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LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

ESÉLY – EGYENLÕSÉG – PROGRAM
AZ ÁTLAGKERESET TAVALY 6,2 SZÁZALÉKKAL NÕTT ZALÁBAN
z AZ 56–60 ÉV KÖZÖTTIEK NEHEZEN TALÁLNAK MUNKÁT
z CÉL, A VÁROS GAZDASÁGÁNAK ERÕSÖDÉSE z KEVÉS A NÕ A KÖZÉLETBEN!
z

 Törvényi elõírás, hogy a települési önkormányzatok öt évre
szóló helyi esélyegyenlõségi programot fogadnak el. Ebben helyzetelemzés készül a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok
foglalkoztatási, egészségügyi-szociális, lakhatási és oktatási
helyzetérõl. Zalaegerszeg esélyegyenlõségi programját – amely
közel 120 oldalas – a legutóbbi városi közgyûlésen tárgyalták és
fogadták el. Az elõterjesztett anyagból emelünk ki részleteket, a
teljesség igénye nélkül.
– V. Zs. –
Zala megyében az egyes nemzetgazdasági ágakat tekintve a feldolgozóipar és az egészségügy a
két legnagyobb foglalkoztató, ahol
az állampolgárok negyede, illetve

13 százaléka dolgozik. A termelõ
ágakban az ipar kivételével mindenütt nõtt az alkalmazottak száma,
legerõteljesebben – 9,6 százalékkal – az építõiparban. A foglalkoztatottak valamivel több mint hattizede a szolgáltatási szektorban ta-

lált munkát. Egy év távlatában a
bruttó átlagkereset 2012-ben 6,2
százalékkal nõtt Zalában, a legmagasabb átlagkereset az energiaipart jellemezte (394.800 forint),
ezzel szemben a vendéglátásban
alig haladta meg a 130 ezret.
A nyugdíjbiztosító igazgatóság
adatai szerint a megyében 2011ben 1792-en kerültek öregségi
nyugdíjba, közülük 1379 férfi és
413 nõ. Míg a férfiak 41,7 év átlagos szolgálati idõ után 104.028 forint nyugdíjat kapnak, addig a nõk
31,8 év szolgálati idõvel átlag
68.849 forintot. Az adatok ugyan

megyeiek, de a városra vonatkozóan is levonhatók a következtetések. A megye 285 ezer fõs lakosságából 71 ezer az idõskorú, és
ennek 20,5 százaléka (14 ezer
244 fõ) a zalaegerszegi lakos. A
zalaegerszegi földrészletek száma
26.977 darab, ebbõl zárkerti 9327
darab, a belterületi lakások száma
pedig 25 ezer 715 darab. Csak a
lakások értéke mintegy 170–180
milliárd forint körül alakul, ennek
mintegy 25 százaléka, alábecsült
adatok szerint is az idõskorúak tulajdonában áll.
(Folytatás a 3. oldalon.)

SZABADON
AZ ÉREMMÛVÉSZETRÕL
 A kör nem mindig kör. A téma kiléphet a térbe, a felület
pedig számtalan játékra, kísérletre ad lehetõséget. Az
éremkészítésnek évszázadokon keresztül kötött szabályai
voltak. Olyan kisméretû, kerek, lapos, szimbólumokkal
díszített fémtárgyakról volt
szó, melyek konkrét eseményt örökítettek meg, vagy
valamilyen híres személyiségnek állítottak emléket.

(Fotó: pP)

(Farkas Ferenc szobrászmûvésznél tett látogatásunkról
„Szabadon játszani a felülettel”
címmel lapunk 5. oldalán olvashatnak).
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Közélet

HANGSÚLY A GYAKORLATI KÉPZÉSEN A FÖLDSPEKULÁCIÓ ELLEN
KONFERENCIA A ZALAEGERSZEGI DUÁLIS MÉRNÖKKÉPZÉSRÕL

 A mûszaki felsõoktatás és a duális mérnökképzés tapasztalatairól tartottak szakmai fórumot a Nyugat-magyarországi Egyetem Zalaegerszegi Mûszaki Képzési és Kutatási Központjában,
ahol egy éve kezdték meg a gyakorlatorientált oktatást. A konferencia a Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési
együttmûködés címû Támop-projekt keretében valósult meg.

minden képzési típusban javasolnak bevezetni, e tekintetben a mûszaki, informatikai, gazdaságtudományi és az agrár terület jöhet
szóba. Álláspontjuk továbbá az,
hogy nem kétféle képzést kell
megvalósítani, mert a duálisan és
– AL –
tás támogatására idén 114 millió nem duálisan szervezett szakok
forintot fordítanak a város költség- képzési és kimeneti követelméDr. Alpár Tibor, a Nyugat-ma- vetésében.
nyei egy és ugyanazok lehetnek
gyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karának dékánja elmondta,
az országban három helyen,
Kecskeméten, Gyõrött és Zalaegerszegen folyik duális mérnökképzés, melynek célja, hogy a
hallgatók minél több gyakorlati ismeretre tegyenek szert a vállalatoknál. Mint fogalmazott, ez a képzési forma mindhárom résztvevõ
számára számos elõnyt jelenthet,
nõ a hallgatók motiváltsága, a vállalatok számukra megfelelõen
képzett mérnökökhöz juthatnak,
az egyetem pedig olyan szakembereket képezhet ki, akik iránt
nagy a kereslet a munkaerõpiacon. A dékán kiemelte, a zalaegerszegi képzés abban különbõzik a
többitõl, hogy nem egy-két nagyDr. Maruzsa Zoltán, az Emberi csak. Azt kívánják tekinteni duális
vállalattal, hanem több kis- és kö- Erõforrások Minisztériumának he- képzési formának, melyben a 90
zépvállalkozással
mûködnek lyettes államtitkára a duális mér- kredit legalább felét, azaz 45
együtt a régióban, melyekkel az el- nökképzés törvényi hátterének kreditet külsõ gazdálkodó szervetelt egy évben nagyon jó kapcsola- megteremtésérõl beszélt. Elmond- zetnél szerzik meg a hallgatók.
tot alakítottak ki.
ta, duális képzés igazából oktatásA zalaegerszegi duális mérnökBalaicz Zoltán, Zalaegerszeg szervezési mód, amit a törvény képzés elsõ évének eredményeialpolgármestere azt hangsúlyozta, megenged immár két évtizede. Az rõl dr. Varga Mihály egyetemi taa város számára nagyon fontos a intézmények szabadon dönthet- nár, a képzési központ igazgatója
mûszaki felsõoktatás fejlesztése, nek arról, hogy a szemináriumok, és dr. Németh Árpád, a képzési
melynek egyetlen célja az lehet, a gyakorlatok egy részét cégeknél központ igazgatóhelyettese száhogy mind a bemeneti és mind a tartják és nem a kampuszon, egy molt be a rendezvényen, ahol a
kimeneti oldalon növekedjen a a lényeg, hogy az elõírt követel- kecskeméti fõiskola jármûipari
hallgatók, illetve a végzett mérnö- ményrendszernek megfelelõ kép- képzését és a gyõri egyetem gékök száma. A vasi és zalai cégek zést kapjanak a hallgatók. A ké- pészmérnöki képzését is bemutatjelezték ezen igényüket, amit telje- szülõ, új törvényjavaslatban meg- ták az érdeklõdõ szakembereknek
síteni kívánnak. Az alpolgármester határozzák azt, mi minõsül duális és a partnervállalatok képviselõijelezte, a zalaegerszegi felsõokta- képzésnek, amit azonban nem nek.

Végéhez ér a
sûrített földgázzal (CNG) közlekedõ IVECO Citelis magyarországi bemutatkozó körútja. A városi kialakítású autóbusz négy napig állt forgalomban a Zala Volán
Zrt.-nél, hogy a zalaegerszegiek
is kipróbálhassák a jármûvet.
A városháza elõtt bemutatott
autóbuszt a forgalmazó mutatta
be. Domanovszky Henrik, a Magyar Gázüzemû Közlekedés
Klaszter Egyesület elnöke elmondta: a rendkívül alacsony
károsanyag-kibocsátással rendelkezõ CNG-üzemû jármû hazai
tesztje példanélküli esemény,
amely széles körû összefogásnak
köszönhetõen valósulhat meg.
Gyutai Csaba polgármester az
Ökováros program eddigi eredményeirõl szólt, kiemelve, hogy a város szeretné, ha gázüzemû buszok
állnának forgalomba, de hogy
pontosan milyeneket választanak,
azt a Zala Volán dönti el.

ÁLLAMTITKÁROK ZALAEGERSZEGEN
 A zsebszerzõdéseket vizsgáló tárcaközi bizottság kihelyezett ülésére ezúttal Zalaegerszegen került sor. Budai Gyula, a
Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára az ülésen hangsúlyozta: az új Btk. hatálybalépését követõen, július elsejétõl a
hazai és külföldi spekulánsoknak nem lesz lehetõségük arra,
hogy csak azért vásároljanak földterületet, hogy azt az európai
uniós moratórium lejárta után jelentõs haszonnal továbbadják.
Elhangzott: a bizottság munkájának célja, hogy a zsebszerzõdések a fiókban maradjanak, és ne
tudják felhasználni õket. A törvénynek komoly visszatartó ereje van,
és lehetetlenné teszik az ilyen jellegû szerzõdések bejegyzését az
ingatlan-nyilvántartásba. Fontos
tudni, hangsúlyozta Budai Gyula,
hogy a helyi földbizottságoknak
vétójoguk van, és a szerzõdés

csak akkor jöhet létre, ha hozzájárulnak az adott terület eladásához.
Répássy Róbert, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára arról beszélt,
hogy a jogszabályok kijátszása,
a termõföldtulajdon, haszonélvezeti vagy használati jogának
színlelt szerzõdéssel való megszerzése öt évig terjedõ szabadságvesztéssel sújtható.

Gyutai Csaba polgármester
köszöntve a tárcaközi bizottság
kihelyezett ülését, elmondta:
vissza kell szerezni a magyar
termõföldet azoktól a külföldiektõl, akik félig legálisan vagy illegálisan jutottak hozzá. Zala megye is érintett zsebszerzõdésekkel, ezeket fel kell tárni, és fellépni a földvédelem érdekében. Az
a cél, hogy a föld magyar kézben
legyen.
Nagy István, Mosonmagyaróvár polgármestere ismertette
törvényjavaslatát, melynek értelmében a zsebszerzõdések feltárásához minden eszközt és lehetõséget az ügyészség kezébe
kell adni.

