
felújítását hároméves adománygyûjtés elõzte meg a kórház alapítványa, az Ispita Alapítvány javára.
Ez tartalmazza az szja 1 százalékos felajánlásokból beérkezett összegeket és azokat a pénzadományokat, amelyekkel gazdasági társaságok, magánszemélyek és alapítványok járultak hozzá a fejlesztéshez.
(Folytatás a 3. oldalon.)

MÉCSESEKET HELYEZTEK EL A GULAG-EMLÉKMÛNÉL

A FELÚJÍTÁS HATÁSA

A FIZIOTERÁPIÁS MEDENCÉRE

Az emléknapon Balaicz Zoltán mazott a polgármester, majd így
polgármester ünnepi beszédében folytatta: – Sokan kérdezik, mi érhangsúlyozta: közösen emléke- telme tanítani történelmünknek

VÁROSTÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEK A KÖZÉPKORBÓL
RÉGÉSZETI ÉS LEVÉLTÁRI EREDMÉNYEK EGY KÖTETBEN

 A város középkori történetét foglalja össze az a készülõ kiadvány, mely a tervek szerint ebben az évben jelenik meg az
Egerszegi Füzetek sorozat részeként. Az „Egurscug birtoktól
Egerszeg végvárig” címû könyv szerzõi, dr. Bilkei Irén fõlevéltáros
és dr. Vándor László régész, évtizedek óta kutatják a témát.
– pánczélPetra –
A kötet érdekessége és újdonsága abban rejlik, hogy a Zala Megyei Levéltár és a Göcseji Múzeum egykori igazgatói – immár
nyugdíjas kutatóként – arra vállalkoztak, hogy a levéltári források és
az eddigi régészeti feltárások
alapján összegezzék mindazt, ami
Egerszeg középkoráról és kora újkoráról (vagyis a 13–17. század
közötti idõszakról) tudható. De a
könyv néhány új elméleti megközelítéssel is szolgál. A részletekrõl
a szerzõkkel beszélgettünk.
Bilkei Irén és Vándor László bevezetésképpen elárulták: a város

nem bõvelkedik túl sok középkori
épületben vagy épületmaradványban, és nagyon kevés a tárgyalt
korszakból származó levéltári forrás is. Tréfásan és kissé lesarkítva
úgy fogalmaztak, hogy a házak zöme akkoriban nem téglából épült,
ezért megsemmisült, írott forrás
meg jórészt csak akkor keletkezett, ha szõlõbirtokok tulajdonlásáról volt szó, vagy ha valami „zûr” –
peres ügy – támadt. De ezekrõl
majd késõbb.
– A belváros területén nincs ma
is álló középkori épület. Amit a felszínen mindösszesen láthatunk,
az a nagytemplom mellett elõkerült temetõkápolna maradványa.

Ennek ellenére az elmúlt évtizedek régészeti feltárásaiból viszonylag pontosan be tudjuk határolni a város egykori kiterjedését,
sõt azt is, hogy hol élhettek a tehetõsebb emberek, és hol az iparosok – mondja Vándor László. – Tudunk még középkori épületekrõl,
de azok a föld alatt vannak. Ilyen
például a város korábbi temploma,
ami a nagytemplom alatt található,
és a 16. századi püspöki udvarház, mely fölött most a törvényszék épülete áll. Ezenkívül több
feltárás eredményeképpen a
16–17. századi végvár helyzetét is
meg tudjuk határozni. Legutóbb
pedig a múzeum mellett végzett
ásatáson elõkerültek azok a téglaégetõ kemencék is, melyek minden bizonnyal a korabeli templom
bõvítéséhez szükséges építõanyagot állították elõ.
Ami a város középkori kiterje-

dését illeti: a mai nagytemplomtól
nagyjából a Petõfi utcáig volt beépített a terület. Ezen kívül a
Csány tér környékérõl kerültek elõ
középkori leletek, házcsoportok. A
régész a belváros területén talált
kerámiákból és más leletekbõl arra következtet, hogy a mai mozi
épületének környékén tehetõsebb
emberek éltek, a Dísz tér vonalában pedig a tûzzel dolgozó iparosok laktak. Amolyan biztonsági okból õket igyekeztek az akkori település szélére költöztetni.
– Az egerszegi végvár kialakulását zárófejezetnek szánom, annál
is inkább, mert a vár 1600 utáni
(vagyis a kanizsai vár eleste utáni)
szerepével kapcsolatban nagyon
sok tanulmány jelent már meg. A
vár 1500-as évekbeli kialakulása viszont kevéssé publikált. A könyvben most erre teszek kísérletet.
(Folytatás az 5. oldalon.)

zünk meg azokról a zalaegerszegiekrõl és rajtuk keresztül minden
egyes emberrõl, akik a kommunista diktatúra áldozataiként haltak igazságtalan és idõ elõtti halált.
– A kommunizmus pártkatonái
nem ismertek kegyelmet, nem válogattak sem módszerekben, sem
áldozatokban.
Rémuralmukba
minden belefért, a koncepciós perektõl a kitelepítésekig, az ’56-os
forradalom leverésétõl és megtorlásától a megfigyelésekig, az éjszakai rajtaütésektõl a munkatáborokig, az elhurcolásig – fogal-

ezen eseményeit a fiataloknak, hiszen õk „akkor még nem is éltek”.
Hogyan érthetnék meg, mi is zajlott az országban és a világban
abban az idõben.
Balaicz Zoltán szerint ilyen
kérdést nem szabad feltenni,
mert nem csupán ártatlanok millióit végezték ki, másról is szó
van. Ilyen a hagyományok megsemmisítése, a gyökerek kitépése, igaz emberi értékek megsemmisítése, az igazságosság, a
szeretet alapjaiban történõ megkérdõjelezése.
(Folytatás a 3. oldalon.)

IKERLÁNG-SZERELEM
5. OLDAL
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Közélet

BABABARÁTBÓL CSALÁDBARÁT HA LÁTSZIK AZ EMBEREKEN AZ ÖRÖM
FELÚJÍTJÁK A SZÜLÕSZOBÁKAT ÉS A GYERMEKÁGYAS RÉSZLEGEKET SÁNDOR DÉNES GYÖRGY (7 VK.): FONTOS A SZÜLÕVÁROSOM

 Felújítják a gyermekágyas részlegeket, a szülõszobákat, valamint új eszközöket szereznek be a zalaegerszegi Szent Rafael
Kórházban. A családbarát szülészet kialakítását szolgáló beruházást az Emberi Erõforrások Minisztériumától elnyert közel 161
millió forint támogatásból valósítják meg jövõ év közepéig.
–AL–
A hírt dr. Halász Gabriella fõigazgató jelentette be sajtótájékoztatón. Mint mondta, ez a fejlesztés nem elõzmény nélküli, hiszen a zalaegerszegi intézmény
elsõk között lett az országban ba-

ják elsajátítani az édesanyák. A
szülõszobákat is korszerûsítik. Az
egyetlen kétágyast átalakítják egyágyassá, hiszen fontos szándék,
hogy az esemény intimitásának
megfelelõen történjen a szülés,
akár a családtagok támogatásával.

Dr. Halász Gabriella, dr. Buzogány Mária, Balaicz Zoltán, Vigh László,
dr. Pál Attila, dr. Vajda György és dr. Gárdos László

babarát kórház. Az elmúlt évtizedekben sikerült fenntartani ezt a
minõsítést, melyhez képest jelentõs ugrást jelent a családbarát
szülészet kialakítását szolgáló pályázat megvalósítása. Az elnyert
összegbõl több mint 107 millió forintot fordítanak a gyermekágyas,
benne a koraszülött gyermekágyas részleg felújítására. Ennek
köszönhetõen emberibb, természetesebb és biztonságosabb körülmények között lehetnek majd
együtt az anyák csecsemõikkel. Új
tejkonyhát alakítanak ki, illetve egy
másik helyiséget, ahol az anyatejes táplálást segítõen a fejést tud-

