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A MUNKAERÕHIÁNY LEKÜZDÉSÉRE A SZABADSÁGÉRT HARCOLTAK

STRATÉGIAI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁBA KEZDETT AZ ÖNKORMÁNYZAT
 Zalaegerszegnek nem a munkanélküliséggel, hanem a munkaerõhiánnyal kell szembe néznie. A jövõ év végéig ugyanis mintegy 2500 új álláshelyet teremtenének a városban a már mûködõ
vagy letelepedni szándékozó cégek – fogalmazott Balaicz Zoltán
polgármester a közgyûlést követõ sajtótájékoztatóján.
Mint fogalmazott, az önkormányzat az érdekelt cégekkel,
gazdasági szervezetekkel, kamarákkal az elmúlt idõszakban többször egyeztetett: hogyan lehetne a
gyorsan jelentkezõ munkaerõhiányt kezelni? Az egyeztetések
során egy átfogó, 19 pontos stratégiai tervet fogadtak el, melyet
elemenként tárgyal a város közgyûlése. A legszükségesebb lépésekrõl szólva a polgármester elmondta: a hiányszakmákra vonatkozó szakképzési ösztöndíj havi
összegét 12 ezer forintról havi 30

ezer forintra emelik, és kiterjesztik
mindenkire (eddig csak zalaegerszegi lakosok kaphattak támogatást), aki a Széchenyi-, a Ganzvagy a Munkácsy-iskolákban hiányszakmákra iratkozik be. A jó tanuló fiatalok állami ösztöndíjban is
részesülhetnek és a cégektõl is
kaphatnak támogatást, így akár
havi 70 ezer forintra is szert tehetnek havonta.
A felsõoktatási (mérnöki) ösztöndíj havi 12 ezer forintos összegét 15 ezer forintra emelik, és kiterjesztik országos szintre. Zala-

STÍLUSOS BÚCSÚ
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 Egyedi búcsúja volt Pesti Lászlónénak, Teri néninek, aki több nemzedéket tanított irodalomra, könyv- és mûvészetszeretetre, színpadi
kiállásra, emberségre. Nevelt, nemcsak tanított. Fõként hozzá köthetõ az immár 15 éves múltú Eötvös-napok megrendezése.
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egerszegen indul el az ország elsõ
duális szakképzõ központja, az ingatlan rendelkezésre áll a Munkácsy-iskola udvarán. Megoldást
kell keresni a szakoktatói hiány
megoldására, és végiggondolni az
átképzések lehetõségeit is.
A tervek között szerepel továbbá lakásépítési program, amely
tartalmazza a kisebb, másfél szobás, olcsóbb lakásokat a családdal érkezõ vagy azt alapító fiataloknak. A volt ZÁÉV munkásszálló
felújítása is tervben van, az épületben 150 fõ elhelyezésére van lehetõség. Emellett szükséges
egyéb ingatlanok (Kaffka-kollégium, Kovács Károly Kollégium B
épület) megvizsgálása, valamint
építési telkek kedvezményes biztosítása is.

44 éves valódi pedagógusi
munka után, az õszi szünet elõtti
utolsó napon elköszönt a pályáról. Ez alkalomból egy vadalmafát ültetett az iskola elé, illetve 44
lufit és ezzel a pályán töltött éveket engedte szélnek, igazi gyermeki lelkesedéssel. Ily módon az
emelt fejjel búcsúzásra, a megélt
szépségek értékelésére, a továbblépésre is példát mutatott
utolsó hivatalos minõségû tanításaként.
Gyönyörû õszi nap adott keretet az ünnepnek, melyet az egykori és jelenlegi tanítványok mûsora
nyitott. József Attila gyermekek
iránti szeretetet kifejezõ költeménye, a „Szeretném, ha vadalmafa
lennék!” ihlette Teri néni azon elhatározását, hogy búcsúzóul egy
facsemetetét ültessen az iskola
elé. A kertészkedésben segítségre
lelt Hanzséros Alajos iskolaigazgatóban és Galbavy Zoltán önkormányzati képviselõben, aki szintén személyes szálakkal kötõdik a
tanárnõhöz. Közben persze felhangzott a gyerekek részérõl a nevezett szavalat is.
(Folytatás a 2. oldalon.)

1956 HÕSEIRE EMLÉKEZETT AZ ORSZÁG

 Zalaegerszegen, az Ady utcai ’56-os emlékmûnél került sor a
hagyományos rendezvényre, melyen az 1956-os forradalom és
szabadságharc 59. évfordulójára emlékeztek az egybegyûltek. Rigó Csaba kormánymegbízott ünnepi beszédében hangsúlyozta:
1956. október 23-án a hosszú, csendes félelemben és béketûrésben töltött idõ után õsi erõvel szakadt fel az életösztön a magyar
népbõl.
Olyan erõsen, hogy a világ is
beleremegett, és népek sora nézte néma csodálattal a magyarok
bátorságát. Egy kis ország nekitámadt a világ egyik legnagyobb
hadseregének, hogy megvédje
hazáját – fogalmazott a kormánybiztos, majd egy rövid idõutazás
keretében felelevenítette a forradalom és szabadságharc eseményeit. „A magyar forradalom egyik
óráról a másikra tört ki. Az elnyomók sem számítottak erre. Azt hitték, bármit meg lehet tenni az em-

berekkel, bármit meg lehet tenni
egy nemzettel. A kommunisták azt
hitték, hogy egy nemzet múltját
végképp el lehet törölni”.
Ezt követõen arról beszélt, hogy
a „magyarok ösztönei mindig jól
mûködtek. Talán azért is, mert az
elmúlt ötszáz évünk nem szólt
másról, mint a szabadságért való
küzdelemrõl. Nekünk a szabadság
nem magától értetõdõ, nem a szüleinktõl kapott örökség. A szabadságért minden nemzedéknek újra
és újra meg kell küzdenie. Európa

szerencsésebb részén ezt gyakran
nem értik. Nem értik, mert nekik
több száz éve eleve adott a szabadság.”
Rigó Csaba szólt a mai kor kihívásairól is. Sokan úgy gondolják,
ha homokba dugják a fejüket, attól
majd megoldódnak a problémák –
fogalmazott, hozzátéve: népvándorlás zajlik Európa felé. Cselekedni kell, be kell zárni a kapukat,
megvédeni a határokat.
Az ünnepség végén koszorúzásra került sor. Zalaegerszeg város
nevében Balaicz Zoltán polgármester, Vadvári Tibor és Tolvaj Márta alpolgármesterek valamint dr. Kovács
Gábor jegyzõ helyezte el a megemlékezés virágait. Ezt követõen a pártok és társadalmi szervezetek képviselõi tisztelegtek és gyújtottak gyertyát az emlékmû elõtt.

2

Közélet

MÁR VAN HÁLATERÁPIA KITARTÓ MUNKÁNAK KÖSZÖNHETÕ
POZITÍV PSZICHOLÓGIA – A NÕI SZALONBAN

 Telt házas volt a Zalaegerszegi Nõi Szalon legutóbbi rendezvé– Mi tehát a boldogság? Elõnye, amikor is dr. Schmidtné Nagy Réka klinikai pszichológus beször is tudni kell, hogy a keserû
szélt a pszichológiai immunrendszerrõl és a pozitív pszichológiáról. pillanatok és napok az élet velejárói. Nem kíméli meg a sors a bol– B. K. –
ember, Csíkszentmihályi Mihály dog embereket sem a nehéz idõnevéhez köthetõ.)
szakoktól, de õk könnyebben kéElhangzott, a pszichológia törTapasztalati pszichológiáról pesek visszalendülni a trauma
ténetében vallott sok megközelítés van szó, jegyezte meg az elõadó, elõtti lelki szintre. Néhány egyszeközül, ma a WHO által meghatáro- majd azon tények felsorolásával rû dolog betartása tesz boldoggá.
zott emberkép, a bio-pszicho-szo- indított, melyek nem tesznek bol- Például törõdjünk bele a múltba,
és nézzünk optimistán a jövõbe.
Az optimizmus és a pesszimizmus
tanult dolog, lehet rajta változtatni.
Az a szülõ, akivel azonosulunk,
volt optimista vagy pesszimista –
jegyezte meg, majd folytatta a felsorolást. – Segítsünk másokon! Az
altruizmus, vagyis az olyan fajta
segítség, amibõl nekünk semmilyen hasznunk nem származik,
erõsíti az immunrendszert. Legyünk hálásak! Bármilyen nehéz
helyzetben vagyunk, mindig van
valami, amiért hálásak lehetünk,
ez szintén immunrendszer-erõsítõ.
Amerikában olyan nagy divatja
van, hogy külön hálaterápia is létezik már.
ciális-spirituális összetétel elfoga- doggá. Ide sorolható az iskolázottA pszichológiai immunrenddása és egységben kezelése a jel- ság, az intelligencia, az életkor (ez szerrel kapcsolatban elmondta,
lemzõ. Az irányzatok között pedig utóbbi maximum a középkor vé- összetevõi az önbizalom, önismeegyre nagyobb teret nyer az úgy- géig). A pénz és az egészség hiá- ret, kreativitás, felelõsségvállalás,
nevezett pozitív pszichológia, nya ugyan boldogtalanságot okoz, saját életcél, a stressz- és fájdamely a boldogság meghatározását de ezen tényezõk megléte csak bi- lomtûrés, a jószerencsébe vetett
és ennek kialakítását teszi közép- zonyos fokig tud örömet okozni, hit és a humor segíti az ember bolpontba. (Az irányzat magyar szak- utána már nem.
dogulását, akár a nehéz helyzetekben is, majd ezen összetevõk
fejlesztési lehetõségeire is felsorolt példákat.
Az elõadó hozzátette, a pszichológia már húsz éve nem arról
szól, hogy mitõl leszünk betegek,
hanem, hogy mitõl leszünk jól, s
ezen okokat számos kísérlet és tanulható lehetõség segíti.
(Folytatás az 1. oldalról.)
egész tanári kar kórussá alakult
(A fenti célt szolgálja többek köEzt követõen mindenkit meg- egy tiszteletet kifejezõ dal erejéig. zött az az országos hálózat, mely
lepve, meghatódottság helyett Teri néni néhány szóban megemlé- ingyenesen tanítja a boldogságfogyermeki örömmel vetette magát kezett pályájának meghatározó kozó technikákat. Zalaegerszegen
az ünnepelt a rendezvény követ- pontjairól, majd egy óriás torta elfo- jelenleg négy ilyen klub érhetõ el
kezõ részébe, látványos, színes, gyasztására invitálta a jelenlévõket. havi rendszerességgel.)
44 darabos luficsokrot engedett
Galbavy Zoltán elmondta, Zalaszélnek, a pályán töltött évek jel- egerszegért díjra terjesztette fel a
LPOLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA
képeként.
pedagógust, aki az iskolán belüli
Egykori székhelyén, a mára eredményes munkája mellett kariMÁS IDÕPONTBAN
már digitális technikával felszerelt tatív tevékenységgel is szolgálja a
GECSE PÉTER alpolgárkönyvtárban várta a felnõttek kö- kertvárosiakat.
szöntõje. Itt több meglepetés is
Pesti Lászlóné pedagógusi mun- mester fogadóóráját a szokott
érte, így például Karáth Anita köl- káját Pusztamagyaródon kezdte, idõponttól eltérõen 2015. notõ számára írt verset, a szakszer- majd 1981-tõl tanított a zalaeger- vember 3-án (kedden) 14.00–
vezet sem szokványos módon szegi Eötvös-iskolában. Magyarta- 17.00 óra között tartja a városbúcsúzott, s olyan kolléga is be- nítás mellett könyvtárosi teendõket házán, az elsõ emeleti irodájávállalta a dalra fakadást, akitõl ez látott el, s kiemelten az õ érdeme az ban.
nem megszokott. Majd szinte az Eötvös-mûsorok létrehozása.
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ELSÕ HELYEZÉS A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT VERSENYBEN

