
– pet –

Az intézmény szeptemberben
áttelepült az út szemközti oldalán
lévõ egykori Kummer kávéházba,
ami a 19. század végén épült. A
századelõn a kávéház mellett mo-
zi is mûködött itt, aztán a késõbbi
évtizedekben étteremként, iroda-
házként, sõt bankként is funkcio-
nált. A ház jelenleg is eladó, ám az
üresen álló tereket átmeneti idõre
birtokba vehette a múzeum – tud-
tuk meg Meizel István vállalkozó-

tól, az épület tulajdonosától. Aki
leginkább azt szeretné, ha az in-
gatlan kulturális célra hasznosul-
na. Homlokzata helyi védelem
alatt áll (emiatt a városnak elõvá-
sárlási joga van), az épületbelsõ
pedig jórészt egy légterû (köszön-
hetõen az eredeti kávéházi kialakí-
tásnak), jelenleg csak gipszkarton-
falak választják el az egyes helyi-
ségeket egymástól. Ezeket elbont-
va akár kiállítóhelynek, képtárnak
is alkalmas lenne a ház – fogalma-
zott a tulajdonos.

Hogy az elmúlt öt hónap alatt ho-
gyan sikerült az új helyszínen be-
rendezkednie a Göcseji Múzeum-
nak, arról Kaján Imre igazgató, dr.
Kostyál László igazgatóhelyettes és
Varju András osztályvezetõ beszélt.

Elhangzott: a múzeumépület-
hez képest itt jóval kisebb a ren-
delkezésükre álló terület, amit
igyekeznek maximálisan kihasz-
nálni. A földszinten a recepció fo-
gadja a betérõket, de itt kapott he-
lyet a fotó- és informatikai részleg,
valamint a restaurátormûhelyek is.

Utóbbi helyszínen Horváth Imre
restaurátortól megtudtuk: a közel-
múltban újították fel a múzeum
gyûjteményének egyik régi darab-
ját, a Schunda-cimbalmot, ami
majd az új állandó kiállítás egyik
impozáns darabja lesz.

A múzeumból természetesen a
raktárak és az irodák is átköltöz-
tek, ám most mindezt sokkal ki-
sebb helyen kellett elrendezniük.
Emiatt a munkatársak többségé-
nek nem jutott külön iroda. 

(Folytatás az 5. oldalon.)
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A helyi érték

Jubileumi oklevél aláírásával
újították meg Zalaegerszeg és
Szurgut húsz évvel ezelõtt
megkötött testvérvárosi megál-
lapodását. A dokumentumot
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere, valamint Vadim
Shuvalov, Szurgut polgármes-
tere látta el kézjegyével a dísz-
teremben, ahová munkavacso-
rára invitálták a hanti-manysi
delegáció tagjait.

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester
köszöntõjében azt mondta, a két
város, illetve a hanti-manysi auto-
nóm terület és Zala megye ugyan-
olyan kiváló kapcsolatnak örvend-
het, mint Magyarország és Orosz-
ország. Kitért arra, hogy Zalaeger-
szegen két olyan hõsi katonai te-
metõ is van, ahol orosz áldozatok
is nyugszanak. Az önkormányzat
mindkét sírhelyre odafigyel; a vá-
ros határában lévõ elsõ világhábo-
rús temetõt tavaly állami támoga-
tásból felújította. A továbbiakban
felidézte a közel 800 éves zalai
megyeszékhely történetét, és
részletesebben beszélt a város je-
lenlegi gazdasági fejlõdésérõl.
Többek között megemlítette, a 45
milliárd forintból épülõ jármûipari
próbapályát, az 5G mobilhálózat
kiépítését, a munkaerõhiány keze-
lését szolgáló, márciusban át-
adandó munkásszállót.

(Folytatás a 2. oldalon.)

JUBILEUMI OKLEVELET ÍRTAK ALÁ
MEGERÕSÍTETTÉK ZALAEGERSZEG ÉS SZURGUT

TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATÁT

Vigh László országgyûlési képviselõ, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés
elnöke, Balaicz Zoltán, Natalja Komarova, Vadim Shuvalov, Boris Khokhryakov, a Yugra Duma elnöke,

dr. Gyimesi Endre és Yakov Chernyak

MÚZEUM A VOLT KUMMER KÁVÉHÁZBAN
SAJTÓBEJÁRÁS A GÖCSEJI MÚZEUM IDEIGLENES OTTHONÁBAN

Épületbejárással egybekötött sajtóreggelire várta a média mun-
katársait a Göcseji Múzeum vezetése, akik az intézmény ideigle-
nes helyszínén kalauzolták körbe az újságírókat. Mint arról már
többször beszámoltunk, a Göcseji Múzeum Batthyány utcai épü-
lete felújítás miatt zárva tart.

– b. k. –

A sikeres nonprofit kezdemé-
nyezés idõvel gyerekeknek szóló
programmal is bõvült, melyet
2017-ben Civil Díjjal is elismertek.
Jelenleg az országban 1500 isko-
lában és óvodában gyakorlat már
ez a módszer, és néhány zala-
egerszegi iskolában is elérhetõ.

A közelmúltban volt ilyen jelle-

gû képzés a megyeszékhelyi ér-
deklõdõ pedagógusok számára.
A tanfolyamnak helyt adó Mon-
tessori-iskola igazgatónõjével,
Nagy Beátával beszélgettünk
minderrõl és a frissiben beveze-
tett tanórával kapcsolatos élmé-
nyekrõl. Ottjártunkkor a téma ép-
pen a másik elfogadása és a bi-
zalom volt. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

BOLDOGSÁGÓRÁK
MÁR ZALAEGERSZEGI ISKOLÁKBAN IS

Néhány éve jött létre Magyarországon a Jobb Veled a Világ Ala-
pítvány, mely célul tûzte ki a jobb közérzetet, boldogabb életet,
közösségi életet segítõ önkéntes felnõttklubok alakítását, ahol a
pozitív pszichológia elveire építkeznek a havi foglalkozások.

Új feladatként bekerült a költ-
ségvetésbe a Modern Városok
Program keretében a Hevesi
Sándor Színház épületének, a
Ruszt térnek a felújítása, valamint a
„színészház” rendbetételének elõ-
készítésére kapott 255 millió forint.
Ezenkívül az MMIK helyén felépülõ
négycsillagos üzleti és konferencia-
hotel tervezésére szánt 190 millió
forint is megérkezett. A polgármes-
ter szólt az Elena programról is,
amely hat megyei jogú város
együttmûködése uniós forrásból az
energiahatékonyság javítására. A
60 milliárd forintos forrásból Zala-
egerszegnek mintegy 10 milliárd fo-

rint jut. A program célja, hogy támo-
gassa a helyi közösségeket a meg-
újuló energia és az energiahaté-
konyság területén tervezett beruhá-
zások elõkészítésében. A 2024-ig
tartó program során a városban 15
épület felújítása történhet meg.

A városi strand fejlesztésérõl
elhangzott: a kivitelezõ részére
megtörtént a munkaterület átadá-
sa. Elõször a külsõ medence újul
meg. Az alapkõletételre a közeljö-
võben sor kerül. Az uszodafejlesz-
tés mintegy 9 milliárd forintba ke-
rül, az eredeti költségekhez plusz
állami forrás is érkezett.

(Folytatás a 2. oldalon.)

KEZDÕDIK AZ USZODAFEJLESZTÉS
ELFOGADTÁK A 2019-ES KÖLTSÉGVETÉST

A zalaegerszegi közgyûlés legutóbbi ülésén elfogadta az idei évi
költségvetést, mintegy 51 milliárd forintos fõösszeggel, amely az
uniós forrásokat is tartalmazza. A testületi ülést követõ sajtótájé-
koztatón Balaicz Zoltán polgármester jelezte, a városi büdzsé sta-
bil és nagyobb a mozgástér is. 
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2 Közélet

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezenkívül a duális képzõköz-

pont építését, amellyel a helyi
szakképzést kívánják megerõsíte-
ni.