A gyermekágyas részlegek
eszközfejlesztésére közel 20 millió
forintot költenek; ágyakat, bababölcsõket, elektromos mellszívókat, újraélesztõ asztalt szereznek
be többek között. A szülõszobákra
33 millió forint jut. Új, korszerû
szülõágyakat helyeznek el, illetve
olyan monitorrendszert állítanak
be, ami nagymértékben javítja
majd a szülés biztonságát.
A zalaegerszegi kórházban
évente mintegy 1300 gyermek jön
világra. A szülések többsége
komplikációmentes, de vannak
helyzetek, amikor szükség van a
kórházi környezetre, hangsúlyozta

dr. Vajda György, a szülészet-nõgyógyászat osztályvezetõ fõorvosa. A családbarát szülészet ezt a
kettõt ötvözi, hiszen jelen van a
szakmaiság, másrést a méltó, intim környezet, tette hozzá.
Dr. Gárdos László, a gyermekosztály fõorvosa azt emelte ki, hogy
a zalaegerszegi ma is azon kevés
kórházak egyike, ahol a koraszülött, 1500 grammnál kisebb súlyú
csecsemõkkel is egy szobában lehetnek az édesanyák. Most ezek a
helyiségek újulnak meg és válnak
családbarátabbá, ahol az apák is
részesei lehetnek a csecsemõik
gondozásának a több hónapos kórházban tartózkodás idején.
Vigh László országgyûlési képviselõ azt hangsúlyozta, fontos,
hogy a kismamák jó érzéssel távozzanak haza kórházból, ami
szülési kedvükre is pozitívan kihathat. Magyarországon kormányzati
szándék, hogy több gyermek szülessen. Ennek egyik feltétele a 21.
századi körülmények megléte a
kórházakban.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke úgy vélekedett,
hogy a szülések számának növeléséhez olyan gazdasági környezetet kell teremteni, amelyben a
gyermekeket vállalók biztonságban érezhetik magukat.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere azt fûzte hozzá,
hogy a sokáig 60 ezres lakosú városban a lélekszám 59 ezerre
csökkent. 2016-ban kedvezõ változás történt, hiszen több gyermek
született a korábbi évekhez képest. Azóta évrõl évre növekszik
az újszülöttek száma, igaz, kis
mértékben.

 A 7-es választókerület kiterjedése a város legnagyobb körzete,
a Landorhegy déli részén inkább társasházas övezet, vannak sûrûn lakott családi házas részek és egészen ritkán lakott területek
is. Kiterjedése a Landorhegy, Becsali, Bazita, Ebergény, Egerszeghegy, Alsóerdõ, Gálafej, Vakaroshegy, Cimpóhegy, Besenyõ
öreghegy és az általuk körbe határolt területeket öleli fel – mutatja be körzetét Sándor Dénes György önkormányzati képviselõ.
– V. Zs. –
– Büszke vagyok erre a körzetre,
hiszen a város kiemelten szép területe. Sokféle embert képviselhetek,
sok-sok feladatban. Mindig nagy
boldogság, amikor sikerül elintézni
valamit, ami az itt élõk mindennapjait jobbá, könnyebbé teszi, és látszik az embereken az öröm. Ez
megfizethetetlen. Mindig fontos volt
számomra a szülõvárosom, és fõleg az, hogy nem csak figyelemmel
kísérhetem a fejlõdését, hanem magam is tehetek érte – teszi hozzá.
A legfontosabb projektekrõl szólva elmondja: megvalósult a Kodály
Úti Óvoda fejlesztése. Eredetileg 97
millió forint volt betervezve, de az
építõipari drágulás miatt jelentõsen
megnövekedtek a költségek, és végül 134 millió forintot költöttünk a
fejlesztésre. Szerencsére remek
munkát végzett a kivitelezõ, így az
óvoda 40. születésnapjára el is készült a munka. Másik jelentõs volt a
környéken a Kodály pihenõpark is.
Az elhanyagolt területen, a Kodály
utca, Egry József utca és a
Landorhegyi úttal körbehatárolva
egy, a kornak megfelelõ park került
kialakításra. Három év elõkészítõ
munka után tavaly elkezdõdött a kivitelezés, elkészült a focipálya, a
drótháló felújítása, a térköves sétány kiépítése, a pihenõterület kialakítása padokkal asztalokkal. Az idei
évben folytatódik a munka a közvi-

lágosítással, térfigyelõ kamerarendszer kiépítésével, játszóeszközök
felszerelésével és további parképítési feladatokkal. Becsaliban egy
újabb járdaszakasz készült el, nehéz munka volt, mivel a nagy szintkülönbség miatt támfal építésére
volt szükség és közmûkiváltási feladatok is nehezítették a projektet.
Az egyik legveszélyesebb kanyar is
járdát kapott. Idén egy újabb szakaszt tervezünk elkészíteni.
Sándor Dénes György beszámolt arról is, hogy Egerszeghegyen
buszmegállócsere történt, Ebergényben útaszfaltozást csináltak,
ugyanúgy, mint Egerszeghegyen.
Gálafejen, a Széna tér körüli fejlesztések is folytatódtak, az elmúlt évben jelentõs földmunkát végeztek.
Cimpóhegyen pedig közvilágosítás

fejlesztése történt meg. A körzetben
szinte megszámlálhatatlan apróbb
hibajavítások történtek. Mint a képviselõ mondja, nagyon aktívak a lakók, sok javaslattal és észrevétellel
keresték és keresik meg, ez segíti a
munkáját.
Feladat van bõven. A Toposházi
út alsó szakaszának aszfaltozásához szükséges elõkészületek az elmúlt év végén megkezdõdtek, idén
kaphatja meg az út a szilárd burkolatot, a beruházás mintegy 140 millió forintba kerül. Ugyancsak tavaly
megtörtént a területvásárlás az
ebergényi sportpark kialakításához,
idén folytatódik a munka. Az alsóerdei rekreációs központ fejlesztésének közbeszerzése elindult, és a
Becsali járdaépítés is folytatódni
fog, úgyszintén a bazitai park terveztetése. A nagyobb projektek
mellett fontos szerepet kapnak az
emberek mindennapjait érintõ kisebb fejlesztések, javítások. A képviselõ továbbra is számít a lakosság
aktivitására, a jó kapcsolattartásra.
A közgyûlés több bizottságában
is dolgozik Sándor Dénes György,
ezeken kívül Zalaegerszeg MJV
informatikai tanácsnoka. Az oktatás
fontos része az életének, napi szinten foglalkozik informatikával, és
szívesen segíti a várost technológiai jellegû feladatokban. Elsõdlegesen egy német multinacionális telekommunikációs vállalatnál dolgozik,
informatikai, elsõsorban Cloud
megoldásokat tervez, amik a nagyvállalati kommunikációt és együttmûködést hivatott elõsegíteni.
– Szabadidõ? Szeretek kirándulni, utazni, fotózni, új kultúrákat megismerni. Ha tehetem, a családommal, barátaimmal töltöm szívesen
az idõmet.

ZENEI NEVELÉS AZ ÓVODÁKBAN

A zenei nevelés fontosságát emelte ki sajtótájékoztatóján Balaicz Zoltán polgármester, aki arról számolt be, hogy Laposa Julcsi
Népi hang-színek (Tél) kiadványát (CD-vel együtt) minden óvodai
csoport számára eljuttatja az önkormányzat. Mint fogalmazott,
egyre nagyobb igény van a népzenei hagyomány ápolására és átadására már gyermekkorban.
A Junior Prima Díjas népzenész-zenei mediátor elmondta: játékos elemekkel, élménypedagógiával, a foglalkoztatófüzet sokszínû segítségével foglalkozik a gyerekekkel. A bérletes óvodai hangversenyen eddig 680 gyerek vett részt. A programot tovább folytatják.
Laposa Julcsi hozzátette: csak pozitív visszajelzést kapott a
gyerekek, óvodapedagógusok és a szülõk részérõl.

