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KEZDÕDIK AZ USZODAFEJLESZTÉS A BETEGEKÉRT VÉGZETT MUNKÁÉRT
AZ ELSÕ MAGYAR FÕÁPOLÓNÕ SZÜLETÉSNAPJÁN

 A Magyar Ápolási Egyesület kezdeményezésére az Országgyûlés 2014-ben nyilvánította február 19-ét, Kossuth Zsuzsanna születésének napját, a magyar ápolók napjává. Ez alkalomból tartott
ünnepséget a zalaegerszegi Szent Rafael Kórház, melyen elismerte azokat, akik szakterületükön példaértékû tevékenységet
végeztek.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara megyei szervezete az egészségügyi kar hallgatóinak javaslata alapján az „Év
Oktatója” díjat Dobosné Szuhaj
Mária Zsuzsanna gyakorlati oktatónak, a kardiológiai rehabilitá-

– AL –
Dr. Halász Gabriella fõigazgató
köszöntõjében úgy fogalmazott,
hogy Kossuth Zsuzsa munkássága közel 200 év elteltével is üzenetet hordoz és örökséget jelent
mindannyiunk számára. Február
19-e minden évben alkalom arra
is, hogy ráirányuljon a figyelem a
mai magyar ápolókra. Mint mondta, Kossuth Zsuzsanna idejében a
kórház az ápolás terepe volt, ma a
technikai dominanciájú gyógyításé. Az ápolói tevékenység specializálódott szakmává fejlõdött és tudományos alapokkal bír. Egészségügyi szakdolgozókról beszélünk ma már, hiszen nem csak a
hagyományos ápolási feladatokat
látják el, de elvégzik a komoly
technikai tudást igénylõ vizsgálatokat is. A követelményszint is
megnõtt, ugyanakkor a tudásnak
és az emberségnek ma is együtt
kell jelen lennie az ápolásban,
hangsúlyozta.
A Szent Rafael Kórház által alapított Kossuth Zsuzsanna-emléklapot hárman vehették át: Csá-

 A mintegy kilencmilliárdos beruházás a Modern Városok Program keretében
valósul meg. A munkálatok
február 18-án elkezdõdtek. A
fejlesztéssel érintett terület
a Mártírok útja–Botfy utca–
Ady utca és Göcseji út által
határolt tömböt jelenti, a jelenlegi uszoda ingatlanát.
Az építési forgalom lebonyolítására a Göcseji úton és
az Ady Endre utcában ideiglenes közúti útcsatlakozások
kerülnek létesítésre. Az építési terület megközelítése a
Göcseji útról, a kihajtás pedig az Ady Endre u. irányában történik, amellyel összefüggésben a forgalmi rend is
módosításra kerül. Az építés
ideje alatt lehetõség lesz az
Ady Endre utcáról balra kanyarodni a Göcseji út irányában, így az építési forgalom
nem terheli a belváros közlekedését. A forgalmi rend változását táblák jelzik.
Az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését
kéri.

A PÁNIK EGY GÖRCS
KRÍZISHELYZETEKRÕL A PSZICHO ESTEN
 Nap mint nap átélünk kisebb vagy nagyobb kríziseket. A vészhelyzetek egyéneket, társadalmi csoportokat egyaránt érinthetnek. Miképp reagálunk egy-egy ilyen szituációban? Mi idézi elõ a
pánikot? Baj-e, ha valaki hisztériázik, vagy éppen „lefagy” egy
váratlan helyzetben?
– pet –
Sebestyén Árpád pszichológus,
szakirányú pszichoterapeuta volt a
Pszicho Estek rendezvénysorozat
legutóbbi vendége, aki egy interaktív elõadás formájában beszélt a
vészhelyzeti viselkedés és a pánik
fõbb jellemzõirõl. Példaként elõbb
olyan egyszerû, egészen hétköznapi kríziseket említett, mint okirataink, mobiltelefonunk vagy pénz-

tárcánk elveszítése, majd munkahelyi és családi problémák, közlekedési balesetek (veronai buszbaleset), ipari katasztrófák (vörösiszap) és más, egész társadalmat
érintõ vészhelyzetek (migráció) is
szóba kerültek.
A szakértõ többek között elmondta: ha egy-egy váratlan helyzetben nem találjuk a megoldást,
vészhelyzetrõl beszélünk. Ez az
az állapot, amikor az addig begya-