Fotó: Seres Péter

 Kiemelkedõ sikert ért el Zalaegerszeg a virágos városok versenyében. Saját kategóriájában (megyei jogú városok, 50 ezer feletti lakosú települések) elsõ helyezést ért el. Mint a jó hírt bejelentõ
sajtótájékoztatón elhangzott, többször kapott már különdíjat a zalai megyeszékhely a környezetszépítõ versenyben, de a dobogó
legfelsõ fokára most lépett elõször.
A verseny részleteirõl, a munkában részt vevõk tenniakarásáról
szólt Vigh László országgyûlési
képviselõ, Balaicz Zoltán polgármester és Horváth István, a VG
Kft. ügyvezetõje. Elhangzott: a város a kezdetektõl, a ’90-es évek
elejétõl részt vesz a versenyben,
melynek célja a környezetszépí-

RIGÓ CSABA

A

BUDAPESTEN FOLYTATJA
A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ELNÖKÉVÉ VÁLASZTOTTÁK
 A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztésérõl, a kormányablakok kiépülésérõl tartottak projektzáró rendezvényt az elmúlt héten a megyeházán.

Az eseményt Vigh László országgyûlési képviselõ nyitotta
meg, majd elõadást tartott Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ, Cseresnyés Péter államtitkár, országgyûlési képviselõ és
Rigó Csaba kormánymegbízott,
aki elõadása végén munkájára, jövõjére vonatkozó bejelentést tett.
Elmondta, a Közbeszerzési
Hatóság elnökévé választották
ban indult el a duális szakképzés, (eddig az alelnöki posztot töltötte
melynek keretében a hallgatók a be) az elmúlt nap, ami számára és
gyakorlati ismereteket felsõoktatási tanulmányaik ideje alatt vállalkoIÁK ÉS ALKALMI
zásoknál mûködõ mûhelyekben
sajátíthatják el, így a bizonyítvány
megszerzését követõen beilleszFELNÕTTMUNKÁK
kedésük a munka világába gyorsabb, zökkenõmentesebb lehet.
ALAEGERSZEGEN
Szabó Károly, a projekt megvalósításában részt vevõ ZalaegerALALÖVÕN
szegi Szakképzési Centrum fõigazgatója elmondta, hogy felkéAZONNALI KEZDÉS!
szültek az iskolarendszerû felnõttképzés megvalósítására is, valaJELENTKEZZ MOST!
mint, ezt a szakképzési formát választók öt év alatt érettségit, szakherceg.viktoria@
mát szerezhetnek, azaz a felsõokpannonwork.hu
tatásban való továbbtanulásra is
Tel.: 30/193-5314
lehetõségük nyílik.

ELÕTÉRBEN A DUÁLIS KÉPZÉS
FONTOSAK A GYAKORLATI ISMERETEK

 Munkaerõhiányra panaszkodnak a vállalkozások, jelentõs fejlesztések munkaerõigényét nem tudjuk kielégíteni – azaz a hazai
szakképzési rendszer jelentõs átalakításra szorul. Ebben kíván
szerepet vállalni a duális képzések tapasztalataira alapozva az a
TÁMOP-projekt, amelynek bemutató rendezvényére a múlt héten
került sor a Zalaegerszegi Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben.
Az eseményt követõ sajtótájékoztatón
Nagy András, a Zala
Megyei
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány ügyvezetõ igazgatója
szólt a projekt céljáról, hangsúlyozva, hogy a cél az elméleti és
gyakorlati oktatás összekapcsolása, mert olyan szakemberekre
van szükség a változó gazdasági
és társadalmi körülmények között, akik az oktatási intézményekbõl már kikerülve bizonyos

szakirányú gyakorlattal is rendelkeznek.
„A Nyugat-Pannon térségi felsõoktatás társadalmi-gazdasági
szerepének erõsítése a duális
képzések tapasztalataira építve”
projekt keretében több ezer diák,
több száz vállalkozó szoros
együttmûködését szeretnék megvalósítani. Mint Nagy András elmondta, hazánkban elsõként az
egerszegi mûszaki felsõoktatás-

tés, a zöldfelületek esztétikai kialakítása, a színharmónia mellett
a tudatformálás és a városlakók
bevonása a közös munkába.
Az elismerés több év kitartó
munkájának köszönhetõ, és mint
a polgármester fogalmazott, ebben részt vettek a zalaegerszegi
polgárok is, akik figyelték és szé-
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Zala megye számára is megtiszteltetést jelent. Az elnöki posztra
az illetékes tanács egyhangúlag
mondott igent. Hozzátette: új feladata összeférhetetlen jelenlegi
posztjával, amit november 20-ig
tölt be, új helyét november 21-én
veszi át. A megüresedõ posztra
dr. Sifter Rózsát, a Zala Megyei
Kormányhivatal fõigazgatóját terjesztette fel, de az utód kinevezésérõl Orbán Viktor miniszterelnök
dönt majd.

pítették lakókörnyezetüket. Köszönet jár azoknak, akik részt vettek a környezetszépítõ versenyben. A zsûri idén nyáron kétszer is
szemlézett, júliusban és augusztus végén is. Kiemelték a Dísz tér
virágosítását, és a Kossuth utcán
található balkonládák is elnyerték
a tetszésüket, továbbá figyeltek
arra is, hogy az Ökováros program céljai hogyan valósulnak
meg. Kérdésre válaszolva elhangzott: az önkormányzat évente 130
millió forintot fordít 1,5 millió négyzetméternyi zöldfelület fenntartására.

ÚJ EGYESÜLET

 Az év elején jött létre a Pro
Zalaegerszeg Kulturális Egyesület, amely az alapító elnök,
dr. Tátray Ádám sajnálatos és
hirtelen, tragikus halála miatt
rendkívüli közgyûlést tartott a
közelmúltban.

Az eseményen a civil szervezet új
elnökévé Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselõt választotta. A közeljövõben két eseményre is sor kerül
a szervezésükben: november 23-án, a
Magyar Örökség Díjas Hazajáró címû
filmsorozat szerkesztõivel és szereplõivel találkozhatnak, december 14-én
pedig a Zalaegerszegi Nõi Szalonnal
közös rendezésben dr. gróf Bethlen
István, a Páneurópai Unió elnöke lesz
a vendég.
A Pro Zalaegerszeg Kulturális
Egyesület névhasználatához – hogy a
civil szervezet nevében Zalaegerszeg
város neve szerepelhessen – a közgyûlés legutóbbi ülésén hozzájárult.
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N
YOMOZÁS
TANULMÁNY AZ ALKOTÓHÁZAKRÓL

– b. k. –
A csoport élén Prokné Tirner
Gyöngyi, a gébárti alkotóház vezetõje, egyben a Népi Kézmûves
Országos Alkotóházak Egyesülete elnöke áll. Rajta kívül egy másik zalaegerszegi szakember,
Skrabut Éva, a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület elnöke is
tagja a csoportnak.
A konferencia nyitányán Balaicz Zoltán polgármester büszkeséggel beszélt a gébárti ház és a
helyi népmûvészeti egyesület
munkájáról. Hamarosan kiderült, a
zalaegerszegihez hasonló, önkormányzati támogatással mûködõ
alkotóház párját ritkítja az országban. Jellemzõ inkább az egyesületi fenntartású és ezért egyre több
gonddal küszködõ alkotóház. A
problémáik orvoslása sem egyszerû, éppen a sokféleségük

miatt. Ami biztos, a mûködésükre
szükség van, hiszen a népi kultúra
és népi mesterségek, hagyományok õrzõi, örökítõi.
Beke Márton az EMMI fõosztályvezetõ-helyettese, aki segítette a projekt létrejöttét, elmondta: a
mûvelõdési házak mellett mûködõ
alkotóházak számára eltûntek a
pályázati lehetõségek. Pedig
olyan koncentrált tudás átadására,
megõrzésére képesek ezek a helyek, melyet mindenképpen ápolni
kell, a szellemi érték mellett akár
helyi gazdasági erõvé is válhatnának. A népmûvészeti tudás életben tartásához a házakon keresztül lehet megfogni ezt a területet,
valamint a kor igényeihez igazított
alkotásokkal gazdasági gondolkodást is ki lehet alakítani.
Ezzel kapcsolatban azonnali
észrevételek hangzottak el a lehetõségek és azokat korlátozó okok

AZ

ANDRÁSHIDAI ISKOLÁBAN

 Komfortosabbá vált az andráshidai Öveges-iskola. Az alsósokat befogadó részleg aulája és az étkezõ között létesült akadálymentes folyosó, így az idõjárási viszonyoktól függetlenül egyszerûvé vált a közlekedés.

