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A Festetics – 200. A „geneti-
kus” gróf Festetics Imre és a „Ter-
mészet genetikai törvényei”
(1819) címû konferencián kilenc
elõadás hangzott el a diákok ré-
szérõl. A beszámolók az elmúlt
hónapok kutatási eredményeit
foglalták össze. Többek között
Festetics Imre (aki a keszthelyi
Festetics György testvére) életé-
vel, családjával, munkásságával
és szellemi hagyatékával kapcso-
latban végeztek gyûjtõmunkát és
forráselemzést a gyerekek. De,
szóba került Festetics és Mendel

genetikájának összehasonlítása
is.

Az elõadás-sorozat egy na-
gyobb – az MTA által szervezett –
országos projekt részeként való-
sult meg, melynek szintén az a
célja, hogy népszerûsítse a gróf
munkásságát. Az ugyanis sokszor
még a szakmán belül is eltörpül
Mendel hírnevéhez képest. Pedig
Festetics jóval elõbb megfogal-
mazta azokat a téziseket, amiket
ma Mendel törvényének hívunk.

Az ötlet, hogy középiskolások
is részt vegyenek a Festetics 200
projektben Pozsik Lajostól, a Köl-
csey-gimnázium természettudo-
mányos laboratóriumának vezetõ-
jétõl származik. A pedagógus még
a nyolcvanas évek végén, a szom-
bathelyi fõiskola tanáraként vég-
zett hasonló kutatásokat kollégájá-
val, dr. Szabó T. Attila biológussal;

kettõjük munkájának eredménye
Festetics „újrafelfedezése”. A pro-
jekt ennek a 30. évfordulójára is
emlékezik.

A mostani konferencián – me-
lyet a város önkormányzata is tá-
mogatott – Pozsik Lajos projektve-
zetõ, majd a Kölcsey-gimnázium
igazgatója, Szûcs Gergely kö-
szöntötte a megjelenteket. Az
ülést Kajári Attila, a Zalaegerszegi
Tankerületi Központ vezetõje nyi-
totta meg. Mint fogalmazott: fontos
az iskolákban zajló szakmai mun-
ka, és örömteli, hogy a gimnázium
néhány éve átadott természettu-
dományos laborja bázisa lehet ef-
féle kutatómunkáknak és elõadás-
sorozatoknak.

A konferencia menetét Boncz
Dániel projektfelelõs, az iskola
egészség- és környezeti nevelés
munkaközösségének vezetõje is-
mertette.

Dr. Szabó T. Attila üdvözletét
(aki egyéb elfoglaltságai miatt nem
tudott jelen lenni az eseményen)
Csillag Dzsesszika diák olvasta fel. 

(Folytatás a 4. oldalon.)

– pánczélPetra –

Mint mondja, ez nem jelent szá-
mára visszavonulást: egy percet
sem unatkozott azóta, rengeteg
teendõje és terve van. A pedagó-
gussal természettudományos és
csillagászati ismeretterjesztésrõl
beszélgettünk, meg egy picit a
földönkívüliekrõl is.

– Néhány hónapja rendszere-
sen jelentkezik a Facebookon
egy-egy aktuális csillagászati
látnivalóról szóló poszttal. Tu-
datosan készült rá, hogy a
nyugdíjba vonulása után a kö-
zösségi média lesz az új tanítási
közege?

– Volt benne tudatosság, bár

korábban is készítettem hasonló
bejegyzéseket, csak nem ilyen in-
tenzitással. Nyilván a felszabaduló
idõ most több lehetõséget ad erre.
Az általam kiposztolt tartalmakat
egyébként bárki elérhetné az
interneten, ha rákeresne, de az a
tapasztalatom, hogy a terjedelme-
sebb cikkeket, értekezéseket nem
nagyon olvassák el az emberek.
Inkább a fotóval illusztrált, rövi-
debb „szösszenetekkel” lehet fel-
kelteni az érdeklõdést.

– ...vagy egy utcán felállított
távcsõvel?

– Igen, ezek az úgynevezett
járdacsillagászati rendezvények is
nagyon népszerûek, hiszen oda
megyek a távcsõvel, ahol az em-

berek nagy létszámban megfor-
dulnak. Néha olyan is van, hogy
alig akarnak hazaengedni…

– A „járdacsillagászat” elég
jó megfogalmazása annak, hogy
közterületen is lehet hasznos,
sõt tudományos ismereteket
terjeszteni.

– Nem én találtam ki a kifeje-
zést, hanem John Dobson – 2014-
ben elhunyt – amatõr csillagász,

akinek a tiszteletére világszerte
szoktak kampányokat is szervez-
ni. Nálam ezt a „kampányidõsza-
kot” mindig a Hold aktuális, megfi-
gyelésre alkalmas állapota idézi
elõ. Persze ehhez jó idõ is szüksé-
ges. Ami az ismeretterjesztés to-
vábbi részét illeti, nemcsak a kö-
zösségi médiában és az utcán va-
gyok jelen.

(Folytatás az 5. oldalon.)
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A helyi érték

A JÁRDACSILLAGÁSZATTÓL AZ ÛRÁLLOMÁS-MENETRENDIG
„UNIVERZÁLIS” BESZÉLGETÉS BÁNFALVI PÉTERREL

Ott kell ismeretet terjeszteni, ahol olvassák, vagy ahol nagy
esély van rá, hogy szembe mennek vele az emberek – vallja
Bánfalvi Péter. A közismert tanár és amatõr csillagász, a
teskándi Csukás István Általános Iskola vezetõi székébõl vonult
decemberben nyugállományba.

FESTETICS 200 KONFERENCIAFESTETICS 200 KONFERENCIA

Projektbemutató konferenciát rendeztek a Kölcsey Ferenc Gimná-
zium tanulói Festetics Imre gróf munkásságához kapcsolódóan. Mint
arról lapunkban korábban már beszámoltunk, éppen 200 évvel ezelõtt
(1819-ben) jelent meg Brünnben Festetics „A beltenyésztésrõl” címû
cikke, mellyel korát jócskán megelõzve letette a genetika alapjait.

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, hogy 2015-tõl 2018-ig 3,2
milliárdról 4,8 milliárd forintra nõtt
a város iparûzésiadó-bevétele. A
tavalyi összegnek mintegy 40 szá-

zalékát ez a 25 vállalat biztosítot-
ta. Vezetõiknek ezen bensõséges
ünnep keretében mondanak kö-
szönetet, hogy munkahelyet és
megélhetést biztosítanak az itt
élõk számára. A jótékonyság sem
áll messze tõlük, hiszen az okta-

tás, a kultúra, az egészségügy és
a sport támogatásával jóval többet
tesznek befizetett adójuk felett. A
polgármester kiemelte, hogy vala-
mennyi zalaegerszegi cég megér-
demli a köszönetet azért, hogy a
város közössége folyamatosan tu-

dott erõsödni az elmúlt években.
Mindemellett olyan gazdaságfej-
lesztési beruházások valósulhat-
tak meg, melyek miatt a város az
országos érdeklõdés középpontjá-
ba került. 

A polgármester prezentációjá-

ban számot adott arról, hogy mire
használják fel a befolyt iparûzési
adót, továbbá ismertette a 2018-
ban megvalósult beruházásokat,
részletesen kitérve a TOP- vala-
mint a Modern városok program
keretében megvalósult illetve
megvalósítandó fejlesztésekre.
Többek között megemlítette az
épülõ jármûipari tesztpályát, az
M76-os gyorsforgalmi utat, a bel-
város rekonstrukcióját, mely utób-
bi keretében a Kvártélyház és a
botfai Erdõdy–Hüvös-kastély fel-

újítása hamarosan elkez-
dõdhet. Ugyanígy az új
versenyuszoda építése,
melynek alapkövét várha-
tóan március 14-én teszik
le. Beszélt a zalaegersze-
gi cégek már megvalósí-
tott illetve folyamatban lé-
võ telephelyfejlesztései-
rõl, többek között a Mould
Tech Kft. épülõ technoló-
giai központjáról, valamint
a Mol szintén épülõ gumi-
bitumen-üzemérõl. A pol-
gármester a város foglal-
koztatási helyzetét is is-
mertette, kitérve a munka-
erõhiányra, melynek or-
voslására pályázati támo-
gatásból új munkásszállót

alakítanak ki. A jelenlévõk megtud-
ták azt is, hogy az önkormányzat
intézményeiben több mint ezer fõt
foglalkoztat.

A rendezvény oklevelek átadá-
sával és a jelenlévõ vállalatveze-
tõk megvendégelésével zárult.

A LEGNAGYOBB ADÓFIZETÕKET KÖSZÖNTÖTTÉK
2018-BAN ÖSSZESEN 4,8 MILLIÁRD FORINT IPARÛZÉSI ADÓ FOLYT BE

Zalaegerszeg 25 legnagyobb adózó vállalatának vezetõit hívta
találkozóra a város vezetése, hogy köszönetét fejezze ki a telepü-
lés dinamikus fejlõdésében betöltött szerepükért. A díszteremben
tartott hagyományos rendezvényen egy prezentációt is megtekin-
tettek arról, hogy befizetett iparûzési adójukkal milyen fejleszté-
sekhez járultak hozzá.



Zalaegerszegen, az ország-
ban az elsõk között alakult meg
a Mi Hazánk Mozgalom zala-
egerszegi szervezete kilenc fõ-
vel.  Az alakuló ülésen a tagság
a szervezet elnökének Kiss Fe-
rencet, alelnökének Farkas Atti-
lát választotta.