korolt mintáink ellenére nem tudjuk kezelni a szituációt. Vagyis az
addigi megbirkózási stratégiáink
nem mûködnek. Ez a feszültség
(az izomfeszüléshez hasonló
megfeszült érzelmi állapot) pánikot eredményezhet. Pszichológiai
szempontból a pánik egy nagy
görcs. A negatív érzelmek miatt
bezártságot, kétségbeesést él át
valaki. A lelki tüneteken túl, természetesen fizikai tünetekkel is társul
a jelenség: szapora pulzus, légzészavar, elhúzódó esetekben (fel
nem dolgozott krízisnél) alvászavar és más pszichoszomatikus tünetek is jelentkeznek.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Léránt Ferencné, Dancs Jenõ, Dobosné Szuhaj Mária Zsuzsanna,
Konrádné Takács Judit, Stummer Anita, dr. Halász Gabriella és
Császárné Farkas Katalin

szárné Farkas Katalin, az intenzív
terápiás osztály aneszteziológus
szakasszisztense,
Léránt
Ferencné, a pulmonológia légzésfunkciós szakasszisztense valamint Stummer Anita, a II-es belgyógyászat OKJ-s ápolója.

ciós osztály gyógytornászának és
gyakorlati oktatónak adományozta.
A Magyar Ápolási Egyesület
Dicsérõ Oklevelében Konrádné
Takács Judit, a krónikus belgyógyászat szakápolója részesült.
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Közélet

FELÚJÍTJÁK

AZ ELSÕ LAKÁSHOZ JUTÓK TÁMOGATÁSÁRÓL A KASZAHÁZI JÁRDÁT
MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETET

 Az elsõ lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról szóló
rendelet megteremtette a lehetõségét a családok otthonteremtésének helyi támogatására. Az önkormányzati rendelet szerint „a
támogatás mértéke legfeljebb a felvett pénzintézeti kölcsön öszszege, de nem haladhatja meg az 1.200.000. forintot.
A támogatást vissza nem térítendõ támogatás (gyermekkedvezmény) formájában kell benyújtani, ha az igénylõ a kérelem benyújtása napján saját háztartásában kiskorú gyermekeket nevel. A

vissza nem térítendõ támogatás
összege gyermekenként 300 ezer
forint”. A támogatási szerzõdések
megkötése során merültek fel
olyan eljárási problémák, illetve
történtek olyan jogszabályi válto-

MEGÉRTEK A CSERÉRE
 Három régi buszt – két Ikarust és egy Setrát – is „nyugdíjaztak” a napokban Zalaegerszegen, helyüket Scania típusú jármûvek vették át.
A zalaegerszegi önkormányzat
fontosak tartja, hogy az állami tulajdonú Volán vállalat az idõsebb
buszokat idõrõl idõre újabb beszerzésû jármûvekkel pótolja. Ter-

szélesebb körû kiszolgálása. Ezt
szolgálja a februári buszcsere is.
Az önkormányzat és az Északnyugat-magyarországi Közlekedési
Központ (ÉNYKK) közötti, 2019.

zások, ami miatt a helyi rendelet
egyes rendelkezéseit módosították. Például az építéshatósági igazolás jogszabályváltozás folytán
megváltozott: jogerõs építési engedély helyett az egyszerû bejelentés benyújtására vonatkozó
igazolást állít ki az építésfelügyeleti hatóság.
Elõfordulhat olyan eset, amikor
az igénylõk gyermekeinek száma
eléri vagy meghaladja a négy fõt,
és a gyermekkedvezmény teljes
egészében „felemészti” a kamatmentes kölcsön összegét. Ebben
az esetben nincs kölcsöntörlesztés, hiszen nincs mit részletekben
visszafizetni, azonban nem zárható ki, hogy szerzõdésszegés esetén a támogatás teljes összegére
visszafizetési kötelezettség keletkezzen. Ebben az esetben az
igénylõk elveszítik a gyermekkedvezményre fennálló jogosultságukat. Melyek azok az esetek, ami a
támogatási szerzõdés megszegésének minõsül, ezért azonnali és
egyösszegû visszafizetési kötele-