A MÚZEUMBAN

Az ötmillió forintos, önkormány- építése. A 300 millió forint költségû
zati támogatással megvalósult fej- beruházást pályázati forrásból kílesztést kis ünnepség keretében vánják fedezni, ennek elbírálása
 A Múzeumok Õszi Fesztiválja adták át. Ez alkalommal Balaicz folyamatban van.
keretében mûkincs utáni nyoZoltán polgármester és Domján
Domján István is beszélt a tomozás kínált izgalmakat a zala- István iskolaigazgató mondott kö- vábbi fejlesztési elképzelésekrõl,
egerszegi Göcseji Múzeumban. szöntõt, Ocsovai Grácián plébános így az udvari „alakuló téren” játszómegáldotta az új épületrészt, a eszközök, szabadtéri színpad, par– b. k. –
gyerekek pedig mûsorral ké- kosítás megvalósításáról. Ezekkel
szültek.
kapcsolatban jelenleg alakul a terA Ganz- és a Zrínyi-iskola egyA polgármester elmondta, a te- vezet, illetve az iskolai jótékonysáegy osztálya volt a szerencsés, lepülésrésszel kapcsolatban na- gi bál rekordbevétele, 220 ezer foakik részt vehettek a korlátozott gyobb lélegzetû terv egy új óvoda rint, is már ezt a cél fogja segíteni.
létszámú, rendhagyó múzumpedagógiai programon. Egy rendõrnyomozó (Major Zsolt) irányításával mûtárgylopás vagy -hamisítás
ügyben kellett felderítést végezni.
Az intézmény állandó és idõszakos kiállításán, illetve az épület
külsõ környezetében kellett kutakodni. S az összegyûlt információmorzsák alapján egy titkos kódot
megfejteni, mely végül megoldást
szült.
– Nagyon élvezték a gyerekek,
egy darabig még el is hitték, hogy
ez igazi nyomozás. Jó kérdéseket
tettek fel, figyeltek, játszottak, s
közben észrevétlenül jártasabbak
lettek a múzeumban kiállított dolkapcsán. Így például nehezmé- gokkal kapcsolatban – mondta
nyezték a kézmûvestermékek ipa- Kissné Kovács Ágnes múzeumperival azonos adóterheit, a szûkös
pályázati lehetõség során az utófinanszírozásból adódó nehézségeA Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt. értékesíteni kívánja
ket, a fogékony iskolás korosztály
Zalaegerszegen a Mezõ utcai közmûvesített építési telkeit. A telkek
bevonásának problémáját, a fiatal
területe 809–1040 m2 közöttiek, irányár: bruttó 7.900 Ft/m2.
szakemberek utánkövetésének hiÉrdeklõdni: 92/ 510-175 telefonszámon lehet.
ányát, a megélhetési nehézségek
miatt a pályaelhagyást, s ezért kiöregedõ tagságot, a különbözõ
fenntartási rendszer miatti együttgondolkodás akadályoztatását, s a
galériahálózat sürgõs kiépítését, a
potenciális vevõk szolgálatában.
A másfél napos tanácskozás
végére a team összeállított egy
kérdõívet, mellyel az ország alkotóházait, nyitott mûhelyeit, mûhelygalériáit igyekeznek feltárni,
adatforrást létrehozni. Összeállították, hogy a regionális közpon- dagógus, ötletgazda. – A diákok
 Reklámszerzõdést kötött a Windoor Design Kft. és a ZTE
toknak milyen infrastrukturával megtapasztalhatták, hogy a kutaKK Kft. a 2015/16-os szezonra. A megállapodást szeptember
kell rendelkezni, milyen szintû fel- tómunka, akárcsak a régészet
28-án írta alá a két ügyvezetõ, melynek értelmében a kosáradatokat kell ellátnia. A munka vagy a nyomozás, sziszifuszi,
csapat hivatalos mezére is felkerül a nyílászárókat forgalmaütemterve is elkészült, a részve- nagy türelmet igényel. De a kutazó cég logója.
võk bizakodó hangot ütöttek meg tás nagy élmény is, ezt szerettük
a tanácskozás alatt, tájékoztatat- volna megízleltetni a gyerekekkel.
ta lapunkat Prokné Tirner A célirányos figyelmet és a felfedezés örömét.
Gyöngyi.

ZALAEGERSZEGI TEAM-VEZETÉSSEL GÉBÁRTON

 A Gébárti Kézmûvesek Háza volt a helyszíne annak az országos értekezletnek, mellyel az alkotóházak, nyitott mûhelyek, mûhelygalériák helyzetét kívánják feltérképezni és javítani. Az Emberi Erõforrások Minisztériuma által támogatott munkát segítendõ egy kis létszámú team készít tanulmányt.

ÚJ FOLYOSÓ

HIRDETMÉNY

WINDOOR:

AZ ÖSSZEFOGÁSBAN AZ ERÕ

FONTOS A SPORT ÉS A KULTÚRA TÁMOGATÁSA

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4–6.
Tel.: 92/316-160, zalaegerszeg@tourinform.hu
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig: 8.30–16.30

Az utazni vágyók a Tourinform-irodában tájékozódhatnak
városunk, megyénk és hazánk turisztikai kínálatáról.
Ingyenes és megvásárolható kiadványokkal, térképekkel,
útikönyvekkel várjuk a hozzánk betérõket.
Irodánkban kapható Mészáros T. László közelmúltban
megjelent két albuma:
Zalaegerszeg
4.200 Ft
Szerelmem Zalaegerszeg
3.500 Ft
Ajánlatunk kereskedelmi kínálatunkból:
Hûtõmágnes
410 Ft-tól
Kézmûves kerámia ajándéktárgyak
500 Ft-tól
Zalaegerszegi képeslapok
70 Ft-tól
Turistatérképek (Göcsej, Õrség, Balaton stb.)
800 Ft-tól
Tájak Korok Múzeumok sorozat kiadványai
100 Ft-tól
Zalaegerszegi albumok
1.680 Ft-tól
Prikryl József: A dödölle
3.990 Ft
Ajándéktárgyak az Ady-iskola diákjainak rajzai nyomán
(képeslap, könyvjelzõ, bögre, póló)
100 Ft-tól
Térjen be hozzánk, tájékozódjon a legfrissebb programokról,
lapozzon bele Zalaegerszeg titkait feltáró kiadványunkba,
válogasson ajándéktárgyaink közül!

Péntek Károly, a Windoor
Design Kft. ügyvezetõje elmondta: cégük egy dinamikusan fejlõdõ, minõségre és pontosságra törekvõ vállalkozás. A
sikeres mûködés és üzleti tevékenység mellett azonban fontos
számukra a helyi értékek támogatása is.
– Gyerekkorom óta érdekel a
sport. Most is heti több alkalommal focizom és egy ideje futok
is; idén a maratont is lefutottam.
Úgy érzem, hogy a sport nemcsak kitartást ad és csapatszellemre nevel, hanem megtanít
küzdeni is. Ezeket a tulajdonságokat a cégvezetésben is alkalmazni tudom – fogalmazott.
Péntek Károly a Windoor
Design Kft. és a kosárlabdacsapat között létrejött szerzõdéssel
példát is szeretne mutatni a töb-

bi helyi vállalkozásnak. Mint
mondta, jó lenne, ha a cégek
bátrabban mernének adakozni,
hiszen a város közös érdeke,
hogy minél több egyesület, rendezvény vagy jó ügy támogatóra találjon; és nem kell mindig
nagy pénzösszegre gondolni.
– Hiszem, hogy az összefogás és több, kisebb összegû támogatás hatékony segítséget
jelenthet egy-egy sportegyesületnek vagy kulturális intézménynek. A dolog visszafelé is
mûködik, hiszen az egyesületeknek, csapatoknak is jó, ha
nem csak egy vagy két szponzorban bízhatnak, hanem több
adományozó tud nekik stabilabb hátteret biztosítani. Bízom
benne, hogy a jó példa és a lokálpatrióta szemlélet követõkre
talál.
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Városháza

TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK!
Az õszi zöldhulladékgyûjtési akciót idén 2015. október 26-tól november 12-ig tartjuk a város
azon részein, ahol a rendszeres, kéthetente történõ biohulladék-gyûjtés is megoldott.
A szennyezõdés- és idegen anyagoktól mentes zöldhulladékot kizárólag a meghirdetett napon,
kerítésen kívül, reggel 6 óráig lehet elhelyezni. Egy köbméter feletti hulladék esetén a közszolgáltatónál a szállítási igényt be kell jelenteni a következõ elérhetõségen: Tel.: 92/598-940 vagy 92/900036, 1-es, illetve 5-ös mellék.
A hulladékokat a következõ módon kérjük kihelyezni:
– kivágott gallyakat, ágakat, bokrokat maximum
1,5 m hosszúságban, kötegelve;
– falevelet és füvet bezsákolva.
A begyûjtött anyagokat komposztként hasznosítjuk,
ezért a gyûjtõszemélyzet csak a teljesen tiszta
(kommunálishulladék-, fólia-, törmelék- stb. mentes) biohulladékot veszi át, amelynek tisztasága a
zsákok helyszíni kiürítésekor ellenõrzésre kerül. A
komposzt tisztasága érdekében a kiürített gyûjtõzsákokat a helyszínen hagyjuk.
GYÛJTÉSI NAPOK ÉS HELYEK:
November 3., kedd:
Andráshida, Hatház, Vorhota, Erzsébethegy,
Öreghegyi u.
November 5., csütörtök:
Ola, Ebergényi u. (Dalos u. sarokig),
Landorhegy, Egerszeghegyi u., Nagycsarit u.,
Szívhegyi u., Hóvirág u.
November 9., hétfõ: Kertváros
November 10., kedd:
Zrínyi u. környéke, Besenyõ, Botfa
November 11., szerda:
Páterdomb, Becsali (fõút), Bazita (fõút),
Toposházi u.

November 12., csütörtök: Bozsok, Csács
Amennyiben a zöldhulladékgyûjtési akcióban
nem tud részt venni, vegye igénybe a városunk területén található két hulladékudvar valamelyikét,
melyekben 5 m3/lakóingatlan mennyiségig a zöldhulladékok térítésmentesen leadhatók.
HULLADÉKUDVAROK:
Zalaegerszeg-Búslakpuszta:
Nyitvatartás:
kedd–péntek 7.00–15.00 óráig,
szombat:
7.30–14.00 óráig.
Hétfõ, vasárnap, ünnepnapok: szünnap.
Parki u.:
(a volt szennyvíztisztító területén):
Nyitvatartás:
kedd–péntek 9.00–17.00,
szombat
7.30–14.00 óráig.
Hétfõ és vasárnap, ünnepnapok: szünnap.
Felhívjuk a tisztelt zalaegerszegi lakosok figyelmét, hogy lehetõség van házi komposztálóedény
igénylésére. Érdeklõdni ezzel kapcsolatban a ZalaDepo Kft.-nél lehet.

