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EGÉSZSÉGESEBB IVÓVÍZ JUBILÁL A „ZÖLD ÓVODA”
NAPSUGÁR-ÜNNEP A KERTVÁROSBAN

 Fennállásának 40. évfordulóját ünnepelte a Napsugár Utcai Óvoda. 1975-ben nyitotta meg kapuit az intézmény a Kertvárosban, a
mai kor igényei szerint is komfortos körülményeket biztosítva a kicsiknek. Jelenleg 6 csoportnyi, 140 gyermek életének színtere.
– B. K. –
A megjelent vendégeket, köztük a város és társintézmények
vezetõit, a nyugdíjas óvodavezetõket és óvónõket, az alapítvány
képviselõit és néhány, mára jócskán felcseperedett egykori ovist
köszönthetett Seressné Lóránt
Éva, aki 3 éve irányítja a mûködését, de óvónõként a kezdetektõl
jelen volt az intézmény életében.
 Arzén-, vas- és mangánmentes, egyszóval
egészséges ivóvíz – ez az eredménye a Zalavíz szolgáltatási területén végrehajtott beruházásnak, melynek során többek között új tisztítómûvet létesítettek Zalaegerszegen, a Nyugati
Vízmûtelepen. A mintegy 4,3 milliárd forintba kerülõ ivóvízminõség-javító projekt átadási ünnepséggel zárult az elmúlt héten.

KIBESZÉLNI A LÁTOTTAKAT
SZÍNHÁZI VITAEST A KÖVEK KAPCSÁN

– AL –
Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára
elmondta, hogy hazánk az uniós csatlakozáskor kötelezettségeket vállalt az ivóvíz minõségének javítása és a csatornafejlesztések terén. Mindez egybevág a kormány gondolkodásmódjával, a magyar alaptörvény is kimondja, állampolgári jog
az egészséges ivóvízhez való hozzájutás. Mint fogalmazott, a
zalai beruházás éppen ezért jelentõs a megyeszékhely és a
többi érintett település számára.
Vigh László országgyûlési képviselõ az ivóvíz megbecsülésére, a környezet védelmére hívta fel a figyelmet. Mint mondta,
a világ számos pontján az ivóvíz ára a benzinével egyenlõ, miközben mi pazarolunk, öntözésre használjuk az ivóvizet.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere a projekt legfõbb üzenetének a megyeszékhely és a projektben érintett 15
település összefogását tartja. Kiemelte, Zalaegerszeg térségben gondolkodik. A jövõben is olyan fejlesztéseket kíván megvalósítani a környékbeli településekkel, amelyben össze tudják
kapcsolni a város TOP-programját a megyeivel.
Bali Zoltán, az önkormányzati társulás elnöke elmondta: 70
kilométernyi vízvezeték-hálózatot építettek meg. A nyugati vízmûtelep új tisztítómûve biztosítja, hogy minden település immár egészséges ivóvizet kapjon. Zalaegerszeg nyugati részét
érinti a beruházás, a Vizslaparkot, a Landorhegyet, a Kertvárost és a tõlük nyugatra esõ városrészeket.

Ez fedezhetõ fel többek között az
elõtérben bemutatott fotókiállításon is, ahol a négy évtizedbõl villan fel néhány pillant. A gyerekek
világát pedig a mellette elhelyezett játékkiállítás szemlélteti, rávilágítva, ahány évtized, annyi féle
gyermekkor.
– Már a megnyitáskor korszerû
volt az óvodánk, olyan komforttal,
mely még ma is ritkaság. Tágas,
világos csoportszobák, udvari me-

 Nincsen semmi baj a Kövekkel. A nézõk és diákok túlnyomó többségének tetszik a Hevesi Sándor Színház ifjúsági
elõadása, és a meghívott színházi szakemberek, drámapedagógusok, tanárok és a teátrumot fenntartó önkormányzat
képviselõi sem találtak kivetnivalót az Európa-szerte játszott
darabban. Arról persze lehet vitatkozni, hogy hány éves kortól
ajánlott a mû.

szülõ, illetve gyermeke nemtetszését fejezte ki az elõadással
kapcsolatban, panaszával pedig
levélben a fenntartóhoz fordult. Dr.
Besenczi Árpád igazgató, Sztarenki Pál rendezõ és Madák Zsuzsanna dramaturg úgy gondolták,
hogy a „feljelentés” jó alkalom arra,

hogy ismét egy nyílt fórumon vitassák meg a pedagógusokkal, szülõkkel, diákokkal, politikusokkal és
általában a színházbarát közönséggel, hogy mi a szerepe a színháznak a városban, mit lehet elvárni egy ifjúsági elõadástól, és hogy
mi is a színházi nevelés lényege.

dence – idézte fel a vezetõ óvónõ,
hozzátéve a kollégák nagy része
közelít a nyugdíjaskorhoz, ezért
nagy örömmel készültek a jubileumi ünnepre, melyben a fiatalságuk
is tükrözõdik. Majd köszönetet
mondott az elõdeinek, Komády
Jánosnénak és Némethné Molnár
Editnek, akik elindították itt a munkát, az elmúlt 37 évben irányították
az intézmény életét. A jelenlegi
munkatársakkal
kapcsolatban
megjegyezte, mesterséget végzett
kollégák is vannak köztük, így drámapedagógus, fejlesztõ pedagógus.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Az estnek számos vendége volt
(akik a beszélgetés elõtt meg is tekintették a szóban forgó elõadást):
az önkormányzat részérõl Velkey
Péter humánigazgatási osztályvezetõ, Bognár Ákos önkormányzati
képviselõ, a szakmai oldalról pedig többek között Verebes István
rendezõ, Novák János, a Kolibri
Gyermek- és Ifjúsági Színház
igazgatója, Cziboly Ádám pszichológus, drámatanár. A meghívottak
között voltak ezenkívül a rendõrség ifjúságvédelmi osztályának
képviselõi is.
(Folytatás az 5. oldalon.)

– pP –
Röviden így lehetne összefoglalni annak a nyílt fórumnak a tapasztalatait, melyet a színház próbatermében rendeztek a Kövek címû ifjúsági elõadás kapcsán. A
több mint kétórás találkozón elõkerült azért a régi lemez is: van-e helye trágár beszédnek a színpadon?
Mint ismert, a vitaestet amiatt
kezdeményezte a színház vezetése, mert Pummerné Gróf Katalin

Fotó: – pP –

Besenczi Árpád köszönti a fórum résztvevõit.
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Közélet

MSZP: HOL A MUNKAERÕ? JUBILÁL A „ZÖLD ÓVODA” FIDESZ:

 A felsõoktatásról, szakképzésrõl, önkormányzati szerepvállalásról beszélt Kiss Ferenc önkormányzati képviselõ, míg Rétai
Balázs, a gazdasági bizottság tagja az építményadóról és a város
bevételi forrásairól szólt az MSZP-frakció sajtótájékoztatóján.
A szakképzési ösztöndíj felemelésével kapcsolatban Kiss Ferenc kifejtette: ezzel a lépéssel az
önkormányzat a gazdasági szférának akar kedveskedni. Feleslegesen vállalja át a terheket, a megfelelõ munkaerõrõl ugyanis az államnak, a helyi kamaráknak és a cégeknek kell gondoskodni. Ez utóbbiak igazán a felelõsek azért, hogy
a területeken megfelelõ, szakképzett
munkaerõ
legyen.
Enélkül ugyanis nincsenek versenyhelyzetben. Zalaegerszegen
lenne helye az ösztöndíjemelésre
szánt pénznek máshol, például a
szociális szférában. Mint fogalmazott, érdeklõdött Szombathelyen,
ott nem ad az önkormányzat ösz-

töndíjat. A fiatalok az Európai Unió
országaiba mennek dolgozni, ezen
pedig csak az állam tudna változtatni, például járulék- és adócsökkentéssel. Az IGESZ létrehozásával kapcsolatban jelezte: kezdettõl
ellene voltak, az okokról a szakbizottsági üléseken többször beszéltek is. Szervezéssel, jobb kommunikációval el lehetett volna kerülni
még egy intézmény létrehozását.
Rétai Balázs úgy véli, nem igazán volt szükség az építményadó
bevezetésére, ezért azt javasolja,
hogy vezessék ki az új adót. Mint
fogalmazott, az iparûzésiadó-bevétel egymilliárd forinttal nõ a tavalyihoz képest, és több mint 500 millió
bevételt hoz az építményadó is.