Zalaegerszeg és Szurgut húsz-
éves együttmûködésére rátérve
úgy fogalmazott, hogy az akkori
városvezetõk (dr. Gyimesi Endre
és Yakov Chernyak ) által 1999-
ben megkötött szerzõdés mindkét
fél számára sikert hozott. Ezt jól
példázza a két város közötti civil,
sport- és kulturális együttmûködé-
sek, illetve találkozók. A jubileumi
oklevél aláírásával a két város
egyre bõvülõ és erõsödõ kapcso-
latát kívánják kifejezni, hangsú-
lyozta végül.

A folytatásban Natalja
Komarova, az autonóm terület kor-
mányzója azt mondta: biztos ab-
ban, hogy a dokumentumban fog-
laltakat mindkét fél maradéktala-
nul teljesíti. A két város kapcsola-
tát méltatva kifejezte köszönetét
az elesett orosz katonák sírjainak
gondozásáért. Vadim Shuvalov, a
400 ezer lakosú Szurgut polgár-
mestere városuk iparát bemutatva
beszélt a körzetükben (Nyugat-
Szibériában) zajló kõolaj- és föld-

gázkitermelésrõl, valamint a vízi
erõmûvekrõl. Mint mondta, június
12-én tartják a város napját, mely-
re meghívja a zalaegerszegi vá-
rosvezetõket. Mivel a testvérvárosi
szerzõdést májusban írták alá an-
no, ezt is megünnepelhetik ezen a
napon. 

Végül Yakov Chernyak korábbi
polgármester, a Szurguti Filharmó-
nia igazgatója szólt az egybegyûl-
tekhez, méltatva a testvérvárosi
kapcsolat megerõsítését, amely
további együttmûködéseket ered-
ményezhet mindkét fél javára.

TISZTELT ADÓZÓ!
Kérjük, adója 1%-ával támogassa

a ZALAI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNYT!
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• hátrányos helyzetû, tehetséges gyermekek támogatása
• kedvezményes gyermektáboroztatás
• „Gyermekekért” egyéni és közösségi díj adományozása
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Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47–51. 
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Elfogadták a képviselõk a kör-

nyezetvédelmi alap felosztásáról
szóló elõterjesztést, melynek külön
érdekessége, hogy a Parkerdõ
zöldfelületének rendezésére külön
soron biztosítanak pénzt, fontos-
nak tartva a terület rendezettségét.
Ingatlanértékesítés történt munka-
helyteremtõ beruházás céljára a
Déli ipari parkban valamint a Tudo-
mányos és Technológiai parkban. 

Mennyibe kerülnek az út- és
járdafelújítások?

Az egerszegi képviselõ-testület
úgy döntött, hogy készüljön el a
város középtávú (15 éves) szak-
mai koncepciója az utak, járdák és
közmûvek felújítására és fejleszté-
sére vonatkozóan. Zalaegerszeg
út- és járdahálózata olyan mérté-
kû, hogy annak üzemeltetése is
nagy terhet ró az önkormányzatra
a saját források miatt, a felújításo-
kat pedig nagyobb számban csak
és kizárólag külsõ, állami forrásból
lehet megvalósítani.

Néhány érdekes adat: Zala-
egerszeg teljes területe 102,4
négyzetkilométer, az összes zöld-

felület nagysága 1,5 mil-
lió négyzetméter. A vá-
rosban 542 névvel ren-
delkezõ útszakasz van a
belterületeken és a külte-
rületeken. A kizárólag
helyrajzi számmal ren-
delkezõ szakaszok, he-
gyi utak száma 327. Ez
összesen 869 önkor-
mányzati út. A városi út-
hálózat teljes hossza
520 kilométer (215 km
belterületen és 305 km
külterületen). A járdák és
gyalogutak hossza 225
kilométer. A Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt. kezelé-
sében lévõ utak hossza
további 78 kilométer.

2019 nyarán zárul az
„Infrastrukturális fejlesz-
tések Zalaegerszegen”
címû komplex infrastruk-

túra-fejlesztési csomag, melynek
keretében 1,5 milliárd forint állami
támogatásban részsült az eger-

szegi önkormányzat. Ebbõl a ke-
retbõl az arányos városfejlesztés
jegyében 29 helyszínen végeztek
illetve végeznek felújításokat.
Azonban az építõipari áremelke-
dések miatt még ehhez is szüksé-
ges volt további 200 millió forint ki-
egészítõ támogatás. 

Az útfelújítások volumenét ér-
zékeltetve Balaicz Zoltán elmond-
ta: a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
vagyonkezelésében lévõ Szent-
erzsébethegyi út, amely csak egy
a jegyzett 869 út közül, igaz 4 kilo-
méter hosszú és két ággal rendel-
kezik, a teljes felújítása 450 millió
forintba kerül. Ez az összeg kizá-
rólag a burkolat felújítását fedezi,
a vízelvezetés megoldásához
szükséges csatornarendszer ki-
építését nem. Ha az adatokat
elemezzük, a városi közmûhálózat
illetve az út- és járdahálózat meg-
újításának forrásigénye 55 milliárd
forint, de ez az összeg nem tartal-
mazza a fenntartást, a mûködte-
tést és a karbantartást.

Balaicz Zoltán megemlítette
még, hogy az Európai Unió városi
utak, járdák építését, aszfalto-
zását a 2014–2020-as fejlesztési
ciklusban már nem támogatja és a
2021–2027-es fejlesztési ciklus-
ban sem fogja, tehát EU-s forrá-
sokkal nem számolhatnak. Marad
tehát az önkormányzati forrás,
esetleg állami pályázatok támoga-
tások.

JUBILEUMI OKLEVELET ÍRTAK ALÁ
MEGERÕSÍTETTÉK A TESTVÉRVÁROSI

KAPCSOLATOT

LELKI ELSÕSEGÉLY TELEFONSZOLGÁLAT:
116-123

KEZDÕDIK AZ USZODAFEJLESZTÉS
ELFOGADTÁK A 2019-ES KÖLTSÉGVETÉST

A BGE zalaegerszegi gazdál-
kodási karán az egyetem meg-
újult képzési kínálatával ismer-
kedhettek a végzõs középisko-
lások. A második alkalommal
megszervezett nyílt napon inte-
raktív játék és labortúra is várta
az érdeklõdõ diákokat. 

– AL –

A gazdálkodási kar három, gaz-
daságinformatikus, gazdálkodás
és menedzsment valamint a pénz-
ügy és számvitel alapszakokon kí-
nál képzést. Minderrõl dr. Takács
Dávid oktatási dékánhelyettes be-
szélt az Infocentrumban tartott
rendezvényen, mely épületben ta-
lálhatóak a kar gép- és konferen-
ciatermei valamint a könyvtára. Az
egyetem hallgatói létszáma 500
fõ, akikkel 30 oktató foglalkozik. A
képzés egyik elõnye éppen az,

hogy kis létszámú csoportokban
tanulhatnak a fiatalok, akik számá-
ra kutatási projektek is nyitva áll-
nak. Az elérhetõ ösztöndíjak tekin-
tetében a kar több módon is segíti

az államilag finanszírozott, az ön-
költséges, a szociálisan rászoruló
valamint a kiemelten tehetséges
hallgatóinak tanulmányait. Az ok-
tatási tematikában helyet kap a

környezettudatosság is, hiszen a
zöld kampuszon megújuló ener-
giaforrásokat alkalmaznak. 

A zalaegerszegi kar egyedi ér-
téket képvisel a felsõoktatási intéz-
mények között a tekintetben is,
hogy 2014-ben elsõként vezette be
a duális képzést a gazdaságtudo-
mány és a gazdaságinformatika te-
rületén. Lambertné Katona Mónika
kiemelt projektek igazgatója elõ-
adásából errõl is részletes informá-
ciókat kaptak a középiskolások. A
jelenlegi 28 duális partnervállalat
2019-tõl összesen 70 duális gya-
korlati helyet kínál a hallgatók szá-
mára. Aki elnyeri ennek lehetõsé-
gét, két és fél évnyi munkatapasz-
talatot szerezhet, amit önéletrajzá-
ban úgy tüntethet fel, hogy gyakor-
lattal rendelkezõ pályakezdõ.