zettséget von maga után. Az alábbiakban felsoroljuk.
A támogatás teljes összegét
azonnal vissza kell fizetni (meghatározott késedelmi kamattal),
ha az adós a támogatás igénybevételével épített vagy vásárolt lakást. Ha építés esetén az építéshatóság használatbavételre feljogosító iratának kiadása után a
vételt követõ tíz éven belül lebontja. A lakásigényének kielégítésétõl eltérõ célra hasznosítja,
vagy ajándékozással elidegeníti.
Amennyiben a támogatott valótlan adatok közlésével, jogosulatlanul jutott támogatáshoz. Ha lakásépítés esetén az építési engedélytõl oly mértékben tér el,
hogy az építésrendészeti bírságot von maga után. Amennyiben
a lakás nem a támogatott személy és kiskorú gyermeke lakhelyéül szolgál.
Az önkormányzati támogatás
célja a támogatott családok hoszszú távú zalaegerszegi letelepedésének elõsegítése.

BÍRÓSÁGI ÍTÉLET
IDÕS EMBEREKET FOSZTOTTAK KI
 Országszerte többnyire 80 évnél idõsebb embereket fosztott ki
önkormányzati dolgozónak kiadva magát az a két férfi, akit megismételt eljárásban hét-, illetve hatéves szabadságvesztésre ítélt
elsõ fokon a Zalaegerszegi Járásbíróság. Az ítéletrõl Bartalné
Mentes Judit, a törvényszék szóvivõje tájékoztatta az MTI-t.

mészetesen az arculat nem változik, a városban most forgalomba
állított buszok is illenek a flottába.
A helyi közösségi közlekedés
fenntartása ugyan komoly anyagi
terhet ró a városra, ám a zalaegerszegi önkormányzat számára kiemelt cél az utazóközönség minél

január 1-jén életbe lépett együttmûködés 5 évre szól, a város
ugyanis mindenképpen hosszabb
távra szeretett volna szerzõdni, hiszen a buszpark megújítását csakis ilyen módon, hosszabb távon lehet tervezhetõen ütemezni, illetve
realizálni.

PARKOLÓK
A PÁTERDOMBON

A másodrendû vádlott Kaposvárról indulva autóval vitte társát
kisebb településekre, ahol idõs
embereket fosztottak ki. Az elsõrendû vádlott önkormányzati dolgozónak adta ki magát, azt állítva,
hogy nyugdíj-kiegészítést ad az
önkormányzat, vagy a forgalomból
kivont 10 ezer forintos bankjegyeket ellenõrzi, de hivatkozott arra is,
hogy felmérést végez a sértettek
megtakarításairól vagy ebédszállítási igényükrõl.
A két férfi igyekezett úgy alakítani a helyzetet, hogy a sértettek
rövid idõre egyedül hagyják õket,
majd ezt kihasználva vitték el az
idõs emberek otthon tartott pén-

 Az 1,7 milliárdos infrastrukturális csomag részeként a Kaszaházi út melletti járda is megújulhat Zalaegerszegen, ahol nemrég
kezdték meg a munkálatokat.
– AL –
Balaicz Zoltán polgármester a
sajtóbejáráson elmondta: ez a
beruházássorozat az arányos városfejlesztés keretében valósul
meg, miután a 29 helyszín majd-

költségû kivitelezése hamarosan
megkezdõdhet. A Keresztury
VMK elõtti tér rekonstrukciója kerül a legtöbbe, 300 millió forintba.
Ide tartozik a sportcsarnok elõtti
tér, valamint Mátyás utca rendbetétele. Jelezte továbbá, hogy a

Cseke Tibor városüzemeltetési csoportvezetõ, Kiss Ferenc,
Balaicz Zoltán és dr. Tóth László a tájékoztatón.

nem minden egyes városrészt
érint. Kaszaházi úti járdára rátérve azt fûzte hozzá, hogy elsõ szakaszát még 2015-ben újították fel.
A mostani kivitelezés során egy
260 méter hosszúságú szakasz
átépítése folyik, a járda egészen
a buszmegállóig kap új aszfaltburkolatot. Erre 14 millió forintot
költenek. Mint mondta, az 1,7 milliárdos infrastrukturális csomag
megvalósítása a végéhez közeledik, melynek három legnagyobb

TOP-programban több helyen
fognak kerékpárutat építeni a városban, többek között a Kaszaházi úton.
Tóth László és Kiss Ferenc önkormányzati képviselõk elmondták, hogy a kaszaházi, a pózvai, a
nekeresdi lakosok, valamint az új
temetõbe látogatók közlekedésbiztonsága érdekében évek óta
szorgalmazták a járda felújítását.
Örömükre szolgál, hogy ez most
megvalósulhat.