JOBBIK: MAGASABB BÉREKET
 „Hazánkban, és így városunkban is, hiány van a szakképzett
munkaerõbõl, mivel gazdasági menekültként mintegy félmillió
magyar ember dolgozik külföldön” – fogalmazott sajtótájékoztatóján Pete Róbert önkormányzati képviselõ, a Jobbik helyi szervezetének elnöke.
Hozzátette: e gondokat enyhítendõ, a város önkormányzata az
elmúlt közgyûlésen olyan pontokat
fogadott el, mellyel segíteni kívánja a város gazdasági szereplõit.
Ugyanakkor olyan gazdasági szereplõk is támogatásban részesülnek ezáltal, melyek egy idõben érzéketlenül rúgtak ki több ezer
munkavállalót egyik napról a másikra. Pete Róbert úgy véli, hiába
tesz meg mindent az önkormányzat, ha a gazdaság szereplõi a
munkaerõhiány legkézenfekvõbb
okát nem tudják orvosolni, ez pedig a megalázóan alacsony bér.
Zalaegerszegen a 400 eurós bér
már jónak számít, miközben pár

kilométerrel nyugatra 1200 euró
alatt nem kapnak bért a munkások. A bérfejlesztés érdekében a
kormányzatnak össze kell fogni a
munkaadókkal, hogy megoldják a
helyzetet. A gazdasági szereplõknek is nagy a felelõsségük ebben
a kérdésben.
A gyermekéhezés felszámolásával kapcsolatban Pete Róbert
Vigh László országgyûlési képviselõtõl azt kérdezi, mi a véleménye arról a hozzáállásról, miszerint
a kormánypártok azért nem támogatták a gyermekéhezés kérdésének parlamenti napirendre vételét,
mivel azt az ellenzék kezdeményezte.

MEGEMLÉKEZTÜNK
 Ötvenkilenc évvel ezelõtt, november 4-én a szovjet csapatok
Kádár János kommunista pártfõtitkár segítségére sietve vérbe
fojtották az 1956-os magyar forradalmat és szabadságharcot.
A küzdelmekben több mint háromezer ember vesztette életét. A
megtorlás során közel négyszáz forradalmárt kivégeztek 22 ezer embert bebörtönöztek, 18 ezer embert

A város önkormányzatának nevében gyertyákat helyezett el az
emlékmûnél Balaicz Zoltán polgármester, Gecse Péter, Vadvári
Tibor és Tolvaj Márta alpolgármesterek és dr. Kovács Gábor
jegyzõ.

ALÁÍRÁSGYÛJTÉS

NAPSUGÁR-ÜNNEP A KERTVÁROSBAN
(Folytatás az 1. oldalról.)
Büszkeség számukra, hogy a
soproni fõiskola bázisóvodájává
váltak 2014-ben, így a szaktudásukat át tudják adni. Köszönetet
mondott azoknak a támogatóknak is, akik a város vezetõi mellett a felújításokban együttmûködtek.
Balaicz Zoltán polgármester is
köszöntötte a jubiláló intézményt,
mely 1995 óta tagintézményként
mûködik, egy állandóan fiatalodó
városrészben. Elmondta, céljuk a
további fejlesztések biztosítása.
Majd elismerõ oklevelet és 100
ezer forintot adott át az óvoda részére.
Az ünnep részeként a Mókus
csoport tagjai napocskáról szóló
mondókát és énekeket adtak elõ.
A születésnapi tortát pedig a csoportokat jelképezõ marcipánfigurák díszítették. Minden megjelent
vendég mézeskalácsházat kapott
ajándékba, az óvodai családias
légkör jelképeként.
Az intézmény hat csoportszobával, torna- és fejlesztõszobával

rendelkezik. Három nagy udvarrész szolgálja a mozgásigény kielégítését. Azonos és heterogénkorú csoportokban foglalkoznak a
kicsikkel. 13 óvónõ gondoskodik a
140 gyermek nevelésérõl a Szivárvány Személyiségfejlesztõ Programot alapul véve. Kétszer nyerték
el a környezettudatosság megvalósítása okán a „Zöld óvoda” kitün-

GÖCSEJI CSEMEGÉK

HAGYOMÁNYÕRZÉS ÉS GASZTRONÓMIA
 Új sorozattal áll a nagyközönség elé a Göcseji Falumúzeum. A
hagyományõrzést és a gasztronómiát vegyíti a „Göcseji csemegék” rendezvénysorozat, melynek elsõ alkalmát az ízletes erdei
gombáknak szentelték.
– b. k. –
A több száz erdei gomba közül
csupán 30 ehetõ, figyelmeztetett
Szanyi István gombaszakértõ, aki
egyébként hétfõ kivételével a vásárcsarnokban felügyeli a begyûjtött termést. S mivel az arány a
nem ehetõ javára közel tízszeres,
külön elõadást szenteltek a gombamérgezésnek
dr.
Ribiczey Pál belgyógyász, infektológus elméleti és gyakorlati tudását igénybevéve.
A gombászás megunhatatlan szenvedélyébe is bele lehetett
kóstolni egy kis környékbeli túra alkalmával, Fülöp Zoltán vezetésével.
Jónéhány
gomba került a kosárba, melyeken a termé-

szet változatossága tükrözõdött,
kicsik-nagyok, színesek, szürkék.
S lám, mily könnyû a gombaszedés, gondolhatjuk mindaddig, míg
Szanyi István közelébe nem
érünk, aki szigorú kezén, mint mindig, most is csak a biztonsággal
fogyaszthatókat engedi át. Pedig,
de bíztunk a sikerben.
S a természetjárás, a rátalálás
közös élménye, öröme és az ismeretekkel gazdagodás után
Miszori József mesterszakács jóvoltából
vargánya (az idén kevés volt gyûjthetõ), lilapereszke és tuskógomba felhasználásával többféle étel is
készült, melybõl finom
kóstolót tudhattak magukénak a résztvevõk.

tetõ címet, szinte minden évben
díjat nyernek a Virágos Zalaegerszegért versenyben. Jó kapcsolatot ápolnak a szomszédos Napsugár Bölcsõdével, a Nyitott Ház
módszertani intézettel és a gyermekotthonnal. 2010-ben Zalaegerszegért-díjban részesültek.
Az nevelõmunkát támogatja az
óvodai alapítvány és a szülõk.

 A Fidesz aláírásgyûjtési akciót hirdetett a kötelezõ betelepítési kvóta ellen. Ennek részleteirõl tartott az elmúlt héten sajtótájékoztatót Vigh László országgyûlési képviselõ.
Mint fogalmazott, a kormányok
és az állampolgárok megkérdezése nélkül „az Unió ránk akar erõltetni olyan migránsáradatot, amibõl nem kérünk”. Az aláírásgyûjtés
elindítására Orbán Viktor miniszterelnök kérte a pártot és szövetségeseit.
A Fidesz úgy gondolja, Európa
egyedül nem tudja megoldani e
helyzetet, a világ összefogására
van szükség.
A „Védjük meg az országot” címû petíció szövege úgy szól: „Azzal, hogy csatlakozik a petícióhoz,
ön is nemet mondott az értelmetlen és jogtalan betelepítési kvótára”. A tiltakozás eredményét eljuttatják Brüsszelbe.
Aki csatlakozni szeretne az
akcióhoz, a Fidesz Kosztolányi
utcai irodájában is aláírhatja a
petíciót.

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAINK!
• 2015. 11. 16-án 14.00 OKJ+hatósági vizsga: targoncavezetõ, emelõgép-kezelõ
(kivéve targonca), földmunka-, rakodógép-kezelõ és szállítógép-kezelõ.
(vizsga: 2015. 12. 15.)
UTOLSÓ LEHETÕSÉG az építõgép-kezelõi jogosítványok megújítására!
• 11. 16-án 15.00 „B” kategóriás személygépkocsi-vezetõ; „BE” kategória;
• 11. 23-án 8.00 ADR veszélyesáru-szállító (jel. határidõ: 11. 19., vizsga: 11. 28.)
13.00 GKI teherautó-vezetõ és autóbusz-vezetõ
(Jel. határidõ: 11. 19., vizsga: 11. 28.);
KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 121,38%VSM: elmélet: 77.42%; gyakorlat: 80% ÁKK: 136.000 Ft

JÓ ÚTON EGY JOBB ÁLLÁS FELÉ!
Sikeres GKI-vizsga esetén (CE kategóriával) fix munkahelyet
és biztos megélhetést ajánlunk!
92/506-141 • 30/939-4769
www.gartner.hu

Fotó: Seres Péter

internáltak, 200 ezren pedig nyugatra menekültek a diktatúra elõl. November 4-én, a nemzeti gyásznapon Zalaegerszegen is megemlékeztek a szabadságharc leverésérõl. Az Ady utcai 1956-os emlékmûnél a Zrínyi-gimnázium diákjai adtak
mûsort, amely során megemlékeztek a szabadságharcban részt vevõkrõl, kik életüket áldozták a hazáért. Az eseményen Stárics Roland gimnáziumi tanár, az ’56-os
Hagyományõrzõ Egyesület elnöke
köszöntötte a megjelent városi és
megyei vezetõket, a civil szervezet
képviselõit és a megjelent diákokat.