Tagjelöltek, szimpatizánsok
folyamatosan keresnek bennün-
ket – fogalmazott sajtótájékozta-
tóján Kiss Ferenc. Hozzátette:
mozgalmuk olyan hazát szeretne
teremteni, ahol az emberek nyu-
godtan, bizalommal tekintenek a
jövõbe. A közönyös hangulatot
okozó sárdobálás helyett pozitív
jövõképet szeretnénk adni az
embereknek. Fontos számunkra
a bajtársiasság, a hazafiság, a
hitelesség és az egyenes arany
középút, amely mentes a megal-
kuvástól, a felesleges kényszer-
tõl.

Kiss Ferenc azt mondta, ellen-
zéki politikai erõként kívánnak dol-
gozni, se Gyurcsány, sem pedig
Orbán rendszerét nem támogat-

ják. A Mi hazánk a magyar közös-
ség érdekeit a pártok elé helyezi.
Készülnek az uniós választásokra,
ahol önálló listát fognak állítani,

éppen úgy, mint helyben Zalaeger-
szegen, szintén önállóan indul a
Mi hazánk az õszi önkormányzati
választásokon. 

Tizenhárom éve képviselõ a vá-
rosrészben, a Pais-iskola tanára
volt abban az idõszakban, amikor
felkérték, hogy legyen a körzet ön-
kormányzati képviselõjelöltje. 

– Akkor már tizenöt éve tanítot-
tam, szinte összenõttem a választó-
kerülettel, jól megismertem a város-
részt és az itt élõ embereket. Meg-
tisztelõ volt számomra, hogy alkal-
mas személynek találtak a jelölt-
ségre. A közélet, a közösség iránti
elkötelezettségem a hivatásomból
ered. Napközben a gyerekek iskolai
életét szervezem, mint a Petõfi- és
Dózsa-iskolák igazgatója, szabad-
idõm nagy részében pedig a vá-
lasztókörzetem lakóinak a problé-
máit igyekszem feltérképezni és
megoldani. A közgyûlésen belül az
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport-
bizottságot vezetem – mondja.

A választókerületében több fej-
lesztés is megvalósult, amire büsz-
kék a landorhegyiek.  Hosszú évti-
zedek után sorra megújulhattak a
köznevelési, közoktatási és szociá-
lis intézmények, melynek eredmé-
nyeként jelentõs mértékben javult
adott esetben az ellátás, az okta-
tás vagy a nevelés színvonala. Fel-
újításra került a Landorhegyi és a
Kodály Utcai Óvoda, valamint a
Csecsemõ- és Gyermekotthon, és
a szülõk nagy örömére a körzet ál-
talános iskolája is.  Az energetikai
és infrastrukturális fejlesztéseknek
köszönhetõen minõségi javulás
következett be az ellátás színvona-
lában az Idõsek Gondozóházában,
és megtörtént a Landorhegyi Idõ-
sek Otthona felújítása is. A volt
Pais-iskola keleti szárnyában ka-
pott helyet a Kolping Idõsek Ottho-
na.  A Landorhegyi Jótékonysági
Lecsónapok keretében gyûjtött
összegeket minden évben az emlí-
tett intézmények valamelyikének
támogatására ajánlják fel. 

A városi egészségügyi alapellá-
tás megújítására létrehozott keret-
bõl mind az olai, mind a lan-
dorhegyi városrészben kivétel nél-
kül felújításra kerültek a felnõtt- és
gyermekorvosi rendelõk. Említés-
re méltó még, hogy a Kaffka Mar-
git Kollégium szintén megújult álla-
potban fogadhatja a diákokat. A
laktanya parancsnoki épületének
helyén az ország elsõ Duális Kép-
zõközpontja jött létre, ma már a
volt laktanya területén három
egyetemi kampusz mûködik, ezzel
tulajdonképpen Landorhegy egye-
temi városrész lett. A 2019-es költ-
ségvetésben elfogadásra került a

Keresztury Mûvelõdési Központ
elõtti tér és lépcsõsor átépítése.

– Az olai városrészben elké-
szült a tehermentesítõ út, mely je-
lentõs mértékben enyhíti a Hock
János úton a városközpontba ér-
kezõ forgalmat. Ugyanitt az Olai
Bisztró homlokzata is megszépült.
Milliárdos ráfordítással megkez-
dõdhet a Göcseji Falumúzeum fel-
újítása és bõvítése is – folytatja
Makovecz Tamás. – A Landorhegyi
u. 14. számú társasház keleti olda-
lán és a Platán sor 25. számú tár-
sasház mögötti területen játszótér
létesült, és megtörtént a Kodály úti
garázssor elõtti út aszfaltozása.
Úgyszintén elkészült a Pais Dezsõ
és a Madách utcákban a parkoló-
ból levezetõ lépcsõk és járdák tér-
köves burkolása is. Évekkel ezelõtt
a Landorhegyet elöregedõ város-
részként emlegették, ez ma már

nem így van, egyre több fiatal köl-
tözik az itt lévõ társasházakba – te-
szi hozzá a képviselõ.

Makovecz Tamás a Horgász-
egyesületek Zala Megyei Szövet-
ségének elnöke, szívügye a
Gébárti-tó halállományának bõví-
tése. Mint mondja, a maradék kis
szabadidejében szívesen horgá-
szik a tavon. Kedvenc halétele a
harcsapaprikás túrós csuszával,
amit felesége és édesanyja is ra-
gyogóan készít el.  

A sajtótájékoztatón elhangzott:
az elmúlt években a jobb megél-
hetés reményében rengetegen
hagyták el az országot, ami mára
óriási munkaerõhiányhoz vezetett.
Mindeközben a kormány a multi-
nacionális nagyvállalatok érdekeit
szolgálja ki, miközben a magyar
dolgozókat cserben hagyja. Tuda-
tosan alacsonyan tartott bérekre
alapozva a gazdaságpolitikát.

Az LMP a munkavállalóknak
kedvezõ, érdemi béremelést köve-
tel a kormánytól. Vagyis a párt
nem a multik, hanem az emberek

oldalán áll – fogalmazott Demeter
Márta. Hozzátette: nagyobb hang-
súlyt fektetnének a hazai kis- és
közepes vállalatok támogatására,
a közszférában dolgozók bérét pe-
dig megemelnék, annál is inkább,
mert itt tíz éve nem történt válto-
zás. Az LMP a témában törvényja-
vaslatot nyújtott be az Országgyû-
lésnek, hogy támogassák az illet-
ményalapok egységes, 60 ezer fo-
rintra történõ emelését.

Dr. Paksy Zoltán zalaegerszegi
önkormányzati képviselõ ehhez
hozzátette: a legutóbbi közgyûlés-

re az ellenzéki pártokkal közösen
benyújtottak egy elõterjesztést,
melyben arra kérték az önkor-
mányzatot, hogy saját cégei ese-
tében ne alkalmazza a túlóratör-
vényt. Az elõterjesztés ugyan na-
pirendre került a közgyûlésen, ám
végül a fideszes többség egy
olyan alternatív javaslatot szava-
zott meg, melyben egyetértenek a
túlóratörvénnyel, ám felkérik a vá-
rosi cégeket, hogy a kifizetésekre
vonatkozó hároméves idõkeretet
ne alkalmazzák. A képviselõ sze-
rint ebbõl is látszik, hogy a rab-
szolgatörvény néhány eleme még
Fideszen belül is túlzásnak minõ-
sül.
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2 Közélet

LMP: AZ EMBEREK OLDALÁN ÁLLNAK
„Mi a multik helyett az emberek oldalán állunk” címmel tartott

sajtótájékoztatót Zalaegerszegen a Lehet Más a Politika. Demeter
Márta országgyûlési képviselõ, az LMP társelnöke az ország sé-
rülékeny gazdaságára, illetve a munkaerõhiányból fakadó problé-
mákra hívta fel a figyelmet. Kijelentette továbbá, hogy pártja to-
vábbra sem ért egyet az úgynevezett „rabszolgatörvénnyel”.

FIATALODIK A LANDORHEGYI VÁROSRÉSZ
MAKOVECZ TAMÁS (8. VK.): FIGYELTÜNK A LAKÓK KÉRÉSEIRE

Az elmúlt évek landorhegyi és olai fejlesztéseinek kapcsán el-
mondható, hogy az arányos városfejlesztés jegyében sikerült a vá-
rosrészekben lakók érdekeit szem elõtt tartva, minden korosztály
igényeit figyelembe véve tovább fejlõdnünk – fogalmazott Makovecz
Tamás önkormányzati képviselõ, amikor összegzésre kértük.  

Érdeklõdésünkre elmondta,
fontosnak tartja, hogy a fiatalok is
bekapcsolódjanak a véradási
mozgalomba, hiszen vannak olyan
idõszakok, amikor nagyon keve-
sen adnak vért: ilyenek a nyári hó-
napok és december közepe, ami-
kor már mindenki az ünnepekre

készül. Ekkor sem szabad megfe-
ledkezni azokról, akiknek szüksé-
gük van vérre, ugyanis ezzel em-
beréleteket menthetünk meg. 

Vigh Lászlóval együtt adott vért
fia, ifj. Vigh László és barátja,
Szilasi Gábor, akit, mint elsõ vér-
adót üdvözöltek.

VÉRADÁSON
FIATALOKAT VÁR A MOZGALOM

Háromhavonta ad vért Vigh László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos, és minden alkalommal más-más társadalmi ré-
teget szólít meg. A mai véradási akción a fiatalok – huszonéve-
sek – figyelmét hívta fel a véradás fontosságára.