BURSA-PÁLYÁZAT
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése ezennel kiírja a 2016. évi Bursa Hungarica
„A” típusú Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2015/2016. tanév II. és a
2016/2017. tanév I. félévére vonatkozóan, valamint a „B” típusú pályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik. A pályázat elbírálása
szempontjából szociálisan rászoruló az a pályázó,
akinek családjában az egy fõre jutó jövedelem
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át, az 57.000 Ft-ot, különösen
méltánylandó indokok esetén a 58.710 Ft-ot, és
vagyonuk nincsen.
A pályázatokat a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerben
(a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) történõ
regisztrációt követõen, csakis az onnan letöltött

HIRDETMÉNY
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata méltó módon kívánja elismerni 2015.
évben is azon személyek, szervezetek és közösségek munkáját, akik tevékenységükkel
hozzájárultak Zalaegerszeg város fejlõdéséhez,
jó hírének növeléséhez, akik kiemelkedõen és
maradandóan gazdagították a város gazdasági,
társadalmi, kulturális, mûvészeti, sport és
egyéb értékeit.
Ennek a kívánalomnak megfelelõen Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése 32/2004. (IX.
24.) önkormányzati rendelete az alábbi elismerõ
díjakról rendelkezik:
„Zalaegerszegért díj”
„Zalaegerszeg innovációs díja”
„Kultúra mecénása díj”
A „Zalaegerszegért díj” odaítélésének feltételeirõl:
A díj adományozható azon személynek, szervezetnek vagy egyesületnek, aki (amely) a város építésében, fejlesztésében és környezetvédelmében,
a város mûvészeti, kulturális, oktatási és sportéletében, egészségügyi és szociális szolgálatában, a
város önkormányzatában vagy közigazgatásában
példa értékût és maradandót alkotott, tevékenységével hozzájárult e területen a város jó hírnevéhez.
„Zalaegerszegért díj”-ra javaslatot tehetnek a
közgyûlés tagjai, állandó és ideiglenes bizottságai,
a város intézményei, társadalmi közösségei,
szervezetei, egyesületei, melyet részletes indokolással 2015. október 30. napjáig beérkezõleg kell
megküldeni a város polgármesterének (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.; mayor@zalaegerszeg.hu).

pályázati lapot kinyomtatva és aláírva, a részletes
pályázati kiírásban szereplõ kötelezõ mellékletekkel ellátva a Polgármesteri Hivatal Szociális és
Igazgatási Osztályára (Zalaegerszeg, Ady u. 15.)
lehet benyújtani.
EPER-Bursa rendszer elérési útvonala:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.
A pályázati ûrlap csak valamennyi mellékletettel együtt beadva érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
A beadási határidõ: 2015. november 9.
Az önkormányzat a határidõn túl benyújtott,
vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja.
A részletes pályázati kiírás megtalálható a város portálján http://www.zalaegerszeg.hu a Hirdetmények, Pályázatok címszó alatt és a Szociális és
Igazgatási Osztályon (Zalaegerszeg, Ady u. 15.).
Ugyanitt az érdeklõdõknek bõvebb felvilágosítással szolgálnak az osztály munkatársai.
A „Zalaegerszeg innovációs díja” odaítélésének feltételeirõl:
A testület „Zalaegerszeg innovációs díj” kitüntetést adományozhat olyan személynek, vagy szervezetnek, aki, illetve amely a városfejlesztési, illetve a mûszaki, közgazdasági, közigazgatási és humánszolgáltatás területen a város érdekében és jó
hírét öregbítve kiemelkedõ, elsõsorban újító tevékenységet folytat.
A „Zalaegerszeg innovációs díj”-ra javaslatot
tehetnek a közgyûlés tagjai, állandó és ideiglenes
bizottságai, a város intézményei, társadalmi közösségei, szervezetei.
A javaslatot indokolással ellátva 2015. október
30. napjáig beérkezõleg írásban kell megküldeni a
város polgármesterének (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.; mayor@zalaegerszeg.hu).
A „Kultúra mecénása díj” odaítélésének feltételeirõl:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése
„Kultúra mecénása díj”-at adományozhatja olyan
magánszemélynek, cégnek aki/amely kiemelten támogatja a kulturális ágazatban megvalósuló programokat.
A „Kultúra mecénása díj”-at elnyerõ személyre,
cégre javaslatot a közgyûlés tagjai, állandó és
ideiglenes bizottságai, a város kulturális intézményeinek vezetõi tehetnek.
A javaslatot írásos indokolással ellátva 2015.
október 30. napjáig beérkezõleg kell a város polgármesterének eljuttatni (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.; mayor@zalaegerszeg.hu).
A rendelet értelmében a kitüntetõ díjak egy személynek, szervezetnek, közösségnek többször is
adományozhatóak.
A rendelet teljes szövege letölthetõ a
www.zalaegerszeg.hu portálról, a korábbi évek kitüntetettjeinek felsorolása a www.zalaegerszeg.hu/
városunk/városunkkitüntetettjei címszó alatt megtalálható.

SEGÍTSÉG NEHÉZ HELYZETBE KERÜLT
ZALAEGERSZEGI LAKOSOKNAK
 A „Lakhatásért” Közalapítvány várja azon személyek és
családok jelentkezését, akik önhibájukon kívül szociálisan nehéz helyzetbe kerültek, közüzemi díjaikat nem, vagy csak
nagy nehézségek árán képesek fizetni, és emiatt létfenntartásuk, lakhatásuk veszélybe került.
Az alapítvány vissza nem térítendõ támogatással segíti a lakbérilletve közüzemidíj-hátralék felszámolását, az egyedi fogyasztásmérõ felszerelését.
Várjuk jelentkezését személyesen 2015. október 30-ig a Zalaegerszegi Családsegítõ Szolgálat és Gyermekjóléti Központban: Zalaegerszeg, Apáczai Cs. J. tér 5. szám alatt.
Elérhetõségünk: Telefon: 92/316-930, 30/693-3950
E-mail-cím: csaladsegito@ zalaszam.hu
Nem részesülhet támogatásban az, aki a pályázat benyújtását
megelõzõ 24 hónapban a „Lakhatásért” Közalapítvány támogatásában részesült.

SZENIOR AKADÉMIA
NOVEMBERBEN IS FOLYTATÓDIK A PROGRAM
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és Idõsügyi Tanácsa, a Budapesti Gazdasági Fõiskola Gazdálkodási
Kara folytatja a Szenior Akadémia 2015/2016. tanév elsõ félévi
programját.
Novemberben két alkalommal találkoznak a diákok.
November 5-én délután az önkéntes munka típusairól és
hagyományairól hallhatnak elõadást, megtudhatják, miért hasznos
idõskorban is tanulni, s az egészségügyi ellátás rendszerébe is
betekintést kapnak a hallgatók.
November 19-én gyakorlati foglalkozásra kerül sor: a számítógéppel, számítógépes programokkal, kommunikációs lehetõségekkel és az online ügyintézés rejtelmeivel ismerkedhetnek meg az
érdeklõdõk.
A találkozások helye minden alkalommal a Gasparich Márk úti
gazdasági fõiskola épülete.

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
nyílik Zalaegerszeg belvárosában
2015. november 2-án
Zalaegerszeg,
Deák tér 3/C szám alatt.
Közös ügyfélszolgálati irodába
költözik négy önkormányzati közfeladatot ellátó gazdasági társaság:
ZALAVÍZ Zrt.
– víziközmû közszolgáltatás
Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
– hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
Városgazdálkodási Kft.
– parkolással kapcsolatos ügyintézés
LÉSZ Kft.
– önkormányzati ingatlankezelés
Nyitvatartási idõpontok:
ZALAVÍZ Zrt., Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft.:
H: 9.00–15.00
K: 9.00–17.00
SZ: 8.00–20.00
(hosszabbított nyitvatartás)
CS: 9.00–17.00
P: 9.00–15.00
Városgazdálkodási Kft., LÉSZ Kft.:
H: 9.00–15.00
K: 9.00–17.00
SZ: 8.00–17.00
CS: 9.00–17.00
P: 9.00–15.00

HÁZIORVOSI RENDELÉS MEGVÁLTOZOTT HELYEN
 Tájékoztatjuk az V. sz. háziorvosi körzet lakóit, hogy a háziorvosi rendelõ felújítása miatt
– ideiglenes jelleggel – a körzet rendelési helye megváltozik.

Az V. sz. háziorvosi körzet rendelési ideje ezen
idõszakban az alábbiak szerint alakul:

PÁLYÁZATI

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (2.280.000 Ft-ot)
meghaladja. Nem minõsül vagyonnak: a
nem hasznosítható ingatlan, az az ingatlan,
amelyben az érintett személy lakóhelyként
vagy tartózkodási helyként életvitelszerûen
lakik, az a vagyoni értékû jog, amely az általa lakott lakóingatlanon áll fenn, továbbá a
mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármû.
Nem részesülhet támogatásban az, aki, vagy
ugyanazon lakásra a háztartásában élõk valamelyike a pályázat benyújtását megelõzõ 48 hónapban
adósságkezelési szolgáltatásban, vagy adósságrendezési támogatásban részesült.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot írásban, az önkormányzati rendeletben meghatározott formanyomtatványon kell
benyújtani.
(A formanyomtatvány, továbbá a csatolandó jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a
Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási
Osztályán, illetve letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu honlapról (E-ügyintézés›Formanyomtatványok›Szociálpolitikai ügyek)
A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának megfelelõ – a pályázat benyújtását megelõzõ hónap nettó jövedelmérõl szóló igazolást, vagy annak másolatát,
továbbá
– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– a hátralékot nyilvántartó szolgáltató igazolását, mely tartalmazza
– az adósság aktuális összegét és keletkezésének kezdõ idõpontját,
– az igazolás kiállítását megelõzõ egy évben
az igénylõ által a hátralék csökkentésére
teljesített befizetések összegét,
– kikapcsolt közüzemi szolgáltatás esetén
annak idõpontját.
Az adósságrendezési támogatás összege és folyósítása: A támogatás összege megegyezik a pályázó által megfizetett önrész összegével, de legfeljebb
ötvenezer forint. Folyósítása a hátralékot nyilvántartó
szolgáltató vagy társasház számlájára történik.