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban N Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. N Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes N Felelõs szerkesztõ:
Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra N Szerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 NTelefon/fax/üzenetrögz.:
(92) 599-353 N Pr–marketing: Molnár Lászlóné 30/720-5734 • Szeglet Matild 30/720-5731 N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy N Felelõs vezetõ:
Lõrincz Endre ügyvezetõ N E-mail: info@zalamedia.hu N ISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
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Aktuális

TÜRELEM ÉS ELVISELÉS ELTÛNIK A VEZETÉS ÉLMÉNYE?
ZÁRULT AZ IDÕSEK HÓNAPJA

 Díjátadással és Böjte Csaba ferences rendi szerzetes elõadásá- lenni, hinni kell a szeretõ Istenben
val zárult az idei idõsek hónapja rendezvénysorozat.
– kezdte mondandóját. – Nemcsak Istenben kell azonban bízni,
– b. k. –
nemcsak kikapcsolódást, hanem hanem embertársainkban is. Ez
egy kis versenylehetõséget is jelen- ad erõt, hogy el tudjuk fogadni a
Zalaegerszegen 1992 óta tisz- tettek a résztvevõknek. Így ezen te- holnapot, melybe nincs beleszólátelegnek az idõs korosztály elõtt a vékenységek legjobbjait is díjazták. sunk. A másik fontos dolog, melyhivatalos világnap kapcsán, néAz ünnepség végén Böjte Csa- re különösen idõskorban van
hány éve egész októbert átfogó ba ferences rendi szerzetes is kö- szükség a türelem, a béketûrés,
az elviselés. Ezt is meg kellene tanulni. A nehézségeket el tudom fogadni? El tudom viselni? Mert nem
mindig mennek úgy a dolgok,
ahogy szeretnénk, de azért nem
kell bedobni a törülközõt. Jézust, a
szenteket, a Szûz Anyát is mind a
béketûrés jellemezte. Nem háborogtak, tették a dolguk a nap alatt.
A mai ember hamar feladja a harcot. Akkor se nyafogjunk, ha betegség, szenvedés, az idõsödés
okoz bajokat. Legyünk erõs lelkûek. Ma az egész világnak szüksége lenne erre. De erõfeszítés
nélkül nem megy. A létünkért
mindannyiunknak küzdeni kell, s
Szatmári Bálintné átveszi a kitüntetést.
ezt nem adhatjuk át az anyánknak,
rendezvényekkel. Balaicz Zoltán
az orvosoknak, a politikusoknak.
polgármester köszöntötte az idei
Mindenkinek magának kell ezt
záróünnepség résztvevõit a városi
megtenni, megküzdeni, s nem a
hangversenyteremben. Hangsúkönnyebbik utat választani. Fontos
lyozta a város idõsügyi koncepcióez minden téren. Sokszor nagyon
ját csakúgy, mint a nagyszülõkhöz
kilátástalan az élet, de mégis bízköthetõ személyes élményeket.
nunk kell, így tudjuk legyõzni a neA Pálóczi Horváth Ádám Alaphézségeket. Nem kapunk olyan
fokú Mûvészeti Iskola diákjai adtak
feladatot, amit ne tudnánk megolmûsort, majd díjátadásokra került
dani. Az ember kicsi, gyenge,
sor. A város önkormányzata és az
esendõ, netán bûnös. Jézus nem
Idõsügyi Tanács kitüntetésben réazért jött, hogy elítéljen, hanem
szesítette kiemelkedõ közösségi
hogy vigasztaljon, bátorítson. Jó
tevékenységéért Szatmári Bálintlenne ezt megtanulni tõle, egynét, a Kertvárosi Nyugdíjasklub
mást lelkesíteni. Semmibe nem
Böjte Csaba
vezetõjét. Sporttevékenység okán
kerül, miért ne tudnánk megtenni?
pedig Panácz Antalt (kosárlabda), szöntést intézett az idõsekhez, Legyünk gyógyír családunknak,
dr. Sárváry Pétert (tenisz) és Hárs- majd kortól független jó tanácsai- környezetünknek. S ha letesszük
falvi Istvánt (modellezés).
ból osztott meg néhányat.
a harag, a gyûlölet kofferét, úgy,
A hónap rendezvényei között
– Idõskorban is lehet az életnek ahogy a patak leteszi a hordalésport-, kulturális és gasztronómiai öröme. Ehhez el kell fogadni a sor- kot, magunkkal vagyunk irgalmaprogramok szerepeltek, melyek sot, továbblépni és bizalommal sok – fogalmazott Böjte Csaba.

NE LÉGY KISZOLGÁLTATOTT!
HATÁSVADÁSZAT A SZÜLÕSULIBAN

 A Zala Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház szervezte Szülõsuli második „tanóráján”, a befolyásolás mûvészete,
a hatásvadászat volt a téma Pataki Katalin kommunikációs szakértõ elõadásában.
– b. k. –

érzelmileg befolyásolhatók vagyunk, és mûködnek bennünk rutin– Mi köze a hatásgyakorlásnak a szerû, nem tudatosított reagálások
gyerekneveléshez? Bármihez köze adott impulzusokra. Ez utóbbi csak
van, mert kapcsolódunk egymás- hiszékenység kérdése, és mindenki
hoz munkahelyen, családban és másnak hisz. S bár mindannyian
közben folyamatosan hatással va- különbözõk vagyunk, vannak unigyunk a egymásra. A siker kulcsa, verzális pszichés hatóanyagok.
Az elsõ ilyen a kölcsönösség elve, szeretjük visszaadni, ha nekünk szívességet
tesznek, s ha erre nincs mód,
feszültséget szül bennünk. A
második a rokonszenv elve.
Szívesebben mondunk igent
annak, aki rokonszenves.
Harmadik tényezõ a csoportnyomás. Nem a tömeggel
menni sokkal nagyobb energiát igényel. S külön figyelni
kell a kamaszok esetében a
kortárs csoport meghatározó
szerepére – tette hozzá. – A
tekintélyes, vagy annak vélt
személynek szintén befolyásoló hatása van ránk, és ez
Pataki Katalin elõadása közben.
egyben kiszolgáltatottá is
hogy hatékonyan tudjunk hatni a tesz. Ezt a tételt használja a mémásikra és saját magunkra is. De, dia, a celeb státusz. Jelentõs még
hogy valójában mi hat ránk, arról a következetesség elve, mert legcsak hipotézisek léteznek. Két do- többen szeretünk tetteinkben és
log biztos, mindenkire más van ha- viselkedésünkben következetestással, s az emberek sokszor nem nek látszani. S végül a hiány elve
tudják, õket mi befolyásolja legin- is hat ránk. Úgy gondoljuk, amibõl
kább – mondta elõadása felvezetõ- szûkösen állunk, annak nagyobb
jében, az egykori tévés mûsorveze- az érteke. Pedig ettõl nem az adott
tõ. – Miért leszünk meggyõzhe- dolog változik meg, hanem a hoztõek? Mert az észlelésünk relatív, závaló viszonyunk.

Pataki Katalin hangsúlyozta: jó
minél inkább tudatosítani ezeket
az elveket, mert ha tudjuk, mi hat
ránk, hogyan és miért, biztosabban állunk a lábunkon.

RÁNK KÖSZÖNT AZ ÖNVEZETÕ JÁRMÛVEK KORSZAKA

 Még néhány évtizedig élvezhetjük az autóvezetést, utána
eljön az unalmas tökéletesség
korszaka. Az IHS Automotive
elõrejelzése szerint az elsõ,
önálló közlekedésre alkalmas
jármûvek már 2025 elõtt megjelenhetnek a közutakon, ezekben még emberi beavatkozás
lehetséges, a kizárólag automatikus üzemmódban mûködõk
pedig 2035-re érkezhetnek meg.
– Antal Lívia –
– A jármûipar érdekes és izgalmas átalakulás elõtt áll, ami tulajdonképpen már elkezdõdött. A fejlesztésekben két fõ irány mutatkozik meg – mondja dr. Háry András, a Technológiai Centrum vezetõje, akit a témában kérdeztünk. –
Az egyik a hajtásláncok területe, a
belsõ égésû motorok helyett az
elektromos jármûvek, vagy más
alternatív módon meghajtott jármûvek fejlesztése. A másik az
autonóm (önvezetõ) jármûvek irányába való elmozdulás, melynek
elsõdleges célja a balesetek elkerülése. Egy teljesen automatizált
jármû – ha belegondolunk – alapjaiban fogja átalakítani az iparágat, a kutatás-fejlesztést, az oktatást, életünk minden területét.
Az autóvezetéssel töltött idõ egy
része felszabadul, az autók funkcionalitása eltolódik a jármû-jármû
illetve a jármû-környezet közötti
kommunikációra. Mindez újfajta
hangsúlyokat igényel a jármûipar
valamennyi szereplõje, valamint a
lakosság, mint fogyasztó részérõl.
– Le kell mondanunk a vezetés élményérõl?
– A mai modern jármûvekben
már most több olyan kényelmi
funkció van, ami segíti a vezetõt,
és ami harminc évvel ezelõtt még
furcsa lehetett. Ilyen a blokkolásgátló, tolatóradar, a tempomat, a
parkolásasszisztens. A jövõ már
tulajdonképpen elkezdõdött, hiszen a vezetõt támogató rendszerek már erõsen jelen vannak. Egyértelmû, hogy ezek az eszközök
például a haszongépjármûvek sofõrjei számára – akik évente százezer kilométereket tesznek meg –
kifejezetten fontosak. Teljesen le
kell mondanunk a vezetés élményérõl? Azért a közeljövõben valószínûleg még nem, ugyanakkor