A tájékoztató során elõkerültek
a mobiltelefonok is. Egy alkalma-
záson keresztül a diákoknak szá-
mot kellett adniuk arról, hogy mit
tudnak a karról. Ezt a játékos inter-
aktív versenyt Kõvári Regina, a
Keszthelyi Közgazdasági Szakkö-
zépiskola végzõs diákja nyerte
meg. Elmondta, nagyon tetszik ne-
ki az itt zajló képzés, így a pénz-
ügy és számvitel alapszakra adja
be felvételi kérelmét.

DIPLOMA SZAKMAI GYAKORLATTAL
NYÍLT NAP A ZALAEGERSZEGI GAZDÁLKODÁSI KARON

ZALAEGERSZEG,
landorhegyi
városrészen

56 m2-es, földszinti,
konvektoros fûtésû,

2 szobás
LAKÁS ELADÓ.
Irányár: 12,8 M Ft.

Érdeklõdni:
06-30/460-1823
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a Zala Megyei Kórház betegeinek gyógyulásáért!

Adószám: 19274391-2-20
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Felajánlásukat a fizioterápiás medence felújítására
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Burkolatfelújítási bejáráson.
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„ZALAEGERSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA” ÉS

„PRO URBE ZALAEGERSZEG” 
KITÜNTETÕ CÍMEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ

HIRDETMÉNY
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a helyi kitün-

tetések alapításáról és adományozásáról szóló 32/2004. (IX. 24.)
önkormányzati rendelete értelmében a közgyûlés „Zalaegerszeg
Város Díszpolgára” legmagasabb helyi elismerési formájú kitünte-
tõ címet adományozhat azon személyek számára, akik hosszú idõn
át kifejtett munkásságukkal, a gazdasági, sport-, kulturális, mûvé-
szeti élet területén maradandó alkotásukkal különösképpen emel-
ték vagy elõsegítették a város fejlõdését, elõrehaladását, illetve
azok számára, akik egész életmûvükkel hozzájárultak az egyete-
mes haladás, kultúra, mûvészet fejlõdéséhez, s ezzel elõsegítették
a város tekintélyének és jó hírének növelését.

A díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is
megtisztelhetõ.

„Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntetõ cím odaítélésére
a közgyûlés tagjai és állandó bizottságai, a városban mûködõ tár-
sadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, ér-
dekképviseleti szervek, egyházak vezetõi vagy legalább 500
zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, melyet részletes
indokolással, az átadás évének március 10. napjáig kell meg-
küldeni a város polgármesterének.

Fenti rendelet alapján „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntetõ cím
adományozható annak a személynek, illetve szervezetnek, közös-
ségnek, aki (amely) a tudományok, a fejlesztés, a mûvészetek, a
sport és a közösségi élet egyéb területén példa értékû, magas szín-
vonalú munkájával hozzájárult Zalaegerszeg város közösségi éle-
tének fejlõdéséhez. 

E kitüntetésre a közgyûlés tagjai, állandó bizottságai, a város-
ban mûködõ társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai
szövetségek, érdekképviseleti szervek és egyházak, továbbá
legalább 200 zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, me-
lyet részletes indokolással, az átadás évének március 10. nap-
jáig kell megküldeni a város polgármesterének.

A címek adományozására vonatkozó, indokolással ellátott ja-
vaslatot 2019. március 10. napjáig beérkezõleg kell eljuttatni Za-
laegerszeg MJV polgármesteréhez (levelezési cím: 8900 Zalaeger-
szeg, Kossuth L. u. 17–19.; e-mail-cím: mayor@zalaegerszeg.hu).

A közgyûlés 2019. április 11-én dönt a kitüntetõ címek adomá-
nyozásáról.

A DÓZSA
GYÖRGY
TAGISKOLÁBAN

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

PÁLYÁZATOT HIRDET
A KERESZTURY DEZSÕ VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT

MAGASABB VEZETÕI (IGAZGATÓ)
BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú végzettség és közmûvelõdési szakképzettség,

nem szakirányú felsõfokú végzettség és felsõfokú szakirá-
nyú szakképesítés,

– felsõfokú közmûvelõdési szakképzettségének vagy szak-
vizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének
megfelelõ feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakor-
lat,

– kiemelkedõ szakmai vagy szakirányú tudományos tevé-
kenység.

A pályázathoz csatolni kell:   
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hite-

lesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a végzett szakmai munka (referencia), vagy tudományos

munka bemutatását,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt ve-

võk 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 össze-
függésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.

Ellátandó feladatok
Intézményvezetõi feladatok ellátása (a mûvelõdési központ
képviselete, a szakmai munka stratégiai tervezése, szervezé-
se, irányítása és ellenõrzése, a munkarend és ügyrend megha-
tározása, munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény alkalma-
zottai felett, gazdálkodás a megállapított  költségvetési elõrány-
zatokkal).

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. március 8.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. április 11.

A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2019. augusztus 01., a
magasabb vezetõi megbízás határozott idõtartamra, 2024. július
31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kikö-
tésével.

Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. tv., valamint annak végrehajtására kiadott
150/1992. (XI. 20.) korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján
történik.

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

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen bírálóbi-
zottsági személyes meghallgatás után a közgyûlés dönt.

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

SAJTÓ-
KÖZLEMÉNY

Zalaegerszeg Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata
1,7 milliárd forint kormány-
zati támogatásból szinte
minden városrészben uta-
kat, járdákat újíthat fel. 

Jelenleg a páterdombi vá-
rosrészben, a Kinizsi utcá-
ban, két helyszínen zajlanak
útépítési munkák. A Kinizsi
utca 80. szám alatti társasház
környezetében új, 22 db férõ-
helyes, térköves burkolatú
parkoló épül. A projektben a
várakozóhelyeket és a tár-
sasház közötti gyalogjárdát is
felújítják. A parkolóépítéssel
párhuzamosan folyik a Kinizsi
utca burkolatának felújítása.
A Radnóti úti csatlakozástól,
mintegy 350 méter hosszon
újul meg az útburkolat. A kivi-
telezõ jelenleg csapadékcsa-
torna-építési munkákat és a
szegélyek cseréjét végzi. 

A beruházások 2019 tava-
szán fejezõdnek be, addig a
munkavégzés miatt nehézsé-
gek adódhatnak a közleke-
désben, amiért szíves türel-
müket és megértésüket kér-
jük!

Zalaegerszeg MJV
Polgármesteri Hivatala

A Megyei Jogú Városok Szö-
vetsége szervezésében a közel-
múltban fontos bejelentésre ke-
rült sor Budapesten: hat ma-
gyar város – köztük Zalaeger-
szeg – egyedülálló pályázati si-
kereként 60 milliárdos energeti-
kai beruházás valósulhat meg.

Nem csak az egyes tagorszá-
gokban vannak európai uniós pá-
lyázati lehetõségek, hanem mû-
ködnek központi, közvetlenül
Brüsszelben meghirdetett és elbí-
rált pályázatok is.

2016. október 20-án együttmû-
ködési megállapodást kötött Ka-
posvár, Dunaújváros, Tatabánya,
Szombathely, Veszprém és Zala-
egerszeg. A konzorcium vezetõje
Kaposvár lett. Hosszú elõkészítõ
munka után az Európai Bizottság
2018. október 5-én fogadta be a
KaposGrid Intelligens Városi Ener-
gia Projekt pályázatot. A támoga-
tási szerzõdést 2018. december
27-én írták alá.

Az egyedülálló magyar pályá-
zati sikerrõl Budapesten, az Inno-
vációs és Technológiai Miniszté-
riumban tartott hétfõn sajtótájé-
koztatót dr. Palkovics László mi-
niszter, valamint az érintett hat vá-
ros polgármestere: Szita Károly
(Kaposvár), Cserna Gábor (Duna-
újváros), Schmidt Csaba (Tatabá-
nya), dr. Puskás Tivadar (Szom-
bathely), Porga Gyula (Veszprém)
és Balaicz Zoltán (Zalaegerszeg).