Rendelési idõ:
Hétfõ:
8.00 órától 11.00 óráig
Dr. Simon Mária háziorvos 2015. október 5-tól Kedd:
12.00 órától 14.00 óráig
elõreláthatólag 2015. november 6-ig a Zalaeger- Sze.–csü.–pé.: 8.00 órától 12.00 óráig.
szeg, Botfy u. 1. szám alatti rendelõben (központi
Háziorvos: dr. Simon Mária
ügyelet épületében) várja betegeit.
Telefonszám: 06-30/603-5403

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
PÁLYÁZATOT HIRDET
ADÓSSÁGRENDEZÉSI TÁMOGATÁS
benyújtására
A pályázat célja:
A lakhatással összefüggésben eladósodott,
szociálisan rászoruló családok támogatása a
hátralék csökkentése, felszámolása érdekében.
A pályázat benyújtásának helye:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociális és Igazgatási Osztálya
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
A pályázat benyújtásának határideje:
2015. október 30. (péntek)
Pályázatot nyújthat be az a személy, akinek:
1) a háztartásában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum
200%-át (57.000 Ft-ot), különösen indokolt
esetben az 58.710 Ft-ot, egyedül élõ esetén a
nyugdíjminimum 250%-át (71.250 Ft-ot), különösen indokolt esetben az 73.388 Ft-ot,
2) a háztartásában élõk vagyonnal nem rendelkeznek,
3) a lakbér, központi fûtés, közös költség, víz- és
csatornadíj, szemétdíj, áram- vagy gázdíjtartozása legalább egyfajta hátralék esetében hat
havi, összege pedig meghaladja az 50.000 Ft-ot,
de nem haladja meg a 150.000 Ft-ot vagy közüzemidíj-tartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, és
igazolja, hogy a kérelem benyújtását megelõzõ
egy évben a hátralékának legalább 50%-át (a
továbbiakban: önrész) megfizette.
Vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármû,
továbbá vagyoni értékû jog, amelynek
da) külön-külön számított forgalmi értéke, illetõleg összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a
harmincszorosát (855.000 Ft-ot), vagy
db) együttes forgalmi értéke az öregségi
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Kultúra

A KÉPZELT JÖVÕ NAPJA
A VISSZA A JÖVÕBE KULTURÁLIS KONTINUUMAI

 A jövõ elérkezett. Vagy inkább mi érkeztünk meg a jövõbe – ki
tudja? Fõleg, hogy ez a bizonyos jövõ ugyanazzal a lendülettel
tovább is haladt, és 2015. október 21-e immár a múlt. Múlt idõben
beszélhetünk róla, hogy az elõzõ héten szinte az egész világ egy
bizonyos dátummal volt elfoglalva. Egy olyan dátummal, melyet
egy múltbéli film készítõi a ’80-as években a jövõnek képzeltek…
és ami múlt hét szerdán a mi jelenünk volt.
– pánczélPetra –
Felesleges most filozofálgatva
az idõsíkokban ugrálni, vagy azt
elemezni, hogy a Vissza a jövõbe
filmtrilógia második részének jövõben (vagyis 2015. október 21-én)
játszódó jelenetei mennyire tükrözik napjainkat. Számos újságcikk
és internetes bejegyzés készített
bõ lajstromot arról, hogy a technológia terén mi az, ami megvalósult,

és mi az, amitõl még mindig nagyon messze vagyunk; vagy esetleg más irányba haladt a fejlõdés.
Sokkal érdekesebb kérdés,
hogy Marty Mcfly és Dr. Emmett
Brown története hogyhogy nem
vált elavulttá és unalmassá az elmúlt harminc évben. Illetve hogy a
film magyarországi bemutatásának (1987) idõszakában hogyan
képzeltük el a jövõt. Pláne egy
olyan országban – régióban – ahol
épp omladozóban volt a szocializmus, és ahol még a ’80-as évek
amerikai tárgykultúrája is sok esetben futurisztikusnak látszott.
A Vissza a jövõbe-nap kapcsán
Bánhegyi Béla filmzenekészítõvel,
amatõrfilm-rendezõvel, Béres Katalin történésszel (Göcseji Múzeum) és Sustik Kriszta divattervezõvel beszélgettünk, ha nem is a
tér-idõ, de a kulturális jelenségek
kontinuumáról.

Bánhegyi Béla még édesanyjával nézte a film egyes epizódjait a
moziban. Az amatõrfilm-rendezõ
(akinek Interkozmosz címû kisfilmje az idei Mediawave Fesztiválon
is szerepelt) gyerekkora óta sci-firajongó, a trilógia pedig különösen
kedves számára. Mint meséli, szobájának falát sokáig díszítette a
Drew Struzan-féle filmplakát is.
Szerinte a film azért lehet népszerû ma is, és azért nõttek fel (és nõnek fel ma is) korosztályok rajta,
mert igazi közönségfilm, de az igényes fajtából. A légdeszka és az
idõutazásra átalakított DeLorean
miatt van benne „cool-ság”, így a
fiatal korosztályoknak mindig bejön. A történet ugyanakkor vicces
és fordulatos, emiatt az idõsebbek
sem unják meg. Amennyire
visszaemlékszik rá, a ’80-as évek
végén sokkal futurisztikusabbnak
képzelte el a jövõt; vagyis a kétezres éveket. Persze az elképzelt
képet más filmek/rajzfilmek által
közvetített fantáziavilág is befolyásolta. Nála fõleg a népszerû
Jetson család. Emiatt azt gondolta, hogy mára jóval több robot
lesz, repülnek az autók és a városok képe sokkal letisztultabb,
funkcionálisabb lesz. Felnõtt fejjel
inkább azt érzi, hogy nem baj,
hogy ez nem valósult meg, mert
inkább az emberi kapcsolatoknak
kéne kicsit erõsödni a technológiai
térhódítással szemben.
Hasonlóan vélekedik a filmrõl
Béres Katalin is, aki szerint a siker
egyik oka az, hogy az embereket
mindig is foglalkoztatta az idõutazás és a jövõ. A történész szerint a
19. században Verne regényei is
ezért arathattak sikert. A századfordulón pedig Magyarországon
több olyan képeslap is készült, ami
a jövõt ábrázolja; mindenféle repülõ, lebegõ jármûvekkel, égi villamosokkal. Még Zalaegerszegrõl is
készült ilyen. A ’60-as évektõl pedig a tudomány és technika, valamint az ûrkutatás robbanásszerû
fejlõdésének hatására fordult a figyelem a sci-fi mûfaj felé. Ennek

nyomai a hétköznapi tárgyakba is
beszivárogtak, különösen ami a
gyerekjátékokat és egyéb kiegészítõket illeti.
A muzeológus úgy látja, hogy a
film töretlen népszerûségének másik oka a zseniális rendezésben
rejlik. Az idõsíkok összekuszálásából egy nagyon szórakoztató
sztori lett, a karakterek pedig jól eltaláltak. A film úgy sci-fi, hogy nem
rideg, elidegenítõ terekben, hanem az ’50-es, ’80-as évek hétköznapjaiban játszódik, ami miatt
azok számára is befogadható, akik
amúgy nem szeretik a science
fictiont. Történészként az is izgalmas és érdekes számára, hogy az
egyes részek tele vannak popkulturális utalásokkal; egyik kedvence például Chuck Berry
Johnny B. good címû slágerének
filmbéli átirata.
Hogy vannak e párhuzamok a

filmben látható 2015-ös divat, és
napjaink viselete között, Sustik
Kriszta designert kérdeztük. Szerinte 2015 sok szempontból eléggé kaotikus, és ilyen szempontból
a filmbéli ruhákon is ez látszik. A
divat azért nem feltétlenül abba az
irányba haladt, mint a történetben.
Ott jellemzõek a feltûnõ színek,
anyagok és formák, napjainkban

BELSÕ NYUGALOM KELL

HADNAGY GYÖRGY ÉS H. PÓKA EMÕKE TÁRLATA A KERESZTURYBAN

– A. L. –
– Elsõ itthoni kiállításom óta
negyvenöt év telt el. Úgy érzem,
ezen idõ alatt felértem a csúcsra,
olyan szempontból, hogy nem Zalaegerszegen, Zalában illetve az
országban mérettettem meg, hanem Európában – emlékezett
vissza Hadnagy György.
A formatervezõ iparmûvész,
szobrász a Nemzetközi Intarzia
Szövetség egyedüli magyar tagjaként több hónapot töltött Párizsban, de kiállított Németországban,
Olaszországban és Finnországban is. Az eltelt 45 év termékenységét jól mutatja, hogy csak a megyében 130 köztéri alkotása díszíti a települések tereit.

– A fának, mint anyagnak csodálatos rajzolata, nagy színskálája
kimeríthetetlen variációs lehetõséget biztosít. Most új technikákkal,
a térplasztikával foglalkozok. Ilyen
például Zalaegerszegen a Páva,
vagy a Csodaszarvas Andráshidán. A Pillangó címû térplasztikámat pedig a közeljövõben adják
át az andráshidai játszótéren.
Az alkotáshoz belsõ nyugalom
is kell. Errõl már H. Póka Emõke
beszél.
– Gyermekkoromban festettem,
zenéltem, de leginkább nagyanyám rongyos zsákja ragadott
meg. Egy csipkemaradékban, egy
gyöngyben, egy darab bársonyban élettöredékek elevenednek
meg, tulajdonképpen az ember kü-

C
SODALOVAK
A
SZÍNPADON
A PILLANGÓ
ÚJ ELÕADÁS A GRIFFBEN

E mellett most helyet kaphat a
Hadnagy György által készített Pillangó térplasztika, melyet a településrészi önkormányzat szeretne
felállíttatni ebben az évben. Az elképzelést támogatja Sümegi
László, a városrész önkormányzati képviselõje is.
A város közgyûlése a kezdeményezés mellé állt. A tervezett térplasztika Pillangót ábrázol, 264 darab tûzzománc lap díszíti, és egy
posztamensre kerülne elhelyezésre, melyet körbe lehet járni. A térplasztika szakvéleményének elkészítésére dr. Kostyál László mûvészettörténész-fõmuzeológust kérte
fel az önkormányzat. Az alkotás
tervezett bekerülési költsége 1,2
millió forint, amely magába foglalja
a mûvész formatervezési díjának
költségén túl az anyagköltséget és
a posztamens készítését is.

ségét. Hangsúlyozta, nem csupán
a megyeszékhely polgárai, hanem
mûvészemberek és egyben tanárok is, akik munkásságukkal hozzájárulnak a jelen és a jövõ Zalaegerszegének formálásához.
Dr. Kostyál László mûvészettörténész úgy jellemzett, az alkotások igényessége Hadnagy György

 Belsõ fények örvényében – Duó címmel nyílt kiállítás Hadnagy
György Pro Urbe-díjas és H. Póka Emõke Zalaegerszegért-díjas
iparmûvészek munkáiból a Keresztury VMK-ban. A közel hetven
alkotást felvonultató tárlat különlegességét az adja, hogy a mûvész házaspár húsz évvel ezelõtt mutatkozott be utoljára Zalaegerszegen összefoglaló kollekcióval, akkor Hadnagy György az
50., most pedig a 70. születésnapját ünnepelte.