MEGALAKULT A „MI HAZÁNK”
BAJTÁRSIASSÁG, HAZAFISÁG, HITELESSÉG

LED-FAL BÉRELHETÕ
RENDEZVÉNYEKRE,

SPORTKÖZVETÍTÉSEKRE!
12 m2-ig építhetõ,

állványzattal, hangosítással.

Érdeklõdni:
06-70/451-4900

szervezes@megastarkft.hu
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Balaicz Zoltán polgármester
felidézte, hogy a kápolna vázlat-
terveit Makovecz Imre 2009-ben
készítette el. Az ezt követõ idõ-
szakban indította el a kormány
azt a programot, mely a mester
már létezõ épületeinek részbeni
felújítását célozza meg, illetve
építését azoknak, amik nem ké-
szültek el. Zalaegerszeg önkor-
mányzata is pályázott az Emberi
Erõforrások Minisztériumához, és
két ütemben összesen 100 millió
forintos támogatást nyert el a ká-
polna megépítésére. Mint mond-
ta, a kivitelezéssel megbízott
Homeland Kft. jól halad a munká-
latokkal, amivel március végére
végez. A tavat és környékét érin-
tõ fejlesztések között megemlítet-

te, hogy 120 millió forintos ráfor-
dítással megkezdõdött a Gébárti
Kézmûvesház bõvítése, illetve el-
készült a csónakkikötõ, amelyre
25 millió forintot költöttek. A
Gébárti-tó környékének fejleszté-
sét szolgáló mintegy 400 millió fo-
rintos költségvetésû TOP-
projektben már a kivitelei tervek
készülnek. A tó egyfajta ékköve
Zalaegerszegnek, amely ezen
beruházások által tovább szépül,
és még több turistát vonz majd,
hangsúlyozta végül.

Vigh László országgyûlési kép-

viselõ, miniszteri biztos azt fûzte
hozzá, hogy a kivitelezõnek nem
okoztak nehézséget a kihívások a
zöldmezõs beruházás megvalósí-
tása során. Méltatta, hogy olyan
különleges épülettel gazdagodik a
város, amelybõl kevés van az or-
szágban.

A közel 68 négyzetméter
alapterületû kápolna külsejében
dongaboltozatra emlékeztetõ
forma. Belsõ falait hullámosan
futó lombdíszek ékítik a padlótól
a mennyezetig. Ebbõl is kitûn-
het, hogy a feladat korántsem
volt egyszerû. „Nehéz volt a
mester gondolatait átültetni az
anyag világába”, mondta errõl
Kónya Zoltán, a kivitelezõ cég
ügyvezetõje.

3Aktuális

ÁLLÁST KERES?
BÖNGÉSSZEN A FOGLALKOZTATÁSI SZERVNÉL BEJELENTETT

ÁLLÁSAJÁNLATOK KÖZÜL:
ács, áruátvevõ, áruszállító, asztalos, autóbusz-vezetõ, autófényezõ, autómosó,

autószerelõ, bádogos, betanított munkás, CNC-gépkezelõ, cukrász, csomagoló, eladó,
elektromos karbantartó, élelmiszeripari termékgyártó, építõipari projektmanager,

épületasztalos, épületgépész, erdészeti gépkezelõ, erdésztechnikus, erõsáramú
villamosipari technikus, értékesítési asszisztens, értékesítõ, esztergályos,

faipari gépkezelõ, favágó, felszolgáló, fémfestõ, fémszerkezet-szerelõ, festõ,
fogászati asszisztens, forgácsoló-köszörûs, gépbeállító mûszerész, gépésztervezõ,

gépészmérnök, gépésztechnikus, gépjármû-értékesítõ, gépjármû-technikus, gépkezelõ,
gépszerelõ, gyermekfelügyelõ, gépkocsivezetõ, hálózatszerelõ, hegesztõ, hengerfej-

felújító, hideg-meleg burkoló, homlokzatszigetelõ, hûtõ- és klímaszerelõ,
ingatlanközvetítõ, intézményvezetõ, javító, kereskedelmi asszisztens, kereskedelmi
képviselõ, kézi anyagmozgató, konyhai kisegítõ, kõmûves, könyvelõ, közlekedési

mérnök, lakatos, logisztikus, marós, mechanikai karbantartó, mozgóbolt-értékesítõ,
nyílászáró-beépítõ,  mûszaki rajzoló, mûszaki ügyintézõ, mûvészeti kisegítõ,

nehézgépkezelõ, nevelõtanár, nyomógépkezelõ, operátor, optometrista,
óvodapedagógus, pék, pénzügyi tanácsadó, pszichológus, rakodó, raktári anyagmozgató,
raktáros, recepciós, sátorszerkezet-szerelõ, segédmunkás, sorfeltöltõ, stancagépkezelõ,

szabász, szakács, számviteli ügyintézõ, személyi edzõ, szerkezetlakatos,
szerszámkészítõ, szerviztechnikus, szociális és mentálhigiénés munkatárs, szociális

gondozó, szövegíró, takarító, tanár, telefonos asszisztens, telephelyvezetõ,
termékleszedõ, termelési koordinátor, területi képviselõ, tervezõ, udvari rakodó, utcai

szociális munkás, üzemanyagtöltõállomás-kezelõ, üzletvezetõ, vasbetonszerelõ,
vegyésztechnikus, villamos tervezõ, villanyszerelõ, víz-, gáz- és központifûtés-szerelõ

További részletek: vmp.munka.hu.
• Hasznos információk: www.paktumportal.hu

ÉRDEKLÕDJÖN 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

Zala Megyei Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási Hivatal

Foglalkoztatási, Családtámogatási és
Társadalombiztosítási Fõosztály 

Foglalkoztatási Osztály
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 42–44.

Tel.: 92/549-480 

TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001
– A vállalkozások igényeire alapuló
foglalkoztatásfejlesztési program

Zalaegerszeg megyei jogú városban

– AL –

A Hegyalja utca 54–60. szám
alatti társasházak déli oldalán a
merõleges beállású parkolók és a
kiszolgálóút felújítása valósul
meg. A helyszínen Balaicz Zoltán
polgármester elmondta, az infra-
strukturális fejlesztési csomagban
29 helyszínen terveztek munkála-
tokat. Idõközben tovább drágultak
az építõanyagok, így a rendelke-
zésre álló forrás nem bizonyult
elegendõnek. A magyar államtól
azonban kaptak újabb 200 millió
forintot, amellyel így 1,7 milliárd fo-
rintra növekedett a felhasználható
támogatás összege. Ennek kö-
szönhetõen mind a 29 helyszínen
megvalósulhatnak a tervezett fej-
lesztések.

A Kertvárosban 24,5 millió ráfor-
dítással újítják fel az utat és a par-
kolókat. Orosz Ferencné, a város-
rész önkormányzati képviselõje
úgy fogalmazott, hogy a lakók ál-
mai válnak valóra a helyreállítással.
A Zalavíz Zrt. kicserélte a szenny-
víz- és csapadékvíz-csatornákat,
és új víznyelõ aknákat épített be.
Az útburkolat 400 négyzetméteren
kap új aszfaltréteget, míg a parkoló
200 négyzetméteren térkövet.

Építkezés zajlott az andráshidai
városrészben, ahol az Andráshida
és Gazdaság utca átkötõ szaka-
szának második üteme készült el.
Sümegi László önkormányzati

képviselõ elmondta, ez egy mere-
dek útszakasz, ahol az esõzések
gyakran okoztak elöntést a vízel-
vezetés hiánya miatt. A második
ütemben a két utca összeköttetése
valósul meg, ami a temetõ megkö-

zelítését is könnyebbé teszi. A
megépülõ új útszakasz az ottani
vállalkozásoknak is kedvez. A be-
ruházás során vízelvezetõ árok-
rendszert építettek ki, az András-
hida utca alá pedig egy átereszt,
így az esõvíz könnyen beletalál a
holt-Zalába. A képviselõ bízik ab-
ban, hogy a harmadik ütem is meg-
valósulhat, így ezt az utcát is kipi-
pálhatják.

A Páterdombon a Kinizsi utca
80. szám mellett 22 férõhelyes
parkolót alakítanak ki zárt csapa-
dékcsatornával, mondta el Gecse
Péter alpolgármester, a városrész

önkormányzati képviselõje. A la-
kók kérésére valósul meg ez a be-
ruházás, mert eddig csak a 76. és
78. szám alatti társasházaknál volt
parkoló. Fontos szempont volt a
parkolási gondok enyhítése, vala-
mint, hogy a nagy forgalmú Kinizsi
utcában a kétirányú forgalmat ne
nehezítsék az út mellett párhuza-
mosan parkoló autók. A Kinizsi ut-
cában a parkolóval, valamint az út-

test és a járdaburkolat felújításával
együtt több mint 85 millió forintos
beruházás valósul meg.

Az Egervári úton buszfordulót
építenek a Schneider Electric Zrt.
zalaegerszegi üzeme mellett, a
dolgozók kérésére. Dr. Tóth
László önkormányzati képviselõ
elmondta, hogy a forduló széles-
sége 7 méter, hossza pedig 57
méter lesz. Belsõ részén zöld terü-
letet alakítanak ki, felületének víz-
telenítése érdekében vízelvezetõ
árkot építenek. A munkahely biz-
tonságos megközelítését szolgálja
a 21 millió forintos beruházás.

BUSZFORDULÓ, ÚT, PARKOLÓ
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK A VÁROSBAN

Az 1,7 milliárd forintos infrastrukturális fejlesztési csomag ré-
szeként négy újabb helyszínen újítják fel az utakat és alakítanak
ki parkolókat Zalaegerszegen. Az elmúlt héten sajtóbejárás kere-
tében tekintette meg a város vezetése a munkálatokat.