NÉGY KONTINENSRÕL ÉRKEZTEK

NOTRE DAME NÕVÉREK NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓJA ZALAEGERSZEGEN
 A francia alapítású és székhelyû Notre Dame Nõi Kanonok- és Tanítórend nõvérei
nemzetközi találkozót szerveztek a rend magyar központjában, Zalaegerszegen. Az immár
második alkalommal megtartott
több napos összejövetelre
négy kontinensrõl érkeztek a
vendégek. A program célja a
rend és a külvilág közötti kapcsolat erõsítése, kommunikáció, értékközvetítés.
B. K.
A rendezvény megnyitóján
Gyutai Csaba polgármester megtiszteltetésnek nevezte, hogy Zalaegerszeg adhat otthont eme
nemzetközi találkozónak. Majd ismertette a megyeszékhely történelmét, és válaszolt a vendégek
kérdéseire.
Francoise Debeaupte, magyar
rendházfõnök elmondta, a nemzetközi találkozóra most második
alkalommal kerül sor, az elsõ ilyen
rendezvényt Brüsszelben tartották. A helyszínválasztás alapja,
hogy aktív nõvérek tevékenykedjenek az adott területen. Zalaegerszegen a rend által fenntartott
Mindszenty-iskolában jelenleg hat
nõvér él, négy magyar és két francia. Valamint az iskola komplexitásával, a város barátságos légkörével is alkalmas a vendégek fogadására, akik jelen esetben Vietnamból, Kongóból, Brazíliából.
Belgiumból. Franciaországból, a

Zöldfoki-szigetekrõl, Angliából, Írországból, Németországból és
Szlovákiából érkeztek. A magyar
rendfõnök kérdésünkre válaszolva
elmondta, jelenleg a nõvérek utánpótlása kérdéses, Európában kevésbé jellemzõ napjainkban a hivatástudat, mint mondjuk Kongóban vagy Brazíliában. Viszont
Európában 18 rendi iskola mûködik, mely biztosítja a lelkiséget.

Az egyhetes összejövetel programjai között szerepel budapesti,
hévízi és balatoni kirándulás, csoportos foglalkozások, valamint Veres András szombathelyi megyés
püspök elõadása a magyar egyház helyzetérõl, illetve nyilvános
püspöki mise, valamint Szombathelyen, az egyik egykori zalaegerszegi mindszentys diákból lett pap
újmiséjén való részvétel.

A TRAFIKNYITÁS NAPJÁN
ELLENZÉKI TILTAKOZÁS ZALAEGERSZEGEN
 A trafiknyitás hivatalos napján, július elsején tartott demonstrációt Zalaegerszegen a Demokratikus Koalíció, az MSZP és az
Együtt 2014 Mozgalom helyi szervezetei. A volt ruhagyár sarkán
egy bezárt trafik és egy új nemzeti dohánybolt közötti területen
tiltakoztak az ellenzéki pártok több transzparest – „Fideszes zsebek tele dohánnyal”, „Elítéljük, mert káros ez a politika”, „A
Fidesz súlyosan károsítja Ön és környezete megélhetését” – is
felmutatva. A demonstráción közel hatvanan vettek részt.
Dr. Balogh Miklós, a DK választókerületi elnöke sérelmezte, hogy
a „trafikmutyi” következtében olyanok veszítették el a munkájukat,
akik több évtizede mûködtettek trafikot, és kiváló pályázatot nyújtottak be. Szerinte az Orbán-kormány
azt hiszi, mindent megtehet a két-

harmadával. Ez káros politika, amit
elítélnek. A politikus emlékeztetett
a magánnyugdíj államosítására, a
munkanélküliek helyzetére, a diplomások röghöz kötésére, a földbérleti ügyekre. Azt mondta, olyan
döntéseket hozott az elmúlt években az Orbán-kormány, amelyeket

egyetlen európai ország sem engedhetne meg magának.
Major Gábor, az MSZP zalaegerszegi elnöke azt rótta fel,
hogy helyi fideszes politikusok
döntöttek arról, ki nyerhet a trafikpályázaton. Jelezte, önkormányzati képviselõ is van a nyertesek
között.
Felszólalt még a demonstráción Góra Balázs megyei alelnök
és Baracskai József országgyûlési
képviselõ (DK) is. Arról beszéltek,
hogy a demokratikus ellenzéknek
meg kell gyõznie az embereket arról, hogy a fideszes kormány gazdasági maffiát épít ki.

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 N Szerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6. N Pf.: 199 N Telefon/fax/üzenetrögzítõ:
(92) 599-353 N Pr–marketing: Molnár Lászlóné 30/432-9140 N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy N Felelõs vezetõ: Lõrincz Endre
ügyvezetõ N E-mail: info@zalamedia.hu NISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

ZALAEGERSZEG MEGYEI
JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓI
2013. július 16.

ESÉLY – EGYENLÕSÉG – PROGRAM

(Folytatás az 1. oldalról.)
Hogyan alakult a foglalkoztatottak,
munkanélküliek száma, aránya az elmúlt
években? A demográfiai helyzet ismeretében nem meglepõ, hogy 2008-tól folyamatosan csökkent az aktívkorú lakónépesség száma. 2009-tõl kezdõdõen
ugyancsak csökkent – közel 26 százalékkal – a nyilvántartott álláskeresõk
száma is. Az aktív korosztályhoz tartozó
nõk körében 4,9 százalékos, míg a férfiak körében 5,4 százalékos a nyilvántartott álláskeresõk aránya. Az álláskeresõk
több mint fele férfi. A regisztrált munkanélküliek korösszetételét vizsgálva megállapítható, hogy Zalaegerszegen a pályakezdõk munkanélkülisége csökkenõ

tendenciát mutat, az 50 év felettiek
munkanélkülisége pedig folyamatosan
emelkedik, a legveszélyeztetettebb korosztálynak az 56–60 év közöttiek tekinthetõk. Az adatokból látható továbbá,
hogy a munkanélkülivé vált nõk sokkal
nehezebben találnak újra munkát, a tartós munkanélküliek között számuk és
arányuk is meghaladja a férfiakét.
Az önkormányzat célja, hogy saját
lehetõségeivel és eszközeivel elõsegítse
a munkahelyteremtést és támogassa a
gazdaság fejlõdését, valamint hogy
megteremtse a beruházásokhoz elengedhetetlenül szükséges kedvezõ környezetet. Ezért befektetéstámogató
programot alkotott, fejleszti az ipari par-

PÁLYÁZATI

kot, bõvítette az inkubátorházat, erõsíti a
gazdasági diplomáciát, létrehozta a Gazdasági Szenátust. Fejlesztések valósulnak meg a Deák Ferenc Új Városépítõ
Program keretében. Ezek a programok
mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Zalaegerszeg gazdasága erõsödjön, és növekedjen a foglalkoztatás. Az önkormányzat saját cégein keresztül lehetõséget kínál a mélyszegénységben élõk és
romák foglalkoztatására.
A városban a lakásállomány 2008tól 2011-ig alapvetõen stagnált: 25 ezer
715 lakás van, ebbõl a bérlakásállomány
száma 12 százalékkal csökkent, ugyanakkor ezen belül a szociális bérlakásállomány száma 500-ról 553-ra emelkedett.

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U.

23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ
FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE
ÚJ FELTÉTELEK SZERINT.
Alapterület
(m2)

Cím

Szobaszám

Egyéb helyiségek

Komfort- Fajlagos lakbér Havi szállásfokozat
(Ft/m2/hó)
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A
A lh. fsz. 1.

34

1

A lh. fsz. 6.

38

1

A lh. I/22.

36

1

A lh. I/25.

34

1

A lh. I/26.

34

1

A lh. II/40.

38

1

B lh. II/45.

34

1

B lh. II/51.

34

1

A lh. t.tér 54.

34

1

A lh. t.tér 56.

34

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
étkezõ, elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC
étkezõ, elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC

összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos

179

6.086

179

6.802

179

6.444

179

6.086

179

6.086

179

6.802

179

6.086

179

6.086

179

6.086

179

6.086

A szálláshelyek megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes
egyeztetés szerinti napokon.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2013. augusztus 16. (péntek)
További információ: www.zalaegerszeg.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS
A ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ”,
1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE,

2

FÕ RÉSZÉRE

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
Elvárt kompetenciák:
határozott idõre szóló közalkalmazotti jogvi- • empátia
szony.
• gyermekszeretet
• jó kommunikációs készség
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
• együttmûködési készség
A munkavégzés helye:
• önálló munkavégzés képessége
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda
Benyújtandó iratok igazolások:
8900 Zalaegerszeg, Ûrhajós utca 2.
• fényképes szakmai önéletrajz
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölNemzeti köznevelési törvényben meghatárocsi bizonyítvány
zottak szerinti, nevelõmunkával összefüggõ
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló
feladatok ellátása.
okirat másolatai
Illetmény és juttatások:
• saját címre kiállított, felbélyegzett nagy alakú
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
boríték
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
2013. 08. 26. napjától.
A munkakör betöltésének feltételei:
A jelentkezés benyújtásának határideje:
• felsõfokú képesítés, óvodapedagógus
2013. 08. 05.
• magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség
A jelentkezés benyújtásának módja:
• orvosi alkalmasság
Postai úton, a Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda
Egyéb feltétel:
vezetõjének címére.
A jelentkezõ e-mail címének, telefonszámának Cím: 8900 Zalaegerszeg, Ûrhajós utca 2. Zajzon
megadása szükséges.
Zsuzsanna óvodavezetõ.