A projekt keretében a hat vá-
rosban az energiaköltségek folya-
matos csökkentése érdekében kö-
zös erõvel, SMART GRID hálózat-
ra épülõ, átfogó energetikai mo-
dernizációs, azaz energiainfra-
struktúra-korszerûsítési és ener-
giahatékonysági beruházásokat
hajtanak végre:
– napelemek telepítése és mû-

ködtetése az önkormányzati
középületeken;

– önkormányzati középületek
komplex épületenergetikai fel-
újítása;

– okoshálózati mérõmûszerek
telepítése, központosított
rendszerirányítás és hálózat-
vezérlés létrehozása, valamint
mûködtetése. 

A teljes projekt költsége a hat
városban összesen 60 milliárd fo-

rint, Zalaegerszegre tehát nagyjá-
ból 10 milliárd forint fejlesztés fog
jutni. Ennek keretében épül egy 3
hektár terület kiterjedésû nap-
elemerõmû, energetikai felújítás
valósul meg 15 önkormányzati
épületen (így megújulhatnak azok
a bölcsõdék, óvodák és intézmé-
nyek is, amelyek az elmúlt évek-
ben még kimaradtak), valamint to-
vábbi 20 önkormányzati épületre
az energiahatékony üzemeltetés
érdekében napelemek kerülnek.

A projekt 5 éves idõtartamú,
2024-ig tart, az elsõ három évben
fõleg az elõkészítés, a tervezés
zajlik, illetve a hálózati rendszerek,
és a városok napelemerõmûi lesz-
nek kiépítve, aztán 2022–2024 kö-
zött folyik majd az intézmények
energetikai felújítása.

ENERGETIKAI BERUHÁZÁS HAT VÁROSBAN
ZALAEGERSZEGNEK 10 MILLIÁRD FORINT JUT
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

SZOCIÁLIS JELLEGÛ BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA

A lakások megtekinthetõk: Kispest u. 10. I/7.: 2019. február 14-én 09.00 órától a helyszínen,
Kispest u. 12. IV/16.: 2019. február 14-én 09.30 órától a helyszínen,
Kispest u. 14. IV/15.: 2019. február 14-én 10.00 órától a helyszínen.          

A lakásokkal kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI  OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2019. FEBRUÁR 26. (KEDD)

Pályázatot nyújthat be az a személy, aki:
1) szerepel a szociális helyzet alapján lakásbérbeadást igénylõk nyilvántartásában, 
2) szociális helyzete alapján rászorulónak minõsül, mert 

a) egy fõre jutó jövedelme nem haladja meg
aa) egyszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 450%-át, azaz  128.250 Ft-ot,
ab) többszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 350%-át, azaz 99.750 Ft-ot,

és/vagy 
b) vagyonának értéke nem haladja meg a helyi rendeletben meghatározott vagyoni értékhatárt. 
Vagyontárgyak együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum összegének nyolcvanszorosát,

(2019. évben a 2.280.000 Ft-ot), vagy
külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a nyugdíjminimum összegének negyvenszere-
sét (2019. évben a 1.140.000 Ft-ot).

3) Zalaegerszeg város közigazgatási területén legalább 3 éve lakóhellyel, vagy legalább 5 éve tartóz-
kodási hellyel rendelkezik. 

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a „PÁ-
LYÁZAT SZOCIÁLIS JELLEGÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani. 
(A pályázati formanyomtatvány továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgármes-
teri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
– A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának meg-

felelõ – igazolást, vagy annak másolatát, továbbá
– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– élettársi kapcsolat fennállása esetén élettársi minõség igazolását közjegyzõi okirattal, továbbá
– a fizetõképesség mértékére vonatkozó – 6 hónapnál nem régebbi – jegyzõi igazolást.
(Jegyzõi igazolásokat a Szociális és Igazgatási Osztályon kell igényelni.)

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha 
– határidõn túl nyújtották be, 
– nem e rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be, 
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatkozott, 
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon megté-

vesztette az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra, 
– e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg,
– az alaplakbérnek és a lakással kapcsolatos külön szolgáltatások számított költsége meghaladja a pá-

lyázó fizetõképességének mértékét. 

A fizetõképesség egyszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 40%-a, többszemélyes ház-
tartás esetében a nettó jövedelem 30%-a. A háztartás összes jövedelmét csökkenti az igazolt levoná-
sok összege.

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot – az elõkészítõ munkacsoport javaslata alapján – a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészség-
ügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2019. március 25-én). 

Bérlõkijelölés: 
A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság azt a pályázót jelöli ki bérlõnek, aki
– a pályázati feltételeknek megfelel, és
– akinek igazolt jövedelme megfelelõ fedezetet biztosít a lakbérre és a lakással kapcsolatos külön szol-

gáltatások költségére.
A bizottság az alábbi szempontokat együttesen mérlegeli a bérlõkijelölés során:
a) saját háztartásban kiskorú gyermek eltartásáról való gondoskodás, figyelembe véve a gyermekek

számát,
b) az egy fõre esõ havi átlagos nettó jövedelem, elõnyt jelent a keresõtevékenységbõl származó jöve-

delem,
c) szociális körülmények, egészségügyi helyzet, 
d) jelenlegi lakhatási körülmények.
– A felsorolt szempontok azonossága esetén elõnyt élvez, aki a leghosszabb idõszakra – legalább egy

évre, de legfeljebb öt évre – vállalja az általa fizetendõ lakbérnek és a külön szolgáltatások számított
költségének elõre, egy összegben történõ megfizetését.

A bérlõkijelölés idõtartama:
– egy év, vagy 
– az egyösszegû befizetés vállalásának ideje, de legalább egy, legfeljebb öt év.

Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos-
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással
kapcsolatos külön

szolgáltatások
számított költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen

Kispest u. 10.

I/7. 58 2
elõszoba, konyha, kam-
raszekrény, fürdõszoba,
WC

össz-
komfortos

452 26.216 26.100 52.316

Kispest u. 12.

IV/16. 44 1
elõszoba, konyha, kam-
raszekrény, fürdõszoba,
WC

össz-
komfortos

452 19.888 18.900  36.788 

Kispest u. 14.

IV/15. 58 2 
közlekedõ, konyha,
kamraszekrény, fürdõ-
szoba, WC, loggia

össz-
komfortos 

452 26.216 26.100  52.316 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS

KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNÕ LAKÁSBÉRBEADÁS
ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍRÁSÁRA

A lakás megtekinthetõ: 2019. február 14-én 10.30 órától a helyszínen. A lakással kapcsolatban informá-
ció kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI  OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2019. FEBRUÁR 26. (KEDD)

Pályázatot nyújthat be az a személy, aki:
1) Nem minõsül szociálisan rászorulónak az 57/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelet (a

továbbiakban: Lr.) 10. § (3) bekezdése alapján, mert 
a) egy fõre jutó jövedelme meghaladja 

aa) egyszemélyes  háztartás esetén: a nyugdíjminimum 450%-át, azaz 128.250 Ft-ot,
ab) többszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 350%-át, azaz 99.750 Ft-ot,

b) vagyonának értéke meghaladja a helyi rendeletben meghatározott vagyoni értékhatárt.
Vagyontárgyak együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum összegének nyolcvanszorosát, (2019.
évben a 2.280.000 Ft-ot), vagy
külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a nyugdíjminimum összegének
negyvenszeresét (2019. évben a 1.140.000 Ft-ot).

2) Pályázhat olyan személy is, aki szociálisan rászoruló személynek minõsül, de az Lr. 5. § (5)
bekezdésében meghatározott fizetõképességgel rendelkezik.
(A fizetõképesség egyszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 40%-a, többszemé-

lyes háztartás esetében a nettó jövedelem 30%-a. A háztartás összes jövedelmét csökkenti az igazolt
levonások összege.)

3) Zalaegerszeg város közigazgatási területén legalább 1 éve lakóhellyel, vagy legalább 3 éve tar-
tózkodási hellyel rendelkezik. 

A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a

„PÁLYÁZAT KÖLTSÉGELVÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani. 
(A pályázati formanyomtatvány, továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)

– A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának meg-

felelõ – igazolást, vagy annak másolatát, 
– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– élettársi kapcsolat fennállása esetén élettársi minõség igazolását közjegyzõi okirattal. 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha 
– határidõn túl nyújtották be, 
– nem e rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be, 
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatkozott, 
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon meg-

tévesztette az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra, 
– e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási ha-
táridõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2019. március 25.).