TISZTELT ADÓZÓ!
Kérjük, adója 1%-ával támogassa

a ZALAI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNYT!

Fõbb tevékenységeink:
• hátrányos helyzetû, tehetséges gyermekek támogatása
• kedvezményes gyermektáboroztatás
• „Gyermekekért” egyéni és közösségi díj adományozása

További tájékoztatást kérhet az alábbi elérhetõségek valamelyikén:

Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47–51. 
Tel.: 92/312-770, 06-30/8248-348

www.gyorokiifitabor.hu • info@gyorokifitabor.hu

Adószámunk: 19270366-2-20 • Köszönjük!

ISPITA ALAPÍTVÁNY
Kérjük, adója 1%-ával támogassa

alapítványunkat
a Zala Megyei Kórház betegeinek

gyógyulásáért!
Adószám: 19274391-2-20

Bankszámlaszám: 10104961-07114362-00000000
Felajánlásukat a fizioterápiás medence felújítására

gyûjtjük.

KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÉT!

A Göcseji Múzeum Kisfaludi
Strobl Zsigmond Gyûjteménye
országos vándorkiállításra in-
dult.

Tavaly õsszel Veszprémben, a
Laczkó Dezsõ Múzeumban állítot-
ták ki a páratlan alkotásokat, idén
február 28-tól Sárváron, a
Nádasdy Ferenc Múzeumban te-
kinthetik meg az érdeklõdõk a
gyûjteményt.

Júniusban a szekszárdi
Wosinsky Mór Megyei Múzeum ad
helyet a szobroknak, majd õsszel
Egerbe utazik a vándorkiállítás.  

VÁNDORKIÁLLÍTÁS

GONDOLAT ÉS ANYAG TALÁLKOZÁSA
MÁRCIUS VÉGÉRE ELKÉSZÜL A BOLDOGASSZONY-KÁPOLNA

Kónya Zoltán, Vigh László, Balaicz Zoltán

A gondolat és az anyag találkozik egymással a befejezés elõtt ál-
ló Boldogasszony-kápolnában, ami a zalai kötõdésû Makovecz Im-
re Kossuth-díjas építész, a magyar organikus építészet mesteré-
nek tervei alapján épül a Gébárti-tó város felõli parkjában.

Az elsõ bejárás a Kertvárosban volt.



– b. k. –

– Nagyon sokan jönnek hoz-
zánk hátfájással, nyaki panaszok-
kal, derékfájással. Gondolkodtam,
mi lehet ennek az oka. És kiderült,
napi minimum 8–10 órát ülünk ma-
napság munkahelyen, iskolában,

utazás, étkezés, tévézés,
internetezés közben – mondja
Balatoni-Huber Vera, az egyik za-
laegerszegi jógastúdió vezetõje. –

Mozogni kellene, de valóban kevés
az idõ, fõleg az anyukáknak. Nincs
más megoldás, mint a sok kicsi,
akár ülve is végezhetõ gyakorlat,
mely gyors segítséget jelent a ge-
rincnek, a keringésnek, az izmok-
nak. Röviden ez a székjóga. Iga-
zán egyszerû, könnyen kivitelez-
hetõ gyakorlatok, melyek azonban
nemcsak a fizikális állapoton javí-
tanak, hanem relaxáló hatásukkal
csökkentik a stresszt is. Ahogy

mondani szokás, többet ér napon-
ta két kicsi fogmosás, mint kéthe-
tente két óra. Igaz ez a mozgásra
is. Ki kell találni, hogyan lehet be-
építeni mindezt a napi rutinba.
Óránként néhány perc talán meg-
oldható. Fõleg, ha toleránsak a
munkahelyen, ha meg nem, talán
elõbb-utóbb ez is divatba hozható.
Az biztató, hogy a tanfolyamunkon
négy pedagógus is részt vett, akik
mindezt az diákjaikkal is szeretnék
megvalósítani az iskolában. 

– Mi ilyen veszélyes az ülésben?
– Sokkal megterhelõbb a ge-

rincnek, mint az állás. A vállak elõ-
re esnek, a hasi szervek nyomód-
nak, rossz lesz a vérellátásuk és
ez betegségek táptalaja, akár a
cukorbetegség csírája is lehet. Va-
lamint a rövidülésre hajlamos láb-
izmok mozgás hiányában rövidül-
nek is, ami számos fájdalmas el-
változást okozhat idõvel. Ezért
olyan gyakorlatsort állítottam ösz-
sze, amely rövid ideig tart és haté-
kony is. A jelmondatom, a kevés is
több a semminél. Nem várhatunk
addig, amíg felnõ a gyerek, mert
közben elmegy az élet úgy, hogy
nem mozogtunk semmit. Lopott
pillanatok ezek, melytõl szinte fel-
lélegzik, felszabadul az egész test.

4 Kitekintõ

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. négy üzletágban végzett tevékenységé-

nek – munkaerõpiaci szolgáltatás, munkaerõ-kölcsönzés, közfoglalkoztatás és kommu-

nális kivitelezés – részeként a cégek igényeire választ adva segíti a foglalkoztatásbõ-

vítést, a munkahelyek megtartását és nyújt szakértõi szolgáltatást a zalaegerszegi

vállalkozások részére.

A Társaság „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatásfejlesztési program Zalaegerszeg
megyei jogú városban” elnevezésû projekt keretében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata és a Zala Megyei Kormányhivatal konzorciumi partnereként mûködteti a Zalaegersze-
gi Fejlesztési Irodát, valamint mentori szolgáltatást nyújt az álláskeresõk, illetve a támoga-
tással foglalkoztatottak részére.

Milyen szolgáltatásokat nyújtunk a zalaegerszegi vállalkozásoknak?

• Tájékoztatás az igényelhetõ bér- és bérköltség-támogatásokról.
• Támogatjuk a zalaegerszegi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkezõ munkáltatók munkaerõ-

toborzását a közösségi médiában megjelentetett állásajánlataik megosztásával.
• A foglalkoztatási szervnél bejelentett, a nyugatrmk.hu és a vmp.munka.hu internetes olda-

lakon meghirdetett munkakörök összesített felsorolását a nyomtatott sajtóban is megje-
lentetjük. 

• A feltárt álláshelyekrõl személyesen is tájékoztatjuk az érdeklõdõ álláskeresõket.
• Az álláskeresõ elindulását, beilleszkedését, az esetleges munkahelyi konfliktusok kezelését a

támogatott foglalkoztatás, valamint a kötelezõ továbbfoglalkoztatás teljes idõtartama alatt in-
gyenes mentori szolgáltatással, munkaerõpiaci információkkal segítjük, mely nem csak a
munkavállalók, hanem a munkáltatók szempontjából is hasznos. 

• Paktumszervezeti tagok állásajánlatait honlapunkon, valamint a Zalaegerszegi Fejlesztési
Iroda bejáratánál elhelyezett kijelzõn (Paktum TV) folyamatosan megjelentetjük.

• Összegyûjtjük és közzétesszük a híreket a zalaegerszegi vállalkozásokat érintõ esemé-
nyekrõl, munkaerõpiaci trendekrõl, felmérések eredményeirõl.

• Munkáltatói márka építésének elõsegítése céljából folyamatosan figyeljük és bemutatjuk a
zalaegerszegi munkáltatók jó gyakorlatait a www.paktumportal.hu oldalon, felelõs foglalkoz-
tatókról szóló cikksorozatunkban.

• Pályázatfigyelõ tevékenység keretében tájékoztatást nyújtunk az elérhetõ pályázati lehetõsé-
gekrõl.  

• Negyedévente gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentésben foglaljuk össze a térség hely-
zetét.

• Évente két alkalommal Foglalkoztatási fórum rendezvényeken számolunk be a projekt
eredményeirõl, valamint ösztönözzük a városi szereplõk közötti együttmûködést, véle-
ménycserét.

Amennyiben az elérhetõ támogatásokkal, szolgáltatásokkal kapcsolatban további kérdései
lennének, keresse munkatársainkat:

Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. Zalaegerszegi Fejlesztési Iroda
8900, Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 3–5/B fszt.1.
Ügyfélfogadás: hétfõ, kedd, szerda, csütörtök: 8.00–16.00, péntek: 8.00–14.00.
Tel: 92/707-621 • E-mail: iroda@paktumportal.hu

– AL –

Dr. Halász Gabriella fõigazgató
elmondta, hogy az akció apropóját
a betegbiztonság növelésére irá-
nyuló pályázat sikeres megvalósí-
tása adja. A 200 millió forintos pro-
jektbõl több mint 50 millió forintot
fordítottak a kézhigiénés feltételek
javítására, így 400 falra szerelhetõ
folyékonyszappan-adagolót és
120 ágyvégre erõsíthetõ kézfertõt-
lenítõszer-tartót helyeztek el a kór-
ház osztályain. Ehhez tízmillió fo-
rintért kézfertõtlenítõ szereket vá-

sároltak. Emellett beszereztek egy
olyan berendezést, amellyel a fer-
tõzõ betegek után záró fertõtlení-
tést lehet végezni a kórtermekben,
továbbá olyan eszközöket, me-
lyekkel a kézmosás valamint a fe-
lületek takarításának és fertõtlení-
tésének hatékonyságát tudják el-
lenõrizni. 