ISPITA ALAPÍTVÁNY
Kérjük, adója 1%-ával támogassa
alapítványunkat
a Zala Megyei Kórház betegeinek gyógyulásáért!
Adószám: 19274391-2-20
Bankszámlaszám: 10104961-07114362-00000000
Felajánlásukat a fizioterápiás medence felújítására
gyûjtjük.
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Aktuális

ISMÉT SZÍNPADON A REFLEX HELYTÖRTÉNETRÕL, KÜLFÖLDJÁRÁSRÓL
TUDOMÁNYOS DIÁKKONFERENCIA AZ ADYBAN

KIÁLLÍTÁS ÉS ELÕADÁS A VMK-BAN

 Volt egyszer egy... Reflex Színpad címmel kiállítással és elõadással is készültek a legendás zalaegerszegi amatõr színház
társulatának egykori tagjai. A Keresztury VMK-ban rendezett esten szinte mindenki megjelent, aki annak idején valamilyen formában kötõdött a csapathoz.

ternatív csoportosulás lévén – a
korszak politikai légköre is hatott.
Hol féltek a hatalomtól, hol nem,
hol alkudoztak velük, de megalkuvók soha sem lettek. Inkább azt
tették mindig, amit igaznak hittek.
– pet –
Az elõadás elõtt Merõ Béla elpótló szerepük volt a város kultumondta: nem nosztalgiázni gyûltek
rális életében.
2018-ban Merõ Béla rendezõ, a
Egy életstílus és egy filozófia most össze, hanem kicsit szembeReflex alapítója és vezetõje már volt reflexesnek lenni – mondta a nézni azokkal a dolgokkal, amikegy kötetben összefoglalta a társulat történetét. Az anyaggyûjtés
és könyvírás közben érlelõdött a
gondolat, hogy több évtizedes kihagyás után jó lenne ismét színpadra állniuk. A VMK Cafféban
rendezett elõadás mellett egy kiállítást is rendeztek, mely egykori fotók, újságcikkek, plakátok és más
relikviák segítségével idézi fel a
Reflex legszebb éveit.
A tárlatnyitón köszöntõt mondott Balaicz Zoltán polgármester,
aki szerint az 1970-ben alakult, és
1990-ig mûködõ amatõr társulatnak komoly szerepe volt abban,
hogy Ruszt József 1983-ban szinte zökkenõmentesen tudta létrehozni a Hevesi Sándor Színházat,
hiszen – ahogy fogalmazott – a
beavatást már elvégezték Merõ
Béláék. Nemcsak érdeklõdõ kö- kiállítást és az estet megnyitva ben egykor hittek. Úgy érzi, sok dozönséget „neveltek ki” az évek Szabolcs Péter szobrászmûvész, lognak ma is aktualitása van. Így
alatt, hanem az alternatív színpad aki mindig aktív támogatója volt a nem véletlen, hogy az est folyamás mûvészi kezdeményezések- társulatnak. (Volt, hogy egyik elõ- mán József Attila Szabad ötletek
nek (zenekarok létrejöttének, kép- adásukhoz egy trónust is faragott, jegyzékének új, „reflexes” adaptázõmûvészeti tevékenységeknek) csak úgy kedvtelésbõl.) Hozzátet- ciója is mûsorra került. Az est elsõ
is indikátora volt. Komoly és hiányt te: a Reflex mindennapjaira – al- részében pedig szóló produkciókat
láthatott a népes közönség, valamint egykori elõadásaik prózai és
zenei elemeibõl is válogattak.

A FELÚJÍTÁS HATÁSA

ÁLLÁS
ZALAEGERSZEGRE

retnék folytatni, bízva támogatásokban, hiszen a 45 köbméter térfogatú medencére, a medencetérre és az öltözõkre egyaránt ráfér a
korszerûsítés.
A sajtótájékoztatón a fizioterápiás osztály és a betegek nevében
Gombosné Papp Judit osztályvezetõ mondott köszönetet. Bognár
Tamás, a kórház fõmérnöke ismertette a felújítás során elvégzett feladatokat. Többek között elmondta,
hogy a tartályoktól kezdve a csõvezetékig mindent kicseréltek. A
rendszerben az eddigi kettõ helyett ötfajta vegyszer illetve egy
UV-csírátlanító biztosítja a megfelelõ vízminõséget.

EMLÉKEZTEK

(Folytatás az 1. oldalról.)
Szólt a kommunista diktatúra
máig tartó hatásáról és arról, hogy
a rendszerváltoztatásig sem hivatalosan, sem pedig nyilvánosan
nem lehetett emlékezni és emlékeztetni. „Az emléknap 2000-tõl létezik, túl sokáig hallgattunk és hallgattattak el” – fogalmazott a polgármester, majd személyes viszszaemlékezései után úgy fogalmazott: „bízom benne, hogy a mi
nemzedékünk és az utánunk jövõ
generációk helyreállítják az értékek rendjét, és a múltunkat nem
felejtve közösen formáljuk hazánk
és városunk sorsát”.
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Út a munkaerõpiacra
EURES Információs Fórum
TÉMA:
Tájékoztatás a biztonságos uniós munkavállalással
kapcsolatos tudnivalókról álláskeresõk részére

8360 KESZTHELY, BERCSÉNYI ÚT 2/A.

TÖBB FÕ
TAKARÍTÓT

Részvételi szándékát 2019. március 11-ig
a nemeth.alexandra@zala.gov.hu e-mail-címre jelezze!

azurfmkft.hr@gmail.com

ségeiket is próbára tegyék a konferenciák által.
Vadvári Tibor alpolgármester
köszöntõjében szintén ennek fontosságát hangsúlyozta. A diákok a
tudományos munkával, saját gondolataik megjelentetésével olyan
készségeket sajátíthatnak el,
amelyeket jól tudnak majd hasznosítani a késõbbi tanulmányaik, illetve kutatásaik során.

A konferencián hat elõadás
hangzott el a zalaegerszegi Zrínyiés a Kölcsey-gimnázium, a nagykanizsai Batthyány-gimnázium,
valamint a Keszthelyi Közgazdasági Szakgimnázium diákjainak
köszönhetõen. Tervek szerint kötetben is megjelennek a diákok által feldolgozott témák, melyeket
Nagykanizsán és Keszthelyen is
elõadnak hamarosan.

FELHÍVÁS ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI
ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉRE
 Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 2017. április 13-i ülésén együttmûködési megállapodást
kötött a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvánnyal a zalaegerszegi felsõoktatási intézményekben tanuló hallgatóknak adható felsõoktatási ösztöndíj támogatás bizto-

A Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány a mai nappal pályázati felhívást tesz közzé felsõoktatási ösztöndíj támogatás elnyerésére.
A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót a mintatantervben meghatározott képzési idõig,
de legkésõbb az attól számított egy évig illeti meg. A tanulmányi idõbe nem számítanak bele a külföldön végzett tanulmányok, valamint a hivatalosan igazolt rendkívüli események (így különösen
betegség, baleset) miatti halasztás idõszakai.
A pályázók köre:
felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a
a) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkezõ nappali tagozatos hallgató, aki a Pannon
Egyetem Mérnöki Kar Zalaegerszegi Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézetében mûszaki mérnök képzésen az elsõ diploma megszerzése érdekében BSc/BA képzésben
végzi tanulmányait,
b) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkezõ nappali tagozatos hallgató, aki Zalaegerszeg város közigazgatási területén mûködõ, bármely államilag elismert felsõoktatási intézményben (BGE GKZ, PTE ETK ZKK) az elsõ diploma megszerzése érdekében BSc/BA,
vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait.
Az ösztöndíj mértéke, folyósítása:
• A pályázók köre a) pontjában meghatározott esetben max. 15.000 Ft/hó
• A pályázók köre b) pontjában meghatározott esetben min. 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 tanulmányi félévenként egy összegben kerül sor a döntést követõ hónap 15. napjáig.
Az ösztöndíj igénylése:
• A felhívás a felsõoktatási ösztöndíj igénylésére félévenként kerül meghirdetésre, ennek alapján az ösztöndíjat félévenként kell megpályázni.
•

A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók jelen pályázat kiírását követõen a 2019. február
25–március 14. közötti idõszakban nyújthatják be kérelmüket a Zalaegerszeg Felsõfokú
Oktatásáért Közalapítványhoz. A postai úton feladott kérelmek esetében a feladás dátuma
a mérvadó, így a pályázatot legkésõbb március 14-én postára kell adni. A pályázati kiírás közzétételét megelõzõen és a kérelmek benyújtási határidejét követõen beadott kérelmek elutasításra kerülnek.

•

A pályázók köre (a) és (b) pontjában meghatározott hallgatók formanyomtatványon nyújthatják be kérelmüket, melyhez csatolni kell a felsõoktatási intézmény által kiállított, a kérelem benyújtásakor érvényes hallgatói jogviszony igazolást, az elõzõ félévrõl a lezárt leckekönyv hiteles másolatát.

KESZTHELYI IPARTESTÜLET

Idõpont: 2019. március 13. 10–11 óráig

Megváltozott
munkaképességûek
jelentkezését is várjuk!