Jelenleg Zalaegerszegen a bérlakások
száma 875, tehát ennyi család, háztartás él az önkormányzat tulajdonában lévõ lakásokban.
Az esélyegyenlõségi program tartalmazza: a védelembe vett kiskorú gyermekek jóval kevesebben vannak, mint a
veszélyeztetett gyermekek. Ennek oka,
hogy a védelembevétel már hatósági intézkedés, melyet szigorúbb feltételek érvényesülése esetében lehet elrendelni,
és ez az intézkedés egy folyamatos
gyermekvédelmi eljárást igényel. A védelembevétel okai összetettebbek is,
mint a veszélyeztetettség esetében. Míg
például 2008-ban 106 volt a védelembe
vett 18 év alattiak száma, addig 2011ben ez a szám 82-re csökkent. Viszont a
veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 2008-ban 448 volt, 2011-ben 478ra emelkedett.
Lassú emelkedést mutat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõk száma, 2011-ben mintegy
1543 gyermek élt olyan háztartásban,
ahol a családban az egy fõre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 130–140 százaléka alatt volt. A kedvezményben részesülõ, tartósan beteg, fogyatékos
gyermekek számának aránya 5,5 százalékról 6,7 százalékra emelkedett.
Zalaegerszegen 37 köznevelési intézmény van, ahol 11 ezer 916 (1769
óvodás, 10 ezer 147 tanuló) gyermek
részesül oktatásban, nevelésben. A városban lévõ intézményhálózaton belül
közel 1500 fõ munkavállaló dolgozik.
A városi önkormányzati képviselõtestületben 17 képviselõ között 3 nõ
foglal helyet. Az önkormányzati hivatal
és a közoktatási intézmények többségében nõi alkalmazottakat foglalkoztatnak.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA
A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ”,
1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE,

1

FÕ RÉSZÉRE

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idõre szóló közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda
Landorhegyi Úti Tagóvodája
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 15/A.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelési törvényben meghatározottak szerinti, nevelõmunkával összefüggõ feladatok ellátása. A nevelõmunka
segítése az óvodapedagógus irányítása mellett. Adminisztrációs
teendõk ellátása, továbbá minden olyan feladat, melyet a munkaköri leírás és az intézményi dokumentumok meghatároznak.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, pedagógiai asszisztensi végzettség
• felhasználói szintû számítógépes ismeretek
• magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség
• orvosi alkalmasság
Egyéb feltétel:
A pályázó e-mail címének, telefonszámának megadása szükséges.
Elvárt kompetenciák:
• empátia, gyermekszeretet
• jó kommunikációs készség
• együttmûködési készség
• önálló munkavégzés képessége
A pályázat részeként benyújtandó iratok igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolatai
• saját címre kiállított, felbélyegzett nagy alakú boríték
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2013. 09. 01. napjától.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. 08. 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zajzon
Zsuzsanna óvodavezetõ nyújt, a 92/598-725-ös telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton
a Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda vezetõjének címére.
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Ûrhajós utca 2. Zajzon Zsuzsanna óvodavezetõ.
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Városháza

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A PÉCSI KOLLÉGIUMI
FÉRÕHELYEK ELNYERÉSÉRE
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a – többször módosított – 9/2004. (III. 05.)
rendelete alapján pályázatot ír ki a pécsi felsõoktatási intézményekben tanuló zalaegerszegi
hallgatók számára biztosított 10 pécsi kollégiumi férõhely elnyerésére.
A kollégiumi férõhelyek pályázat útján nyerhetõek el, a pályázatokat ZMJV Polgármesteri Humánigazgatási Osztályára kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának feltételei:
a pályázó
a) állandó zalaegerszegi lakhellyel rendelkezik,
b) tanulmányait valamely államilag elismert pécsi felsõoktatási intézmény nappali tagozatán
végzi,
c) az elsõ diploma megszerzése érdekében fõiskolai vagy egyetemi szintû alapképzésben, illetve
BSc/BA vagy MSc/MA képzésben vesz részt, vagy a képzésre felvételt nyert és halasztással
nem élt,
d) jogosult a kollégiumi férõhely iránti kérelem benyújtására, de kérelmét helyhiány miatt elutasították.
A pályázat befogadásának feltétele:
a) a hallgató az elbírálást megelõzõ félévben minimum 3,00 számtani átlagú tanulmányi eredményt ér el,
b) amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának évében tanulmányait még nem kezdte meg,
pályázatában a felsõoktatási intézménybe történõ felvételt hitelt érdemlõen bizonyítania kell.
Ebben az esetben a pályázat befogadásának feltétele, hogy a pályázó érettségi vizsgaeredménye elérje a 4,00 számtani átlagot.
A pályázat elnyerésének feltétele:
a pályázó szociális körülményei (jövedelmi viszonyok, testvérek száma, szülõk vagyoni helyzete) a
kollégiumi ellátást indokolttá teszik.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 9. (péntek) 12.00 óra
A benyújtott pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága bírálja el. A bizottság a pályázatokat 2013. augusztus 24-ig bírálja el, döntésérõl határozatban
értesíti a pályázókat.
A pályázathoz csatolni kell:
a) a fenti rendelet 1. számú mellékletében szereplõ adatlapot, az abban meghatározott igazolásokat,
b) a tanulmányi átlag, illetõleg a felsõoktatási intézménybe történt felvétel és a pályázat befogadásának feltételét jelentõ 4.00 érettségi vizsgaeredmény igazolását.
A pályázati adatlap beszerezhetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyfélszolgálatán (Kossuth u. 17–19.), illetve letölthetõ Zalaegerszeg város honlapjáról a www.zalaegerszeg.hu/közigazgatás/formanyomtatványok/oktatási ügyek oldalról.
Bõvebb felvilágosítás: ZMJV Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztály
Telefon: 502-190
Kérjük, hogy a mielõbbi kiértesítés érdekében az adatlap alján (erre külön rovat az adatlapon
nincs) telefonos és e-mail elérhetõséget szíveskedjenek feltüntetni.

„INFORMATIKA

A GANZ ÁBRAHÁM ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA
A

2013/2014-ES

TANÉVRE AZ ALÁBBI KÉPZÉSEKRE PÓTFELVÉTELT HIRDET:

Szakiskolai tagozat:
– Gépi forgácsoló OKJ 34 521 03 (2 év)
feltétel: 16 év és legalább 8 osztály
Szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezõk,
illetve 10. évfolyamot végzettek részére:
Érettségire felkészítõ képzés
– nappali intenzív (3 év)
– esti tagozaton (2 év).

AUGUSZTUSI CSILLAG KUPA
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humánigazgatási Osztálya
2013. augusztus 19-én tizenegyedik alkalommal
rendezi meg az „Augusztusi Csillag Kupa” elnevezésû nyílt férfi-nõi kispályás labdarúgótornát.

2013. 08. 13. (hétfõ)
12.00 óra.
A nevezési lap a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Kossuth u.
17–19.) kérhetõ, illetve a www.zalaegerszeg.hu
honlapról letölthetõ!
A nevezési lapokat a fenti idõpontig a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályra kell eljuttatni,
vagy elküldeni a peter@ph.zalaegerszeg.hu címre.

Helyszín: Városi Sportcentrum villanyfényes salakos és mûfüves labdarúgópályái
Bõvebb felvilágosítás:
(Zalaegerszeg, Vágóhíd u. 16.)
ZMJV Polgármesteri Humánigazgatási Osztály
Csapatlétszám: férfi 6+1 fõ
Telefon: 502-100/316
nõi 7+1 fõ
Technikai értekezlet helye és ideje:
Nevezés: Csapatonként maximum 12 fõ nevezhePolgármesteri Hivatal, 401-es tárgyaló,
tõ, minden megkötés nélkül.
2013. augusztus 15. (csütörtök) 17.00 óra (sorNevezési díj nincs!
solás, lebonyolítás módjának meghatározása).

ZALAEGERSZEG

MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZÕJE

PÁLYÁZATOT HÍRDET
ÚT- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI SZAKREFERENS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közlekedésmérnöki szakképzettség, vagy építõmérnök (vízellátási
és csatornázási, vízépítõ) szakképzettség.
Elõnyt jelent:
– szakterületnek megfelelõ mûszaki ellenõri vagy felelõs mûszaki vezetõi jogosultság,
– közigazgatási alap- és szakvizsga,
– szakmai gyakorlat.
Ellátandó feladatok:
Önkormányzati tulajdonú úthálózat beruházási, felújítási feladatainak ellátása, önkormányzati tulajdonú víziközmûvek (ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz) beruházási, felújítási feladatainak ellátása.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 23.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 31.
A munkakör 2013. augusztus 1-tõl tölthetõ be.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen a jegyzõ dönt.
Az illetmény megállapítása a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX tv., valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján történik. A pályázatot Zalaegerszeg megyei jogú város jegyzõjéhez
(8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.) kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferenstõl kérhetõ (92/502-121).

Érettségizettek részére (2 év):
– CAD-CAM informatikai technikus OKJ 54 481 01
– Közúti közlekedés-üzemvitel ellátó OKJ 54 841 02
– Gépgyártás-technológiai technikus OKJ 54 521 03
– Mechatronikai technikus OKJ 54 523 04
– Autószerelõ OKJ 54 525 02
– Autótechnikus OKJ 55 525 01
(1 év, autószerelõi végzettség szükséges)

Érdeklõdni lehet az iskola titkárságán személyesen vagy a 92/596-372, 92/510-773 telefonszámokon, illetve az info@ganz-munkacsy.hu e-mail címen.

AZ APÁCZAI VMK
KÖNYVTÁRÁNAK
NYÁRI NYITVA TARTÁSA
Július 22–augusztus 4.:
zárva
JÚLIUS–AUGUSZTUS
hétfõ:
zárva
kedd:
10.00–19.00
szerda:
14.00–18.00
csütörtök: 14.00–18.00
péntek:
13.00–18.00
szombat:
zárva

ÁLLÁSHIRDETÉS
A MINDSZENTY JÓZSEF
ÁLTALÁNOS ISKOLA,
GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
(ZALAEGERSZEG,
ZÁRDA U. 25.)
EGYETEMI VÉGZETTSÉGGEL

A ZALAEGERSZEGI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET
(ZALAEGERSZEG, KIS U. 8.)