KÉSZÜL

 Az andráshidai városrészben
2011-ben került elhelyezésre a
Szent András-szobor a Zalaegerszeg-Andráshida, Iskola utcai játszótéren.

azért ennél letisztultabb a kép, bár
kétségkívül vannak extrémitások;
fõleg a nagyvárosokban, metropoliszokban. A tervezõnek a filmet
nézve a japán utcai divat is eszébe jutott, ami kicsit a mangák
világát idézi. Ami talán a legjobban
hasonlít a filmben látottakhoz, az
az, hogy a mostani divatipar is
egyre többször használ nem ter-

mészetes anyagokat. Õ maga is
többször készít
vízlepergetõ
anyagból ruhákat,
mert úgy véli,
hogy ez (is) a jövõ.
A filmmel kapcsolatban
elmondta: érdekes,
hogy mikor gyerekként
nézte,
mennyire távolinak tûnt 2015, és
mégis milyen hamar bekövetkezett.
Ráadásul
közben alig érzékeltünk változást.
Részben valószínûleg azért nem,
mert egy folyaIllusztráció
matként
éltük
meg, másrészt viszont azért, mert
hihetetlenül felgyorsult minden,
ami gyors alkalmazkodást is igényelt. Szerinte kicsit ijesztõ abba
belegondolni, hogy ha ilyen erejû
innovációk történtek a ’80-as évek
óta, mi fog még lejátszódni a következõ harminc évben. Még az is
lehet, hogy a légdeszka és az önbefûzõ cipõ arra már retro lesz…

 Október 30-án, pénteken debütál a Griff Bábszínház legújabb
elõadása, mely a „békebeli gengszter revü” mûfaji besorolást
kapta. A Csoda és Kósza címû darabot Czigány Zoltán regényébõl Szabó Attila írta át bábszínpadra, az elõadást pedig Halasi
Dániel rendezte. A részletekrõl a bábszínház vezetõje, Szûcs István és a rendezõ Halasi Dániel tartott sajtótájékoztatót.

majd. Persze úgy, hogy a mese
könnyed, játékos és a gyerekek
számára élvezhetõ, befogadható
legyen. A karaktereket óriás- és
kesztyûbábokkal keltik életre, és
annak is meg lesz a jelentõsége,
hogy mikor, melyiket használják.
– pet –
li gengszterrevüben a lovak önhiA Griff Bábszínház új elõadásábájukon kívül keverednek egy ban a fõbb szerepeket B. Szolnok
Az igazgató elmondta: techni- csapdahelyzetbe, s innét alakul Ágnes, Kosznovszky Márton,
kailag nehéz, ám a közönség
szempontjából egy rendkívül szórakoztató elõadást láthat a közönség. A mese két csodaló kalandos történetérõl szól, akiket
különleges bábokkal elevenítenek meg. Csoda és Kósza történetét Czigány Zoltán író vetette
papírra, a rövid mesékbõl végül
három könyvre elegendõ sztori
született. Ezeket vették alapul,
mikor bábszínpadra alkalmazták
a mesét.
Halasi Dániel elmondta: a három kötetbõl nehéz lett volna egy
egységes történetet összehozni,
így a két ló, és az egyik mesében krimivé a mese. Az elõadást élõ- Hettinger Csaba, Nagy Karina,
szereplõ két rendõr karakterébõl zene kíséri; mind a dalok, s mind Szilinyi Arnold és Tímár Zoltán
egy új darab született. A békebe- a díszletek a krimi-hatást erõsítik játssza.

lönbözõ életállomásai. Amikor az
ember elkezd alkotni, kell egy zárt,
intim világ. Nekem ezt a világot a
textil jelenti, a címet kölcsönvéve,
a belsõ fények örvénye, az alkotás
nyugalma, amikor is választ találok mindenre.
Balaicz Zoltán polgármester
köszöntõjében méltatta a házaspár mûvészeti és tanári tevékeny-

legfontosabb hitvallását, mûvészetének célját közvetíti, miszerint: „jobban érezzük magunkat tõle”. H. Póka Emõke a hûséges házastárs, alkotótárs textilmûvészete
a grafikához hasonló. A textilmûvész is egy vonalból, egy szálból
indul ki, és ebbõl az egyetlen szálból születnek csodálatos alkotásai, kompozíciói.
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A TANÍTÁS KÜLDETÉS HASZNÁLJ BÁTRAN NULLA MILLIGRAMMOT!
NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOKAT KÖSZÖNTÖTTEK

 Zalaegerszegi pedagógusokat köszöntettek diplomaszerzésük
ötven-, hatvan- és hetvenéves évfordulója alkalmából. Az ünnepélyes eseményre a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben került sor, ahol összesen huszonöt nyugdíjas pedagógus vehetett
át arany, gyémánt, illetve rubin oklevelet.
– pet –
A tanároknak Vigh László országgyûlési képviselõ és Balaicz
Zoltán polgármester is megkö-

szönte az áldozatos munkát. A rendezvényen dr. Molnár Béla fõiskolai docens, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjának igazgatója mondott beszédet. Mint mondta: mélyen érzõ
és alázatos az a pedagógus, aki
évtizedeken át feladatának tekinti
a felnövekvõ korosztályok nevelését. A tanítás nagyszerû küldetés;
annál is inkább, mert a jó tanár folyamatosan képes átértékelni a ré-

 Ha bárki szeretne kábítószert használni, akár alkalmilag, akár
rendszeresen, az bátran használjon 0 milligrammot, mert semmi
nem fog történni. Ami viszont több, mint 1 milligramm, az meggit, és befogadni az újat. A felelõs- változtat, mégpedig úgy, hogy a változás folyamatába nem tudsz
ségérzet pedig mindig erõt adhat beleszólni. Zacher Gábor toxikológus, a Honvédkórház sürgõsségi osztályának vezetõje általános iskolásoknak tartott elõadásáaz újdonságok elsajátításához.
Persze a tanítás nehéz szakma ban figyelmeztetett erre.
is, hiszen nincs még egy olyan
– A. L. –
ni értékrend ellen
márpedig nehéz küzZacher Gábor szerint, hogy ne deni, éppen ezért
nyúljon a gyerek kábítószerhez, nincs az az iskola,
szükséges a kollektív keretrendszer, ami tudná ezt pótolni
amit otthon együtt alakítanak ki. Ha – hangsúlyozta Zaa gyerek keretrendszer nélküli csa- cher Gábor.
ládban nõ fel, mondjuk, az apa iszik,
Miért is szoktak a
az anya csak ritkán, jóval inkább gyerekek kábítószegyógyszert szed, akkor hogyan le- rezni kérdésre úgy
gyen a gyereknek kerete.
vélekedett, divat ma
– Amikor ma Magyarországon kábítószert használarról beszélünk, hogy a kábítószer ni. A divatot azonban
mekkora probléma, nagyon gyakran többnyire a fiatalság alakítja. Vagyis,
csak a felszínt szoktuk megkaparni. ha egyre több fiatal merne olyan diA gyerek kórházba került, meghalt, vatot teremteni, hogy nem él kábítóvagy elkaptak egy dílert stb. A kér- szerrel, akkor változhat a szemlélet.
dés sokkal inkább az, vajon mi van Ahhoz viszont évek kellenek, hogy
foglalkozás, ahol ennyi a kudarc, a szerhasználat mögött. Ahelyett, egyfajta értékrendváltozás bekövetde ahol ennyi az öröm, a siker és hogy a gyerekekre csúnyát mon- kezzék. A toxikológus szerint ezért
dunk, hogy kábítószeresek, néz- nagyon fontos a kortárscsoport-mina váratlan meglepetés.
A nyugdíjas pedagógusoknak zünk inkább a történet mögé. Milyen ta.
Balaicz Zoltán adta át az oklevele- fajta társadalmi közegben mozog,
A különbözõ drogok hatását pókket. A legtöbb tanár gyémánt okle- honnan jön, mit visz magával, mi- hálómintákon mutatta be az elõadó.
velet kapott, vagyis éppen hatvan lyen értékrendet képvisel, hiszen ez A bevitt szertõl a pók képtelen szaévvel ezelõtt szerzett diplomát. Si- fogja életét meghatározni. Az ottho- bályos hálót fonni. Ahogy az ember
mon Gézáné pedig az egyetlen rubin okleveles pedagógus volt az
idén, aki hetven évvel ezelõtt szerzett képesítést.

PÁLYA- ÉS SZAKMAVÁLASZTÁS

Dr. Babati Szabolcs, a kormányhivatal foglalkoztatási fõosztályának vezetõje a sajtótájékoztatón elmondta, eredetileg csak a

felnõttekre irányult a pályaváltás
segítése, mostanra azonban egyre inkább elõtérbe került a fiatal
korosztály pályaválasztásának támogatása prevenciós szándékkal. Mint fogalmazott, az egyénnek, társadalomnak és a gazdaságnak egyaránt elõnyös, ha a
fiatal olyan szakmával fejezi be
az iskolát, mellyel azonnal vagy
nagyon rövid idõ alatt el tud helyezkedni. Ezt a folyamatot kívánják elõsegíteni azáltal, hogy a
KLIK valamint a megyei kereskedelmi és iparkamarák után megállapodnak a szakképzési centrumokkal is. Céljuk, hogy a foglalkoztatási fõosztály által megrendezett pályaválasztási napok és
szakmabemutatók még sikeresebbek legyenek összefogásuk
eredményeként.
Rigó Csaba kormánymegbízott
azt hangsúlyozta, hogy a munkaalapú társadalom építéséhez elengedhetetlen a partnerség. Ezt
szolgálja az együttmûködési megállapodás, melynek egyik legfontosabb pontja, hogy az évente meg-

is, akinek személyisége megváltozik
a tudatmódosító szerektõl. Zacher
Gábor a kábítószerek központi idegrendszerre gyakorolt hatásairól mesepéldákat is hozott.
– Vajon mi okos felnõttek beszélünk-e arról a piros gombáról, ami
gyakran jele az óvodában a gyerekeknek, illetve ábrázolják mesékben (Hófehérke,
Hupikék
törpikék), melynek fogyasztása hallucinációval jár. Persze nem
tudományosan, mert
semmi értelme. Ellenben el lehet mondani
úgy: kisfiam, ha megennéd ezt a gombát,
akkor szaladgálnál
körbe-körbe, és a
földre vetnéd magad, mert azt hinnéd, hogy te vagy a pöttyös labda.
Ugyanis ez a gomba egyetlen dolgot
csinál veled: megváltoztat. Ezt az
5–6 éves gyerek is megérti.
Zacher Gábor kiemelte, ha világosan beszélünk, „akkor tettünk valamit a gyerekek puttonyába”. Ennek nem holnap vagy holnapután
lesz jelentõsége, hanem 16 éves
korában, amikor elmegy a buliba, és
hajnali fél kettõkor a haver megkínálja egy spanglival: „vajon tud-e jó

döntést hozni, mer-e nemet mondani”?
A toxikológus szerint nincs
könnyû- és keménydrog, ezeket a
jelzõs szerkezeteket el kell felejteni.
Az elmúlt 10–15 év kutatásai rávilágítottak arra, hogy a rendszeres marihuána-használat milyen súlyos
testi-lelki függõsségeket okoz, akár
egyetlen cigaretta is olyan változásokat hozhat a gyerek szervezetében, melynek egész életében viseli
a következményeit. S mit tanácsol a
fiataloknak?
– Ha bajba kerültél, merjél õszinte lenni, és merjél segítséget kérni.
Ha megkapod a segítséget, akkor ki
tudsz ebbõl a történetbõl lábalni. A
visszaút, az az egy-másfél év rehabilitáció, azonban hihetetlen kemény
történet…
Zacher Gábor leszögezte azt is,
sem a tiltás (börtönbüntetés), sem
bizonyos szerek engedélyezése
nem lehet megoldás.
– Én soha senkinek nem tiltottam
meg, hogy használjon kábítószert.
Nincs ilyen jogosítványom, nem is
szeretném. A nulla milligramm használatát ellenben bátran javaslom.
Mert akkor nem történik semmi.
Ezért nem kívánok mást: csak jó
döntéseket, ha a jövõben egy bulin
füves cigivel kínálnak...