Dúcz Mihály pedagógus, az
Ady-iskola Izsák Imre Alapítványának képviselõje, a konferencia
szervezõje elmondta, a mostani a
tizedik rendezvény, amelyen hatodik alkalommal történelmi kutatásaikról tartanak elõadásokat a diákok. A másik négy rendezvény természettudományi témakörökben
zajlott. Kiemelte, a tehetséggondozás ezen formája régmúltra tekint vissza, ami ritka a középiskolákban. Ennek lehetõségét éppen
azért adták meg, hogy a diákokat
tudományos munkára ösztönözzék, továbbá hogy elõadói képes-

HELYSZÍN:

KERESÜNK

KORREKT BÉREZÉS,
CÉGES BUSZJÁRAT!

– AL –

sításáról, melyhez az anyagi forrást továbbra is ZMJV Önkormányzata biztosítja.

A FIZIOTERÁPIÁS MEDENCÉRE
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az önkormányzattal karöltve
szervezett két évvel ezelõtti jótékonysági fõzésen közel négymillió forint gyûlt össze erre a célra,
amit tavaly a Zala Megyei Kormányhivatal munkatársai is támogattak több mint 1,7 millió forinttal. A fõigazgató kiemelte a két jótékonysági estet is, melyen a kórház orvosai, szakápolói léptek fel.
Mint mondta, ezek megrendezése komoly közösségformáló erõként is megmutatkozott az intézményen belül. A jótékonysági estek sikere érdekében a város lakossága is igazi közösségként
mozdult meg.
A jelentõs használat következtében az elmúlt években eléggé
elavult a medencetér és vízgépészet. Az Ispita Alapítvány ezért
már öt évvel ezelõtt fontolóra vette a felújítást, fûzte hozzá az elhangzottakhoz Eichinger Attila kuratóriumi elnök. Miután a vízgépészet a medence lelke, döntöttek
úgy, hogy ennek rekonstrukciója
élvezi az elsõbbséget. A felajánlásokból és az adományokból 19
millió forint gyûlt össze, amit az
alapítvány saját keretébõl kiegészített 20,3 millió forintra. Ez elegendõnek bizonyult a beruházás
megvalósítására. A munkát sze-

 Tizedik alkalommal tartottak
tudományos diákkonferenciát a
zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola és Gimnáziumban.
Az ismeretterjesztõ rendezvényen megyeszékhelyi, keszthelyi és nagykanizsai középiskolások számoltak be saját történelmi kutatásaikról.

A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány
Karrier irodáiba kell eljuttatni postán vagy személyesen
hétfõ–csütörtök 8.00–16.30 óra között
péntek
8.00–14.00 óra között
Landorhegyi u. 33. (hétfõ, szerda, péntek) és Gasparich M. u. 18/A (kedd, csütörtök)
Információ kérhetõ a karrier@zalaegerszeg.hu e-mail-címen, illetve Facebook-oldalunkon is.
A formanyomtatvány letölthetõ a Közalapítvány honlapjáról az alábbi elérhetõségen:
http://zfok.zalaegerszeg.hu/karrier-iroda/osztondijak
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SISSI A VÁROSBAN JÁRT
EGY TÚLÉLÕ CICA KALANDJA ÉS AZ EMBERI ÖSSZEFOGÁS

 A közelmúltban egy eltûnt cica
felbukkanásai, feltûnõen barátságos viselkedése és szívszaggató
segítségkérése tartotta lázban a
városban azokat, akik személyesen találkoztak vele, illetve látták
a fotóját a közösségi oldalon. Miközben napi szinten sokkoló állatkínzások és elhagyott, kidobott négylábúak elszomorító történetei jönnek szembe velünk,
most a jószívû emberek összefogásáról, segítõ szándékáról és
happy endrõl szól a sztori.
– B. K. –
Sissi, a hétéves cicalány a
Nemzetõr utca végén tûnt fel egyik
februári este. A lakók segítõ szándéka, simogatás, etetés, befogadás kísérletek mellett Végh Tímea
fotót is készített a feltûnõen barátságos állatról, és a közösségi oldalon keresztül elkezdõdött a gazdikeresés. A kép közel 400 megosztással indult útnak a megoldás
reményében. Közben sárhidai otthonuk környékén elkeseredve várták haza esténként a cicát.

– Sissi hét éve él nálunk, bántalmazott, befogadott kiscicaként
került hozzánk, és még sohasem
fordult elõ, hogy estére ne jött volna haza – mondja Németh Zsuzsanna, aki több napi várakozás
után, már-már kezdte feladni a reményt. – Már gyertyát is gyújtottam
és próbáltam elfogadni, hogy baj
van. Aztán amikor az interneten
megláttam a fotóját, azonnal a keresésére indultunk a párommal.
A történet érdekessége, hogy a
fotó készítõje és a gazdik nem ismer-

ték egymást, mégis rájuk talált az információ. – Közben egyre többen
aggódtak a cicáért, akit néhány nap
múlva a Landorhegyen, majd a Pázmány Péter utcában és a Berzsenyi
utcában is lencsevégre kaptak, etettek, simogattak, védelmeztek.
– Miután éjszakába nyúlóan hiába kerestük Sissit a Nemzetõr utcában, ismét csalódottan tértünk
haza. Majd jöttek a képek, videók
ismeretlen, de jószándékú emberektõl a város különbözõ pontjairól.

Volt, aki Google-térképet készített
a haladási irányáról, és elküldte
nekünk, mi viszont továbbra sem
találtuk meg õt, csak a nyomában
jártunk. Végül több mint egy hét
után ismét jött a kérdés: „Ez nem a
te cicád?” a fiatal hölgytõl, aki érkezésünkig végül is befogta Sissit –
mondja Zsuzsa. – Az továbbra is
rejtély, hogyan került a macska a
városba. Viccesen azt szoktam
mondani, hogy valószínûleg meghallotta, amikor az ivartalanítására
kértem idõpontot az orvostól.
– Viccen kívül nagyon értelmes
állat – teszi hozzá a férj, Németh
Csaba. – Ezenkívül nagyon éber,
élelmes, bátor és ragaszkodó. Biztos ennek köszönheti, hogy túlélte
a kalandot. Felismeri a jó embereket és kitart mellettük. Egy csoda,
amit az emberek érte tettek és példa is arra, hogy milyen jó célokra
is lehet használni az internetet.
Sissi egyébként már több életét is
feláldozta. Az egyiket kölyökkorában, a másikat, amikor kölykeit
védte a kóbor kutyáktól, akik átharapták a tüdejét és orvosi csodaként õ is és a kicsinyei is túlélték
az esetet. Õ ilyen. Egy túlélõ. Jelenleg hét felnõtt utódjával él nálunk és mindannyian jó barátságban vannak a németjuhászunkkal.
Sissi a nagy kalandot és a vele
járó sokkot két nap alvással pihente ki, azóta túl van az ivartalanításon is és puszil mindenkit.

TISZTELT ADÓZÓ!
Kérjük, adója 1%-ával támogassa
a ZALAI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNYT!
Fõbb tevékenységeink:
• hátrányos helyzetû, tehetséges gyermekek támogatása
• kedvezményes gyermektáboroztatás
• „Gyermekekért” egyéni és közösségi díj adományozása
További tájékoztatást kérhet az alábbi elérhetõségek valamelyikén:
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47–51.
Tel.: 92/312-770, 06-30/8248-348
www.gyorokiifitabor.hu • info@gyorokifitabor.hu

Adószámunk: 19270366-2-20 • Köszönjük!