PÁLYÁZATOT HIRDET
A

LISZT FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉRE,

MÛKÖDÕ

2013. szeptember 1-jétõl 2014. június 30-ig tartó idõtartamra.
A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó adatain kívül a
forgalmazni kívánt árukínálatot és a megajánlott bérleti díjat. A
bérlemény 19,2 m2. Az árukínálat összeállításánál figyelembe kell
venni a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 130. § (2) szerinti elõírást.
A helyiség 2013. július 16–19. között, munkanapokon 8.00–14.00
óra között megtekinthetõ.
A pályázatokat az intézmény címére (Zalaegerszeg, Kis u. 8.)
postán kell megküldeni 2013. július 26-ig.
A borítékra kérjük, írják rá: Liszt-iskola büfé pályázat.

ALPOLGÁRMESTERI

FOGADÓNAP
ELMARAD

BALAICZ ZOLTÁN alpolgármester augusztusi fogadónapja
elmarad. Megértésüket kérjük.

RENDELKEZÕ PEDAGÓGUSOK
SZÁMÁRA
A KÖVETKEZÕ ÁLLÁSOKAT
HIRDETI:

Nevezési határidõ:

A GYAKORLATBAN”

1 fõ hölgy éjszakai kollégiumi

CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT ÉS
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT – ZALAEGERSZEG
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
20/A § alapján

nevelõtanár és
1 fõ férfi éjszakai kollégiumi
nevelõtanár munkakörökbe.

PÁLYÁZATOT HIRDET
a Családsegítõ Szolgálat és Gyermekjóléti Központ – Zalaegerszeg

Részletekrõl szerdai napokon a 92/310-195-ös telefonszámon, illetve személyesen az
iskola titkárságán lehet érdeklõdni.
A pályázatokat iskolánk titkárságára

kérjük

eljuttatni

2013. július 31-ig.

TÁJÉKOZTATÓ
 A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint
a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.)
korm.rendelet 11. § (4) bekezdése értelmében tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Zalaegerszeg közigazgatási területén kijelölt természetes fürdõhely a Gébárti tófürdõ.
A víz minõsége az elmúlt 4 szezon vízvizsgálatai alapján az OTH
minõsítése szerint kiváló. A fürdési
idény: 2013. május 1. napjától
2013. szeptember 1. napjáig tart.
A fürdõvíz minõségérõl, a fürdõ
adatairól, valamint a fürdõvizekkel
kapcsolatosan bõvebb információk
a www. antsz.hu oldalon találhatók.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a
fürdõkkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat megtehetik a Zala
Megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézetnél telefonon
(92/549-195), e-mailen (titkarsag.zalaegerszeg@nydr.antsz.hu),
valamint személyesen is (Zalaegerszeg, Göcseji út 24.).
Ugyanitt felvilágosítás kérhetõ a
fürdõvíz minõségérõl és egészségre
gyakorolt hatásáról.

CSALÁDGONDOZÓ
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok:
egyéni, csoport és közösségi szociális munka.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
z fõiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus,
z gyakorlati idõ is figyelembe vehetõ – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
z magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
z egyetem, szociális munkás.
Elvárt kompetenciák:
z jó szintû empátia, team-munkában való együttmûködési készség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
z szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata, korábbi munkaviszonyra vonatkozó igazolások.
A munkakör betölthetõségének Idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros
Ágnes nyújt, a 92/318-930-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Családsegítõ Szolgálat és
Gyermekjóléti Központ – Zalaegerszeg címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számot: III/18./2013 , valamint a munkakör megnevezését:
családgondozó.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye ideje:
z ZalaEgerszeG újság – 2013. július 30.
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ABBÓL ÉLEK, HOGY BESZÉLEK…! SZABADON JÁTSZANI A FELÜLETTEL
FRANCI A SZEMÉLYES KAPCSOLATOKBAN HISZ

 Tízezertizennyolc. Ennyi bérletet adtak el az idei évadban a Hevesi Sándor Színházban. A teátrum évek óta szeretné átlépni a
bûvös tízezres számot, ami most elõször sikerült. Az évadzáró
társulati ülésen a szervezési osztály vezetõje, Nagy Ferenc meglepetés-díjban is részesült: Vigh László országgyûlési képviselõ
díszoklevéllel és festménnyel jutalmazta a közönségszervezõt.
– pP –
A színház a nyári hónapok alatt
zárva tart, a társulat a szabadságát tölti, a szervezés azonban
ilyenkor sem áll le. Tárgyalások,
szponzorok, plakátok, címlistafrissítés. Az osztályvezetõ azt vallja,
hogy a közönséggel való kapcsolattartás – legyen az baráti beszélgetés, telefonhívás vagy személyes találkozó – folyamatos kell,
hogy legyen. Lehet, hogy épp a
strandon, vagy az esti kutyasétáltatás közben lel gazdára a következõ évad egyik bérlete. Nagy Ferencet – vagy ahogy a városban
mindenki ismeri, Francit – a szervezõmunkáról és a kapcsolatok
megtartásáról kérdeztük. Hiszen
nem elég elérni a tízezres számot,
azt meg is kell tartani.
A színház egyik alapító tagjaként végigjárta a szamárlétrát. A
nyolcvanas években volt kellékes,
kelléktárvezetõ, majd 1991-ben a
szervezési osztály átalakítása
után szervezõtitkár lett. Két évvel
késõbb pedig osztályvezetõ. Mint
meséli, véletlenül lett színházalapító. Leszerelõ katonaként épp
munkát keresett, és úgy érezte,
hogy a Ruszt József köré szervezõdõ társulat izgalmas, és az akkori légkörben egy viszonylag szabad munkát jelentene. Jó döntés
volt, azóta sem bánta meg!
– Bár sok embert ismertem, a
’90-es évek eleje a kapcsolatépítéssel telt. Város- és megyeszerte
jártam az iskolákat, mûvelõdési
házakat, civileket, üzemeket, vál-

lalatokat. Igyekeztem mindenkihez
eljutni. Gyakorlatilag ez képezi a
munka alapját, ma is ez a garancia
ahhoz, hogy mûködjön a dolog –
mondja.
Teljes mértékben a személyes

kapcsolatokban hisz, ezért például
számítógépet nem is használ. Persze a szervezési osztályon a kollégák igen, de érdekes módon az õ
munkáját lassítja a gép.
– Hosszú idõ kivárni, míg válasz jön az e-mailre. Olyan is elõfordult, hogy valaki késõn olvasta
a levelet, vagy a sok egyéb üzenet
között elveszett a színházi ajánló.
Ennyi idõ alatt egy tucat telefont el
lehet intézni! Sõt, a személyes beszélgetés közben a bérleteladáson kívül akár a stúdiódarabokat,

SZÁL, AMI ÖSSZEKÖT
PÉCSI MÛVÉSZEK A GÖNCZI GALÉRIÁBAN

 Lovasi Andráshoz, illetve az ex-Kispál és a Borzhoz éppen nincs
köze ennek a Pécsi Szálnak, maximum annyi, hogy ez esetben is
pécsi kötõdésû kortárs mûvészekrõl van szó. Azonban nem zenérõl, hanem képzõmûvészetrõl. A Gönczi Galériában július 25-ig látogatható annak a tizennyolc (+1) alkotónak a tárlata, akik a PécsBaranya Mûvészeinek Társaságához (PBMT) tartoznak.
– pet –
A szervezetnek közel hatvan
tagja van, közülük érkezett tizennyolc Zalaegerszegre. Az a bizonyos +1 pedig maga a szál, vagy inkább kapocs Zala és Baranya kö-

zött; így aztán felejtsük is el gyorsan a fenti zárójelet. Horváth M.
Zoltán képzõmûvészrõl van ugyanis szó, aki pécsi zalaegerszegiként
nyitotta meg a kiállítást a
Keresztury VMK galériájában.
Részben, mint a PBMT elnöke,
részben pedig, mint az egyik kiállító
mûvész.
Mint mondta: 2002-ben, a zalaegerszegi zsinagógában – az általa
szervezett II. Albergo összmûvészeti
fesztiválon – sor került már hasonló

kiállításra, ahol pécsi mûvészek vettek részt. Itt ismerkedetett meg az akkor alakult PBMT tagjaival, akiknek
ráadásul az Albergon volt az elsõ közös bemutatkozásuk.
Azóta hosszú utat jártak be, s a
gazdasági válság sem kedvezett
éppen a mûvészeti egyesületeknek.
A csapat azonban egyben maradt,
sõt a 10. jubileumi évfordulón megerõsítették, hogy továbbra is támogatják és segítik a tagokat, hogy tárlatokon, egyéni vagy csoportos bemutatókon vehessenek részt.
A Gönczi Galériában festmények, rajzok, fotók, szobrok, kerámiák, üveg- és textilalkotások egyaránt bekerültek a válogatásba.
Nagyméretû absztrakt tájképek,
visszafogott, játékos kompozíciók,
hegesztett fémszobrok teszik változatossá a teret.
Horváth M. Zoltánon kívül más
zalai vonatkozása is van a tárlatnak. A nagykanizsai születésû
Ernszt András színes kompozíciói
nem ismeretlenek a helyi közönség
elõtt. Somody Péter úton átugró
szarvasokat imitáló alkotásai (Vadász anzix) pedig a gébárti mûvésztelepen készültek néhány évvel ezelõtt. Kuti László szobrászmûvész szintén járt Gébárton, sõt a
munkásságát jelenleg is meghatározó kenyér és termés motívumok a
zalaegerszegi tó partján alakultak
és formálódtak.