AZ OLVASÁS NÉPSZERÛSÍTÉSE

munkánkat az ifjú korosztály körében. Ha nem is ugyanilyen formában, de jövõre is megszólítjuk õket
– mondta Sebestyénné, majd megjegyezte: több videót vártak, mivel
manapság divat az olvasmányélmények ilyen jellegû internetes
megosztása.
A szakember azt is elmondta, a
kistelepülések könyvtári ellátó szolgálata új lehetõséggel bõvült októbertõl. Az alapellátás kiterjesztéseként októberben indult a KönyvtárMozi, mely legális közösségi vetítést
biztosít a települések könyvtárában,
országos adatbázisból kölcsönözve
ehhez a filmeket. A mozi elõtt, után
klubjellegû beszélgetésekre is sor
kerül, szakértõ felvezetõ közremûködésével. Az elsõ vetítések szintén
az országos könyvtári napok keretében már meg is történtek, és mindjárt az induláskor 14 zalai település
vette igénybe az új szolgáltatást.

PÁLYÁZAT A GYERMEKEKNEK A KISTELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAKBAN

 Megmozgatta a gyerekek fantáziáját az a feladat, melyet a Deák
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár munkatársai találtak ki az
olvasásnépszerûsítés kapcsán. Új könyvborítót kellett tervezni, illetve a kedvenc olvasmányt közös fotóval vagy rövidfilmmel bemutatni. A megyében 102 általános és középiskolás gyermek kapcsolódott a nyáron meghirdetett pályázathoz, melynek eredményrendezendõ pályaválasztási kiállí- hirdetésére az országos könyvtári napok alkalmával került sor.
táson még szélesebb körben bizfontosabb azonban a mögöttük létosítsák a szakképzési centrumok – B. K. –
võ olvasásélmény, konstatálta
alá tartozó szakképzõ iskolák
Számokban: 102 résztvevõ, 75 örömmel Sebestyénné Horváth
részvételét. Emellett segíteni fogják a tanmûhelyek és üzemek láto- rajz, 29 könyvajánló és 12 videó ér- Margit, a megyei könyvtár munkakezett a felhívásra, mellyel a kiste- társa, a pályázat felelõse. Asztalán
lepülési ellátórendszerhez tartozó halomban tornyosultak a beküldött
falvakban élõ 6–18 éves korosz- munkák, melyekbõl galéria is
tályt szólították meg. A számoknál készült az intézmény honlapjára.

 A Zala Megyei Kormányhivatal valamint az újonnan létrejött Zalaegerszegi Szakképzési Centrum és a Nagykanizsai Szakképzési
Centrum vezetõi együttmûködési megállapodást írtak alá pályaválasztási tevékenységeik összehangolása érdekében.
– AL –

ÕSZINTÉN A KÁBÍTÓSZEREKRÕL – ZACHER GÁBORRAL

gatását, valamint a pályaválasztási napok és a Foglalkoztatási Információs Tanácsadó (FIT) népszerûsítését a diákok körében a szakképzõ intézmények vezetõinek és
pedagógusainak bevonásával.
Bene Csaba, a Nagykanizsai
Szakképzési Centrum fõigazgatója kiemelte, fontos gazdasági és
társadalmi érdek, hogy megfelelõen képzett munkaerõ legyen. E
tekintetben nagy jelentõséggel bír
a hiányszakmák támogatása ösztöndíjakkal.
Szabó Károly, a Zalaegerszegi
Szakképzési Centrum fõigazgatója az elhangzottakat megerõsítve
azt hangsúlyozta, hogy a szakképzési centrumok létrehozásában
legnagyobb kívánalomként jelentkezett, hogy az iskolarendszerû
szakképzés jobban igazodjon a
piaci szereplõk igényeihez.
A pályaválasztási kiállítást november 12–13–14-én rendezik
meg Zalaegerszegen, a Keresztury
VMK-ban. A rendezvény utolsó
napján családi napra invitálják a fiatalokat és szüleiket.

(Kategóriánként a legjobb munkákat Bogdán Ramóna Nagykutas,
Söller Cintia Nagykutas és Bujtor
Zsófia Baktüttõs készítették, de
ezek mellett elismerés illette a
második és harmadik helyezetteket, valamint a különdíjasokat.)
– A feladat kapcsán a 17 résztvevõ település között voltak kiemelkedõen aktívak, így Nagykutas, Bagod, Zalabér, Alibánfa és Nagylengyel. A gyerekeknek egy kis könynyed showmûsor keretében adtuk
át az ajándékokat a megyei könyvtárban. Mindenképpen folytatni
szeretnénk az olvasásnépszerûsítõ
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HARCBAN MARADNI A FELJUTÁSÉRT TOVÁBBRA IS A NYOLC KÖZÉ AKARNAK JUTNI
A KAPITÁNY 12 PONTTAL LENNE ELÉGEDETT

 Az õszi idény hátralévõ részében az eredetileg hazai mérkõzéseit is idegenben játssza a ZTE FC labdarúgócsapata. Az ok: felújítják a városi stadion gyepszõnyegét. Az eddig eltelt fordulókkal mennyire elégedett Simonfalvi Gábor, a ZTE csapatkapitánya,
milyen eredményre számít vidéken? – errõl is kérdeztük a sokoldalú játékost.
– Siófokon és Csákváron két
nem várt vereséget szenvedtünk,
ha legalább az egyik mérkõzés
meglenne, ott lehetnénk a második helyen – vélekedett Simonfalvi
Gábor. – Nincs kimondva, hogy
idén mindenképpen fel kell jutni a

– A vereségek közül a siófoki
és a csákvári volt fájó, a rangadókon ki lehet kapni?
– Ahol kikaptunk, egyik helyen
sem játszottunk alárendelt szerepet. A siófoki azért fájó, mert a Balaton-partiak azóta nem nyertek

Itthon minden meccsét nyerte a ZTE, legutóbb a Szolnok ellen.
csapatnak, ez jövõre a cél. Látjuk,
hogy három csapat – a Gyirmót, a
Mezõkövesd és a ZTE – lehet
harcban a két feljutó helyért. Természetesen, ha úgy adódik, megpróbálunk az idei bajnokság végén
feljutni. Summázva az eddigieket,
annyira nem vagyok elégedett, de
elégedetlen sem.

mérkõzést. A csákváriba nagyban
belejátszott a talaj. Tudom, furcsát
mondok, de a hazai játékosok tudták, melyik tócsában áll meg a labda, vagy gyorsul fel. Az irreális talaj eltüntette a csapatok közötti tudásbeli különbséget. Biztos vagyok benne, hogy száraz talajon
nem kapunk ki.

– Pár hete kiszorult a kezdõ
11-bõl is, miként éli meg ezt a
szituációt?
– Voltam már hasonló helyzetben. Igyekszem az edzéseken keményen dolgozni, visszaszerezni
a helyemet a csapatban. Nem
esem kétségbe, Csank János dönti el, ki játszik. A padról is szurkolok a társaknak. Számomra az a
fontos, hogy velem vagy nélkülem,
de nyerjen a ZTE.
– Az öt idegenbeli mérkõzésbõl hány pontot kellene szerezni, hogy a ZTE tavasszal
harcban legyen a feljutásért?
– Tíz pont felett mindenképpen. Személy szerint tizenkettõvel lennék elégedett, de az említett 10-et is
elfogadnám, bár abban benne van egy vereség. Nem
lesz könnyû feladat, de képesnek tartom arra a csapatot, hogy idegenben is jól teljesítsen. A pontmennyiség
mellett az is fontos, hogy fordulóról fordulóra ott maradjunk az élmezõnyben.
– A bajnokság mellett a
Magyar Kupában is még
érdekelt a ZTE. Ott mi várható a csapattól?
– A kupában is szeretnénk
helytállni. Igaz, albérletbe kényszerülünk, a hazai mérkõzést Hévízen játsszuk. Szeretnénk olyan
eredményt elérni, hogy esélyünk
legyen idegenben a továbbjutásra.
Ezzel együtt úgy érzem, hogy a
kupánál számunkra fontosabb a
bajnokság. Ott kellene eredményesen szerepelni.

ZALAI TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓK AZ OB-N
KÉT EZÜST, EGY BRONZ
 A hétvégén lezajlott a tájékozódási futó egyéni normáltávú, illetve az egyesületi váltó bajnokság. A Pilis hegységben Dobogókõ
környékén rendezték a versenyeket. A többnapos esõzés nagyon
megnehezítette a versenyzõk dolgát, a nagy szintkülönbségeket
nehezebb volt leküzdeni a csúszós talajon, ágakon, köveken.

(Göcsej KTFE), N35: 4. Szabó Ágnes (ZTC), F16: 6. Szõcs Attila
(Göcsej KTFE), N16: 6. Porgányi
Anna (ZTC), N35: 6. McCarthy
Bernadett (ZTC).
***
Az egyesületi váltóbajnokságon több korosztály versenyzett
egy váltóban.
Pontszerzõ zalai eredmények:
N120: 4. Göcsej KTFE (Császár
Éva, Juhász Júlia, Marics Gáborné Jávorics Éva). Nõi: 8. Göcsej
KTFE (Tarsoly Panka, Takács Szilvia, Király Boróka, Takács Orsolya, Bertóti Regina). Férfi: 8. ZTC
(Molnár Levente, Csertán András,
Fekete Ágoston, Porgányi Márk,
Uhlir Péter).
***
Egész évben megrendezett öt
egyéni szám eredményei alapján
kihirdették az összetett bajnokság
eredményét is.
A zalai érmesek.
Zalai érmesek:
Mindkét zalai klub sok versenyN21 3. Bertóti Regina (Göcsej
N35: 1. Császár Éva, N21: 3.
zõvel képviseltette magát. Érmes KTFE), N35 2. Császár Éva (Gö- Bertóti Regina, F35: 3. Uhlir Péés pontszerzõ eredmények:
csej KTFE), F55 2. Varga József ter.