BEJELENTKEZÉS:

06-30/652-7425
Zalaegerszeg 10 km-es körzetében kérésre házhoz megyek!
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VÁROSTÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEK A KÖZÉPKORBÓL IKERLÁNG-SZERELEM
RÉGÉSZETI ÉS LEVÉLTÁRI EREDMÉNYEK EGY KÖTETBEN

(Folytatás az 1. oldalról.)
Persze Egurscug 1247-es elsõ
írásos említésétõl kezdve sok idõ
telt el a végvár létrejöttéig. A régészeti kutatások eredményeit sok
esetben alátámasztják, vagy éppen kiegészítik az írásos források.
Bár, mint azt Bilkei Irén mondja:
ahogy középkori épületekben
nem, úgy oklevelekben sem nagyon bõvelkedünk. Ráadásul a levéltári források nem mindig helybõl kerülnek elõ: van, hogy a
veszprémi levéltárban vagy az Országos Levéltár adatbázisában,
esetleg különbözõ okmánytárakban találni érdekességeket. De a
mezõvárosok kutatásával és a fogalom megközelítésével kapcsolatban is vannak újdonságok.
– A város elsõ írásos említésének idejét, vagyis az 1247-es évszámot bizonyára sokan ismerik,
hiszen rendszeresen megemlékezünk errõl az évfordulóról. Ritkábban esik szó azonban arról az
1266-os oklevélrõl, melyben az áll,
hogy IV. Béla a veszprémi püspök
birtokába adja Egerszeget. Pedig
ez is fontos dátum, hiszen a püspök ezzel a város kegyura lesz –
folytatja Bilkei Irén.
Hozzátette: mélységében próbálta az írásbeliséget vizsgálni,
ami azért is érdekes, mert írott források ott jöttek létre legelõször,
ahol a szõlõbirtokokat kellett regisztrálni. A város környékén pedig bõven akadtak ilyenek. A
fõlevéltáros utalt arra is, hogy bizonyára sokak elõtt ismert

Egerszeg mezõváros jellege: a
források a 15. századtól már egyértelmûen oppidumként említik a
települést. A fogalommal kapcsolatban azonban vannak új megközelítések. A régi kutatásokban a

mezõvárosokat a jogi helyzetük
alapján vizsgálták. Ez tényleg egy
konkrét jogi státuszt jelentett,
vagyis az nem volt meghatározva,
hogy mi is a mezõváros pontosan.
Sokan máig úgy értelmezik, hogy
afféle mezõgazdasági településrõl
van szó, pedig sokkal inkább jelent
„mezõn állót”, vagyis olyan várost,
ami nincs fallal körülvéve.
– Az új kutatások ma már nem
feltétlenül a jogi helyzetbõl, hanem
a mezõvárosok funkciójából indulnak ki, és ennek alapján rangsorolják is az egyes településeket.

Egerszeg nyilván nem került elõkelõ helyre a rangsorban, a jelentõségét mégsem kell alábecsülni.
A környék egyik fontos piacközpontja volt, így sok embert és sok
árut vonzott. Gyakorlatilag már a

14. század közepétõl volt hetivásár-tartási joga.
A történész érdekességképpen
azt is elárulta: a középkori iratok jó
része akkor keletkezett, ha valamilyen zûrös eset – birtokviszonnyal
kapcsolatos adásvételi konfliktus,
vagy más peres ügy – adódott.
Egy 1446-os irat szerint Pálóci
László országbíró egy szõlõhegyi
konfliktus rendezésére még párbajt is elrendelt, ami akkor már ritkaságnak számított. A párbaj
eredményérõl már nincs adat.
– Sajnos nem mindig sikerül

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS ÖNZETLENSÉG
KÖTETBEN A VÖRÖSKERESZT TÖRTÉNETE
 A Vöröskereszt 19. századi létrejöttérõl, majd magyarországi és
zalai kialakulásáról, valamint történetérõl esett szó a minap a Deák
Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban rendezett kötetbemutatón.
– pet –
Kovács Tibor, a szervezet egykori elnöke tizenhat éven keresztül
kutatta a Vöröskereszt megyei
múltját, kitartó munkájának eredményeképpen már két könyv is
napvilágot látott. A szerzõnek
2008-ban Vöröskeresztes élet Zala vármegyében 1881–1945 címmel jelent meg kötete, 2018-ban
pedig követte a folytatás: a Hittel
és alázattal. Vöröskeresztes élet
Zala megyében 1945–2016 címû
kiadvány, mely a legfrissebb kutatások eredményét gyûjti össze.
Mint azt a házigazda intézmény
nevében Kiss Gábor könyvtárigazgató elmondta: Kovács Tibor leg A Kanizsa Fotóklub tagjainak
alkotásaiból nyílt kiállítás a
Keresztury VMK Gönczi Galériájában. Az 1956-ban alakult,
nagy múltú egyesületnek ez az
elsõ bemutatkozása Zalaegerszegen. A szervezet 17 alkotója,
mintegy félszáz mûvel vesz
részt a csoportos tárlaton.
– pet –
A kiállítást Varga Szilárd, a klub
elnöke nyitotta meg. Mint fogalmazott: a szervezet célja az, hogy a
fotózást szeretõ és ûzõ emberek
közösségre leljenek, illetve, hogy
inspirációkat szerezzenek és tanuljanak egymás munkáiból. Szeretnék arra is felhívni a figyelmet,
hogy napjaink „vizuális környezetszennyezése” ellenére nemcsak
tucatképeket lehet készíteni, hanem igényes alkotásokat is. Ehhez
nem is kell feltétlenül profi, vagyis
végzettséggel rendelkezõ fotósnak lenni.

ségét, pártatlanságát és egyetemességét.
A rendezvényen többek között
elhangzott: a szervezet alapvetõ
újabb könyve azért is érdekes, céljai nem változtak a kezdetek
mert a szervezet megyei történe- óta. Az önzetlenség, segítségnyújtén túl a II. világháború utáni hét- tás, rászorulók támogatása ma is
köznapok eseményeibe is betekintést nyújt, egészen napjainkig göngyölítve fel a szálakat. A kiadványba több száz fotó is került, színesítve ezzel a múltidézést.
A szerzõt a kötet lektora, dr.
Gyimesi Endre történész is méltatta. Mint fogalmazott: Kovács Tibor összes szabadidejét arra áldozta, hogy feldolgozza a szervezet múltját, mely sok nehéz idõszakot élt át az évtizedek alatt.
Bár a Vöröskereszt története mindig összefüggött az aktuális politikai hatalom mozgásterével, mégis
mindig meg tudta õrizni független-

olyan információkra bukkanni az
oklevelekben, amikre éppen kíváncsiak lennénk. Például nem
tudjuk, hogy voltak-e céhek a középkori városban, de azt igen,
hogy szabók, mészárosok, molnárok éltek itt. Azt is csak saccolni lehet, hogy a 16. században mekkora volt a lakosságszám. Egy 1523-as
adóösszeírás 123 adózót említ,
ezt lehet a vélt családtagok számával megszorozni, tehát 1000 fõ
alatti településrõl beszélhetünk. A
sok kis apró adat, azonban mégis
sok mindent kirajzol a város középkori múltjával kapcsolatban –
mondja Bilkei Irén.
És, hogy mely ponton kapcsolódott össze leginkább a levéltári
és a régészeti munka? Fõleg a
már említett püspöki udvarház és
a korabeli templom bõvítésének
kapcsán, valamint a végvár történeténél. A régészeti kutatásokat itt
nagyon jól kiegészítették a levéltári források, illetve a fel nem tárt
épületek esetében (például a püspöki udvarház esetében) ráerõsítettek a régészek feltételezéseire.
A szerzõk elmondták: a történeti és régészeti fejezeteken túl –
melyek nemcsak Zalaegerszegre,
hanem 23 környezõ településre is
vonatkoznak –, tizenhárom dokumentummelléklet és várleltár is
kerül a készülõ kötetbe, mely jelenleg lektorálás alatt áll. Ha minden a terv szerint halad, néhány
hónap múlva a közönség is kézbe
veheti az új várostörténeti kiadványt.

fontos feladat. Ez utóbbinak köszönhetõ például a zalaegerszegi
hajléktalanszálló létrejötte is. De
véradó akciókra, életmód-tanácsadásokra, adománygyûjtésekre,
ételosztásokra is sor került megyeszerte az elmúlt évtizedekben.
Kovács Tibor hozzátette: a
könyv megjelenése összefogás
eredménye. Családjának, volt kollégáinak, valamint a könyvtár és a
levéltár munkatársainak egyaránt
köszöni, hogy segítették a kutatómunkában és az írásban.

MINDEN ESZKÖZZEL FOTÓZNAK
KANIZSAI ALKOTÓK A GÖNCZI GALÉRIÁBAN
A zalaegerszegi kiállításra egy éppúgy szerepelnek közöttük, nagyított felvételek, sõt mobiltelevegyes, sokszínû anyag gyûlt ösz- mint analóg technikával készült fonnal lõtt mûvek is. Ennek a soksze. Régebbi fotók és új munkák képek, digitális fotók, régi diáról arcúságnak oka az, hogy a klub
tagjai nem együtt dolgoznak, hanem egymás mellett, és mindenkinek megvan a saját technikája, stílusa és elképzelése. Így a most
bemutatott fotók között tájképek,
portrék, aktok, csendéletek, montázsok és izgalmas perspektívából
készített képek is vannak.
A klub elnöke elmondta: minden eszközzel fotóznak, ami alkalmas képrögzítésre. Mert nem az
számít, hogy mivel készült egy
adott kép, hanem hogy milyen lesz
a végeredmény.
A kiállítás március 20-ig látogatható.