Bérlõkijelölés: 
A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság az alábbi szempontokat együttesen mérlegeli a bérlõkije-
lölés során:

a) saját háztartásban kiskorú gyermek eltartásáról való gondoskodás, figyelembe véve a gyermekek
számát,

b) az egy fõre esõ havi átlagos nettó jövedelem, elõnyt jelent a keresõtevékenységbõl származó jö-
vedelem,

c) szociális körülmények, egészségügyi helyzet, 
d) jelenlegi lakhatási körülmények.

– A felsorolt szempontok azonossága esetén elõnyt élvez, aki a leghosszabb idõszakra – legalább
egy évre, de legfeljebb öt évre – vállalja az általa fizetendõ lakbérnek és a külön szolgáltatások
számított költségének elõre, egy összegben történõ megfizetését.

A bérlõkijelölés idõtartama:
– az egyösszegû befizetés vállalásának ideje legalább egy, de legfeljebb öt év.
A kijelölt bérlõ – a lakásbérleti szerzõdés megkötése elõtt – óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mér-

téke azonos az adott lakás lakbérének kétszeresével. 

Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással
kapcsolatos

külön
szolgáltatások

számított
költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen

Platán sor 38.

I/8. 32 1
1 szoba, elõtér, fõzõfülke,
fürdõszoba-WC

össz-
komfortos

772 24.704 14.400 39.104

ÁPOLÓT/GONDOZÓT KERESNEK
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK GONDOZÓHÁZA

(ZALAEGERSZEG, LANDORHEGYI U. 13/A)
FELVÉTELT HIRDET HATÁROZATLAN IDÕRE 1 FÕ ÁPOLÓ/GONDOZÓ MUNKAKÖRBE. 

Pályázati feltételek: OKJ-s szociális (szak)gondozó, ápoló képesítés az 1/2000. SZCSM-rendelet 3.
sz. melléklete szerint.

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal és a végzettséget igazoló okiratok másolatával az intézményben
lehet személyesen vagy a gondozohaz@gkzalaegerszeg.hu e-mail-címen.

Az állásról bõvebb információ kérhetõ az intézmény vezetõjétõl, dr. Halász Erzsébettõl a 92/511-342,
illetve a 30/848-2765-ös telefonszámon vagy személyesen.
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Szûcs István igazgató elmond-
ta: az írországi fõvárosban élõ ma-
gyar közösség meghívására utaz-
nak Dublinba március elsején. Mû-
ködik ott egy magyar nyelvû óvoda
és iskola, ahová szombatonként
járnak a gyerekek nyelvet tanulni,
illetve különféle kulturális progra-
mokat is szerveznek ott élõ ma-
gyar családoknak. De természete-
sen a környezetükben élõ írek is
gyakran ellátogatnak egy-egy ren-
dezvényre. Ebben az intézmény-
ben mutatja be a Griff Bábszínház
a kisebbeknek (és nem csak ma-
gyar anyanyelvûeknek) szóló
Pötty címû babaszínházi darabot,
és a Szemenszedett mese elõadá-
sukat.

Február 9-én debütált a társulat
idei elsõ produkciója, a Léghajó a

Bodza utcában címû mese, ami
Kiss Ottó író, József Attila-díjas
költõ 2016-ban megjelent könyvé-

bõl született. Színpadra Schneider
Jankó, és Nagy Viktória Éva alkal-
mazta, a darabot pedig Schneider
Jankó is rendezte.

A rendezõ a sajtótájékoztatón
elmondta: a történet frissessége
és mondanivalója olyan, hogy úgy

érezte, muszáj színpadra vinni.
Gyerekbarátságról, gyerekszere-
lemrõl szól a sztori. Na, meg arról,
hogy ha kitûzünk egy célt magunk
elé, és ahhoz nagyon ragaszko-
dunk, akkor az valóra is válik. Még
ha földön, vízen, levegõn át is ve-
zet az út odáig.

A színészeknek – Berta Cson-
gor, Fekete Ágnes, Tóth Mátyás –
nagy munka a bábjáték, mert egy
komplex technikáról van szó. Iz-
galmas díszletekkel, erõs színek-
kel és úgynevezett bunraku (fej-
pálcás) bábokkal dolgoznak.
Ahogy Tóth Mátyás fogalmazott:
nagy koncentrációt igénylõ, ám
felszabadító színészi játékról van
szó ebben az elõadásban. Össze-
hangolt, közös munkára van szük-
ség ahhoz, hogy minden megfele-
lõen mûködjön.

A Léghajó a Bodza utcában
mesét nemcsak kicsiknek ajánlják.
A rendezõ szerint nincs korosztályi
plafon, az idõsebbeknek is szóra-
koztató és tanulságos a történet.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Kaján Imre elmondta: ugyan ki-

állításokat itt nem tudnak tartani,
az intézmény továbbra is végzi
alapfeladatait. A gyûjtések, feldol-
gozások, restaurálások, régészeti
munkák nem álltak le. A múzeum-
pedagógiai programok a Mártírok
úti Kommunizmus Áldozatainak
Emlékhelyén kerülnek megrende-
zésre. Több népszerû rendezvé-
nyük (Múzeumi találkozások, Tu-
dományos Esték) helyszíne pedig
a könyvtár lesz.

Nem mondanak le a Múzeu-

mok éjszakájáról sem; jelenleg a
Zalaegerszegi Törvényszékkel
egyeztetnek, hogy hogyan tudná-
nak közös programokat megvaló-
sítani a bíróság környékén, vagy
annak belsõ tereiben. Továbbra is
lesznek várostörténeti séták, gye-
rekeknek szóló nyári táborok, de
különféle témanapokat is szervez-
nek majd egy-egy ünnephez, vagy
fontosabb dátumhoz kapcsoló-
dóan. Folyamatban van több na-
gyobb projektjük is, ezek egy ré-
sze nemzetközi pályázat, a
Fortepán fotógyûjteménnyel köz-

remûködve pedig zajlik a múzeum
régi üvegnegatívjainak digitalizálá-
sa is.

Ami a Göcseji Falumúzeumot
illeti: ott sem áll meg az élet. Mint
arról Sümeginé Horváth Anita és
Varju András osztályvezetõk be-
számoltak, a hagyományos prog-
ramokon (Gyümölcsoltónap, hús-
vétitojás-keresés, Egerszeg Bú-
csú, Falumúzeum napja, Márton-
nap) túl, újdonsággal is készülnek.
A Street Food Fesztivál mintájára
szeretnének elindítani egy gaszt-
ronómiai rendezvényt a skanzen-
ben. A Village Food Fesztivál a ha-
gyományos göcseji, zalai ételeket
gondolná újra. Ízvilágban és tála-
lásban megfeleltetve azokat a „21.
századi gyomornak” – mondta
Varju András.

Hogy a Göcseji Múzeum mikor
költözhet vissza saját otthoná-
ban? Kaján Imre azt felelte: ere-
detileg 20 hónapra tervezték a be-
zárást, ám biztos, hogy lesz csú-
szás. A múzeumépület tényleges
felújítási munkálatai majd csak
õsszel indulnak meg, s várhatóan
egy évig tartanak. Utána kerülhet
csak sor az új állandó kiállítás el-
rendezésére és a visszaköltö-
zésre.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Szituációs játék segítségével

tapasztaltatták meg a gyerekekkel
az együvé tartozás és a kirekesz-
tés érzését. Majd személyes élmé-
nyek is szóba kerültek, hangulat
oldásaként pedig bizalomjátékok.
Az óra végére, úgy tûnik, sikerült
tudatosítani a gyerekekben, hogy
rossz érzés a csalódás, jó érzés a
bizalom, és mindenkit úgy kell el-
fogadni, ahogy van, mindenkiben

van szerethetõ, mindenkiben lehet
szépet és jót találni.