vagy a gyermekelõadásokat is tudom ajánlani a nézõknek. Sokkal
közvetlenebb, mondhatni baráti
kapcsolatokat lehet így kialakítani
és fenntartani.
Persze a siker nem csak az õ
érdeme, hiszen egy jól szervezett
csapatmunkáról van itt szó. Szinte
minden faluban, minden munkahelyen vagy egy-egy ember, aki
segít nézõket toborozni. És az
egész mögött ott van a társulat közös munkája, a jól kiválasztott darabok és rendezõk, na meg az önkormányzat, aki támogatja az elképzeléseket.
Franci úgy látja, hogy az alapdolgok és a szervezési elvek nem
változtak az elmúlt évtizedekben.
A közönség összetétele és igénye
viszont igen, s ehhez alkalmazkodniuk kell. A vidéki nyugdíjasoknak sajnos kevesebb pénzük van
beutazni egy-egy elõadásra, õket
kedvezményekkel lehet megszólítani. Az egykori gyárak, üzemek
dolgozóiból álló közönséget pedig
sok esetben már magánszemélyként kell elérni. Több ezer telefonszám és ugyanennyi baráti kézfogás, de megéri, és mûködik. „Abból élek, hogy beszélek, beszélgetek. Nemcsak színházról, hanem
érzésekrõl, gondolatokról, bármirõl, ami érdekli az embereket, az
ismerõseimet" – mondja.
Pozitívum az is, hogy az elmúlt
években sokkal több diák és fiatal
jár színházba. Köszönhetõ ez a
pedagógusoknak, illetve a színház
Tantermi deszka sorozatának, ami
épp a tizenéves korosztály problémáival, életével foglalkozik.
Hogy mikor jut ideje megnézni
az elõadásokat? Megtehetné,
hogy beles a próbákra, de inkább
a közönséggel együtt jár színházba. Sõt, beül a különbözõ bérlettípusokra, csak hogy lássa, hogy
reagál ugyanarra a darabra a másmás összetételû közönség. Elõadás után pedig mindig lehet egy
jót beszélgetni…

AZ ÉREMMÛVÉSZET SOKOLDALÚSÁGA

 Manapság az éremmûvészet tág határok között mozog, az
anyagok, technikák bõvültek és a téma kötöttsége is lazult. Sok
esetben még mindig megrendelésre készülnek érmek, ám nagyon sok a független, autonóm alkotás is. Kétévente a soproni
Országos Érembiennálé ad ízelítõt a legfrissebb munkákból.
– pánczélPetra –

letezésre, sõt csapongásra adnak
lehetõséget. Szabadon szárnyalhat
Farkas Ferenc szobrászmû- a fantázia. Nem kell ragaszkodni
vész, az Ady-iskola tanára 2007 óta ahhoz sem, hogy szabályos körben
rendszeresen részt vesz a
biennálén. Ekkor a Magyar
Éremgyûjtõk Egyesületének
„legszebb emlékérem” díját
is elnyerte. Az idei –
augusztus 4-ig látogatható –
soproni seregszemlén öt alkotással szerepel. A Bocföldén élõ és alkotó szobrászmûvésszel mûtermében
beszélgettünk éremkészítésrõl, kedvelt témáiról és a
kiállítás nehézségeirõl.
Elöljáróban annyit: Farkas Ferenc szereti gyûrni a
felületet. A nagy mûvészelõdöknek (például Benczúr Gyula, Michelangelo,
Lautrec, Klimt, Vermeer)
címzett érmei pedig leginkább ürügyül szolgáltak ahhoz, gondolkodjunk, vagy hogy a körben
hogy egy-egy ötletet, gondolatot maradjunk. Lehet játszani a felületkibontson. Bár több doboznyi ér- tel; ki lehet lépni a térbe.”
met készített különféle témákra,
Ma már sokféle anyagból kétárlatokon mégis ritkán mutatja be szülnek érmek – acélból, bronzból,
õket. Nehéz ugyanis látványos és fából, kõbõl, csontból, sõt még mûnem monoton módon kiállítani a anyagból is. Méretük is változó, bár
darabokat, pláne hogy az érmek- az az igazi, amit még kézbe lehet
nek mindkét oldala látható kell venni, sõt, amit jó kézbe venni –
hogy legyen. Vagy, egyszerre két mondja.
példányt kell bemutatni.
Farkas Ferenc megmaradt a
Mint meséli, 2007-ig (a soproni bronznál. Ez egyfajta klasszikus
sikerig) jórészt az asztalfióknak ké- szemléletet jelez, ám munkáiban
szített érmeket, annak ellenére, mégis mindig van valami csavar. Fihogy fõiskolás korában (1985-ben) zikai és szellemi értelemben egymár elnyerte az Eötvös Loránd Tu- aránt. A képzõmûvészet nagy mesdományegyetem 350. évfordulójára tereirõl készített már szobor- és
kiírt érempályázat elsõ díját.
éremsorozatot is. De mint mondja:
„A szobrászaton belül az érem- a nagy elõdök csak ürügyként szolkészítés egy költséghatékonyabb gáltak. Rembrandt például már ifjú
és gyorsabb megoldás, mégsem ez kora óta piszkálta a fantáziáját.
a fõ motivációs tényezõ. Az érmek Leginkább az érdekelte, hogy a fesugyanis rengeteg ötletelésre, kísér- tõmûvész jellegzetes fejformájából

mit lehet kihozni a felületen. Hogyan lehet a teret csavarni, gyûrni,
nem szabályos körbe rendezni úgy,
hogy mégis valami kerek egész legyen belõle.
Az is érdekli, hogyan lehet közhellyé vált szimbólumokon, kliséken
túllépni (bár kapott rá felkérést,
Shakespeare-rel épp emiatt egyelõre nem tudott mit kezdeni). Néha vi-

szont hagyja, hogy pont a „közhelybõl” bontakozzon ki egy ötlet: a Dürert szimbolizáló érme hátoldaláról
ezért nem maradhatott le a nyúl.
„Az ötlet mindig rohamokban jön,
és ha van egy jó gondolat, azt több
dologra is rá lehet húzni. Van, hogy
az érem után készül szobor is, vagy
éppen fordítva: egy-egy nagyobb
munka inspirál arra, hogy az adott
gondolatkört kézbe vehetõ formában is kifejezzem”.
Szóval újabb ötlet mindig jön,
csak – ahogy mondja – az idõ a kevés. Közben pedig tényleg jó lenne
kitalálni, hogy hogyan lehetne úgy
tárlatot rendezni, hogy ne üvegtárlók fölött hajladozzanak a látogatók.
Esetleg felakasztani, kitámasztani…? Úgy, hogy körbejárható is
legyen. És, hogy ne két példányt
kelljen vinni mindegyikbõl, hanem
csak egyet, a maga teljességében.

MYLORD KÁVÉ- ÉS TEAHÁZ: ÚJDONSÁGOK
ÖSSZHANGBAN AZ ÁTALAKULÓ BELVÁROSSAL

 Megújult a belváros egyik legismertebb és legkedveltebb kávéháza, a Mylord Kávé- és Teaház (Dísz tér 3.). Az eddigi játékos,
ám visszafogott retró stílus helyett egy letisztultabb, elegánsabb,
de a sok növény, a könyvespolc és a minimalista bútorok összhatása miatt egy otthonos enteriõrrel találkozhat a betérõ.
A teaház a közelmúltban új tulajdonosra talált, többek között ez indokolta a változásokat. Az üzemeltetõ cég tulajdonosa, Burján Richárd elmondta: ráfért már egy kis
fazonigazítás a helyre, hiszen
négy-öt évvel ezelõtt volt utoljára
komolyabb átalakítás. Célja az volt,
hogy a minõségi tartalom (vagyis
kínálat) összhangba kerüljön az enteriõrrel. Számos új ötlete is van,
ám a régi jó dolgok ezután sem változnak: a páratlan teakínálat (hetvenféle szálas tea) valamint a kávék és kávés italok bõ választéka.

„A minõségi gasztronómia híve
vagyok, ezért is láttam fantáziát a
Mylordban, ami már bizonyított az
elmúlt tíz esztendõben is. 2009ben az Év Kávéháza lett, a teakínálata pedig egyedülálló a régióban” – avatott be a részletekbe a
tulajdonos. Hozzátette: a teákhoz
és minõségi kávékhoz kézmûves
tortákat és egyéb édesipari termékeket is kínálnak, ezenkívül többféle szendvics is felkerült a menülapra. Õsztõl kulturális programokat – író-olvasó találkozókat, elõadói esteket, könyvbemutatókat –

is szeretnének szervezni a kávézóba. Sõt, a rendezvényeikkel illeszkedni szeretnének a város
fesztiváljaihoz (Egerszeg Fesztivál, B-vitamin Napok, Belvárosi
Szüret) is. Mint azt Burján Richárd
elmondta: kiváló rendezvények
vannak a város szívében, így szeretnék a kávéház és a terasz programjait az eseményekhez hangolni. A tervek között szerepel az is,
hogy a hamarosan megszépülõ
Dísz tér új lehetõségeihez és elvárásaihoz igazítsák a kínálatot.
A Mylord új enteriõre továbbra
is alkalmas baráti beszélgetésekre, kisgyermekes családoknak
délutáni vagy hétvégi kikapcsolódásra. Sõt, az sem érzi kényelmetlenül magát, aki egyedül ül be
egy kávéra vagy teára, hiszen

kedves kiszolgálást, családias
hangulatot talál, annál is inkább,
mert az üzlet vezetõje továbbra is
Slezák Anikó maradt. Cél az is,
hogy a gazdasági élet szereplõit
is megszólítsák: a boxokat úgy
alakították ki, hogy hétköznapokon üzleti tárgyalásokat is le
lehet bonyolítani.
A kávézóba újságok, könyvek,
gyermekjátékok és wifi is várja a
betérõt. Aki pedig laptoppal érkezik, egy magasított munkapult
mellett is elfogyaszthatja kedvenc kávéját vagy teáját. Vágyjunk akár vidám baráti találkozóra vagy csendes magányra, készüljünk üzleti megbeszélésre, a
Mylord Kávé- és Teaházban otthonos hangulat, minõségi ital- és
ételkínálat vár.
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ERDÉLYI FIATALOK VENDÉGSÉGBEN
KÁRPÁT-MEDENCEI IFJÚSÁGI TÁBOR ZALAEGERSZEGEN
 Elõször jár Zalaegerszegen, nagyon tetszik neki a város, a táj és
azok a települések is, ahova ellátogattak már – mondja Lázár Kiss
Fruzsina, aki Barótról érkezett a zalai megyeszékhelyre. Rajta kívül
még huszonhat erdélyi diákot látott vendégül június 30-a és július
7-e között Zalaegerszeg önkormányzata, mely idén elsõ alkalommal szervezte meg a Kárpát-medencei Ifjúsági Tábort. Barót mellett Marosvásárhelyrõl és Nyárádszeredáról is jöttek a fiatalok, akiket az önkormányzat vezetése is fogadott a városházán.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
alpolgármestere elmondta, a város vezetése fontosnak tartja a határon túli magyarsággal való kapcsolattartást, amit a testvérvárosi
együttmûködések is régóta szolgálnak. Az önkormányzat ezért
mondott igent Sümegi László önkormányzati képviselõ, a Városi
Középiskolai Kollégium igazgatója
ötletére, hogy szervezzenek tábort
a határon túli magyar gyerekek részére azzal a céllal, hogy megismerkedjenek a várossal és térségével, és barátságokat kössenek
zalaegerszegi fiatalokkal.
Gecse Péter, az oktatási, kulturális és sportbizottság elnöke, Botfa
önkormányzati képviselõje elmondta, településrészi sportklubjuk több
mint ötéves kapcsolatot ápol
Nyárádszereda sportegyesületével,
és rendszeresen látogatják az erdélyi település rendezvényeit. Felidéz-

alatt nemcsak az önkormányzatok,
hanem az iskolák, óvodák, a tûzoltóság és a rendõrség között is
együttmûködések jöttek létre, illetve baráti társaságok létesültek,
melyek önállóan szervezik már

te, hogy a közelmúltban Marosvásárhelyre utazott egy önkormányzati küldöttség, ekkor Barótot és
Nyárádszeredát is felkeresték. Mint
fogalmazott, reméli, hogy a sport,
az oktatás és a kultúra területén
meglévõ együttmûködések városi
szintre emelkednek majd.
Gyutai Csaba, Zalaegerszeg
polgármestere a gyerekek kérdésére felidézte, hogyan alakítottak
ki kapcsolatokat Marosvásárhellyel
és más erdélyi településekkel. Beszélt arról is, hogy az eltelt évek