KÖNYVBEMUTATÓ AZ APÁCZAIBAN

 A belülrõl széttépett ember és a széttépett közösségek korában, amikor a szeretet értéke, rangja lezuhant, ahogy fájdalmasan mélyponton van a Föld állapota is, a felemelkedésrõl, a megváltó szerelemrõl és a készülõdõ Aranykorról született egy fotókkal illusztrált verseskötet. Varga Csaba könyvbemutatójára az
Apáczai Könyvtárban került sor.
– b. k. –
Új mûfaj született a könyvvel, a
képvers, ahol a költemények tartalmát a képek teszik teljessé és
viszont. Egymást erõsítik az önmagukban is gyönyörû alkotások,
a képek adnak otthont a költõi szö-

is a galaxis ovális útja fordulópontjaihoz érkezik. Az ember életének
igazi értelme és megváltója pedig
a szeretet és szerelem emberré
válás. Ez biztosítja az átlépést a tû
fokán. A szerelem legmagasabb
formájáról, az ikerláng-szerelemrõl beszélt részletesebben, amikor

vegeknek. A könyv mérete sem
szokványos, a modern kor emberének világlátását, „szemüvegét”,
a monitort idézi.
A bemutató, ahol az egyébként
szociológus, filozófus író beszélgetõtársa Felföldi Zita volt, lelkiszellemi tanításul is szolgált a mûvészeti élmény felcsillantása mellett. Varga Csabának spirituális témában jelentek már meg mûvei,
az ember lelki-szellemi eredetének, mûködésének egyik tanulmányozója, a keresztény vallás alapos ismerõje. Többek között elmondta, bár a mostani földi tisztítási folyamat nem fájdalommentes, mégis olyan lehetõség, mely a
mai kor emberének ritka kiváltsága. Hiszen Aranykor, 13 ezer
évenként köszönt a világra, amikor

is az ember saját lelkének másik
felére talál rá. Mint mondja, ez
semmi máshoz nem hasonlítható
élmény, ami után, már „nincs kérdés”. Mindezt 300 ikerláng kapcsolatban élõ párral történt beszélgetés során szûrte le, s maga is
megtapasztalta, tapasztalja ezt a
magas fokú állapotot.
A könyv a felemelkedés útján
vezeti az olvasót. Olvasási praktikaként pedig azt javasolja a szerzõ, hogy mindenki ott kezdje a kötetet, ahol szeretné, és addig olvassa, amíg olyan sorokhoz nem
ér, amelyek mélyen megérintik.
Aztán aludjon minderre egyet.
Ezek a szavak lesznek azok, melyek az éppen aktuális állapotából
megmutatják, hogyan válhat szeretet emberré.

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI
TANFOLYAMAINK FOLYAMATOSAN INDULNAK

TAVASZI KRESZ-TANFOLYAMOK
INGYENES ELMÉLET – Ifjúsági kedvezmény
Ingyenes – legújabb – INTERAKTÍV kölcsön tankönyv,
gyakorló tesztrendszerhasználat

HELYSZÍN: ZALAEGERSZEG, OKTÓBER 6. TÉR 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

IDÕPONT: MÁRCIUS 13. (szerda) 15.00 óra és
ÁPRILIS 10. (szerda) 15.00 óra
RÉSZLETFIZETÉS!
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ:

www.ganzautosiskola.hu

TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05
VSM: E: 31,75–35,9%; FOR: 46,34–68%; ÁKÓ: 155,6–164,61%; ÁKK: 196,056–207,408
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ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK
OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATOT HIRDET

A HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZ

A GRIFF BÁBSZÍNHÁZ

IGAZGATÓI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE

IGAZGATÓI ÁLLÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

Foglakoztatás jellege:
– teljes munkaidõ. Az igazgató feladatát munkaviszonyban látja el, a Munka törvénykönyve vezetõ állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával.

Foglakoztatás jellege:
– teljes munkaidõ. Az igazgató feladatát munkaviszonyban látja el, a Munka törvénykönyve vezetõ állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– a színház mûvészeti, gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységének megszervezése, irányítása, ellenõrzése,
– az intézmény céljainak megfelelõ mûködés feltételeinek széles körû biztosítása,
– az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtása.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– a színház mûvészeti, gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységének megszervezése, irányítása, ellenõrzése,
– az intézmény céljainak megfelelõ mûködés feltételeinek széles körû biztosítása,
– az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtása.

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség (felsõfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelõ diploma vagy oklevél) vagy jogász, illetve közgazdász végzettség,
– büntetlen elõélet,
– legalább 5 év szakirányú (valamely elõadó-mûvészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelõ és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött) szakmai gyakorlat.

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség (felsõfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelõ diploma vagy oklevél), vagy jogász, illetve közgazdász végzettség,
– büntetlen elõélet,
– legalább 5 év szakirányú (valamely elõadó-mûvészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelõ és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött) szakmai gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az intézmény szervezetére és mûködésére vonatkozó szakmai koncepciót, vezetõi programot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– hozzájárulást a személyes adatok pályázattal összefüggõ kezelésérõl,
– bérigény megjelölését.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az intézmény szervezetére és mûködésére vonatkozó szakmai koncepciót, vezetõi programot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– hozzájárulást a személyes adatok pályázattal összefüggõ kezelésérõl,
– bérigény megjelölését.

A munkavégzés helye: ZALAEGERSZEG, RUSZT JÓZSEF TÉR 1.

A munkavégzés helye: ZALAEGERSZEG, RUSZT JÓZSEF TÉR 1.

A színház 2018. évi költségvetésének irányszámai:
alkalmazottak száma:
110 fõ
Bevételek:
összköltségvetés
735.259
mûködési célú támogatások ÁH-n belül:
2.300
mûködési célú támogatás ÁH-n kívül:
76.798
állami támogatás
244.091
önkormányzati
166.366
saját bevétel
229.788

A színház 2018. évi költségvetésének irányszámai:
alkalmazottak száma: 19 fõ
Fõösszeg:
141.881 E Ft
Kiadások: személyi:
66.380 E Ft
járulék:
12.767 E Ft
dologi:
61.567 E Ft
Bevételek: saját bevétel:
29.799 E Ft
mûködési célú támogatások ÁH-n belül:
4.050 E Ft
mûködési célú támogatás ÁH-n kívül:
12.624 E Ft
maradvány igénybevétel:
16.080 E Ft
finanszírozás:
központi:
52.478 E Ft
helyi önk.:
31.975 E Ft

Kiadások: személyi:
járulékok:
dologi:

E
E
E
E
E
E

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

389.395 E Ft
82.633 E Ft
246.246 E Ft

A fenntartó által meghatározott tartalmi követelmények:
– olyan szakmai program, melyben egyszerre összpontosul
• a színház kulturális értékeket közvetítõ és ízlésformáló – felelõsségteljes – feladatának magas
színvonalon történõ tervezése és teljesítése,
• a közönség változatos összetételébõl adódó sokféle igény kielégítésére való törekvés a mûfaji
sokszínûség jegyében,
• az intézmény mûködtetésének és kihasználtságának optimális tervezése a gazdasági viszonyok alakulásának figyelembevételével,
• a színház épülete korszerûsítésének idejére vonatkozó elképzelések felvázolása,
• a színház a megye és az ország kulturális – ezen belül színmûvészeti – életében betöltött szerepének pozicionálása, erõsítése,
• a szakmailag felkészült, összetartó, kiegyensúlyozott intézményi kollektíva szerepének szem
elõtt tartása.

A fenntartó által meghatározott tartalmi követelmények:
– olyan szakmai program, melyben egyszerre összpontosul
• a színház kulturális értékeket közvetítõ és ízlésformáló – felelõsségteljes – feladatának magas
színvonalon történõ tervezése és teljesítése,
• a közönség változatos összetételébõl adódó sokféle igény kielégítésére való törekvés a mûfaji
sokszínûség jegyében,
• az intézmény mûködtetésének és kihasználtságának optimális tervezése a gazdasági viszonyok alakulásának figyelembevételével,
• a színház épülete korszerûsítésének idejére vonatkozó elképzelések felvázolása,
• a színház a megye és az ország kulturális – ezen belül színmûvészeti – életében betöltött szerepének pozicionálása, erõsítése,
• a szakmailag felkészült, összetartó, kiegyensúlyozott intézményi kollektíva szerepének szem
elõtt tartása.