Dr. Háry András

számos egyéb elõnyét élvezhetjük
a fejlesztéseknek.
– A Technológia Centrum hogyan kapcsolódik ezekhez a fejlesztésekhez?
– Centrumunk egyik fontos küldetése a mûszaki tudás térségi
gyarapítása, ezzel együtt a zalaegerszegi mûszaki képzés fejlõdésének támogatása. A duális képzéshez kapcsolódva a mérnökhallgatókat arra tanítjuk, hogyan reagáljanak az ügyfelek igényeire, a
mindennapi piaci kihívásokra, hatékony, eredményes munkát végezve. Emellett partnereinkkel közösen igyekszünk feltérképezni
azt, merre megy a világ. E tekintetben a jármûipar változásait, fejlesztési irányait sem hagyhatjuk figyelmen kívül, melynek felderítésébe, nyomon követésébe a hallgatókat is bevonjuk. Ezért tekintették meg például kollégáinkkal
együtt a budapesti Automotive
Hungary kiállítást az elmúlt pénte-

ken, vagy két hete a müncheni eCar-Tech kiállítást.
– Hol tart az elektromos formaautó fejlesztése?
– A centrumban olyan fejlesztéseket is végzünk, amelyek egyszerre alkalmasak az új tudások
megismerésére és gyarapítására.
Ezekbe szintén bevonjuk a mérnökhallgatókat, illetve a szakképzõ intézmények diákjait. Ilyen projektünk például az elektromos formaautó fejlesztése, melynek elsõ
fázisa most zárul. Másfél éves
munka után elértünk egy mérföldkõhöz, hogy most már tesztelhetõ
a jármû. Ez a nulla pont, mert innét indulhatnak el többek között
azok a telemetriai és jármûkommunikációs fejlesztések, melyek
az autónom jármûvek irányába
hathatnak. A zalaegerszegi mérnökképzést 2016. február elsejétõl a Pannon Egyetem veszi át,
melynek veszprémi bázisán nagyon komoly jármûipari fejlesztések zajlanak. A kutatás-fejlesztés
területén a budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemmel, valamint más intézményekkel is fennáll az együttmûködés,
emellett a Technológiai Centrum
együttmûködik a hazai jármûipar
meghatározó tudományos szellemi mûhelyeivel. Azt gondolom, a
térségi háttérrel Zalaegerszeg és
környezete jelentõs lépéseket tud
tenni a jármûipar helyi térhódításáért. A gépipar és más ipari ágak
megerõsödése terén is elõretörése következhet be. A cél – összhangban a város fejlesztési stratégiájával az –, hogy minél inkább
a világ térképére pozícionáljuk
Zalaegerszeget.

Meghívó
A ZALAEGERSZEGI SZÍV-

ÉS

ÉRBETEG EGYESÜLET

ESEDÉKES ÖSSZEJÖVETELÉT

25-ÉN (SZERDA) 16 ÓRA 30 PERCKOR
ÁNTSZ I. EMELETI KÖNYVTÁRTERMÉBEN.
(ZALAEGERSZEG, GÖCSEJI ÚT. 24. SZÁM ALATT)

2015.

NOVEMBER

TARTJUK AZ

Témák:
Elõadó:

1. Relaxáció szerepe az egészségben.
Kelemen Gyula
2. Egyéb aktuális ügyek megbeszélése.
Az összejövetelre szeretettel várjuk tagjainkat,
hozzátartozóikat és kedves vendégeinket.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Depo Kft.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
Tel.: 92/900-036
Fax: 92/312-771
Tel.: 92/598-940
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
A hulladékok elszállítását a Zala-Depo Kft. végzi alvállalkozásban.
A házhoz menõ zsákos gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2015. november 26.
Kék zsák: 2015. november 27.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.
HÍVJON! SEGÍTÜNK!

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA
ZALAEGERSZEGÉRT DÍJJAL KITÜNTETETT
TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

z

ZALAEGERSZEG, GYÜMÖLCSÖS U. 12.

z

TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

z

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

z

NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

z

...ha van, vagy lesz autós gondja: az MTE megoldja!

z

z
z
z

Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása
Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
Hibaelhárítás
Épületek, lépcsõházak takarítása
Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

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

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM –

A FOGYASZTÓK ÉRDEKÉBEN
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Kultúra

S
ZÜLETÉSNAP
A
PANNON
TÜKÖRNÉL
NAPJAINK TÖRTÉNÉSEIRE IS REAGÁLTAK
HÛ TÜKRE PANNÓNIA MÛVÉSZETÉNEK

 Húszéves a Pannon Tükör folyóirat. A jeles alkalomból a Göcseji Múzeum Kisfaludi-termébe várták a lap szerzõit, barátait és
támogatóit a szerkesztõk. A házigazda intézmény nevében dr.
Objects címmel. Kostyál László a Kostyál László mûvészettörténész, igazgatóhelyettes elmondta:
mûvész által készített három mú- az újság maradéktalanul betölti hivatását, hiszen Pannóniáról
zeumi objektumon keresztül azt szól, és hû tükre az itt folyó mûvészeti munkának.
elemezte, hogy a messzirõl jött alZoltán polgármester is köszöntötkotót mi ragadta meg városunk- – pet –
te, aki röviden megemlékezett a
ban. Vagyis, hogy egy vitrinre való
Péntek Imre fõszerkesztõ lap korábbi fõszerkesztõirõl, Pék
restaurált és újraalkotott õsi kerámiából, az olajipari múzeum egyik szerint húsz évvel ezelõtt az volt Pálról és Czupi Gyuláról is. Mint
mellszobrának másolatából, vala- az alapítók célja, hogy a magyar fogalmazott: 1995-ben hiányt pótló
mint a városban látható beton villanyoszlopok lekicsinyített másából hogyan rajzolta meg Colburn a
képzõmûvészet eszközével, szubjektív módon, de meglehetõs éleslátással a város történetét. Új kontextusba helyezve ezzel a múltat;
melybõl két, általa kiválasztott objektum (a szobor és a kerámiák),
ráadásul kanonizált, vagyis múzeumi környezetbõl származik.
A kétnapos konferencián természetesen Zalaegerszeg múltjával kapcsolatban is hallhattak elõadásokat az érdeklõdõk. Necze
Gábor (Göcseji Múzeum) a 19.
századi borkultúráról; Megyeri An- folyóirat struktúra részévé váljon volt a kiadvány, hiszen a Dunántúl
na (Göcseji Múzeum) a Kele-, a a lap. Ez sikerült is. A Pannon ezen részén nem volt ehhez haMorandini- és a Pais-család emlé- Tükör szerkesztõsége ugyan sonló rangos irodalmi és mûvékezetérõl; dr. Gyimesi Endre (Zala kezdetektõl Zalában van (elõbb szeti folyóirat.
A polgármester az évforduló almegyei levéltár) a 20. század ele- Nagykanizsán, majd Zalaegerjének két „elfelejtett” polgármeste- szegen készült a lap), ám a szel- kalmából egy kitüntetõ oklevelet is
rérõl, Várhidy Lajosról és Korbai lemiséget tekintve egyek a Mura- átadott Péntek Imrének a történelKárolyról szólt. Marx Mária (Gö- vidékkel és a történelmi Zala vár- mi Pannónia múltjának, valamint
jelenkori mûvészetének színvonacseji Múzeum) az átalakítás elõtt megyével.
Az újság munkatársait Balaicz las bemutatásáért.
álló falumúzeumról beszélt, Molnár András (Zala megyei levéltár)
a
reformkori
tisztújításokról,
Csomor Erzsébet (Zala megyei levéltár) az 1820-as évek egerszegi
hétköznapjairól, dr. Bilkei Irén (Zala megyei levéltár) pedig két, a 16.
században Egerszegen kelt okle-  A hagyományos tanulmányi versenyek és iskolagaléria-tárlat
vélrõl, illetve azok történeti jelentõ- mellett, egy új, multifunkcionális terem avatása tette még tartalmasabbá az idei Liszt-iskolanapokat.
ségérõl tartott beszámolót.