Hangsúlyozta, hogy az influen-
zás idõszakban különösen fontos
a személy- és kézhigiéné betartá-
sa, hiszen a legtöbb fertõzés a
szennyezett kézen keresztül ter-
jed. Mint mondta, a kórtermi

ágyakra felszerelt kézfertõtlenítõ-
ket egyrészt a munkatársak tudják
használni, mihelyst végeztek a be-
teg körüli teendõkkel. Másrészt
használhatják a betegek és a hoz-
zátartozók is a (további) fertõzé-
sek elkerülése érdekében. Kitért
arra, hogy a kórházi fertõzések (a
multirezisztens kórokozók által
okozott fertõzések) elõfordulási
gyakorisága világszerte nagy
problémát okoznak. Magyaror-
szág nem áll rossz helyen ennek
rangsorában, mert a betegbizton-
ságra irányuló törekvések ered-
ményesnek bizonyulnak. A zala-
egerszegi kórház 40 ezer fekvõbe-
teget lát el évente, ezért kiemelt fi-
gyelmet fordítanak az egészség-
ügyi ellátással összefüggõ fertõzé-
sek megakadályozására. 

A HELYES KÉZMOSÁSRÓL
A FERTÕZÉSEKET ELKERÜLENDÕEN

Semmelweis munkássága óta ismert, hogy a kórházi eredetû
fertõzések megelõzésében a kéz megfelelõ fertõtlenítésének ki-
emelkedõ szerepe van. A zalaegerszegi Szent Rafael Kórház nyílt
napján az érdeklõdõk megismerkedhettek ennek helyes gyakorla-
tával. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
A professzor levelében utalt

rá: a modern genetika alapjait
Festetics Imre rakta le. A gróf
egyszerre tudott európai lépték-
ben gondolkodni és lokálisan
cselekedni. Juhokon végzett
megfigyeléseinek és felismeré-
seinek lényege tulajdonképpen
magának az életnek a lényege.
Vagyis az energiaforgalom, a
szaporodás és az anyagcsere je-
lentõségérõl szól.

Õ állapította meg az öröklõ-
dés, szelekció és a mutáció alap-
elveit is. Halála után neve jórészt

politikai okok (például az 1848-as
forradalom és a Bach-korszak
következményei) miatt felejtõd-
hetett el. Genetikai nézetei és vi-
tairatai következtében pedig már
korábban a Habsburg udvar tit-
kosszolgálatának látókörébe ke-
rült.

A professzor szerint Festetics
Imre munkásságával az európai
és egyetemes tudomány számára
is maradandót alkotott. A 200. év-
forduló pedig jó alkalom arra, hogy
a tudományos élet szereplõin kívül
mások is megismerhessék élet-
mûvét.

A Koraszülöttmentõ és Gyer-
mekintenzív Alapítvány bálján
ismét átadták a Gyógyító mo-
soly orvos-, valamint a Tündér-
kéz nõvérösztöndíjakat. A jóté-
konysági esten a zalaegerszegi
Szent Rafael Kórház gyermek-
osztályának dolgozóit tüntették
ki ezzel a díjjal, elismerve hûsé-
güket és áldozatos munkájukat. 

– AL –

Dóra János, az alapítvány ku-
ratóriumának elnöke beszélt elsõ-
ként az elmúlt évi tevékenységük-
rõl. Elmondta, hogy a koraszülött-
mentõ autóban, 2018-ban hat or-
vos, hét ápolónõ és kilenc gépko-
csivezetõ teljesített szolgálatot. A
gyermekosztály perinatális inten-
zív részlegére összesen 114 alka-
lommal szállítottak súlyos állapotú
kora- illetve újszülötteket. Mindez
közel 39 millió forintba került,
melyben több mint kétmillió forint
az alapítvány által hozzátett
összeg. Elmondta, hogy az alapít-
vány tavaly közel 11 millió forint
bevételhez jutott, melybõl a sze-
mélyi jövedelemadó felajánlások
meghaladták a 8 millió forintot. Eb-
bõl több mint 4 millió forintot a re-
habilitációs szobákra fordítottak:
Itt azon édesanyák tölthetnek el
néhány napot gyermekeikkel, akik
már kikerültek az intenzív részleg-
rõl, és hazavihetõk. Emellett el-
kezdték a légúti idegentest eltávo-
lítását szolgáló labor kialakítását
is, amelynek költsége meghaladja
a tízmillió forintot.

Dr. Gárdos László osztályveze-
tõ fõorvos azt hangsúlyozta, hogy
a koraszülöttmentéssel állami fel-
adatot vállal magára az alapítvány.
A mentõautó fenntartása során

egy esetleges közúti balesetre is
fel kell készülnie, hiszen a mentés
nem állhat le annak sérülése miatt.
Az alapítvány idei terveirõl el-
mondta, hogy a bronchoszkópos
laborhoz hamarosan megvásárol-
ják az összes szükséges eszközt.
A mentõautó munkatársainak tíz-
éves ruháit új öltözékre cserélik,
továbbá megkezdik a szabadtéri
rehabilitációs park kialakítását a
baba-mama ház mellett, ahol a
mozgásukban sérült gyerekekkel
játékos eszközök segítségével
tudnak foglalkozni.

A 200 ezer forinttal járó Tündér-
kéz nõvérösztöndíjat ez alkalom-
mal Takács Szilvia, Bán Gyuláné
és Rádócziné Horváth Mónika ve-
hették át. Az 500 ezer forintos
Gyógyító mosoly ösztöndíjat dr.
Szabó Miklós, a Magyar Perinato-
lógiai Társaság elnöke, a bál fõ-
védnöke adta át dr. Hegyi Andreá-
nak.

A rendezvényen Vigh László
országgyûlési képviselõ, miniszte-
ri biztos százezer forintot, Szaba-

dics Zoltán, a zalaszabari Holna-
pocska Tábor, rehabilitációs park
alapítója pedig 500 ezer forintot
ajánlott fel a koraszülöttmentõ ala-
pítvány javára.

Hagyomány, hogy a jótékony-
sági bálon az idõ elõtt világra jött
gyerekek is bemutatkoznak. Ezút-
tal Ribina Szófia és Ribina Anasz-
tázia énekelt egy magyar és egy
orosz gyermekdalt. A 2013-ban
960 illetve 980 grammal született
iker kislányok 98 napot töltöttek el
az intenzív részlegen. A 2010-ben
37. hétre született Hertelendy Mór
édesapjával, Hertelendy Attilával,
a Hevesi Sándor Színház színmû-
vészével énekelt el egy dalt. Négy
hónapos korábban egy sérvmûtét
közben oxigénhiányos állapotba
került, ami miatt késõbb beszéd-
problémákkal küzdött. Szakembe-
rek és a család segítségével azon-
ban megtanult szépen, érthetõen
beszélni. 2016-tól lép fel a szín-
házban; elsõ szerepében a
Dzsungel könyve elõadásban a kis
Mauglit alakította.

GYÓGYÍTÓ MOSOLLYAL, TÜNDÉRKÉZZEL
KÖSZÖNET A KORASZÜLÖTTMENTÕ ALAPÍTVÁNY JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁN

Dr. Hegyi Barbara, Rádócziné Horváth Mónika, dr. Gárdos László,
Takács Szilvia, dr. Szabó Miklós és Bán Gyuláné

MITÕL VESZÉLYES AZ ÜLÉS?
MEGELÕZHETÕ, ORVOSOLHATÓ

Újabb civilizációs kór ok „hódít” és okoz mind több betegsé-
get, panaszt. Sõt a WHO jelentése szerint a megelõzhetõ halál-
okok listáján negyedik helyen szerepel a mozgásszegénységgel
járó ülõ életmód. De mint említettük, ez egy megelõzhetõ vagy
orvosolható probléma. Már ha van erre idõ a sok üléssel járó
munka és napi tevékenységek mellett. Talán a néhány perces,
akár munkahelyen, iskolában is végezhetõ székjóga segíthet.

FESTETICS 200 KONFERENCIA
ELÕADÁSOK A GENETIKUS GRÓF MUNKÁSSÁGÁRÓL
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az iskolákban, mûvelõdési há-

zakban és más rendezvényeken is
tartok, illetve tartunk a Vega Csilla-
gászati Egyesület tagjaival közö-
sen elõadásokat.

– Nemrég a kertvárosi Apá-
czai Mûvelõdési Házban nyitott
meg egy gyermekrajzokból álló
kiállítást, aminek a témája az
univerzum volt. A Naprendszer
bolygóin túl, ûrlények is feltûn-
tek a rajzokon. Hisz bennük?

– Meg vagyok róla gyõzõdve,
hogy a Földön kívül létezik civilizá-
ció! A kérdés az, hogy hol, mikor
és milyen módon tudunk velük
kapcsolatba lépni. Abban, hogy
már jártak is itt a Földön, nem na-
gyon hiszek, de lehet, hogy csak
azért nem, mert kevés hozzá az is-
meretem. Annyi véletlen kellett ah-
hoz, hogy a földi típusú élet kiala-
kuljon, hogy csoda, hogy itt va-
gyunk. Miért ne rendezõdhettek
volna máskor és máshol is össze
a „véletlenek”.

– Az elõbb említette a kap-
csolatfelvételt. Lehetséges ez a
mai ismereteinkkel?

– Az alapvetõ probléma az,
hogy a tudomány a szénre épülõ
szerves anyagokat keresi, mert
nem tudja elképzelni, hogy az élet
másból is lehetne. Ezt a másra
épülõt nem kutatja, mert nem tud-
ja, hogy mit is keressen pontosan.
A kapcsolatteremtésre persze
vannak próbálkozások. A rádió és
televízió által használt sugárzások
már régóta elhagyják a Földet.
Fényévekben is kifejezhetõ, hogy
a hírünk milyen messzire jutott
el…

– ...már ha egyáltalán tudják
fogni a mi „adásunkat”...