Munkabér és egyéb juttatások:
– munkabér és egyéb juttatások közös megegyezés alapján.

Munkabér és egyéb juttatások:
– munkabér és egyéb juttatások közös megegyezés alapján.

A pályázatok benyújtásának határideje: A minisztérium honlapján való közzétételtõl számított 30 nap.

A pályázatok benyújtásának határideje: A minisztérium honlapján való közzétételtõl számított 30 nap.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. június 13.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. június 13.

A pályázatok elbírálásának rendje:
– Az igazgató kinevezésérõl bizottsági és közgyûlési meghallgatások után a közgyûlés dönt.

A pályázatok elbírálásának rendje:
– Az igazgató kinevezésérõl bizottsági és közgyûlési meghallgatások után a közgyûlés dönt.

A munkakör ellátásának kezdõ idõpontja és a munkába lépés napja 2020. február 1. Az igazgatói kinevezés 5 év határozott idõtartamra, 2025. január 31-ig szól.

A munkakör ellátásának kezdõ idõpontja és a munkába lépés napja 2020. március 01. Az igazgatói kinevezés határozott idõtartamra, 2025. január 31-ig szól.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) kell benyújtani:
Írásban: 3 példányban (egy eredeti, kettõ másolat)
ÉS
elektronikus úton a mayor@zalaegerszeg.hu címre megküldeni.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) kell benyújtani:
Írásban: 3 példányban (egy eredeti, kettõ másolat)
ÉS
elektronikus úton a mayor@zalaegerszeg.hu címre megküldeni.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítást dr. Bartl Andrea a 92/502-121 telefonszámon nyújt.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítást dr. Bartl Andrea a 92/502-121 telefonszámon nyújt.

nincs köztartozása. A rendelet 1.b mellékletében található nyilatkozat III. pontjában a támogatást kérõnek
nyilatkozni kell az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti áfaalanyiságról is. A pályázaton nyert támogatás felhasználásának elszámolása a fent említett önkormányzati rendelet 6. §-ában foglaltak szerint történhet.
Támogatás
 A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének H mûködési kiadások kiegészítésére,
2019. évi költségvetésérõl szóló 2/2019. (II. 08.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki az H közösségi programok megvalósítására,
egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete terhére történõ támogatás felhasználására.
H tárgyieszköz-beszerzés céljára adható,
Abban az esetben, ha pályázatuk közösségi programok megvalósítására szól, kérjük feltüntetni, hogy
Pályázatot nyújthatnak be Zalaegerszegen mûködõ szociális, egészségügyi, idõsügyi, esélyegyenlõ- a programon hány fõ vesz részt.
ségi tevékenységet végzõ civil szervezetek, amelyek a pályázat benyújtásakor már legalább egy éve megRendelkezésre álló forrás: 1.250.000 Ft
alakultak, továbbá Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott szociális és egészségügyi intézmények, valamint azon intézmények, melyek zalaegerszegi székhelyûek és támogatási ké- A pályázatok beérkezési határideje, helye:
A pályázatot és a nyilatkozatot 1 példányban, zárt borítékban, 2019. március 14. (csütörtök) napjáig lerelmük kifejezetten szociális, egészségügyi és idõsügyi tevékenységre, a kisebbség társadalmi helyzetéhet
személyesen benyújtani Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási
nek javítására, valamint a város esélyegyenlõségi programjának végrehajtására irányul.
A támogatási kérelmek Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzat által nyúj- Osztályára (Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.).
Postai úton történõ továbbítás esetén a legkésõbbi feladási dátumbélyegzõ: 2019. március 14.
tott támogatások és az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól 8/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése rendelkezései alapján az 1. a melléklet – Pályázati adatlap – kitöltésé- A pályázat elbírálása során kizáró tényezõ:
vel nyújthatók be, az abban foglalt tartalmi és formai követelményekkel. A kérelemhez csatolni kell a köz- • ha valamelyik pályázó a 2018. évi önkormányzati támogatással határidõre nem, vagy nem megfelelõ
pénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján kiállított – 1. b
módon számolt el, a támogatási megállapodásban foglaltakat nem teljesítette,
melléklet – összeférhetetlenségrõl és érintettségrõl szóló nyilatkozatot is. A kérelem benyújtásakor a tá- • a pályázati kiírásnak nem megfelelõ, hiányos pályamunka,
mogatást kérõnek nyilatkozni kell, hogy az önkormányzat hivatalán keresztül mely szakosztályhoz, szak- • határidõ letelte után érkezett a pályázat.
bizottsághoz nyújtott be egyidejûleg azonos célra kérelmet, valamint arról, hogy az önkormányzat, az önA pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.)
kormányzat költségvetési szervei, valamint gazdasági társaságai felé nincs lejárt határidejû tartozása és szerezhetõ be, továbbá a www.zalaegerszeg.hu honlapról is letölthetõ (E-ügyintézés, formanyomtatványok).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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Sport

ERÕSÖDÖTT A JÁTÉKOSKERET A MEGSZÁLLOTTAK KLUBJA
A DOBOGÓ MAGASABB FOKÁRA LÉPNÉNEK

 Az õszi szezonban jól teljesített a ZTE FC NB II-es nõi labdarúgócsapata. Az egerszegi lányok nyolc gyõzelemmel, öt döntetlennel és egy vereséggel, 17 pontot gyûjtve, a harmadik helyen állnak a tabellán. A tavaszi idényt is bizakodva várják.
– Január vége felé heti három
foglalkozással kezdtük el az
edzéseket a Városi Sportcentrumban – számolt be az elvégzett
munkáról Pergel Andrea edzõ. –
A felkészülés kezdetén a fizikai
munka került elõtérbe, a késõbbiekben a technikai, taktikai képzés. A tervezett munkát elvégeztük. Az edzések látogatottságára
sem lehet panaszom. A lányok
csak betegség és munkahelyi elfoglaltság miatt hiányoztak egykét tréningrõl.
– Történt változás a játékoskeretben?
– Tolnay Fanni munkahelyi elfoglaltsága miatt a tavasz során
nem áll a csapat rendelkezésére.
Két minõségi játékossal erõsítet-

tük meg a keretet. Csidei Klaudia
és Kun Barbara szerepeltek az NB
I-es Viktória csapatában is. Legutóbb Ausztriában légióskodtak,
onnan igazoltuk le õket.
– A játék terén miben szeretnének elõbbre lépni?
– Õsszel a védekezéssel nem
volt gond, a csapat kevés gólt kapott. Az õszi idény hajrájára a támadójátékunk is elérte az általam
elképzelt szintet. A további elõrelépéshez a helyzetkihasználás terén
kell javulnunk.
– Célkitûzés a tavaszi idényre?
– Meg akarjuk tartani dobogós
helyünket. Az elõrelépésrõl sem
mondtunk le. Senkitõl nem félünk,
még az elsõ helyezett Videotontól

sem. Igaz, õk profi körülmények
között dolgoznak. Az õsz során
egyedül mi szereztünk pontot tõlük. Akkor sem leszek elégedetlen,
ha megtartjuk harmadik helyünket.
A téli erõsítés után viszont reális
esély mutatkozik, hogy a dobogón
feljebb lépjünk.

DIENES MÁTYÁS EZÜSTÉRMES

 Két napon keresztül versenyeztek Magyarország legjobb 16–19
éves atlétái Budapesten a BOK-csarnokban, az országos fedett
pályás ifjúsági és juniorbajnokságon.

A Zalaszám_ZAC fiataljai közül
a legjobb teljesítményt Dienes Mátyás érte el a 200 m-es síkfutásban. Az elsõ éves junior zalaegerszegi atléta 22,91 mp-es teljesítménnyel ezüstérmet nyert. Edzõje: Kámán Ferenc. Ugyancsak õ
60 m-en 7,11 mp-es eredménnyel
6. lett.
Zsoldos Viktória 10,05 m-es lökésével 5. helyen végzett súlylökésben. Nagy Pálma a 60 m-t 7,91

mp alatt teljesítette, és 7. helyen
ért célba.
Az ifjúsági korosztályban
Muszil Ágnes 800 méteren
2;18,95 perc es új egyéni csúccsal
negyedik helyen ért célba. Ugyanõ
400 m-en is jól szerepelt, 59,66
mp-es idõvel 5. helyezést szerzett.
Petõ András 60 m gáton 6. helyen ért célba 8,84 mp alatt. 400
m-en pedig 52,61 mp-es idõvel 7.
lett.