KÖZÖS NYARALÁS
„EGYSZÜLÕSÖK” EGYMÁS KÖZT

 Egyszülõs családok számára
nyílt néhány napos kikapcsolódási lehetõség, a Zalai Mentálhigiénés Egyesület által elnyert
pályázati támogatásnak köszönhetõen. A generációs
és hagyoIGH LÁSZLÓ SAJTÓKÖZLEMÉNYE együttmûködésre
mányápolásra fókuszáló kikap Az Országgyûlés 2013. június csolódást falusi turizmushoz
21-i ülésén elfogadta az új föld- kapcsolták a szervezõk.
törvényt, mely még épp idõben,
– B. K. –
szinte az utolsó elõtti pillanatban született meg azért, hogy
– A Nemzeti Szociálpolitikai Inmegvédje a magyar földet, a
tézet írta ki hátrányos helyzetûek
magyar embereket attól a kiszámára a pályázatot, s én válaszszolgáltatottságtól, amely 10
hónap múlva (2014. május) be- tottam célcsoportnak az egyszülõs
családokat. Az alapszabályunk is
következik, amikor vége lesz a
külföldiek földvásárlási morató- kimondja, hogy elsõsorban a gyeriumának – fogalmazott többek rekeket, a fiatalokat és a családoközött szerkesztõségünkhöz el- kat támogassuk, s valahogy a gyerekeiket egyedül nevelõk eddig kijuttatott sajtóközleményében
Vigh László, a Fidesz zalaeger- maradtak a fókuszból. De nemszegi választókerületének elnö- csak nálunk, hanem azt tapasztake, országgyûlési képviselõ.

– A program célja volt a figyelmet rájuk irányítani, valamint a generációs kapcsokat erõsíteni, mert
egész családok esetében is fontos
a nagymama és a nagypapa,
egyszülõsöknél egyenesen nélkülözhetetlenek. A fizikális segítség
mellett õk nyújthatnak mintát a gyerekek számára a teljes családról.
Bár bizonyos esetekben a gyerekek
szempontjából jobb, ha különválnak
a szülõk, mégiscsak az egész család az ideális a fél helyett.

A FÖLDTÖRVÉNYRÕL
V

Mint fogalmaz: a magyar föld
védelmére az új földtörvény a legnagyobb garancia, amely biztos
védelmet nyújt a magyar földnek.
Ez a törvény megfelel az uniós elvárásoknak, de megnehezíti azt,
hogy a magyar föld külföldiek, illetve spekulánsok tulajdonába kerüljön. Cél a családi gazdaságok számának növelése és a nagybirtokok
visszaszorítása.
Az új földtörvény garantálja azt,
hogy a zöldbárók helyett magyar
földmûvesek; a nagybirtokok helyett családi gazdaságok; a külföldi
spekulánsok helyett magyar gazdák lesznek mostantól a fõ kedvezményezettek. Ez az új földtörvény
lényege. A törvény több mint egy
éven keresztül széles körû társadalmi és szakmai egyeztetésen
ment át. A törvény szerint földet
magyar és uniós állampolgárok
szerezhetnek. Egy hektárnál többet
azonban csak földmûvesek. Külföldi csak akkor vehet majd földet, ha
valóban földmûveléssel foglalkozik,
letelepedik Magyarországon, megvan a szükséges végzettsége, földet mûvel és a helyi földbizottság
beleegyezését is megkapja. Csak
magyar földmûves tud majd magyar földet vásárolni. Emellett pedig a magyar földet egy kétharmados alaptörvény és egy kétharmados földtörvény védi. Az unión kívüli államok polgárainak földszerzési
tilalma fennmarad. Mostanáig mindenki vehetett földet, akár spekulációs céllal is. Mostantól csak életvitelszerûen mezõgazdaságból élõ
földmûvesek vásárolhatnak termõterületeket.

programjaikat. Megemlítette továbbá, hogy 2005-ben lehetõvé tették,
hogy a határon túl élõ magyarok
Zalaegerszeg tiszteletbeli polgára
címet igényelhetnek. Végül kiemelte, nagyon fontos számukra, hogy
a két országban élõ, de egy anyanyelvet beszélõ fiatalok megismerkedhessenek egymással: hogyan
élnek településeiken, milyen képzésben részesülnek, hogyan szórakoznak, milyen céljaik, álmaik
vannak. Az elsõ Kárpát-medencei
Ifjúsági Tábort tulajdonképpen ezzel a szándékkal hozták létre.

GÁBOR

lom, hogy általában a társadalom
is kevésbé támogató, más hátrányos helyzetû csoportokhoz
képest – mondta Zaleczky Elza, a
mentálhigiénés egyesület elnöke.
– Néhány nap alatt lehetett
érdemi segítséget nyújtani?

MIKLÓS UTCA

TÁMOGATOTT KÉPZÉSEK A TIT-NÉL
AKÁR 50 SZÁZALÉK KEDVEZMÉNY
 Öveges támogatói programot hirdetett a TIT Öveges József
Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület, mely immár hat évtizede a megye egyik meghatározó felnõttképzõ intézménye.
Rózsás Csaba ügyvezetõ
igazgató a részletekrõl elmondta,
az Öveges program keretében
OKJ-s szakmai tanfolyamaik árából akár 50 százalékos kedvezményt valamint részletfizetési lehetõséget is biztosítanak a munkaerõpiacra visszatérni szándékozó munkanélküliek és a pályakezdõ fiatalok számára. Az oktatást a hallgatók igényeihez alkalmazkodva szervezik meg. Az
egyesület korlátozott anyagi lehetõségei miatt a támogatott
képzéseken összesen 150 fõ vehet részt, melyeket elsõsorban
Zalaegerszegen tartják, de igény
esetén a megye más városaiban
is szerveznek tanfolyamokat. A
csoportok minimális létszáma 15
fõ. Az elsõ csoportot augusztus
elsejével kívánják indítani Zalaegerszegen. Egyebek mellett
motorfûrész-kezelõ, targoncavezetõ, kazánkezelõ, társadalombiztosítási és bérügyi szakelõadó
képzésekre várják az érdeklõdõket. Jelentkezni folyamatosan lehet, a részletekrõl és a feltételekrõl az egyesület
zalaegerszegi
székházában kaphatnak felvilágosítást, valamint tájékozódhatnak
a
www. titzala.hu
honlapon is.
A tehetséggondozás ugyancsak
fontos feladata az
egyesületnek. Ró-

zsás Csaba ezzel kapcsolatban
elmondta, új kezdeményezésként július közepén a Zalaegerszegi Kosárlabdaklubbal együttmûködve egyhetes kosárlabda,
szabadidõsport és ismeretterjesztõ nyári napközis tábort szerveztek, melyen 18 általános iskolás vett részt a zalaegerszegi
Ady-iskolában. A képzett edzõk
által irányított sportfoglalkozások
mellett KRESZ- és környezetvédelmi elõadásokat hallgathattak
meg és múzeumlátogatáson vehettek részt a gyerekek.
Tanórán kívüli foglalkozások
Zala megyében címmel TÁMOP3.2.13-12/1-2012-014 kódszámú
projektjük elsõ félévét sikerrel
zárták. A tehetséggondozó programsorozat hét helyszínen (Páka, Pacsa, Alsónemesapáti,
Gellénháza és Zalaegerszeg)
zajlott a megyében. Az óvodásoktól a felsõs általános iskolásokig, közel 300 gyermek különféle ismeretterjesztõ foglalkozásokon, témaheteken vett részt.
Az óvodásoknak például mesehetet hirdettek.
Emellett szakköröket, versenyeket és vetélkedõket is tartottak. A
következõ tanévben folytatódik a
tehetséggondozó
programsorozat
szintén közel 300
gyermek bevonásával.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MINÕSÉG, HATÉKONYSÁG, ESÉLYEGYENLÕSÉG
TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0570

INNOVÁCIÓ A GANZ–MUNKÁCSY SZAKKÖZÉPISKOLA
ÉS SZAKISKOLÁBAN
Intézményünk, a Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és
Szakiskola, az Új Széchenyi Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program „Az
innovatív iskolák fejlesztése” címû, TÁMOP-3.1.4-12/2 kódszámú pályázati felhívásra beadott projekt tervezetét, a Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága 101.910.000 Ft összegû támogatásra érdemesnek ítélte.
A projektünk 2013. március 20-án indult, a megvalósítási idõszak 20 hónap.
 A július 1-tõl 14-ig megrendezett I. Zalaegerszegi KOrtárs
Fesztivál keretében került sor a Zalaegerszegrõl elszármazott Gábor Miklós színmûvészrõl elnevezett utca avatására.
A vendégeket, köztük Gábor Júliát, valamint a Hevesi Sándor
Színház jelenlévõ mûvészeit Gyutai Csaba polgármester köszöntötte.
Emlékeztetett: Gábor Miklós édesapja alapította az elsõ mozit
Zalaegerszegen, ebben a közegben nõtt fel a színészetet választó, töprengõ, filozófus alkatú fiatalember. A Ruszt József vezette
színház elsõ évadnyitóján a Tragédia Luciferjeként láthatta a közönség Gábor Miklóst, legendás kalapjában és ballonkabátjában.
E kellékeket azóta is õrzik.
Gábor Júlia arról mesélt, milyennek látta õ gyermekként édesapját. Mint kislány, amikor megkérdezte nagymamáját, mit csinálnak a szülei napközben, nem a szokásos választ kapta, hogy dolgoznak, hanem azt, hogy „játszanak”. Gábor Júlia köszönetet
mondott az Együtt Zalaegerszegért Egyesület elnökének, dr. Kocsis Gyulának, aki a kezdeményezõje volt, hogy az Eötvös köz a
Gábor Miklós utca nevet kapja. Az ünnepség után a résztvevõk
megkoszorúzták Gábor Miklós Mártírok úti dombormûvét.