– Ha fejlettebbek nálunk – már-
pedig ezt feltételezzük –, akkor
mindenképpen tudják!

– Elég sok film született már
errõl. Szokott sci-fit nézni, vagy
tudománytalannak tartja?

– Szoktam, persze! Inkább azt
furcsállom bennük, hogy szinte
mindegyik valamilyen konfliktusra,

háborúra épül, ami az emberek és
a földönkívüliek között zajlik. Talán
csak egy régi sorozatot tudok, az

Egy úr az ûrbõl címût, ami a barát-
ságra épült. Hiszem, hogy ez a
kapcsolatfelvétel a földönkívüliek
részérõl nem lenne ellenséges. Ha
már idáig eljutnak, érdeklõdnek
irántunk és kommunikálni is akar-
nak, akkor ez egy olyan fejlettségi
szintet jelez, amiben a „lények"
már nem hódítani és ölni akarnak.
Sokkal jobban foglalkoztat az a
kérdés, hogy vajon most, velünk
egy idõben élnek-e más lények, lé-

teznek-e más civilizációk az uni-
verzumban? Olyan hosszú a világ-
egyetem idõskálája, és ebben

olyan parányi az a szakasz amióta
a földi élet kialakult, hogy joggal
merül fel az a kérdés, ha találunk
is valahány ezer vagy százezer
fényévnyire mondjuk valami jelet,
ami más civilizáció létezésére utal-
hat, az vajon még létezik-e. Hi-
szen mint tudjuk, egy fényévnyi tá-
volság egy évet jelent.

– Sosem gondolt arra, hogy
hivatásos csillagász legyen és
ne „csak” amatõr szinten, a ta-

nítás mellett foglalkozzon ez-
zel?

– De, fõleg mert már középis-
kolás koromban távcsöveket épí-
tettem! Viszont annyira példaérté-
kû és inspiráló osztályfõnököm
volt a gimnáziumban, hogy inkább
olyan pedagógussá szerettem vol-
na válni, mint amilyen õ volt. Ez
akkoriban nagyobb vonzerõt jelen-
tett, mint a csillagászok bizonyta-
lan megélhetése. Sõt, még ma is
sok csillagászról tudok, aki nem
tud a szakmájában elhelyezkedni.

– Ha már pedagógiánál tar-
tunk, a csillagászat mennyire je-
lenik meg ma a közoktatásban?

– A természettudományos tan-
tárgyakon belül valamennyire
igen, de általánosságban elmond-
ható, hogy kevés az az óraszám,
amit például az általános iskolák-
ban a természettudományos isme-

retek átadására lehet szánni. A kí-
sérletezésre, a szemléltetésen
alapuló oktatásra pedig még keve-
sebb lehetõség jut. Ez nem is min-
dig az eszközök hiányából fakad,
hanem sajnos a tanárok annyira
leterheltek, hogy nincs mindig ide-
jük erre tudatosan készülni,
ötletelni. Ezenkívül még mindig
nagyon sok lexikális tudást várunk
el a gyerekektõl, amit néha fölösle-
gesnek érzek.

– Pedig a diákokat épp a kí-
sérletezéssel, szemléltetéssel
lehet megfogni.

– Ráadásul mindig a legkiseb-
bek a legkíváncsibbak! Ez jól lát-
szik az elõadásokon, rendhagyó
órákon is. Ott többnyire fegyelme-
zettek, érdeklõdõek a diákok, és
mernek is kérdéseket feltenni. Tel-
jesen szemléltetéspárti vagyok, a
matematikaoktatás terén éppen
úgy, mint a fizikában. Amit egy
gyerek megfoghat, azt hadd fogja
meg. Ez sokszor többet ér, mint
egy Youtube-bejátszás. Persze a
digitális eszközök használatának
sem vagyok ellenzõje. A kettõt kel-
lene valami összhangba hozni.

– Már a beszélgetésünk ele-
jén említette, hogy nyugállo-
mányba vonulása ellenére na-
gyon aktívan telnek a napjai. Mi-

lyen szakmai feladatokat tûzött
ki a következõ idõszakra?

– Az egyik legfontosabb talán
az, hogy a VEGA csillagvizsgálóját
szeretném jobban kihasználni. Ez
egy 20 centiméteres tükörátmérõ-
jû távcsõ, kamerákkal felszerelve.
Halvány objektumok fotózására
szolgál és távoli számítógéppel is
mûködtethetõ. Szeretnék továbbá
az interneten videóelõadásokkal
megjelenni, segítve ezzel a peda-
gógusok munkáját. Az erkélyemen
van egy meteormegfigyelõ kame-
ra, amit kisebb felújítás után inten-
zívebben használnék a jövõben.
De, feladatomnak érzem azt is,
hogy küzdjek a neten terjedõ álhí-
rek és téves információk ellen.
Például, hogy a felettünk áthaladó
ûrállomást ne nézzük ufónak! A
saját honlapomon meg is jelení-
tem a nemzetközi ûrállomás hazai
„menetrendjét”, bárki megnézheti
a pozícióját.

– Ha most tél végén felné-
zünk az égre, milyen érdeke-
sebb jelenséget láthatunk?

– Reggelenként a Nap elõtt el-
haladó Vénusz és Jupiter jelent
látványosságot, este pedig a
Marsot látni erõteljesen. Néhány
hétig még tudunk bennük gyönyör-
ködni.

A JÁRDACSILLAGÁSZATTÓL AZ ÛRÁLLOMÁS-MENETRENDIG
„UNIVERZÁLIS” BESZÉLGETÉS BÁNFALVI PÉTERREL

– pet –

– Régóta motoszkált már ben-
nem a gondolat, hogy jó lenne egy
olyan zenekart összehozni, ahol
egy nõ és egy férfi duettje kerül
hangsúlyba – mondta érdeklõdé-
sünkre Polgár Péter zeneszerzõ,
gitáros, az új formáció ötletgazdá-
ja.

Mint mesélte: Gál Szabolcs
énekessel (akit fõleg a Shabby
Blues Bandbõl ismerhetnek a vá-
rosban) nyáron játszott együtt, in-
nen jött a gondolat, hogy jó lenne
valami újdonsággal elõállni. Pércsi
Beáta énekes (a Blues Emotion
tagja) személyében aztán meg is
találták a duó hölgy tagját. A gitá-
ros szekciót pedig Polgár Péteren
kívül Koller László (akit képzõmû-
vészként, tanárként és a fúziós
jazz képviselõjeként is ismerhe-
tünk) erõsíti.

– A HelloGramm érdekessége
az, hogy teljesen akusztikus, még
dob sincs. Amolyan kávéházi ze-
nekar ez, ami a pop/rock vonalat
képviseli, népszerû dalokkal. 

Az ismert elõadók (melyek kö-
zött Johnny Cash épp úgy szere-
pel, mint például a Beatles, a
Police, a Who, Alanis Morissette,
vagy éppen a Eurythmics, Seal és
a 4 Non Blonds) számai azonban
furmányosan áthangszerelt válto-
zatban kerülnek a közönség elé; il-
leszkedve Szabolcs és Bea hang-
fekvéséhez. A repertoár négyük
zenei ízlését tükrözi, de nyilván cél

volt az is, hogy széles mûfaji ská-
lán mozogjanak, és olyan dalokat
dolgozzanak át, amiket ismer és
szeret a közönség.

– Azt nem szerettem volna,

hogy a HelloGramm olyan régebbi
slágerekbõl válogasson csak, ami-
ket már sok más formáció átdolgo-
zott és eljátszott elõttünk. Itt most
tényleg a két énekes különbözõ
karaktere mutatkozik meg olyan
zeneszámok által, amiknek több-
ségét Zalaegerszegen még nem
dolgozta fel senki. Pláne nem
akusztikus változatban. Bea és
Szabolcs eltérõ hangja és szemé-

lyisége persze itt nem elválaszt
valamit, hanem inkább összeková-
csol. Nagyon harmonikus dalok
születtek kettejük elõadásában,
melyet Koller Lacival különféle gi-
tárokon kísérünk – tette hozzá Pol-
gár Péter.

Nemcsak angol, hanem ma-
gyar szerzemények is vannak: a
„Képzelt riportból” is játszanak egy
dalt, és van már egy önálló szá-
muk is, melynek Müller Péter Sziá-
mi írta a szövegét. Polgár Péter
azt mondta: hosszú távon tervez-
nek, és késõbb szeretnének több
saját számmal is elõrukkolni.

A gitáros azt is elárulta: lányá-
val, Odettel tíz évig zenélt együtt,
ám az énekesnõnek immár új ze-
nekara van. Ha úgy tetszik, önál-
lósodott édesapjától, aki szerint
ez így van jól. Persze folyamato-
san figyelemmel kísérik egymás
munkáját, és Polgár Péter to-
vábbra is ír dalokat Odettnek, de
koncerten már nem kíséri. A ze-
nész azt mondta, most inkább
helyben szeretne alkotni, koncer-
tezni, ezért is hozta össze a
HelloGrammot.

A zenekar elõször Szombathe-
lyen mutatkozott be, péntek este
pedig a VMK kávézójában láthatta
õket a közönség.

HelloGramm néven új zenei formáció mutatkozott be a hétvé-
gén Zalaegerszegen. A tagok persze nem ismeretlenek a helyi kö-
zönség elõtt, mint ahogy a dalok jó része sem. Egyelõre ugyanis
fõleg feldolgozásokat játszanak; ám egészen új megközelítésben.