KÖZGYÛJTEMÉNYI KONFERENCIA A MÚZEUMBAN

 Kétnapos konferencián számoltak be a zalai közgyûjtemények
munkatársai az intézményeikben zajló aktuális kutatások eredményeirõl. A magyar tudomány napja (november 3.) alkalmából
szervezett közgyûjteményi napokon huszonnégy elõadás hangzott el különféle témákban: a legkorábbi idõkbe kalauzoló régészeti korszakoktól kezdve, a második világháborút követõ eseményeken át egészen napjaink képzõmûvészetéig.
– pet –
A Göcseji Múzeumban rendezett szakmai tanácskozáson Kaján
Imre múzeumigazgató köszöntötte
a résztvevõket. Mint mondta: a kétévente megrendezésre kerülõ elõadás-sorozattal Széchenyi István
elõtt tisztelegnek, hiszen a reformkori politikus 1825. november 3-án
ajánlotta fel jövedelmét a magyar
tudós társaság (a késõbbi MTA)
megalapítására. Zalaegerszegen
1986-ban volt elõször szakmai
konferencia a magyar tudomány
napja alkalmából, mely akkor Németh József múzeumigazgató
kezdeményezésére jött létre. Az
idei kétnapos tudományos ülésen
– melyet ezúttal Béres Katalin történész szervezett – a megye múzeumainak és könyvtárainak munkatársain túl az MNL Zala Megyei
Levéltárának, valamint a Magyar
Olaj- és Gázipari Múzeumnak a
kutatói tartottak elõadást.
A konferencia néhány elõadása
napjaink jelenségeire is reagált.
Dr. Paksy Zoltán történész-fõlevéltáros a tervezett Mindszenty Emlékközpont kapcsán vetett fel egy
problémát, az egykori apátplébános Zalaegerszegen eltöltött évtizedeit vizsgálva. Elõadásában rávilágított arra, hogy a 20. század
köz- és politikai életét meghatáro-

zó szereplõk életútja, munkássága gyakran ellentmondásos.
Elõfordul, hogy akikre kommunista üldöztetésük miatt afféle
példaképként, nemzeti hõsként tekintünk, más kontextusban vizsgálva életüket, egy sor
negatívumot is hordozhatnak.
A történész szerint Mindszenty
alakja is ilyen ellentmondásokkal terhelt. Tény, hogy mind a
nyilasok, mind a kommunisták
üldözték, 1945 elõtti idõszaka
(mely jórészt épp a Zalaegerszegen eltöltött éveket jelenti)
sokáig feltáratlan volt. A korabeli dokumentumokból többek
között kiderül, hogy Mindszenty, a keresztény nemzeti
eszme harsány radikalizmusát
képviselte, mely az általa alapított és szerkesztett Zalamegyei Újság szellemiségén
is érezhetõ volt. A lapban gyakran
jelentek meg zsidóellenes vezércikkek. Plébánosi tevékenységére
pedig a szigor volt jellemzõ, amit
nemcsak a városban élõ izraelita
kereskedõk, hanem gyakran a
nem katolikus keresztény egyházakhoz tartozó hívek is megéreztek, megsínylettek.
Paksy Zoltán arra kérte a közgyûjteményekben dolgozó kollégákat, hogy a Göcseji Múzeum
szomszédságába tervezett Mind-

szenty Emlékközpont kapcsán
szülessen egy szakmai állásfoglalás, hogy egy hitelesebb Mindszenty-kép bontakozhasson ki a
közönség elõtt.
Egy néhány hónapja Zalaegerszegre költözött nemzetközi mûvésztelep és rezidenciaprogram

Lewis Colburn egyik alkotása
a Göcseji Múzeum aulájában.

adta az apropót dr. Kostyál László
mûvészettörténész (Göcseji Múzeum) elõadásához. Mint ismert, a
nyár folyamán Lendváról Zalaegerszegre települt a D'clinic
Studios, mely havonta újabb és
újabb képzõmûvészeket fogad a
világ különbözõ pontjairól, akik néhány aktív hetet töltenek el a városban. Egyik fiatal amerikai képzõmûvésznek, Lewis Colburnnak,
augusztusban a múzeumban is
nyílt egy kiállítása, Three Museum

LISZT-ISKOLANAPOK
– b. k. –

KIBESZÉLNI A LÁTOTTAKAT
SZÍNHÁZI VITAEST A KÖVEK KAPCSÁN

(Folytatás az 1. oldalról.)
A beszélgetést Bethlenfalvy
Ádám drámapedagógus moderálta.
A fórumon természetesen a panaszt tett szülõ is részt vett, aki
megerõsítette, ami a levélben szerepelt; az a baj az elõadással,
hogy a negatívumok, rossz érzések nincsenek a végén feloldva,
és ezt a gyerekek nem tudják feldolgozni. Mások szerint nem a darab mondanivalójával van gond,
hanem azzal, hogy nem egyértelmû, hány éves kortól ajánlott az
elõadás. Többen úgy érzik, hogy

tõen is lenne mód „kibeszélni” a látottakat. A vitán több javaslat is elhangzott azzal kapcsolatban, hogy
fõpróbahéten legyen a pedagógusoknak és a szülõknek módja arra,
hogy megnézzék és véleményezzék az elõadásokat.
Ezen a ponton vita alakult ki arról, hogy vajon kinek a felelõssége
átbeszélni a gyerekekkel a látottakat? Elvárható-e a szülõtõl, hogy
képben legyen (a többség szerint
igen!), vagy inkább az iskola feladata az utólagos beszélgetés
(persze, az övé is). Madák Zsuzsanna úgy reagált, hogy õk hisz-

5. osztályos kor alatt nem való a
Kövek a gyerekeknek, sõt van, aki
ennél is idõsebb korban ajánlaná.
Persze mindez a gyerekek érettségén is múlik, ami nem mindig
függ az életkortól. Összességében
a szülõk, pedagógusok több elõzetes információt szeretnének
kapni a színháztól egy-egy ifjúsági
darabbal kapcsolatban, illetve azt
szeretnék, ha az elõadást köve-

nek a pedagógusokkal való közös
munkában. Ezt szolgálja a Tantermi deszka programjuk is, valamint
az ifjúsági elõadásokhoz kötõdõ
segédanyagok (ilyen a Kövek kapcsán is készült).
Novák János szerint az ifjúsági
színházi munka egy folyamatos
küzdelem, hiszen nem mindegy,
hogy mit játszanak a gyerekeknek.
Fontos, hogy a darabok egyszerre

legyenek ismerõsek is számukra,
de meglepetés is legyen bennük.
Az ifjúsági darabot az különbözteti
meg a felnõttõl, hogy egy nagyobb
ügyre (fiatalkori bûnözés, anorexia,
szülõk válása stb.) koncentrál.
Olyan „problémadarabok” ezek,
amik egy adott közösségben felmerülõ konfliktusok megoldására
keresik a választ/válaszokat. Hiszi,
hogy a színház már fiatal korban is
egy közösségi élmény, és drámafoglalkozás nélkül is meg kell, hogy
állják a helyüket az elõadások.
Verebes István szerint a fórumon folyamatosan egymás felelõsségét emlegették a felszólalók, a legfontosabbról
pedig nem beszélt senki: a
minõségrõl. A színház felelõssége ugyanis az, hogy
felkeltse a gyerek érdeklõdését, és hasson! A hatásra persze mindenki máshogy reagál; lehet, hogy
tetszik, lehet, hogy nem. Ez
utóbbi is rendjén van, el kell
fogadni. A Kövek pedig
igenis hatással van a nézõre, mert rém pontos, és tükröt tart. Arra keresi ugyanis
a választ, amire a színház
általában: hol tévedtem?
A vitán részt vevõ diákok
szerint is rendben volt az
elõadás, értették a szimbólumokat, és nem volt benne durva trágárság. A felnõttek körében ez
utóbbiról (mint oly' sokszor) ismét
vita alakult ki. Bognár Ákos úgy fogalmazott, hogy az õ konzervativizmusa nem tûri a színpadon a
káromkodást. Kiss Katalin, a
keszthelyi Farkas Edit Római Katolikus Szakképzõ Iskola igazgatója a képviselõ mondandóját kiiga-

zítva elmondta: a káromkodás istenkáromlást jelent, és ilyen nem
volt a darabban. A csúnya beszédnek pedig van helye a színpadon,
ha annak célja van: negatív tulajdonságokat, rossz cselekedeteket
erõsít fel, vagy mutat be. Ezzel a
jelen lévõ gyerekek is egyetértettek: szerintük egy fiatalkori bûnözésrõl szóló darab sótlan, hiteltelen lenne némi trágárság nélkül.
Dr. Gyimesi Endre volt polgármester, a város díszpolgára utolsó
felszólalóként elmondta, Ruszt József boldog lenne, ha hallotta volna a vitaestet, hiszen megvalósulni látszik a nagy álma: a város
színházértõ generációkat nevel
fel, és diskurzus zajlik magáról a
színházról. Szerinte a nemtetszést
és a kritikákat azonban elsõ körben nem biztos, hogy panaszlevelekbe foglalva, kerülõutakon kell
nyilvánosságra hozni. Jobb azt
elõször a színház vezetésének címezni.