– A boldogságórák célja, hogy
olyan kiegészítõ módszert adjunk
az iskolában, mely azt hangsú-
lyozza, hogy mindenki fontos ezen
a világon, mindenkivel jobb a vi-
lág. Akkor is, ha esetleg rosszabb
magatartású tanuló. Mindenféle
tantárgyi ismeret csak ezután kö-
vetkezzék. A nevelés, önbizalom-
erõsítés, önbecsülés kialakítása
nagyon fontos – mondta a temati-
kát szintén elsajátító igazgatónõ.

– Az intézményünkben három

korcsoportban, óvodától a felsõ
tagozatig valósítjuk meg a progra-
mot az életkornak megfelelõen já-
tékosabban, illetve elmélyülteb-
ben. Azt eddig is mindenki tudta,
hogy a boldogság fontos az élet-
ben, de hogy a boldogság tanulha-
tó is, az kevésbé köztudott. Tuda-
tosan fejleszteni lehet azokat a
készségeket, amelyek ehhez kel-
lenek. Fõként személyiségfejlesz-
tõk a foglalkozások, 10 témakör

köré építkezve. Bár havi
rendszerességû az elvárt foglalko-
zás, mi szeretnénk ezt a minden-
napokba beépíteni. Sõt a szülõket
is bevonni, amennyire lehet. Erre
az elsõ próba a februári szülõi ér-
tekezleten lesz, az elõkészülete-
ket a gyerekek már megtették. 

Nagy Beáta még hozzátette, a
jövõbeni képzéseknek is szívesen
helyt adnak majd, hogy minél több
pedagógus elsajátíthassa ezt a ki-
egészítõ módszert, melynek kidol-
gozásában oroszlánrésze volt prof.
dr. Bagdy Emõke pszichológusnak. 

MÚZEUM A VOLT KUMMER KÁVÉHÁZBAN
SAJTÓBEJÁRÁS A GÖCSEJI MÚZEUM IDEIGLENES OTTHONÁBAN

TÁNCHÁZ
Erdélyi zenekar húzza a talp-

alávalót február 16-án 18 órától
a BGE GKZ (korábban Gazdasági
Fõiskola, Zalaegerszeg
Gasparich Márk u. 18/a)
infocentruma nagytermében.

A szamosújvári Ördöngös zene-
kar döntõs volt a  televízió 2017.
évi Fölszállott a páva népzenei te-
hetségkutató mûsorában. A tánc-
ház gazdag programot kínál a
résztvevõknek:  különbözõ táncren-
dek, népdalok tanulására lesz mód.

A Tarsoly Egyesület az EEM
Csoóri Sándor programja támoga-
tásával szervezi a programot.

BOLDOGSÁGÓRÁK
MÁR ZALAEGERSZEGI ISKOLÁKBAN IS
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Elöljáróban elmondta: a jövõ
évadban hat nagyszínpadi produk-
cióval, egy ifjúsági elõadással, egy
stúdiódarabbal készülnek, folyta-
tódik továbbá a Tantermi deszka
programsorozat is. Érdekesség,
hogy mind a hat nagyszínpadi da-
rabból készült már film – komoly
sztárok fõszereplésével. 

A teátrum épületének 2021-ben
esedékes felújítása még nem érin-
ti a jövõ évadot, ellenben 2020
februárjában lejár Besenczi Árpád
vezetõi megbízatása. A direktor
már jelezte a fenntartó zalaeger-
szegi önkormányzat felé, hogy új-
ra megpályázza a posztot, egyelõ-
re mûvészeti vezetõ nélkül.

A jövõ évaddal kapcsolatban el-

hangzott: továbbra is az úgyneve-
zett népszínházi modellt követik: a
mûfaji sokszínûségre törekednek.
Ennek szellemében érkezett a saj-
tótájékoztatóra jó néhány neves
rendezõ és színmûvész is a fõvá-
rosból. Õk mindannyian részt
vesznek majd a társulat jövõ évi
munkájában. Így Sasvári Sándor
és Eperjes Károly színmûvész-
ként, Koltai Róbert, Moravetz Le-
vente és Bõhm György pedig ren-
dezõként lesz jelen.

Az elsõ nagyszínpadi bemuta-
tóra 2019. október 11-én kerül sor,
ekkor egy népszerû rockmusicalt,
a Zrínyi 1566-ot láthatja a közön-
ség, Sasvári Sándor fõszereplésé-
vel, Moravetz Levente rendezésé-
ben. A színmûvész elmondta:
nagy megtiszteltetés, hogy ezt a

szerepet játszhatja, immár 2009
óta. Ekkor volt ugyanis az elsõ szi-
getvári bemutató. A rendezõ célja

az volt, hogy autentikus környezet-
ben mutasson be történelmi dara-
bokat. A Zrínyi Miklós horvát bán-

ról szóló elõadás ezért került a ba-
ranyai városba. Késõbb aztán kõ-
színházi produkció is lett belõle
–az ország több színházában si-
kerrel futott már a rockmusical.
Sasvári a kezdetek óta úgy érzi,
hogy nem kis feladat Zrínyi szere-
pét eljátszani (énekelni), így élete
egyik kiemelt munkája ez.

2019-ben mûsorra kerül még
Claude Magnier Oscar címû vígjá-
téka Besenczi Árpád rendezésé-
ben, és egy igazi fekete komédia,
Tracy Letts Augusztus Oklaho-
mában címû mûve, amit Funtek
Frigyes állít színpadra.

2020-ban Örkény István Tóték
címû tragikomédiájával folytatódik
az évad (Csiszár Imre rendezésé-
ben), melynek fõszerepét a tervek
szerint Eperjes Károly játssza
majd. A Kossuth- és Jászai Mari-dí-
jas színmûvész a sajtótájékoztatón
azt mondta: egy másik munkájától
függ, hogy részt tud-e venni jövõre
a zalaegerszegi társulat munkájá-
ban. Õszintén reméli, hogy igen, hi-
szen mindig szívesen jön a zalai
megyeszékhelyre. A Tótékkal kap-
csolatban elmondta: nem realista
darabként, hanem abszurd játék-
ként kell felfogni, amin sírni és ne-
vetni is lehet. Nem könnyû alkotás,
de míves – fogalmazott.

Jövõ év tavaszán mûsorra ke-
rül egy igazi klasszikus is, A kõszí-
vû ember fiai, Böhm György ren-
dezésében. Az évadot pedig a
Sose halunk meg címû zenés já-
ték zárja, amit Koltai Róbert ren-
dez. A színész-rendezõ elmondta:
1993-ban mutatták be az azonos
címû filmet, ami azóta is nagy si-
ker. Pár évvel késõbb fogalmazó-
dott meg a gondolat, hogy legyen
belõle színdarab, ám alkotótársai-
val – Nógrádi Gábor, Dés László,
Nemes István – rájöttek, hogy in-
kább musicalnek alkalmas a mû.
A zene pedig tényleg egyedülálló
lett.

A sajtótájékoztatón elhangzott
még: a jövõ évad ifjúsági elõadása
az Óz, a nagy varázsló lesz, amit
Tompagábor Kornél rendez, a Tan-
termi deszka pedig Madák Zsu-
zsanna helyett Mihály Péter szín-
mûvész vezetésével folytatódik.
Jövõre lesz egy stúdióelõadás is,
Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli
címû komédiáját Farkas Ignác ren-
dezi. A kortárs mû egy fociöltözõ-
ben játszódik, ahol egy futballbíró
és egy partjelzõ beszélget. A ren-
dezõ szerint ennyi elég is egy jó
elõadáshoz; pláne, mert igazi ke-
let-közép-európai sztoriról van
szó, sok humorral.

ROCKMUSICAL ÉS SOSE HALUNK MEG
EPERJES, KOLTAI, SASVÁRI A JÖVÕ ÉVADBAN

Elkészült a Hevesi Sándor Színház 2019/20-as évadjának mû-
sorterve. A részletekrõl dr. Besenczi Árpád igazgató tartott sajtó-
tájékoztatót, aki vendégeket is hívott az eseményre.