Fõ célunk, tanulóink munkaerõ-piaci sikerességének érdekében, a megújuló, magasabb szakmai színvonalú oktatás és képzés és az esélyegyenlõség biztosítása mellett,
a hatékonyság fokozása. Innovatív nevelési, oktatási rendszert szeretnénk kialakítani,
kiemelten az idegennyelv-tudás, digitális írástudás, a vállalkozói, életpálya-építési, életviteli és egészségfejlesztési készségek fejlesztése és a környezettudatosság terén.
A kitûzött célok elérése érdekében a pályázaton nyert összeget az egészséges életmódra nevelést elõsegítõ egészségnapokra, a mindennapos testnevelést színesebbé,
vonzóvá tévõ sportfoglalkozásokra, sportkirándulásokra, természet közeli sporttáborokra, idegen nyelvi vetélkedõk, témahetek, szakkörök szervezésére és továbbképzésekre
fordítjuk. Intézményünk felszereltségének fejlesztésére tan-, sport- és IKT-eszközök beszerzését tervezzük.
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KÉT CSAPAT IS A DOBOGÓN REMEKELTEK AZ OB-N AZ EGERSZEGI ÚSZÓK
EGERSZEGIEK A TÁJFUTÓ OB-N

 Több mint 900 induló részvételével Gerecsében, Bajna térségében rendezték meg az idei országos középtávú tájfutóbajnokságot. Az idei év elsõ kétfordulós bajnokságán a selejtezõkbõl a
TRIÓ Egerszeg-ZTC-bõl 16-an, a Göcsej KTFE-bõl 11-en jutottak
a legjobbak közé.
A döntõben a legjobb eredményt McCarthy (Elmont) Bernadett (TRIÓ Egerszeg-ZTC) érte el,
aki meglepetésre a 3. helyen végzett, megszerezve elsõ egyéni bajnoki érmét. Ugyanitt 8., pontszerzõ helyen végzett Bertóti Regina
(Göcsej KTFE). Szintén bajnoki
pontot érõ helyen végzett az újonc
leányoknál Porgányi Anna (TRIÓ
Egerszeg-ZTC) és a juniorok között versenyzõ Vincze Rebeka
(Göcsej KTFSE). Mindketten a 6.
helyen végeztek. A szeniorok között Bányai Attila (TRIÓ EgerszegZTC) és Fehér Ferenc (TRIÓ
Egerszeg-ZTC) kis különbséggel
szorult le a dobogóról és végzett
kategóriájában a 4. helyen.
Jobb egerszegi eredmények:
F40: 4. Fehér Ferenc (Trió
Egerszeg-ZTC) F70: 4. Bányai
Attila (Trió Egerszeg-ZTC), N14:
6. Porgányi Anna (Trió EgerszegZTC), N20: 6. Vincze Rebeka
(Göcsej KTFE), N21: 3. McCarthy
Bernadett (Trió Egerszeg-ZTC),
8. Bertóti Regina (Göcsej KTFE).
A középtávú bajnokság másnapján került lebonyolításra az országos váltóbajnokság, melyen
170 csapat állt rajthoz.
A korábbi bajnoki versenyekhez
hasonlóan ezúttal is érmeknek örül-

hettek az egerszegiek, különösen a
TRIÓ Egerszeg-ZTC, hiszen két
utánpótláscsapatuk is dobogón végzett. Az újonc fiúcsapat – Csertán
András, Fekete Sámuel, Csiszár
Barnabás összeállításban – szinte
hibátlan versenyzéssel, nagy küzde-

Jól szerepeltek a zalai nõi elitváltók is. Szoros versenyben ezúttal a Göcsej KTFE váltója (Juhász
Júlia, Bertóti Diána, Bertóti Regina) az elõkelõ 4. helyen, míg a
TRIÓ Egerszeg-ZTC triója (Uhlir
Tímea, McCarthy Bernadett,
Sárecz Éva) az 5. helyen végzett,
és szerzett értékes bajnoki pontokat.
További bajnoki pontokat érõ
helyezések: F16: 4. TRIÓ Egerszeg-ZTC
(Szinyéri
Bence,

Az N16-os és az F14-es érmes ZTC-s csapatok.

lemben meglepetésre az ezüstérmet jelentõ 2. helyen érkezett a célba. Szintén nagyon jó, stabil versenyzéssel bronzérmet szerzett a
ZTC serdülõ leányváltója, (Simon
Cintia, Jánki Georgina, Porgányi Anna). A váltókat Erdõs Gábor és Fehér Ferenc készítette fel.

Porgányi Márk, Erdõs Márton).
F20: 5. Göcsej KTFE (Kintki
György, Barti Áron, Kenyeres Zoltán), 6. TRIÓ Egerszeg-ZTC (Kiss
Kornél, Böjti Bence, Nemes Noel).
F105: 5. TRIÓ Egerszeg-ZTC (Fehér Ferenc, Mitró Zoltán, Sárecz
Lajos).

LÉGIÓSSTOP AZ NB II-BEN?

 Jó három hete készül a bajnokságra a ZTE NB II-es labdarúgócsapata. A felkészülést késõbb kezdték meg az U–19-es csapattal az osztályozón szerepelt fiatal játékosok.
A lejárt szerzõdésû labdarúgók
közül Frizonival, Bogunoviccsal kellett gyorsan nyélbe ütni a kontraktust. Mindketten két évre kötelezték
el magukat. A sietség nem volt véletlen mûve, ugyanis az MLSZ versenybizottsága az NB II-es versenykiírásába beépítette, amelyik klub
július 12-e után légióst szerzõdtet,
nem részesülhet a tévés közvetítések után járó jogdíjakból. Az említett
idõpontig egyedül Seye nem írta alá
szerzõdését, így minden bizonnyal
távozik a ZTE-tõl.
A magyar játékosok közül Máté
két évre aláírt, Simonfalvi és Kocsis
a hosszabbításról szóban már megállapodott a vezetéssel. Kocsárdi játékosként befejezi pályafutását, a jövõjérõl hamarosan döntés születik.
Az utolsó pillanatban Simon Antal
vezetõedzõ kérésére leigazolták az
Egertõl a sérülése miatt szinte nem
is játszó, 22 éves Marcus Vinicius
Batista dos Santost. Az átigazolási
szezon egyébként augusztus 31-ig
tart, a bajnokság ekkor már javában
zajlik.
Próbajátékosok is feltûntek a
csapat háza táján, azonban sem a

magyarok, sem a légiósok nem
nyerték el a szakmai stáb tetszését.
Az említett MLSZ-rendelkezés szerint már csak magyar játékosok igazolására van lehetõség, mivel a
ZTE-nél nem akarják, hogy elvesszen a tévés jogdíjból befolyó

pénz. Más kérdés, hogy a magyar
piacon minõségi játékosokból már
kevés szerzõdéssel nem rendelkezõ
labdarúgó található. Érthetõ, hogy
az utánpótlás-nevelés még jobban
elõtérbe kerülhet a kék-fehéreknél.
A ZTE a felkészülés során végig
hazai környezetben készül, edzõtábor nem szerepel a tervek között.
Az elsõ hetekben napközis rendszerben készülnek.

AZ ANDRÁSHIDA IS ELKEZDTE
Megkezdte a felkészülést az
augusztus közepén induló NB III-as
bajnoki szezonra a Tarr Sprint Andráshida labdarúgócsapata. Az új rendszer
szerint három csoporttal kezdõdik a
harmadosztályú pontvadászat.
Az elsõ tréninget július 8-án vezényelte le a nyári szabadságot követõen Dobos Sándor, a csapat mestere. Elmondása szerint az elsõ
idõszakban heti négy alkalommal edz
az együttes, de emellett természetesen edzõmérkõzéseken is pályára
lépnek.
Eldõlt, hogy a bajnokság során a
következõ csapatok ellen kell pályára
lépniük: Videoton II., Gyõri ETO II.,
Haladás II., Csákvár, Újbuda, Veszprém, Mosonmagyaróvár, Dorog, Bu-

daörs, Csepel, Diósd, Körmend,
Nagyatád, Tököl.
Az ellenfelek ismeretében Dobos
Sándor elmondta, hogy erõs szezon elé
néznek az idényben, ezért a keret mindenképpen erõsítésre szorul. Emellett
az MLSZ új ösztönzõrendszerét – mely
szerint két fiatal, 17–19 éves játékosnak a pályán kell lennie – is szem elõtt
kell tartani. Egyelõre annyi bizonyos,
hogy Babina Erik Nagyatádon folytatja
pályafutását. Az eddigi érkezõk között
van a ZTE saját nevelésû és az elmúlt
szezont Kanizsán töltõ játékosa, Mavolo Paolo, a kék-fehérek U–19-es
csapatának szélsõje, Halász Dániel,
valamint a Komárom korábbi játékosa,
Simigla Attila. Ezenkívül még 3–4
labdarúgó érkezhet Andráshidára.