KÖZÖSEN ÜZEMELTETIK
A LÕTERET

– Visszatekintve a tavalyi évre,
a klubnál a masters versenyzõk
hozták magukat, mellette az utánpótlásból is megvillantotta tudását
egy-két fiatal – vélekedett Papp
Péter. – Remélem, fejlõdésük folytatódik, és idén már több jó eredményt mutatnak fel.
– Az idei évben mi várható a
súlyemelõknél?
– A városi sportcsarnokban
10–15 fiatallal tudunk rendszeresen foglalkozni. Õket tudjuk rendesen felkészíteni a versenyekre.
– A szakosztálynak évek óta
két hazai rendezésû versenye
van...
– A Göcsej Kupa fõleg a felnõttek versenye, a Kiss Róbertemlékversenyen az utánpótlás
korosztály mutathatja meg jobban magát. Pár éve rendezzük
meg a nyári súlyemelõtábort,
amelyet az országos szövetség
támogatott. Az idei tábor sorsa
még bizonytalan, pedig ez azért
fontos, mert itt lehet népszerûsíteni a sportágat, esetleg tehetségeket felfedezni.
– Papp Péter nemcsak felkészíti a sportolókat, hanem versenyez is. Marad továbbra is a
kettõs szerep?

– Nem valószínû, a költségvetésünk arra elég, hogy az országos
korosztályos versenyeken részt
vegyünk, illetve egy-két területi
versenyre elugorjunk Szombat-

Papp Péter a dobogó második fokán.

– Amíg bírom, igen. A hazai
mastersversenyekre szeretnék jól
felkészülni, világversenyek idén
messze lesznek, azokra anyagiak
híján nincs esélyem kijutni..
– A hazai felnõtt ob-ken öregfiúként is elcsíp egy-egy érmet...
– Igyekszem jól teljesíteni, de
idén nem lesz könnyû feladat,
mert a súlycsoportokat átvariálták.
Többet kell majd fogyasztanom,
ami már nem egyszerû feladat.
– Soha nem dúskáltak az
anyagiakban. Idén van remény a
változásra?

helyre. Tagjai vagyunk az Alpok–Adria játékoknak, ott is szeretnénk helytállni.
– Meddig lesz súlyemelés a
városban?
– Addig, amíg hozzám hasonló
lelkes emberek lesznek. Szerencsére nem vagyok egyedül a szakosztálynál. A válaszom tömöre:
még egy ideig biztosan létezünk.
– Vörös Zoltán, a sportág helyi megalapítója még segít?
– Úgy mondanám, hogy lelki támaszt ad nekünk a fennmaradásért folytatott harcban.

AZ EGYIK DÖNTÕ EGERSZEGEN LESZ
 Kötöttfogásban Kaposváron rendezték meg a diák I. és a diák
II. korosztály területi birkózóversenyét.

AZ ELÕDÖNTÕIG
JUTOTT SZÛCS VALDÓ

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI

MÁRA KETTEN MARADTAK

Bátonyterenyei TC–ZTE ZÁÉV TK
0:8 (2974-3396)
Szuperligás nõi tekemérkõzés,
Bátonyterenye.

 Egykoron az elsõ osztályban is szerepelt a ZEUS SE férfi
fallabdacsapata. Mára nagyot fordult a világ... Az egykori csapatból csak ketten maradtak aktívak: Fitos Krisztián és Balázs Erik.

Szolnoki MÁV–ZTK FMVas 1:7
(3473-3513)
Szuperligás férfi tekemérkõzés,
Szolnok.

lyet javított, jelenleg a negyvenötödik. Csapatban a Csé-Team Labdasport Egyesületet erõsíti. Megválasztották csapatkapitánynak,
és szeretnék, ha az egyesület irányításával a negyedosztályból feljutna a másodba.
Balázs Erik az idei évre már
nem váltott ki versenyengedélyt.
„Átigazolt” a szeniorok táborába, a
+35-ös korosztályban versenyez.
Az országos csapatbajnokságban
a Stel Squash Team (Szombathely) csapatában szerepel, céljuk
a bajnokság megnyerése.

 A ZTE súlyemelõi kicsi költségvetésbõl szerény körülmények
között, a lehetõségeikhez mérten jól öregbítik a város hírnevét.
Papp Péter, a klub edzõje nemcsak a sportolók felkészítésén fáradozik, de a versenyzésbõl is kiveszi a részét.

JÓL SZEREPELTEK A DIÁK BIRKÓZÓK

 A glasgow-i fedett pályás
Európa-bajnokságon Szûcs
 Nemrég mintegy 120 millió forintból megszépült az Ebergényi
Valdó, a Zalaszám ZAC verúti lõtér Zalaegerszegen. A létesítményt eddig a Polgári Lövész
senyzõje a 60 m-es gátfutás
Egylet mûködtette.
elõfutamából könnyed futással,
erõlködés nélkül, 7,69 mp-es
A város önkormányzata tavaly biztosítja a lõtér zavartalan mûkö- egyéni csúcsbeállítással került
úgy döntött, hogy a létesítmény dését.
tovább.
mûködtetésében az ott mûködõ
A létesítmény a Dunántúl egyik
másik két lövészklub, a Göcsej SE legkorszerûbb lõtere, így az üzeAz elõdöntõben – bár remek reés a ZTE SKK is vegyen részt. meltetés az önkormányzati dön- akcióidõvel rajtolt – a futást kissé
Ezért új üzemeltetési szabályt kel- tésnek megfelelõen rendezõdött. „elgörcsölte”, s 7,75 mp-es idõlett alkotni, amely megtörtént. Nem lesz akadálya, annak hogy eredménnyel ötödik helyen ért
Góra Balázs, a Polgári Lövész az egerszegi lövészklubok to- célba, ami nem volt elég a döntõEgylet, Gerencsér Miklós, a Gö- vábbra is szép sikereket érjenek be jutáshoz.
csej SE és Somogyi Péter, a ZTE el, és akár nemzetközi versenyeSKK elnöke írta alá az új üze- ket is rendezzenek a létesítménymeltetési szabályzatot, amely így ben.

Az elõzményekrõl annyit, hogy
elõbb az anyagi források apadása
miatt egyesültek a Szombathelyi
Öntöde SC-vel, a helyzet azonban
nem nagyon lett jobb. A két
egerszegi versenyzõ az egyéni
versenyeken még Egerszeget
képviseli. Mindketten saját zsebbe
nyúlva ûzik kedvenc sportágukat.
Fitos Krisztián lendülete töretlen. Egyéniben a B kategóriában a
16. a magyar ranglistán, így rendszeres résztvevõje a versenyeknek. A magyar felnõtt ranglistán
másfél év alatt több mint 100 he-

A LEHETÕSÉGEKHEZ MÉRTEN IDÉN IS JÓL SZEREPELNI

Zalakerámia ZTE KK–Kaposvári KK
85-96 (33-36, 14-26, 13-13, 25-21)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés,
Zalaegerszeg.
ZTE FC–Duna Aszfalt Tiszakécskei
VSE 4-1 (1-1)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.
Tarr Andráshida SC–Sárvár FC 0-0
NB III-as labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg-Andráshida.

A viadalon a Zalaegerszegi Birkózó SE fiataljai mindkét korcsoportban jól szerepeltek és az országos döntõbe jutottak. A diák I.
országos döntõjét március 30-án
Zalaegerszegen rendezik meg. A
másik korosztály Egerben mérkõzik az érmekért.
Egerszegi dobogósok a kaposvári versenyen.
Diák I. 35 kg: 1. Cséri

Csenger, 2. Baranyai Adolf. 38
kg: 1. Kerti Attila. 42 kg: 2. Henczi
Marcell, 3. Henczi Benjamin. 46
kg: 3. Ruzics Milán, 3. Gyarmati
Balázs. 50 kg: 1. Varga Zalán. 3.
Németh Péter.
Diák II. 32 kg: 1. Rékli Hunor.
46 kg: 1. Ruzsics Milán. 50 kg: 1.
Németh Péter.
A sportolókat Berzicza Ferenc,
Gerencsér Zoltán, Gerencsér Ro-

land edzõk készítették fel a versenyre.
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