A GRIFF TÁRSULATA ÍRORSZÁGBA UTAZIK
BEMUTATTÁK AZ IDEI ELSÕ ELÕADÁSUKAT IS

Dublinba utazik a Griff Bábszínház társulata március elején. Az
út részleteirõl, és a februárban bemutatott legújabb elõadásukról
a közelmúltban tartottak sajtótájékoztatót.

Eperjes Károly, Besenczi Árpád és Koltai Róbert
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KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

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

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zala-Müllex Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás: H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;

Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00

KÖZPONTI TELEPHELY: 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-Müllex Kft. végzi alvállalkozásban.

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2019. 02. 27–28. (Városrészenként eltérõen)

Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 2019. 02. 22. Papír: minden hónap utolsó pénteki napja.

Zöldhulladék gyûjtése: 2018. december 1-tõl 2019. március 31-ig

kétheti rendszerességgel, páratlan heteken történik.

Üveg: február, május, augusztus és november elsõ pénteki napja.

Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 Emelõgép-kezelõ E-000883/2014/A003,

Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634

F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494

E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU

KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés

ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.

• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás

KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22.

• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788

PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C fsz. 4.

• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)

(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756

Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303

E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

ZALAEGERSZEG Ügyfélfogadás:
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4. h.: 9.00–15.00
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.: 9.00–17.00
Hátralékkezelés: 92/500-392 sze.: 8.00–20.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 9.00–17.00

p.: 9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT: Ügyfélfogadás:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.. 12.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 8.00–14.00

LENTI: Ügyfélfogadás:
Lenti, Honvéd u. 31., 8961 Pf.: 33. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-394 k.: 14.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu Cs: 8.00–12.00

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: alpin002@t-online.hu     Mobil: 30/3571-413

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált
autók javítása

• alváz- és üregvédelem
NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Besenyõ, Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

MARAI KAROSSZÉRIA

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

BEJELENTKEZÉS:

06-30/652-7425
Zalaegerszeg 10 km-es körzetében kérésre házhoz megyek!
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Szolnoki Olaj KK–Zalakerámia ZTE KK
85-79 (17-22, 18-26, 22-17, 28-14)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Szolnok.

Atomerõmû KSC Szekszárd–ZTE NKK
64-58 (15-11, 17-15, 18-21, 14-11)

NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Szekszárd.

ZTK FMVas–SalgÓzd TK 8:0 (3534-3104)
Szuperligás férfi tekemérkõzés. Zalaegerszeg.

ZTE ZÁÉV TK–BKV Elõre 7:1 (3379-3028)
Szuperligás nõi tekemérkõzés. Zalaegerszeg.

Békéscsaba 1912 Elõre–ZTE FC 1-2 (0-1)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Békéscsaba.

Z. Csuti Hydrocomp SK–Duocor Makó SVSE 6:6
NB I-es sakkmérkõzés. Zalaegerszeg.

– A lehetõségeinket nézve az
ötödik hely mindenképpen erõn fe-
lüli – vélekedett Bencze Tamás, a
csapat vezetõedzõje. – Ha a 10.
helyig bezárólag a mögöttünk álló
csapatokat nézem, legalább olyan
szintûek, mint mi, de inkább erõ-
sebbek. Miért állunk mégis itt? Lé-
giósaink és Szabó kiegyensúlyo-
zottan teljesítenek. Nagyon kevés
mérkõzés volt, ahol átlagosan,
vagy annál gyengébben játszottak
volna. Õk mentálisan is erõs egyé-
niségek, az õ négyesük viszi a
„hátán” csapatot. Egy-egy mérkõ-
zésen csatlakoznak hozzájuk a
fiatalok. Tõlük nem is nagyon vár-
ható folyamatosan jó teljesítmény,
formájuk még ingadozó.

– Ha a ZTE hozza hazai mér-
kõzéseit, meglehet az ötödik
hely, ami komoly eredmény len-
ne...

– Így igaz, de nem lesz könnyû
egyik mérkõzés sem. A Kaposvár,
a Sopron, a Pécs és a Debrecen
elleni mérkõzések közül egyikre
sem lehet mondani, hogy biztosan
hozható. Nyilván nyerni akarunk,
de nem kizárt, hogy egy vereség is
becsúszhat, amit esetleg idegen-
ben kell pótolni. A feladat nem
egyszerû, azon leszünk, hogy
megoldjuk. A Pécs csapatát kivéve
mindenhol négy, esetleg öt légiós
szerepel.

– Mennyire bosszantó, hogy
a negyedik légiós személye kü-
lönbözõ okok miatt nem jön
össze?

– Nem egy szerencsés helyzet,
mert létszámban sem vagyunk
meg. Egyre nehezebb lesz megfe-
lelõ tudású játékost találni. Próba-
idõt már senki nem vállal, mivel le-
jár az átigazolási szezon. A három
játékos közül Harrissal voltunk elé-
gedettek, életbe is léptettük volna
a szerzõdését a szezon végéig, de
betegsége közbeszólt. Megfelelt
volna, de annak sok értelmét nem
láttuk volna, hogy két mérkõzést
játszik, kettõt nem. Sajnos, a piac
ilyenkor már szûk, egyelõre nem
találtunk olyan játékost, aki ne-
künk megfelelne. Nagyon hiányzik
a negyedik légiós. Nem kapkodjuk

el, de mellé már nem nyúlhatunk,
mert lassan itt az átigazolási sze-
zon vége.

– Mennyire jön ilyen szituá-
cióban jókor a Magyar Kupa, va-
lamint ott van még az Alpok–Ad-
ria Kupa is...

– A Magyar Kupa elsõ mérkõ-
zésén mindent megpróbálunk a
DEAC ellen, s ha továbbjutunk,
akkor is mindent beleadunk. A
Debrecen fõleg hazai pályán jó, ha
jól emlékszem, csak a Jászberény
nyert náluk. Ötven százalék esélyt
látok a továbbjutásunkra. Az Al-
pok–Adria Kupát sem adjuk fel,
megpróbálunk teljes koncentráció-
val játszani, meglátjuk, mi sül ki
belõle. Továbblépésünk esetén a
Körmend lenne az ellenfél. Nem
baj, ha egy csapat nemzetközi po-
rondon megmutatja magát, ha
még az Alpok–Adria Kupát nem is
jegyzik olyan magas szinten.

ERÕN FELÜLI AZ 5. HELY
EGY JÓ NEGYEDIK LÉGIÓS NAGYON KELL

A bajnoki szünetben jó pozícióból várja az alapszakasz hajráját
a Zalakerámia ZTE férfi kosárlabdacsapata az NB I A-csoportjá-
ban. Ha az ötödik helyet sikerülne megõrizniük, az óriási fegyver-
tény lenne. 

– Az idény elején nem gondol-
tuk, hogy ilyen jól sikerülhet az
alapszakasz. Az ellenfeleket nem
nagyon ismertük, és nem tudhat-
tuk, hogy az NB I-es juniorok mi-
lyen játékerõt képviselnek majd –
kezdte értékelését Domokos Lajos
edzõ. – Várható volt a jó szereplé-
sünk, az már kevésbé, hogy a töb-
bi csapatot ilyen magabiztosan
elõzzük meg.

– A juniorok visszatérnek sa-
ját bajnokságukba, a rájátszás-
ban mely csapatok lesznek az
ellenfelek?

– A Szombathely, a Gödöllõ és
az élvonalbeli Dunaújváros NB
II-es csapata is. Azaz érdekes,
hogy befejezõdött az alapszakasz,
de még csak találgatjuk a folyta-
tást. Az országos szövetségben
még nem született döntés. Három
NB II-es csoport volt – Nyugat, Kö-
zép és Kelet – 4–5 NB II-es csa-
pattal. Ha marad a tavalyi sziszté-

ma, akkor minden csoportban még
játszanak egy kört a másodosztá-
lyú csapatok, és a csoportgyõzte-
sek egy torna keretében mérkõz-
nek meg az NB I-ért. Hangsúlyoz-
ni szeretném, közel sem biztos,
hogy marad a tavalyi forma. Egy
biztos, másodosztályú ellenfelein-

ket oda-vissza legyõztük. A kis ta-
bellán torony magasan elsõk va-
gyunk, ha az alapszakasz nagy ta-
bellájáról folytatjuk, ott is jól állunk.