KÉT ÉREM AZ IFI SÚLYEMELÕ OB-RÕL
 Tatabányán rendezték meg a súlyemelõk országos ifjúsági baj- romfõs csapat indult (Szerbiából
nokságát, az indulók sorában ott voltak a ZTE fiataljai is.
és Szlovéniából két-két csapat és
a ZTE). Szoros versenyben neLichtnecker Dávid serdülõként kordtól. Martina edzõtáborban ké- gyedik helyen végeztek az
az ifjúságiak mezõnyében szere- szül a Csehországban megrende- egerszegiek.
pelt, az 56 kg-os súlycsoportban zésre kerülõ visegrádi négyek álZTE Súlyemelõ Klub versenybronzérmet szerzett: 138 (60+78) tal szervezett ORV-re (Olimpiai zõinek eredményei.
kg, 2 kg-mal maradt le a 2. helye- Reménységek Versenye), valaSerdülõk. 62 kg: Bakos Erik:
zettõl.
mint a szeptemberi ifjúsági Euró- 146 (65+81) kg.
Molnár Martina ifj. +69 kg-os pa-bajnokságra
(Litvánia,
Felnõtt. 105 kg: Györkös Milán
súlycsoportban: 191 (84+107) kg- Klaipeda).
243 kg (103+140) kg.
mal aranyérmet szerzett. Lökés***
Nõk, felnõtt +75 kg: Danicser
ben 1 kg-mal megjavította az áltaSzlovéniában a TAK Domzale Anita 110 kg (50+ 60) kg.
la tartott országos csúcsot, össze- vendégeként csapatversenyen
Bakos Erik szakításban és lötettben 1 kg-mal maradt el a re- szerepeltek a ZTE emelõi. Öt há- késben is új egyéni csúcsot emelt.

SZEKERES DORINA MÁSODPERCEKET JAVULT

 Debrecenben rendezték meg a felnõtt úszók országos bajnokságát, amelyen nagyszerûen szerepeltek az Europ Tec Zalavíz
ZÚK versenyzõi. A prímet az Amerikai Egyesült Államokban tanuló Szekeres Dorina vitte, aki három ezüst- és egy bronzérmet
szerzett. A hátúszószámok nyolcas döntõjébe bekerült még
Matyasovszky Dalma és Dudar Kata is. Ismerve a magyar úszósport erejét, óriási teljesítménynek számít az egerszegi versenyzõk remeklése.
– Számomra nem jelentett
meglepetést a lányok nagyszerû
teljesítménye – hangoztatta Horváth Csaba, a klub vezetõedzõje.
– Már az ifjúsági bajnokságon is
megcsillantották tudásukat. Sõt,
szerepelhettek volna még jobban,
de Dalma nem az ob-re, hanem
egy újabb nemzetközi versenyre
készült.
– Mi lehet a jó szereplés hozadéka? Hogy Egerszegen szerényebb körülmények között is
remek szakmai munka folyik?
– Nagyon bízom benne, hogy
lesz ennek kézzelfogható eredménye. Kiss László szövetségi kapitány már felfigyelt ránk. Remélem,
a jövõben mi is kapunk anyagi támogatást, mint egy-két fõvárosi
klub, még ha nem is olyan nagyságrendût. Bizakodom, hogy a téli idõszakban Matyasovszky Dalmával az élen több sportolónkkal
elutazhatunk melegövi edzõtáborba.
– Miként értékeli Szekeres
Dorina teljesítményét?
– Dorina az elsõ évi ismerkedés után az USA-ban felvette az
ottani ritmust, sokat javultak idõeredményei, és mentálisan is
rendkívül erõs lett. Nagyon örülök,
hogy több versenyszámban is
másodperceket javított eredményén.
– Dorina sikerei mit jelenthetnek a klubban sportoló tehetségek számára?
– Dorina eredményeinek mindenképpen kisugárzó ereje van,
jelzi, hogy szorgalommal, kitartással messzire lehet jutni. Bizako-

dom, hogy eredményeink helyi
szinten is jó visszhangra találnak
és a támogatásunk is növekszik.
– Csak megerõsíteni tudom
Csabát – vette át a szót Szekeres
Dorina. – Az USA-ban az elsõ év
valóban az ismerkedés jegyében
telt. Alkalmazkodnom kellett az ottani életformához, felvenni a ritmust, az edzõket megismerni. Mikor a második évre visszamentem,
már tudtam, mi vár rám, mentálisan is óriásit léptem elõre.
– Mennyire zavarta, hogy

RÖVIDEN
Nyíregyháza volt a helyszíne
a 20–23 éves korosztály országos utánpótlás-bajnokságának
is, melyen a Zalaszám ZAC atlétái egy arany-, valamint egy
ezüstéremmel gazdagították idei
jó „termésüket”. 4x1000 m-en
ezüst- (49,68 mp), a 4x400 m-es
váltófutásban pedig Zajovics Kitti,

Hosszú Katinka a hátúszásban
is indult?
– Kicsit számítottam rá, de túltettem magam a dolgon. Engem
az idõeredményeim érdekeltek.
Háton és vegyesen sikerült elõrelépnem, és érzek magamban még
annyi erõt, hogy tovább fejlõdjek.
– Nem bánkódik, hogy a ma-

gyar csapat tagjaként nem lehet
ott Barcelonában a vb-n?
– Ehhez háton
Verasztó
Evelyn eredményét kellett volna
túlszárnyalnom. Bevallom, az
USA-ban az elmúlt esztendõben
a vegyes úszásra fektettem a
hangsúlyt, s nem eredménytelenül, mellette maradt a hát. Különösebben nem vagyok csalódott.
Várnak az új feladatok, érzem,
hogy Amerikában még tudok fejlõdni, jóval céltudatosabb vagyok.
Palkó Diána, Némethy Zsófia és
Domiter Eszter összeállításban
aranyérmet nyertek. Idõeredményük: 4;06,36 perc volt.
***
ZTE TK–BSE 4:3.
NB I-es nõi teniszmérkõzés.
Zalaegerszeg.
Balatonboglár TC–ZTE TK 1:6.
NB I-es nõi teniszmérkõzés.
Balatonboglár.
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Hirdetés

AZ EURO ECSET BT.
 Piac közelében Zalaegerszegen üzlet (22 m2+pince 25
m2) hosszú távon kedvezõ
 Németnyelv-tanár nyelvtaáron kiadó! Érdeklõdni: 319nítást, nyelvvizsgára felké425 telefonszámon munkaszítést, korrepetálást vállal.
napokon 8–16-ig.
Telefon: 30/902-4426.

Apróhirdetés

NYÁR A DIÁK-SZIGETEN
MÉG NEM KEZDÕDIK AZ ISKOLA!!!
SZÁMOLJ VISSZA VELÜNK!
A Diák-sziget nyári táborai:
Július 29–augusztus 2.: Mese – Varázs tábor: Legyél Te is egy mese hõse!!!
Augusztus 26–30.: Önismereti tábor – Szerezz barátokat, és barátkozz meg
magaddal!
Pótvizsgára való felkészítés, tanulási technikák
Elõzetes bejelentkezés szükséges e-mail címünkön
(A részletek a honlapon és az ifjúsági irodákban)
A Diák-sziget nyári programjai:
Augusztus 7.: Pókerbajnokság
Augusztus 9.: Játékdélután
Augusztus 23.: Humorest
Keresd a csillagodat! A Hold és a nyári csillagképek.
Távcsöves égvizsgálat a város különbözõ pontjain
Augusztus 30.: SZÜNIDÕ-BÚCSÚZTATÓ – Játékos délután az iskolakezdés
elõtt!
A Pacsai kistérség falunapjain is találkozunk:
Augusztus 3-án Misefán
Augusztus 10-én Szentpéterúron
Augusztus 17-én Egeraracsán
Augusztus 18-án Zalaszentmártonban és Nagykapornakon
Augusztus 24-én Zalaigricén és Alsórajkon
Augusztus 31-én Nemesrádón
Játékos vetélkedõkkel, bábelõadással és/vagy kardbemutatóval, kézmûves,
önismereti foglalkozással várunk, hozd a szüleidet is!
A táborok és programjaink ingyenesek, minden érdeklõdõt szeretettel
várunk! Bõvebb információ: www.diakszigetzeg.hu
GYERE, NYARALJ VELÜNK!!!
Elérhetõségeink:
Honlap: www.diakszigetzeg.hu
E-mail: info@diakszigetzeg.hu
Telefon: 06-30/622-6854
06-30/622-6834

AHOL AZ ÁRAK AKCIÓ
NÉLKÜL IS ALACSONYAK!
Schneider Electric-termékek
nagy választékban,
megrendelés esetén RÖVID SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDÕVEL KAPHATÓK!

-PARTNER

Gewis-, Hensel-, Legrand-, Spelsberg-termékek, Prodax-kapcsolók,
kábelek, vezetékek, csövek, csatornák, szerszámok stb. kedvezõ áron.

...ÉS MINDEN, AMI A VILLANYSZERELÉSHEZ KELL!
Keresse honlapunkat: www.ampervill.hu
Zalaegerszeg, Könyök u. 1. Tel.: 92/510-148 z Fax.: 92/510-149

sokéves gyakorlattal, szakmai
tudással és garanciával vállal
közületek és a lakosság részére
festést, mázolást, tapétázást,
továbbá kiegészítõ munkákat
(kisebb kõmûves- és burkolómunkák). Ingyenes helyszíni
felmérés és árajánlat. Gyors,
megbízható minõségi munkavégzés referenciákkal.
Érdeklõdni: Józsa Ferenc
Zalaegerszeg, 20/217-2863

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE!
ÖVEGES TÁMOGATÓI PROGRAM
A TIT ÖVEGES JÓZSEF ISMERETTERJESZTÕ
SZAKKÉPZÕ EGYESÜLET

ÉS

MUNKANÉLKÜLIEK ÉS PÁLYAKEZDÕ FIATALOK RÉSZÉRE
AZ ALÁBBI KEDVEZMÉNYES KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

z társadalombiztosítási ügyintézõ z társadalombiztosítási és bérügyi szakelõadó z társasházkezelõ z targoncavezetõ z emelõgép-kezelõ z kisteljesítményû kazánfûtõ
z kazánkezelõ z motorfûrész-kezelõ z fakitermelõ z raktárkezelõ z hulladékgyûjtõ és -szállító tanfolyam.

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159 • Mobil: 30/588-1069 • 30/477-6070
E-mail: titzala@t-online.hu • Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05. Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001