„Hallottad-e hírét...?” szólt a
diákok ajkáról a dal, az ugyanezen
címet viselõ, az iskolagalériában
nyitott tárlaton. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár archívumából válogatott képeslapokból, illetve a város történetét bemutató
könyvekbõl nyílt kiállítással a fennállásának 130. évfordulóját ünneplõ város elõtt is tisztelegni kívántak
a nevezett intézmény részérõl. A
tárlatot Kiss Gábor, a megyei
könyvtár igazgatója nyitotta meg.
– Az iskola egyik feladata a hazaszeretetre nevelés és a haza itthon kezdõdik, a város, a család,
az ismerõsök sorával. Bármerre
visz is a sorsunk, sose felejtsük el
a dalt, melyet a városháza elõtti
zenélõ óráról is fülünkbe cseng,
„Hallottad-e hírét, Zalaegerszegnek?”. Ennek az érdekes városnak, melyet most egy érdekes idõutazáson mutatnak be a képek –
mondta Kiss Gábor. Majd részle-

tezte a település kialakulását az
1700-as évektõl napjainkig, mely
rögtönzött honismereti órát jól illusztráltak a kiállított képeslapok.
Szintén jeles esemény volt az
elsõ emeleten kialakított multifunkcionális terem avatója. Rendezvények, konferenciák, elõadások,
korszerû digitális technikájú tanórák, kóruspróbák, zenés és prózai bemutatók, osztályon belüli ünnepségek méltó helyszíne lesz
mostantól az átalakított tanterem.
A közel 6 millió forintos költségû
beruházást, mely a nyári szünet
idején valósult meg, Rigó Csaba
kormánymegbízott adott át hivatalosan az iskola közösségének.
A kivitelezés majdnem elkészült a tanévnyitóra, mondta Szabó Zoltán belsõépítész, aki megálmodta az iskola kérésére a termet.
A fejlesztés már idõszerû volt, hiszen a több évtizede ének-zene
tagozatos intézményben nem volt
külön terem a kóruspróbák számára.
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Városháza

RENDEZVÉNYSZERVEZÕK
FIGYELMÉBE
 Zalaegerszeg hivatalos weboldala – a www.zalaegerszeg.
hu – hírportálként is funkcionál, azaz a kezdõoldalon
0–24 óráig olvashatók a várost érintõ legfrissebb hírek,
események és programok.
A városi portál életre hívásával hosszú évek óta mûködik az
a folyamat, hogy a városban
mûködõ kulturális és sportintézmények, rendezvényszervezõ
cégek, civil szervezetek elküldhetik a szerkesztõségbe a tervezett rendezvényeik idõpontját és
a programok részleteit.
A programajánló azonban
még nem teljes, így ezúton kérjük Önöket, mihamarabb küldjék el a következõ e-mail-cím
egyikére a 2016. évi rendezvényükrõl szóló néhány soros
ismertetõjüket:
sajto@ph.zalaegerszeg.hu vagy
zalaegerszeg@tourinform.hu
Az elküldött programokról
szóló leírást felhasználjuk a
város 2016. évi rendezvénynaptárhoz és szerepeltetjük a
város turisztikai weboldal programajánlójában is.
Együttmûködésüket köszönjük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
AZ „IDÕSEK HÓNAPJA”
RENDEZVÉNY SIKERÉHEZ
AZ ALÁBBI INTÉZMÉNYEK ÉS
CÉGEK JÁRULTAK HOZZÁ.

SEGÍTSÉGÜKET

ÉS

TÁMOGATÁSUKAT

ZALAEGERSZEG MEGYEI
JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA ÉS
IDÕSÜGYI TANÁCSA
NEVÉBEN
NAGYON KÖSZÖNJÜK!

• Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár • Keresztury
Dezsõ VMK • László Pince
Kézmûves Borház • Pálóczi
Horváth Ádám Alapfokú Mûvészeti Iskola • Thermalplus
Kft. • Városi Hangversenyés Kiállítóterem • Petõfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola • Zalaegerszeg Városi Diákönkormányzat • Zalaco Sütõipari Zrt. • Privát-Hús Kft. •
Tesco-Global Zrt. • Z+D Kft. •
Zalaerdõ Zrt.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ INTÉZMÉNYI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

MAGASABB VEZETÕI (IGAZGATÓ)
BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– az intézmény alaptevékenységének megfelelõ, felsõoktatásban
szerzett felsõfokú végzettség vagy szakképzettség (mûszaki
és/vagy gazdasági),
– mûszaki és/vagy gazdasági szakterületen szerzett legalább 5
éves szakmai gyakorlat.
A pályázati feltételekkel kapcsolatos egyéb információ:
– a betöltendõ munkakör: mûszaki fõelõadó,
– a magasabb vezetõ (igazgató) beosztás ellátására megbízást
az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.
A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a
pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49–53.
Ellátandó feladatok:
Igazgatói feladatok ellátása (a szervezet képviselete, a szakmai
munka stratégiai tervezése, szervezése, irányítása és ellenõrzése, a munkarend és ügyrend meghatározása, munkáltatói
jogkör gyakorlása az intézmény alkalmazottjai felett, gazdálkodás a megállapított költségvetési elõirányzatokkal).
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. november 27.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2015. december17.
A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2016. január 1., a magasabb vezetõi megbízás határozott idõtartamra, 2020. december
31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kikötésével.
Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint a korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján történik.
A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) kell 3 példányban (egy
eredeti, kettõ másolat) benyújtani.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottsági személyes meghallgatás után a közgyûlés dönt.
A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl
Andrea személyügyi szakreferenstõl, a 92/502-121-es telefonszámon kérhetõ.

TWIN – THE WALL: ABLAK EURÓPÁRA

 Twin – the Wall: Ablak Európára címmel indul útnak hamarosan az a projekt, melynek célja, hogy összekapcsoljon négy iskolát, várost, illetve nemzetet. Az elsõ találkozónak Zalaegerszeg ad
otthont.
A projekt keretében minden érintett településen megépül egy-egy
LED-fal, a négy LED-fal aztán – az
összeépítést követõen – kapcsolja
majd össze a közremûködõket.
Magyarországot Zalaegerszeg,
a Zalaegerszegi Szakképzési
Centrum Széchenyi István Szakközépiskolája és Szakiskolája
képviseli, a zalai megyeszékhely
mellett pedig annak két testvérvárosa, Marl (Németország) és
Krosno (Lengyelország), valamint
Parma (Olaszország) vesz részt a
projektben. A diákok ötletei alapján, az õ munkájukkal készül a fal,
a programozás a vezérléstõl az
elektrotechnikai megvalósításig. A
végeredmény, ami egy okostelefon-alkalmazással vezérelhetõ kivetítõ, információval szolgál Euró-

páról, a résztvevõ országokról, városokról és a tervek szerint,
videochat-lehetõséget biztosít a
diákok között.
A projekt angol nyelven zajlik,
kétéves idõtartamra szól, félévente más-más ország ad otthont a
közös munkának. Az elsõ, zalaegerszegi partnertalálkozót november 16. és 21. között tartják.
Az egyhetes itt-tartózkodás alatt a
hat diák és két koordinátor alkotta
delegációk a szakmai munkán kívül kulturális és sportprogramokon
is részt vesznek, megismerkednek
a zalai megyeszékhellyel, Zala
megye nevezetességeivel, illetve
gyárlátogatás alkalmával a Flextronics International Kft.-ben megtekinthetik a projekthez kapcsolódó csúcstechnológiákat.

TÉRKÕ JAVÍTÁSA A BELVÁROSBAN
 A napokban megkezdõdött a Széchenyi tér–Kossuth utca
megsüllyedt, letöredezett sarkú térkõelemeinek javítása.
November 9–13. között az Posta elõtt számíthatunk félpályás
korlátozásra. November 12-tõl várhatóan november 23-ig a
Berzsenyi utcától a Kisfaludy utcáig teljes útzár lesz érvényben.
KÉRJÜK SZÍVES MEGÉRTÉSÜKET.

EGÉSZSÉGESET, FINOMAT, KÖNNYEN, GYORSAN:

ötletek ünnepekre, vendégváráshoz

FÕZÕTANFOLYAM
AZ ÛRHAJÓS-BÖLCSIBEN
2015. NOVEMBER 11. (SZERDA) 17.00 ÓRA
Rendezvényünk háziasszonya:
BALAICZ ZOLTÁNNÉ
z

Szeretne családjának, vendégeinek finom,
egészséges, gyorsan elkészíthetõ ételeket
készíteni?
z Nincs elég ideje esténként a vacsorafõzésre?
z Itt a helye!
A tanfolyamot az Ûrhajós-bölcsõde fõszakácsa és bölcsõdénk
dietetikusa vezeti (a részvétel ingyenes).

GYERMEKFELÜGYELETET

BIZTOSÍTUNK!

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATOT HIRDET

AZ INTÉZMÉNYI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

A ZALAEGERSZEGI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

GAZDASÁGI VEZETÕI

MAGASABB VEZETÕI (IGAZGATÓ)

BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– felsõoktatásban szerzett végzettség és emellett
a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes
könyvelõi szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékû szakképesítéssel, vagy
b) gazdasági vezetõi, belsõ ellenõri, érvényesítõi, pénzügyi ellenjegyzõi – 2012. január 1. elõtt az Áht. szerinti ellenjegyzõi – vagy a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább
ötéves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes
könyvelõi szakképesítés vagy a felsõoktatásban szerzett
gazdasági szakképzettség,
– szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító
engedéllyel.
A pályázati feltételekkel kapcsolatos egyéb információ:
– a betöltendõ munkakör: pénzügyi fõelõadó,
– a gazdasági vezetõi beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.
A pályázathoz csatolni kell
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget és a pályázati feltételek között meghatározott egyéb igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a
pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49–53.
Ellátandó feladatok:
Gazdasági vezetõi feladatok ellátása.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. november 27.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. december 17.

BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– a felsõoktatásban szerzett végzettség és emellett
a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes
könyvelõi szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékû szakképesítéssel, vagy
b) gazdasági vezetõi, belsõ ellenõri, érvényesítõi, pénzügyi ellenjegyzõi – 2012. január 1. elõtt az Áht. szerinti ellenjegyzõi –, vagy a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább
ötéves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes
könyvelõi szakképesítés vagy a felsõoktatásban szerzett
gazdasági szakképzettség,
– szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító
engedéllyel.
A pályázathoz csatolni kell
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget és a pályázati feltételek között meghatározott egyéb igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a
pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Kis u. 8.
Ellátandó feladatok:
Intézményvezetõi feladatok ellátása (az intézmény képviselete,
a szakmai munka stratégiai tervezése, szervezése, irányítása
és ellenõrzése, a munkarend és ügyrend meghatározása, munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény alkalmazottjai felett, a
hozzá rendelt költségvetési szervek pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátásának irányítása, gazdálkodás a megállapított
költségvetési elõirányzatokkal).
A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. november 27.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. december 17.

A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2016. január 1., a magasabb vezetõi megbízás határozott idõtartamra, 2020. december
31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kikötésével.

A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2016. január 2., a magasabb vezetõi megbízás határozott idõtartamra, 2020. december
31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint annak végrehajtására kiadott
77/1993. (V. 12.) korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján
történik.

Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint annak végrehajtására kiadott
77/1993. (V. 12.) korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján
történik.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) kell 3 példányban (egy
eredeti, kettõ másolat) benyújtani.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) kell 3 példányban (egy
eredeti, kettõ másolat) benyújtani.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottsági személyes meghallgatás után a közgyûlés dönt.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság személyes meghallgatás után a közgyûlés dönt.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl
Andrea személyügyi szakreferenstõl, a 92/502-121-es telefonszámon kérhetõ.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl
Andrea személyügyi szakreferenstõl, a 92/502-121-es telefonszámon kérhetõ.
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Sport

HÍVTÁK MÁSHOVÁ, DE MARADT JÖVÕRE KÉT VERSENY EGERSZEGEN
FONTOS SZÁMÁRA A SOK JÁTÉKLEHETÕSÉG

 A ZTE NB I-es nõi kosárlabdacsapatának már az elmúlt idényben is meghatározó játékosa volt az irányító Nagy Dóra. Az idei
bajnokságban a tovább fiatalodott csapatban még nagyobb szerep hárulhat rá, annak ellenére, hogy õ is a fiatal játékosok közé
tartozik.
– Szülõvárosomban, Miskolcon ismerkedtem meg a kosárlabdával, és csak ez a sportág jöhetett szóba számomra – kezdte
Nagy Dóra.
– Miért?
– Annak idején még volt NB I-es
férfi kosárcsapat Miskolcon. Ott
játszott egy amerikai irányító, akinek a mozgása, ahogy bánt a labdával, nagyon megtetszett nekem.
Döntõ szerepe volt benne, hogy a
kosárlabdát választottam, bár az
általános iskolában több sportágat is kipróbáltam.
– Az alkatából adódóan önnél
csak az irányító, bedobó poszt
jöhetett szóba...
– Nem nõttem magasra, de a
labdával gyors vagyok, igyekszem
az alacsony termetembõl hasznot
húzni.
– Miben kell fejlõdnie, hogy
még jobb legyen?
– Minden játékos számára fontos a dobásbiztonság, legyen center, bedobó vagy irányító. Az utóbbinak még a csapatot is kézben
kell tartania. Van még tanulnivalóm, de fiatal vagyok, szorgalmas.
Bizakodom, hogy sikerül terveimet
megvalósítani a sportágban.
– Melyek azok?
– Távlati céljaim között szerepel, hogy játékos-pályafutásom
során egy jó külföldi csapatban
szerepeljek. Tudom, ehhez sokat
kell dolgoznom. Lépésrõl lépésre
kell haladnom, elõször a ZTE-ben

Nagy Dóra

kell kiemelkedõ játékossá válnom.
Az újabb szint egy nagyon jó magyar csapat lenne. Majd jöhetne a
légiós élet. Álmaim között Amerika szerepel, de ha az nem jön össze, egy jó európai csapatban is
el tudnám magam képzelni, ahol
jól érzem magam és sokat játszom.
– A ZTE-hez kerülésében
nagy szerepe volt Gáll Tamás
vezetõedzõnek...
– Korosztályos válogatottként
egy összetartáson ismerkedtem
meg Gáll Tamással. Az edzõtábor
Egerszegen volt, jól éreztem magam, ez volt az egyik szempont,
hogy a ZTE-t választottam. A másik, egy fiatal játékos számára fontos, hogy sok játéklehetõséget

D35.ECEMBERBEN A LEGENDA FOLYTATÓDIK

CSARNOK KUPA A VÁROSI SPORTCSARNOKBAN

 Sajtótájékoztatón számolt be a decemberi Csarnok Kupa és a
Zalaegerszegi Városi Sportcsarnok születésnapi ünnepségérõl
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere és Bánhegyi Péter,
az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. ügyvezetõje.
A korábbi évekhez hasonlóan
idén decemberben ismét megrendezésre kerül a nagy hagyománnyal rendelkezõ kupa, mely
az 1981-es elsõ alkalom óta immár a 35. Az eseményt idén december 11–13. között tartják a
Zalaegerszegi Városi Sportcsarnokban, ahol a csapatok két kategóriában nevezhetnek november
30-ig.
A 3 naposra tervezett torna
pénteki és vasárnapi napján a
küzdelmek mellett színes programokkal is készülnek a szerve-

zõk. A sajtótájékoztatóra meghívást kapott Kocsárdi Gergely, a
ZTE FC klubigazgatója, aki elmondta, hogy mind a ZTE FC
bajnokcsapat mind a Fradi és a
Haladás részérõl ismert nevekkel találkozhatnak a barátságos
mérkõzésre kilátogatók. Bodrogi
Csaba, az Egerszegi Sport és
Turizmus Kft. rendezvényszervezõje a kupával és az ünnepséggel kapcsolatos legfontosabb információkat emelte ki, melyek
mind elérhetõek a www.csarnokkupa.hu weboldalon.

kapjon, amit a ZTE-nél maximálisan megkapok. Egy év után már
a nyáron eligazolhattam volna, de
úgy éreztem, egyelõre jobb, ha
maradok.
– Korosztályos válogatott
volt, idõvel gondolom a felnõttcsapatban is szívesen játszana...
– Mindig is örültem, hogy a
nemzeti színekben játszhatok.
Fontos számomra, hogy így más
ország kosárlabda-kultúráját is
megismerhetem. Természetesen
célom, hogy idõvel a felnõttválogatottban is játsszak.
– A ZTE az idei bajnokságra
átalakult, fiatalodott. A rajt sem
úgy sikerült, ahogy tervezték...
– Az idei csapat más, mint a
tavalyi, valóban sok fiatal játékos
érkezett, akik elõzõ csapatuknál
kevesebb lehetõséget kaptak, és
így a bajnokság elején még nehéz elviselniük a több játéklehetõséget. Rutint kell szerezniük. A
másik okot a gyengébb szereplés
kapcsán abban látom, hogy a felkészülés során, amikor nem volt
tét, jobban ment a játék. Nem
volt teher a vállakon. A bajnoki
mérkõzések légköre teljesen
más, ott teljesíteni kell, be kell bizonyítani az edzõnek, hogy jó vagyok.
– A nehézségek ellenére bizakodnak, hogy a bajnokságban
ott lehetnek a rájátszás legjobb
nyolc csapata között?
– Két csapatot biztosan megelõzünk, nem jelenthet gondot a 8
közé kerülés. Remélem, az új játékosok minél elõbb felveszik a ritmust, akkor talán elõrébb is végezhetünk az alapszakaszban.

MINDENKI SZÁMÁRA ELÉRHETÕ LEGYEN A TESTÉPÍTÉS

 A kellemes külsõ, az egészséges életmód napjainkban egyre
vonzóbb minden korosztály számára. Egerszegen is már több
helyen megdolgoztathatják izmaikat a szép testre vágyók. A testépítõ klubok közül az egyik zászlóshajó Hagyma Gym, edzõtermüket mindkét nem képviselõi látogatják.
– Az évek során átvitt értelemben is egyre jobban izmosodunk
– kezdi stílszerûen Hajmási Ferenc elnök. – Az edzési lehetõségek mellett nemrég Szombathelyen, a WBPF nemzetközi tehetségkutató Zimmermann Kupa
versenyén szervezõként is ott
voltunk. Igaz, a versenyzõink
sem hiányoztak, sõt nem is vallottak szégyent. Kovács Flóra a
163 centi alattiak athletic
psysique kategóriájában elsõ lett.
A férfiaknál sport psysique kategóriában a 178 centi alattiaknál
Tóth Zoltán, a 178 felettieknél
Seress Róbert egyaránt a negyedik helyen végzett. A modell
psysique kategóriában Takács
Alexandra szintén éppenhogy lecsúszott a dobogóról, negyedik
lett. Ugyan nem a mi klubunkban
sportol, de egyéni indulóként a
sportmodell kategóriában Egerszegrõl Sáska Szandra ezüstérmet szerzett.
A Hagyma Gym elnöke elmondta, hogy a nemzetközi
szövetség (WBPF) a hazaival karöltve úgy látta a délnyugat-dunántúli régió – Vas, Somogy, Baranya,
Zala megyét értve alatta – az említett területeken fehér foltnak számít a testépítés. Úgy döntöttek,
hogy 2016-ban két versenyt is rendeznek a régióban. Nagy örömükre mindkettõt Zalaegerszegen.
Elõször az idén Szombathelyen