– A rájátszásban mi a tervük?
– Érmet szeretnénk szerezni a

bajnokságban, akármilyen rend-
szerben folytatódik. Az NB II-es el-
lenfeleket oda-vissza vertük, még
egy gyengébb rájátszásbeli sze-
replés esetén is odaérhetünk a do-
bogóra.

– Visszatérve az alapsza-
kaszra, a jó szereplés csapatér-
dem, vagy kellett hozzá jó egyé-
ni teljesítmény is?

– Senkit nem szeretnék kiemel-
ni. A játékosok közül mindenkinek
volt jó és rosszabb mérkõzése.
Csapatként jól funkcionáltunk, en-
nek köszönhetjük jó szereplésün-
ket. Aki pályára lépett, igyekezett a
tudása maximumát adni.

– Bár idõsebb korátlagú a csa-
pat, de a fiataloknak is játéklehe-
tõséget biztosított. Éltek vele?

– Kijelenthetem, hogy lehetett
rájuk számítani, nem okoztak csa-
lódást, ami mindenképpen biztató.

JÓL SIKERÜLT AZ ALAPSZAKASZ
ÉREMRE VÁGYNAK A ZTE FÉRFI RÖPLABDÁZÓI

Második helyen fejezte be az alapszakaszt a ZTE NB II-es férfi
röplabdacsapata. A Kaposvár élvonalbeli juniorcsapata biztosan
lett elsõ, az egerszegiek második helye sem forgott veszélyben. 

Muszil Ágnes a 800 m-es síkfu-
tásban 2:20,02 perces egyéni
csúccsal aranyérmet nyert. Klub-
és csoporttársa, Ott Benjamin
szintén 800 m-en 1:54,97 perces
eredménnyel 2. helyen végzett.

A 60 m-es gátfutásban Petõ
András szintén egyéni csúccsal –
8,86 mp – aranyérmes, Csiszár
Soma pedig 9,23 mp-es egyéni
csúccsal bronzérmes lett. 

A két Zalaszám ZAC-os váloga-
tott sprinter ugyan érmet nem
szerzett, de egyéni csúcsokat fu-
tott. Eredményeik: Nagy Pálma 60
m-en 8,06 mp, Baki Barna 60 m-en
7,09 mp, 200 m-en 22,39 mp.

* * *
A nagyszerû formában ver-

senyzõ Szûcs Valdó (Zalaszám
ZAC) Párizsban erõs nemzetközi
versenyen 7,73 mp-es eredmény-

nyel élete második legjobb teljesít-
ményét nyújtotta a 60 m-es gátfu-
tásban.

* * *
Budapesten a Magyar Atlétikai

Szövetség nyílt nemzetközi verse-
nyén Veiland Violetta, a Zalaszám
ZAC felnõttválogatott súlylökõje
15,82 m-es egyéni rekorddal

ezüstérmes lett a fedett pályás vi-
lágbajnok Márton Anita mögött.
Veiland Violetta hétrõl hétre javítja
élete legjobb eredményeit. Edzõ:
Bognár Szabolcs.

EGYÉNI CSÚCSOK, ARANY- ÉS EZÜSTÉRMEK
EGERSZEGI ATLÉTÁK ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN

Az osztrák atlétikai szövetség által Bécsben rendezett fedett
pályás versenyrõl a Zalaszám ZAC ifjúsági atlétái számos érem-
mel térhettek haza.

Elsõ helyen az Elit Alakulat
végzett 135.950 méterrel, második
a Laman Team lett 131.500 méte-
res eredménnyel. Bronzérmes he-
lyen zárt az Igyunk Rája (130.050
méter). Legidõsebb csapat:  Tö-

rekvõ Vízipókok. Legfiatalabb csa-
pat: ZÚK.  A legsportszerûbb csa-
pat: Béka csoport. 

Az eredményhirdetés után a jö-
võ évi viszontlátás reményében bú-
csúztak el egymástól a résztvevõk.

ISMÉT SIKER VOLT
A Koraszülöttmentõ és Gyermekintenzív Alapítvány rendezésé-

ben ötödször rendezték meg a Dóczi Éva 24 órás úszógálát az
egerszegi fedett uszodában. A rendezvényen – amelyre 234-en
neveztek – zsúfolásig megtelt az uszoda. 

IVÁNKOVICS-
EMLÉKTORNA

A Mini Zsiráf Kupa keretében
emlékeztek Ivánkovics Istvánra,
a ZTE férfi kosárlabdacsapatá-
nak egykori kiváló játékosára.
„Cini”, hiszen mindenki így is-
merte, tagja volt a negyven éve
az NB I-et kiharcoló csapatnak.

A tornán megjelent a néhai játé-
kos özvegye és testvérei is.

A több korosztályban megren-
dezett tornán a 2008-as korosztály
tisztelgett a kiváló játékos emléke
elõtt.

Az Ivánkovics István-emléktor-
na végeredménye (fiúk): 1. Szom-
bathelyi Kosárlabda Akadémia, 2.
ZTE „A”, 3. Rátgéber Akadémia
(Pécs), 4. Csáktornya (horvát), 5.
Ricsilla, 6. ZTE „B”.

ÁLLÁSAJÁNLATOK
INFORMÁLÓDJON AZ INTERNETEN!

Ingyenes, hiteles, kényelmes – ezek a legfõbb jellemzõi a munkaügyi szervezet új álláskeresési
szolgáltatásának. A Virtuális Munkaerõpiac Portál (VMP) elnevezésû online álláskeresési portál
fõ célja, hogy a munkáltatók és a munkavállalók minél könnyebben, minél egyszerûbben egy-
másra találjanak. Az álláskeresési oldalon rögzített állásajánlatok és önéletrajzok hitelességét a mun-
kaügyi szervezet szakemberei ellenõrzik.

A Virtuális Munkaerõpiac Portál ingyenes lehetõséget kínál az álláskeresõknek önéletrajzuk feltölté-
sére, valamint a munkaadóknak, hogy kényelmesen, online módon jelentsék be állásajánlataikat. A
rendszer automatikus párosítást is kínál egyrészt a munkaadóknak, hogy állásajánlataiknak megfelelõ
önéletrajzot találjanak, másrészt az álláskeresõknek, hogy feltöltött önéletrajzuknak megfelelõ álláso-
kat olvashassanak a VMP találati listáján.

Az oldal regisztráció és önéletrajz-feltöltés nélkül is használható, különbözõ keresési feltéte-
lek adhatók meg a megfelelõ álláshirdetés megtalálásához.  

További részletek: vmp.munka.hu

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktuma a Facebookon közzétett álláshir-
detéseket folyamatosan megosztja, kövesse oldalunkat: 

www.facebook.com/zalaegerszegifoglalkoztatasipaktum

Érdeklõdjön személyesen munkatársainknál:

Kontakt Nonprofit Kft. Zalaegerszegi Fejlesztési Iroda 8900 Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5. B fsz. 1.
Tel.: 92/707-621• e-mail: iroda@paktumportal.hu. Ügyfélfogadás: hétfõ–csütörtök: 8.00–16.00, péntek:
8.00–14.00.

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és
Társadalombiztosítási Fõosztály Foglalkoztatási Osztály 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 42–44.
Tel.: 92/549-480. Ügyfélfogadás: hétfõ, kedd, csütörtök: 8.00–12.00, 13.00–16.00, péntek: 8.00–12.00.
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A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési
program Zalaegerszeg megyei jogú városban

Dolgozzunk együtt Zalaegerszegen!
Irányt mutatunk!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktuma

Muszil Ágnes Petõ András

KANADAI LÉGIÓS
A ZTE KK-NÁL
A kanadai Tyrell Chris-

topher Bellot-Greennel egé-
szül ki a Zalakerámia ZTE KK
légióssora. A 200 cm magas,
96 kg-os játékos a szezont a
Szegedben kezdte, ahol 18
mérkõzésen átlagban 27 per-
cet töltött a parketten és ez-
alatt 13,6 pontot, 3 lepattanót
és 12,6 VAL-értéket átlagolt. 
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