– B. K. –

Az elmúlt években végzett hall-
gatók évközi, illetve vizsgamunkái
láthatók a tárlaton. Kiemelkednek
a nemezeléssel készült divatos ru-
hák, bakancsok, cipõk, játékok, az
óriási szövött szõnyegek teret át-
fogó hatása, a már-már mesébe il-
lõ rátétes mellények és egyéb vi-
seletek, ruhatár-kiegészítõk. A ki-
állítást Beszprémy Katalin, a Ha-
gyományok Háza Népmûvészeti
Módszertani Mûhelyének tárveze-
tõje nyitotta meg. 

– Ezen a kiállításon egy 25 éve
indult iskola mutatkozik be. A fel-
nõttképzésben az oktatás és a ne-
velés megvalósítása egyaránt cél,
kibõvítve a flow érzéssel, a kreati-

vitással, az alkotással, mint öröm-
forrással. A jó iskola feladata, hogy
elvezessen a bölcsességhez,
mely napjainkban háttérbe szorul,
elvesztettük a képességünket ar-
ra, hogy egészben lássunk. A ha-
gyományos mûveltségi kör régen
öröklõdött a családban, a közös-
ség ízlése, rendje határozta meg a
változtatás mértékét, a továbblé-
pés lehetõségeit. Ez a folyamat a
társadalmi és gazdasági hatások
miatt megszakadt. Ezért sok régi
tárgyat kell szemlélni, másolni,
hogy az agyunkban, kezünkben,
lelkünkben a készség, jártasság
szintjén ott legyen az a tudás, ha-
gyaték, melybõl mi egyéni alkotók
majd építkezni akarunk. Ez az ok-
tatás része, ahogy a rendkívül jó
anyagismeret is. Az anyag tiszte-
lete régen együtt járt a természet
tiszteletével. Tudni kell az anyag
határait is, és biztos technikai
tudásssal kell rendelkezni. Ez az
oktatás része – mondta Beszp-
rémy Katalin. – A nevelést pedig a
kézmûvességet, mint magatartás-

mintát jelenti. Szakmai alázatot,
munkakultúrát. Tisztességgel vég-
zett munkát. Vissza kell adni a mi-
nõségi munka becsületét. Ide tar-
tozik még a hagyományok tisztele-
te és a legnehezebb feladat, rálel-

ni, hogyan, milyen mértékben le-
het megtalálni a mai kornak meg-
felelõ átiratokat az igényesség,
mérték és minõség megtartásával.

FURMÁNYOSAN ÁTHANGSZERELT DALOK
ÚJ ZENEKAR A POP/ROCK FRONTON

KÉPZÕSÖK KÉZMÛVESREMEKEI
Gyönyörû népmûvészeti remekmûvek várják a városi hangver-

senyterembe betérõket a hónap folyamán. A Hagyományok Háza
által szervezett felnõttszakképzésen készült alkotások a megújí-
tott hagyományosból mutatnak be lélekemelõ kiállítást. 
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„ZALAEGERSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA” ÉS „PRO URBE ZALAEGERSZEG” 
KITÜNTETÕ CÍMEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ

HIRDETMÉNY
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a helyi kitüntetések alapításáról és adományozá-

sáról szóló 32/2004. (IX. 24.) önkormányzati rendelete értelmében a közgyûlés „Zalaegerszeg Város
Díszpolgára” legmagasabb helyi elismerési formájú kitüntetõ címet adományozhat azon személyek
számára, akik hosszú idõn át kifejtett munkásságukkal, a gazdasági, sport-, kulturális, mûvészeti élet te-
rületén maradandó alkotásukkal különösképpen emelték vagy elõsegítették a város fejlõdését, elõreha-
ladását, illetve azok számára, akik egész életmûvükkel hozzájárultak az egyetemes 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 bizott-

ságai, a városban mûködõ társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekkép-
viseleti szervek, egyházak vezetõi vagy legalább 500 zalaegerszegi állandó lakos tehet javasla-
tot, melyet részletes indokolással, az átadás évének március 10. napjáig kell megküldeni a város
polgármesterének.

Fenti rendelet alapján „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntetõ cím adományozható annak a személynek,
illetve szervezetnek, közösségnek, aki (amely) a tudományok, a fejlesztés, a mûvészetek, a sport és a
közösségi élet egyéb területén példa értékû, magas színvonalú munkájával hozzájárult Zalaegerszeg
város közösségi életének fejlõdéséhez. 

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

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

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

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 szakirányú szakképesítés,
– felsõfokú közmûvelõdési szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény

alaptevékenységének megfelelõ feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat,
– kiemelkedõ szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység.

A pályázathoz csatolni kell:   
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített 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 vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályáza-

ti eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.

Ellátandó feladatok
Intézményvezetõi feladatok ellátása (a mûvelõdési központ képviselete, a szakmai munka stratégi-
ai tervezése, szervezése, irányítása és ellenõrzése, a munkarend és ügyrend meghatározása, mun-
káltatói jogkör gyakorlása az intézmény alkalmazottai felett, gazdálkodás a megállapított  költség-
vetési elõrányzatokkal).

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 határo-
zott idõtartamra, 2024. július 31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kikötésével.

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

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

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen bírálóbizottsági személyes meghallgatás után
a közgyûlés dönt.

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

SENIOR AKADÉMIA
2018–2019 tavaszi félév

PROGRAM
2019. FEBRUÁR 21.

12.00–14.00 Beiratkozás
14.00–14.20 Ünnepélyes megnyitó

Lambertné Katona Mónika, a Budapesti
Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zala-
egerszeg kiemelt projektek igazgatója
Balaicz Zoltán Zalaegerszeg megyei jogú város
polgármestere, Zalaegerszeg Város Idõsügyi
Tanács elnöke
Dr. Gubán Miklós, a Budapesti Gazdasági
Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg dékánja
Pácsonyi Imre Zala Megyei Idõsügyi Tanács elnöke

14.20–15.10 Borsós Zoltán üzletfejlesztõ: Idõskori belsõ
energiagazdálkodásunk vs. konfliktusok

15.30–16.20 Dr. Szabó József mentális és egészségfejlesztõ
terapeuta, Zala Megyei Szent Rafael Kórház
Stressz és stresszkezelés idõskorban

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.

Meghívó
MAGYARNAK

LENNI
CÍMÛ KIHELYEZETT

CIVIL AKADÉMIÁRA

A CIVIL ÖSSZEFOGÁS FÓRUM,
A CIVIL ÖSSZEFOGÁS

KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÉS

A SZELLEMI HONVÉDÕK

KÖZÖSSÉGE RENDEZÉSÉBEN.

A CÖF-CÖKA országjárásba
kezd a szellemi honvédõk közt a
2018–19-es évadban.

Vendég:
DR. BENCZE IZABELLA jogász

Minden érdeklõdõt
szeretettel várnak!

A PROGRAM HELYSZÍNE:
Városi Hangverseny- és

Kiállítóterem.
(Zalaegerszeg, Ady u. 14.).

IDÕPONTJA: 2019. február 22.
(péntek) 17.00 óra.



A bajnokságba összesen 399
csapat nevezett, s végül közülük
került ki az országos döntõ 20 leg-
jobb csapata. A 10-fõs iskolai csa-
patok ötös csoportokba kerültek,
ahonnan a legjobbak a középdön-
tõn keresztül juthattak a legjobb
négy közé, akik megmérkõztek a
„Magyarország diákolimpiai bajno-
ka” címért. A verseny egyszerre
két helyszínen, a zalaegerszegi
Kölcsey Ferenc Gimnázium sport-
csarnokában, valamint a Zalakerá-
mia Sport- és Rendezvénycsar-
nokban zajlott.

A döntõ nagyszerû  hangulatú
volt, a sérülésmentes, rendkívül
dinamikus összecsapások után a
következõ csapatok szereztek ér-
met:

1. Noszlopy Gáspár Gimnázium
és Kollégium, Veszprém,

2. Váci SZC Boronkay György
Mûszaki Szakgimnáziuma és
Gimnáziuma, Vác,

3. Soproni SZC Fáy András Két
Tanítási Nyelvû Gazdasági
Szakgimnáziuma, Sopron.

DÍJAZOTTAK:
Gólkirály:  Reizinger Bence Jó-

zsef, Veszprém. Legjobb játékos:
Reizinger Bence József, Veszp-
rém. Legjobb kapus: Gergõ Áron,
Pécs. Legjobb edzõ: Palotai Nán-
dor, Veszprém.

– A pályán kiharcolt bentmara-
dás a bravúr kategóriájába tartoz-
na – fogalmazott tömören Tamás
Tamás. – Sajnos, az õszi idé-
nyünk nem úgy sikerült, ahogy
terveztük. Jó lett volna több pontot
szerezni, de tudomásul kell venni,
hogy a jelenlegi játékoskeret erre
képes. 

– Nem sikerült megerõsíteni
a csapatot az idei évre? 

– Nálunk maradt a tavalyi
játékoskeret, ellenfeleink többsé-
génél történtek erõsítések. Úgy lá-
tom, továbbra is fizikális téren va-
gyunk lemaradva az NB II-ben.  

– Mennyi pont kellene a bent-
maradáshoz?

– Négy-öt mérkõzést kellene

hozni, ami mindenképpen a bravúr
kategóriájába tartozna. Hazai pá-
lyán  kellene jobban teljesítenünk
a megkapaszkodáshoz. 

– Miként készültek a tavaszi
idényre?

– Heti két edzéssel készült a
csapat, mellette három edzõmér-
kõzést játszottunk, amelyeken fõ-
leg a játék csiszolására, jobbátéte-
lére fektettük a hangsúlyt. Az el-
lenfelek a Hévíz, a Sárvár és a
Marcali csapatai voltak.