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE–Naturtex SZTE-Szedeák
76-66 (16-15, 22-23, 23-8, 15-20)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

ami a világbajnokságra lesz kvalifikációs verseny.
– Örvendetes, hogy a vasi megyeszékhelyen
megrendezett
versenyen a kilencven induló közül harmincöt kezdõ volt. Remél-

nácsokkal is ellátjuk. Célunk a
testépítés minél szélesebb körben való terjesztése, hogy a
nemzetközi, hazai szövetség által említett fehér folt eltûnjön a
régióban.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK OTTHONA
(ZALAEGERSZEG, GASPARICH M. U. 3.)
FELVÉTELT HIRDET: HATÁROZOTT IDÕRE

(2017. 06. 30-IG)

KONYHAI KISEGÍTÕ, VALAMINT HATÁROZATLAN IDÕRE TAKARÍTÓ
MUNKAKÖRÖKBE.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Pályázati feltételek:
8 általános iskolai végzettség; Fizikai munkára való képesség;
Megbízható, felelõsségteljes munkavégzés; Ápolt megjelenés;
Büntetlen elõélet; Cselekvõképesség.

Kisvárda Master Good–ZTE FC 1-2 (0-1)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Kisvárda.

A jelentkezéshez csatolandó: önéletrajz.

ZTE ZÁÉV–Rákoshegyi VSE II. 7:1 (3331-2933)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
Gyõr-Szol TC–ZTK FMVas 2:6 (3523-3613)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Gyõr.
Z. Csuti Hydrocomp–Bp. Titánok 4,5:7,5
NB I A csoportos sakkmérkõzés, Budapest.
Pénzügyõr SE–Z. Csuti Hydrocomp 6,5:5,5
NB I A csoportos sakkmérkõzés, Budapest.
Tarr Andráshida SC–Sárvár FC 2-0 (0-0)
NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

EGERSZEGI BIRKÓZÓK SIKERE

CSAPATBAN HARMADIK HELY

Muhoray Árpád ugyanis bemelegítéskor megsérült, így bíróként
segítette a versenyt. Ábrahám Jenõ és Papp Péter a korcsoportjában második, Ocskó Attila harmadik helyezést ért el.
EREDMÉNYEK:
M40 korcsoport. 62 kg: 2. Papp
Péter 184 (84+100) kg.
M60 korcsoport. 85 kg: 2. Ábrahám Jenõ 155 (65+90) kg.
M65 korcsoport. 94 kg: 3.
Ocskó Attila 153 (68+85) kg.
***
Az õszi szünetben három után-

EREDMÉNYEK:
Gyermekek (2006–2008 között
születettek) 22 kg: 1. Rékli Hunor,
24 kg: 3. Baranyai Adolf, 28 kg: 2.
Cséri Csenger, 3. Németh Marcell,
30 kg: 3. Kerti Atilla, 33 kg: 2.
Mészáros Ágoston, 3. Henczi Marcell, 36 kg: 2. Ruzsics Milán, 40
kg: 3. Lendvai Miklós, +40 kg: 1.
Ebedli Mátyás.
Diákok (2003–2005). 38 kg: 3.
Németh Viktor, 50 kg: 2. Takács Zalán, 3. Kajdi Kristóf, 3. Vincze Dávid. 55 kg: 1. Babati Noel, +55 kg 2.
Barki Bence, 3. Gyuk Benedek.
Serdülõk (2001–2002). 55 kg:
1. Nemes Patrik, 3. Vincze Gábor.
+70 kg 1. Bartáky Marcell, 3. Kaszás Kristóf.
Lányok (2006–2008). 27 kg: 1.

pótláskorú ZTE-versenyzõ kapott
meghívást a válogatott egyhetes
oroszlányi edzõtáborozására. Végül csak ketten tudtak elutazni, sérülés miatt Bakos Alex maradt távol.
A serdülõknél 62 kilósok mezõnyében Varga Kristóf 130 (60+70)
kilót teljesített.
ZTE Súlyemelõ Klub november
7-én 10 órától a Városi Sportcsarnokban rendezi meg a Kiss Róbert-emlékversenyt, egyéni és
meghívásos utánpótlás csapatversenyt.

Seress Róbert, Kovács Flóra, Tóth Zoltán és Takács Alexandra.

ZTE NKK–UNIQA Sopron
62-87 (17-21, 16-22, 21-20, 8-24)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.

 A Bükön megrendezett II. Bükfürdõ Kupa nemzetközi szabadfogású birkózóversenyen13 egyesület részérõl több mint százan
léptek szõnyegre, köztük a Zalaegerszegi Birkózó Sport Egyesület 35 versenyzõje. A csapatversenyt az ESMTK-t megelõzve
megnyerték az egerszegiek.

 A ZTE Súlyemelõ Klub az olaszországi Vicenzában megrendezett Alpok–Adria Masters súlyemelõversenyen, amelyen Veneto
(ITA), Friuli Venezia Giulia (ITA), Szlovénia, Bosznia-Hercegovina
és a ZTE csapata vett részt – a három fõre olvadt zalai gárda a
harmadik helyen végzett.

megrendezett Zimmermann Kupa
kerül lebonyolításra, amely kvalifikációs verseny lesz az Európabajnokságra. Õsszel a magyar
bajnokság házigazdái lesznek,

jük, hogy ez a szám Egerszegre
tovább nõ – folytatta Hajmási Ferenc. – Klubunkban az arányos,
szimmetrikus testépítés a honos,
erre fektetjük a hangsúlyt. A jövõ
évtõl a 40 év felettiek számára is
rendeznek versenyt. A nyitás
nem véletlen, bizonyítani akarjuk,
hogy idõsebb korban sem elérhetetlen a szép, arányos test. A
hozzánk látogatókat szakmai ta-

Bartáky Panka, 2. Mészáros Ágota, 3. Kerti Réka. (1999–2000) 57
kg: 1. Csapó Krisztina.
***
Szentesen került sor a diák II.
(2004–2005) korcsoportban a
diákolimpia országos döntõjére. A
267 induló között a ZBSE az 58
kg-ban 5. Farkas Benjámin (Landorhegyi) 5. lett.
***
Az ugyancsak Szentesen a serdülõk (2000–2001) részére megrendezett rangsorversenyen a 167
induló között az egerszegiek közül
az 54 kg-os súlycsoportban Németh-Zsuppányi Patrik 5. lett, csakúgy mint a 76 kg-ban Bartáky Marcell. Edzõk: Gerencsér Zoltán, Gerencsér Roland, Tornyos Dorina.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Az állásról bõvebb információ kérhetõ az Idõsek Otthona
vezetõjétõl, Bálintné Szalai Anikótól a 92/317-683-as telefonszámon vagy személyesen az intézményben.
Pályázatok beadási helye és határideje:
ZGK Idõsek Otthona (Zalaegerszeg, Gasparich u. 3.);
2015. november 25.
A pályázatok elbírálásánál elõnyt jelent az adott munkakörben
szerzett tapasztalat.
Az állások az elbírálást követõen azonnal betölthetõk.
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Hirdetés

IDEGEN NYELVET TANULNI MINDIG,
MINDEN KOROSZTÁLYNAK ÉRDEMES!
 A nyelvtanulás oka ezerféle lehet: van, aki csak hobbiból
tanul, de olyan is, akinek létfontosságú az idegen nyelvek ismerete. Nyelvet tanulni hasznos, nyelvet tanulni öröm, nyelvet tanulni kifizetõdõ. A nyelvtanulás hatással van a személyiségünkre, a nyelvtanulás serkenti a gondolkodásunkat, a
nyelvtanulás frissen tartja az elménket.
Az eredményes nyelvtanulás egyik alapfeltétele a megfelelõ motiváció. A másik fontos tényezõ, hogy ne kényszerbõl tanuljunk. A
nyelvtanulás legyen öröm. Az sem mindegy, mennyi idõ- és energiaráfordítással tehetjük meg mindezt.
Gyere el egy ingyenes próbaórára és gyõzõdj meg arról, hogy
nyelvet tanulni másképpen is lehet. Oldott hangulatban, stresszmentesen, magolás nélkül. A „papírízû” nyelvtudás helyett inkább a
kommunikációs készségek fejlesztésére koncentrálunk. Így hamar
sikerélményben lesz része a résztvevõknek.

Zalaegerszegen, a városközpont közelében 18 m2+4
m2 galéria+25 m2 pince nagyon kedvezõ feltételekkel
és áron KIADÓ!
ÉRDEKLÕDNI:
92/319-425 (8–16 óra között),
illetve 92/695-243.

E-mail: alpin002@t-online.hu

Tel./fax: 92/319-003
Mobil: 30/3571-413