EGERSZEGI RÖPISEK NÜRNBERGBEN
 Immár húsz éve kapnak folyamatosan meghívót Zalaegerszeg
röplabdásai a német egyesítés tiszteletére Nürnbergben megrendezett NORDOST vegyes röplabdatornákra.
Idén a megszokott idõponthoz
képest egy héttel késõbb (október második hétvégéjén) rendezték meg 12 csapat részvételével
a hagyományos tornát. A hazai
tornákon megszokott 3 nõi és 3
férfi játékos helyett Nürnbergben
4 férfi valamint 2 nõi játékos alkotta a csapatokat. Szereplésü-

ket nem kísérte szerencse, mert
egyetlen ponton múlt, hogy a
csoportküzdelmek után nem kerültek a felsõ ágra, illetve a késõbbi mérkõzéseken történt körbeverésekbõl sem a legszerencsésebben kerültek ki az
egerszegiek. Végül a tornán a
10. helyet szerezték meg.

GYENGÉBB KERET A ZTE NKK-NÁL

 Gyengén rajtoltak a ZTE nõi kosarasai az NB I A-csoportjában.
Négy forduló után nyeretlenek, ami talán nem is annyira meglepõ.
A nyáron Varga és Zele személyében meghatározó játékosok távoztak, a helyükre érkezõk tehetségesek, de kevés rutinnal rendelkeznek.

Egybõl õk nem tudnak a ZTE szekerén lendíteni. Csodát nem szabad várni, idõ kell, amíg beérnek,
ez viszont meglátszik a csapat
szereplésén.
– Tisztázódtak az erõviszonyok a nõi NB I-ben? Hová helyezné el a ZTE-t?
– Nagyot kell küzdenünk a
nyolcba kerülésért. Ez a cél, teljesítenünk kell.

Így nem várható el tõlük, hogy a
„mélyvízbe” kerülve rögtön meghatározó játékosokká váljanak. Kérdezhetnénk, miért nem igazoltak
jobb képességû játékosokat? Az
ok egyszerû, a Volán-társaságok
összevonása után jóval kevesebb
jut a nõi kosarasok támogatására.
Gáll Tamás vezetõedzõnek ezzel a
kerettel kell elérnie a minimális
célt, a legjobb 8 közé kerülést.
– Az elsõ négy fordulóra egy
gyõzelmet mindenképpen kalkuláltam, szerencsés esetben kettõt
– tekintett vissza Gáll Tamás. –
Nulla lett belõle. Bármennyire furcsán hangzik, legtöbb esélyünk a
gyõzelemre a PINNK Pécs ellen
volt.
– A Cegléd elleni találkozó
megmutatta, hogy egy center
nagyon elkelne a csapatban...
– Nem csak a center posztra
kellene igazolni, jöhetne bedobó is.
Igazolás nélkül nem tudunk elõre
lépni. Nincsen mélységi játékunk.
Az ellenfelek rákényszerítenek
minket a külsõ dobásokra, a számok pedig azt mutatják, nem célzunk jól távolról. Aztán objektív
okok miatt lepattanózásban is
gyengébbek vagyunk. Egy kis csapatnál a büntetõk értékesítése is
nagyon fontos, de ezen a területen
is gondjaink vannak. A Cegléd ellen kilencet hagytunk ki, ennyi személyi jobb értékesítésével meccset

lehet nyerni. A csodára hiába várunk, nem jön, játékos kell és kész,
enélkül nem sikerülhet az elõrelépés. A Vasast és a BEAC-ot, illetve
minket leszámítva, mindenhol lé-

Szolnoki Olaj KK–Zalakerámia
ZTE KK 72-83
(16-16, 19-19, 11-31, 26-17).
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Szolnok 2000 nézõ. Jv.: Benczúr, Pozsonyi, Balogh.

BAJNOKVERÉS IDEGENBEN

ZTE: Kinney (18/12), Govens
(22/12), Kerpel Frónius (9/6), Mohácsi (6), Pantelics (20/3). Csere:
Velkey (4), Fekete (4), Czinger.
Vezetõedzõ: Bencze Tamás.
A harmadik negyedben alapozta meg sikerét a zalai csapat,
nagyszerûen védekezett, a Szolnok mindössze 11 pontot dobott.
(24. p.: 43-50). Pantelics a pontgyártás mellett a lepattanózásban
is jeleskedett, húsz ponttal vezetett a negyed végén a ZTE (4666).
Óriási bravúrt hajtott végre a
ZTE a magyar bajnokságban hazai pályán több éve veretlen Szolnok legyõzésével. Három légiósa
– Pantelics, Kinney és Govens
extra teljesítményt nyújtott, de a
gyõzelemhez kellett a magyar játékosok jó játéka is
Bencze Tamás, a ZTE vezetõedzõje: – Legszebb álmunk vált
valóra, Szolnokra általában nem
gyõzni jönnek a csapatok. Nagyszerû csapatjátékot nyújtottunk, a
játék több elemében felülmúltuk a
hazaiakat. Így többek között fizikai
fölényük ellenére több lepattanót
szedtünk. A látottak alapján gyõzelmünk megérdemelt.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
BKV Elõre–ZTE ZÁÉV 3:5 (3209-3248)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Budapest.
ZTK FMVas–Kaposvári Közutasok 5:3 (3411-3243)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
Gyirmót FC–ZTE FC 1-1 (1-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Gyirmót, 700 nézõ.
Tarr Andráshida SC–Érdi VSE 2-1 (2-0)
NB III Nyugati-csoport labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg, 200 nézõ.
PTE ÁOK-PETÕFI SE–Göcsej SK 1-14 (1-6)
NB II Nyugati-csoport nõi labdarúgó-mérkõzés, Pécs.

A megerõsödött Cegléd ellen sem sikerült gyõzni.
giósok határozzák meg a csapatjátékot és eredményességet.
– A csapat játékoskerete a
nyáron gyengült, két, sõt három
– hiszen az amerikai légiós lány
is távozott – meghatározó tudású játékossal. A helyükre érkezõk pedig keveset szerepeltek
korábbi csapatukban, hiába fiatalok, tehetségesek...
– Tisztában voltam ezzel, hiába
érkeztek páran nálunk elõrébb
végzett csapatokból, volt klubjuknál kiegészítõ emberek voltak.

– Az anyagiak befolyásolták
a keret kialakítását. Lát esélyt,
hogy a folytatásban, az átigazolási szezon végéig új játékos érkezzen?
– Létszámunk sem teljes, mindenképpen kellenének új játékosok. A férficsapatnál sem lenne
eredmény, hiába tehetségesek a
magyar játékosok, ha nem lennének légiósok. Akár jön új játékos,
akár nem, a jelenlegi kerettel is
megpróbáljuk megszerezni a 8.
helyet az alapszakasz végén.

Fotó: BB1 – Illyés Csaba
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Hirdetés

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0011 A TERMELÕISKOLA ESÉLYT AD CÍMÛ PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRÓL
A Tranzitfoglalkoztatás az építõiparban címû pályázati felhívás megjelenését követõen az
Elsõ Magyar–Dán Termelõ Iskola Alapítvány felmérte Zalaegerszegen és környékén tevékenykedõ építõipari cégek (28 vállalkozás) munkaerõigényét, projektpartnerségi szándékát,
melynek alapján került benyújtásra a pályázat. A tervezett projekt a résztvevõk tartós foglalkoztatásának elérését célozta meg, amely érdekében a több mint tíz éve sikeresen alkalmazott termelõiskolai program fõbb elemei kerültek alkalmazásra: képzés, foglalkoztatás és
mentális fejlesztés.
A megvalósított projekt 19 hónap idõtartamú, amelybe a Zalaegerszeg és környékén élõ munkanélküliek vehettek részt, akik legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeztek, vagy a foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik életévét betöltötték, vagy 25. életévét be nem töltött pályakezdõ
álláskeresõk, vagy a projektbe vonását megelõzõ hat hónapban nem folytatottak rendszeres keresõ
tevékenységet, vagy a munkaügyi központ legalább 24 hónapja álláskeresõként tartotta nyílván õket.
A projekt 2014. április 1-én indult: két hónap idõtartamú toborzással és a jelentkezõk kiválasztásával.
Ezt követte a projekt 11 hónapos fejlesztési szakasza, amely során a résztvevõk munkaviszonyban
álltak az alapítvánnyal, havi 105.000 Ft munkabért kaptak, két OKJ építõipari szakma – kõmûves és
hidegburkoló, vagy homlokzatépítõ és szerelõ – közül az egyiket tanulták. Ebben az idõszakban történt még a mentális fejlesztésük, munkaerõpiaci felkészítésük, szakmai és közismereti felzárkóztatásuk, digitális kompetenciáik kialakítása, fejlesztése. 2015. május 1-tõl – a partner vállalkozásoknál –
került sor a továbbfoglalkoztatásukra.
Az alapítvány a projektben vállaltakat minden tekintetben teljesítette, több esetben túlteljesítette:
– a projektbe a tervezett 35 fõvel szemben 40 fõ került bevonásra;
– az OKJ szakmai képzésbe 30 fõ kapcsolódott be;
– a képzést sikeresen befejezõk és OKJ-bizonyítványt szerzettek száma, a vállalt 25 fõvel szemben
27 fõ, akik mindannyian középfokú építõipari szakképesítést kaptak;
– a képzést követõen a tervezett 35 fõvel szemben 39 fõt sikerült munkába helyezni, akik mindegyike teljesítette az 5,5 hónapos foglalkoztatási kötelezettséget;
– a komplex programban a tervezett 30–30 órás digitális írástudás felkészítésen túl, a munkaerõ-piaci elhelyezkedési esélyek növelése érdekében 15 fõ részére fakultatív alapon, 15 órás szövegszerkesztõ, valamint 15 órás táblázatkezelõ számítástechnikai felkészítést is szerveztünk.
Elsõ Magyar–Dán Termelõ Iskola Alapítvány
Felnõttképzési engedélyszám: E-000167/2014
Akkreditációs lajstromszám: AL–1420
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1.
Telefon/Fax: 92/707-605
Email: termisk@zalaszam.hu
Telephely: 8900 Zalaegerszeg, Csácsi u. 98–100.
Telefon: 92/598-300; Fax: 92/596-617
E-mail: termeloiskola@zelkanet.hu

Asztali számítógépek,
laptopok, monitorok javítását
vállalom SZOMBATON ÉS

VASÁRNAP IS!
TELEFON: 06-30/247-0700

Ingatlankínálatunk
bõvítéséhez eladó lakásokat
és családi házakat keresünk.
Tel.: 30/622-9816