– Miben kellene elõre lépnie a
csapatnak, védekezésben vagy
támadásban. Elég sok gólt kap
az Egerszegi KK… 

– A jó védekezés alapja a ké-
zilabdának, erre céloztam, ami-

kor azt mondtam, hogy fizikáli-
san vagyunk lemaradva az NB II-
ben. Testsúlyban vagyunk gyen-
gébbek ellenfeleinktõl. A táma-
dásainknál nem látok akkora
problémát. Sajnos, nem tudtunk
igazolni, a játékosok ugyan fej-
lõdnek, de ez kevés az NB II
szintjéhez.

– Az igazolások hiányának
anyagi okai vannak? 

– Egyértelmûen. Nagyon sze-
rény a költségvetésünk, s akkor
még finoman fogalmaztam. Nagy
kérdés, ha esetleg bent maradunk
az NB II-ben, jövõre tudjuk-e vál-
lalni a szereplést a magasabb osz-
tályban. Pengeélen táncolunk az
anyagiak terén.

7Sport

KK Slovan Rosice (cseh)–ZTE ZÁÉV TK 6:2 (3428-3357)
Bajnokok Ligája nõi tekemérkõzés, Rosice.

ZTK FMVas–Szegedi TE 1:7 (3651-3749)
Bajnokok Ligája férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

ZTE NKK–PEAC Pécs 81-91 (23-27, 18-23, 23-20, 17-21)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

ZTE FC–Nyíregyháza Spartacus FC 2-1 (2-0) 
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.

– Az elsõ három együttes pozi-
tív értelemben kilóg a mezõnybõl,
a teljesen utolsó Maróczy szintén
– csak éppen ellenkezõ elõjellel. A
negyediktõl a kilencedik helyig be-
zárólag küzd a helyezésekért a
többi csapat – tartott egy rövid
elemzést Horváth Ádám, a Csuti
egerszegi kötõdésû játékosa. –
Mennyire vagyok elégedett az ed-
digi szerepléssel? A már említett
középmezõnyben kiegyenlítettek
az erõviszonyok. Kétségtelen, le-
hetne egy-két ponttal többünk is,
sajnos több partit odaajándékoz-
tunk az ellenfeleinknek.

– Horváth Tamás szakmai
igazgató is a baj egyik forrása-
ként említette, hogy több jó ál-
lást elrontottak. Ez mibõl adó-
dik?

– Csapatunk az NB I A csoport-
jában az idõsebbek közé tartozik,
és bizony a hosszú partik végefelé

már csökken a koncentráció, be-
csúszik egy-egy hiba, ami pont-
vesztéshez vezet. A másik okot
abban látom, hogy a csapattagok
többsége kevés egyéni versenyen
indul el, ez ismét vezethet hibá-
hoz.

– Jövõre is az A csoportban
szeretnének játszani... Hány
pont kellene a biztos bentmara-
dáshoz?

– Természetesen bent akarunk
maradni a legjobbak között. A biz-
tos bentmaradáshoz – megítélé-
sem szerint – legalább két pont
kell. A mögöttünk álló Makó bizto-
san veri az utolsó Maróczyt, és ha
nem szerzünk két pontot, elénk
kerül. 

– Hol lehetne megszerezni az
említett a két pontot?

– Legnagyobb esélyünk a so-
ron következõ két fordulóban van
rá. Elõbb a Pénzügyõrrel, utána a
Haladással játszunk. Számításaim
szerint a Pénzügyõr ellen van na-
gyobb esélyünk a gyõzelemre. Két
döntetlen is elég lenne, de a sakk-
ban 6:6-ra játszani elég kockáza-
tos. Az utolsó két fordulóban a baj-
nokesélyes Kanizsa és Paks ellen
nem reménykedhetünk a gyõze-
lemben, de még a pontszerzésben
sem. Ellenlábasaink többször más
csapat ellen gyengébb kerettel áll-
nak ki, ellenünk a legjobbal. Meg-
tehetik, de ez nem sportszerû.

KÉT PONT BIZTOSAN KELL MÉG
A CSUTI ZALAI LEGJOBBJA AZ ESÉLYEKRÕL

Ádáz csatát vív a Zalaegerszegi Csuti Hydrocomp SK sakkcsa-
pata az NB I A csoportjában való maradásért. A megyeszékhelyiek
három pontot szereztek eddig, ami a 8. helyhez elég.  Jelenleg a 9.,
már kiesõ helyen lévõ Makót egy ponttal elõzik meg, de riválisuk a
hátra lévõ mérkõzéseket tekintve kedvezõbb pozícióban van...

– Tavalyi eredményei alapján
már láttuk, hogy Betlehem Dávid
idén is szállíthatja a jó eredménye-
ket – hangoztatta Horváth Csaba,
a klub szakmai igaztója. – A tava-
lyi évben is úgy mentünk ki a nyílt
vízi Eb-re és a vb-re, hogy korosz-
tályában jó eredményt érhet el, az
elsõ tízbe vártuk. Az Eb-n hetedik
lett,  elõrébb is végezhetett volna,
de a versenyt nagyon rosszul ren-
dezték meg.

– Mi történt?
– A pályát rosszul tûzték ki.

Jellemzõ, hogy az utolsó ver-
senynap el is maradt. Dávid 4800
méterig vezetett, de eltévedt, így
lett csak hetedik. A vb-n is történt
egy malõr, rosszul rajtolt, mire át-
verekedte magát az egész mezõ-
nyön, sok energiát pocsékolt el,
de így is harmadik lett. Az utolsó
kör kezdete elõtt a 22. helyen állt.
Innen bronzérmet szerezni min-
denképpen a bravúr kategóriájá-
ba tartozik. Dávidnak idén már si-
került nagyon jó eredményt úsz-
nia 1500 m gyorson, ezzel meg-
úszta az Európai Ifjúsági Olim-
piára a szintet. Idejével két évvel
ezelõtt nyerni lehetett ezen a tá-
von. Idén is vár rá nyílt vízi ver-
seny, szeretnénk, ha magasabb

korosztályban is, de oda is kijut-
na.

– Társai közül nemzetközi
szinten kitõl vár jó eredménye-
ket még?

– Szeretnénk elérni, hogy
Gergye Ákos az ifi Eb-n és vb-n el-
indulhasson. A vb Magyarorszá-
gon lesz. Jelenleg 200 m háton az
ifiknél a 3. helyen áll, jó lenne, ha
az Eb-szintet megúszná. Van rá
reális esély. Az elsõ kettõbe kelle-
ne beférnie a magyar csapatba,
hogy a vb-n elindulhasson. Igyek-
szünk mindent megtenni, hogy ez
sikerüljön. Akkor sem esünk két-

ségbe, ha most ez még nem jön
össze, mivel csak elsõéves ifista.
A két fiú mellett a többi verseny-
zõnkre a magyar bajnokság vár.
Jó lenne, ha minél többen döntõt
úszhatnának, és ott jó eredményt
érnének el.

– Szintén jó hír, ami már több
helyen megjelent a sajtóban,
hogy FINA-versenyek rendezé-
sére is alkalmas uszoda épül
Egerszegen? 

– Természetesen örülünk a be-
ruházásnak, miként annak is, hogy
az uszoda építése során nem ma-
radunk vízfelület nélkül. Nem kell
leállnunk, és pár év múlva nulláról
újra felépíteni az egyesületet. Szá-
munkra megnyugtató, hogy a be-
ruházás során figyelembe veszik a
sportág szakmai oldalát is.

– A klubban történtek válto-
zások, a költségvetés szem-
pontjából  milyen lehet az idei
év?

– A klub irányítása átalakult,
Belsõ Gábor, a névadó szponzo-
runk, az EuropTec vezetõje lett az
elnök.  Jómagam szakmai igazga-
tóként folytatom tovább az egye-
sületnél. Áttérve a pénzügyekre, a
ZÚK mûködése stabil, költségve-
tésünk több lábon áll. Nagy részét
az önkormányzat, aztán névadó
szponzorunk, illetve a Magyar
Úszó Szövetség biztosítja, de na-
gyon sokat köszönhetünk az itt
sportoló gyerekek szüleinek is.

BETLEHEM ÉS GERGYE „FÕSZEREPBEN”
ISMÉT JÓ ÉVET VÁRNAK AZ EGERSZEGI ÚSZÓK

Jól kezdõdött az év az EuropTec ZÚK számára. Az egerszegi
úszóklub tehetséges versenyzõje, Betlehem Dávid Szombathelyen
remekül úszva 1500 méter gyorson kiküldetési szintet teljesített a
Bakuban megrendezésre kerülõ Európai Ifjúsági Olimpiára.

Az Egerszegi KK az NB II-ben a 12 csapatos mezõnyben a baj-
nokság félidejében négy ponttal a tizenegyedik helyen szerény-
kedik.  Tamás Tamás elnök szerint a rövidesen kezdõdõ tavaszi
szezonban sem lehetnek merész álmai a csapatnak. 

VESZPRÉMIEK A BAJNOKOK
FUTSAL DIÁKOLIMPIA V–VI. KCS. ORSZÁGOS DÖNTÕJE
A hét végén került megrendezésre Zalaegerszegen a

2018/2019. tanévi Futsal Diákolimpia országos döntõje az V–VI.
korcsoportban (14–19 évesek). A háromnapos verseny a Magyar
Diáksport Szövetség (MDSZ) és a Zala Megyei Diáksport Szövet-
ség szervezésében rendezték meg.A BENTMARADÁS NAGY BRAVÚR LENNE
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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!