zét. 2014 decembere és 2015 februárja között nyolc idõs embertõl
összesen több mint négymillió forintot loptak el, ebbõl az eljárás során mindössze 140 ezer forint térült meg.
A bíróság az elsõrendû vádlottat kifosztás, illetve annak kísérlete miatt, mint különösen visszaesõt, hét év börtönbüntetésre ítélte. Társa bûnsegédkén, illetve
társtettesként elkövetett kifosztás
és utóbbi kísérlete miatt, többszörös visszaesõként, hat év fegyházbüntetést kapott.
Az ítélet ellen a vádlottak és a
védõik fellebbeztek, így az nem
jogerõs.

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!

TISZTELT ADÓZÓ!
Kérjük, adója 1%-ával támogassa
a ZALAI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNYT!

Lakossági kérésnek eleget téve a Páterdombi utcában három szakaszon, összesen 65 méteren, legalább 2,20 méter
szélességben, párhuzamos parkolást szolgáló zúzott köves
sávot alakíttatott ki a zalaegerszegi önkormányzat. A parkolók
kialakítása részben a rézsût is érintette, ezért annak földmunkáit követõen azt kerti szegéllyel megtámasztották, meggátolva annak lemosódását. A létesített parkoló nagyságrendileg
10–11 személygépjármû egyszerre történõ elhelyezését szolgálja. A beruházás mintegy 2 millió forint volt.

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!

MÁRCIUS 8-ÁN, PÉNTEKEN 21.00 ÓRÁTÓL

MÖRK-KONCERT

LESZ

A VMK CAFFÉBAN.
Az együttes végigjárta már a legnagyobb magyar klubokat és
fesztiválokat a Szigettõl kezdve az A38 Hajón át a Mûvészetek Völgyéig.
A Mörk soul és funk alapokra épülõ zenét játszik, koncertjeiken
oly fontos szerepet játszó szabad improvizációban, merész keveredésben jelennek meg egymással látszólagos ellentétben lévõ stílusok (funk, pop, jazz, rock, noise, breakbeat, reggae, folk), ötvözve
mindezt egy jó adag humorral és öniróniával.
Ezúttal a The Death of Mörk címû EP bemutatójára invitálják rajongókat.

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban N Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. N Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes N Felelõs szerkesztõ:
Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra NSzerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 N Telefon/fax/üzenetrögz.:
(92) 599-353 N PR–marketing: Molnár Lászlóné 30/720-5734 • Szeglet Matild 20/336-0450 N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Budapest N Felelõs vezetõ: Lõrincz
Endre ügyvezetõ N E-mail: info@zalamedia.hu NISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
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Aktuális

FIDESZ: KÖZGYÛLÉS UTÁN EMELIK AZ ÁPOLÓK BÉRÉT

 A képviselõ-testület legfontosabb döntéseirõl számolt be sajtó- liárd forint, melynek fedezetét állatájékoztatóján dr. Tóth László, a Fidesz-KDNP frakcióvezetõje és mi és önkormányzati forrásokból
kell megteremteni.
Makovecz Tamás, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottMakovecz Tamás a humánigazság vezetõje.
gatási terület költségvetésérõl
Elhangzott: a közgyûlés több pott forrásokat. Szólt az Elena- szólt, a szociális kiadásoktól a közmint 43 milliárd forintos fõösszeg- programról is, melynek keretében oktatási intézményeken keresztül
gel fogadta el az idei évi költségve- Zalaegerszeg 10 milliárdos ösz- az önálló kulturális egyesületekig.
tést, amit dr. Tóth László stabilnak, szeghez jut, ennek keretében 15 A sportkoncepció alapján 35 zalakiegyensúlyozottnak és megalapo- épület felújítása, energiahatékony- egerszegi sportegyesület kap tázottnak tart. Mint fogalmazott, biz- ságának javítása történik meg.
mogatást, és több mint 30 kisebb
tosítja a város hosszú távú fejleszZalaegerszeg infrastrukturális egyesület is, fõleg a rendezvényeik
tését, valamint a lakosság környe- állapotának felújítása érdekében a támogatására. Húsz egyesületet
zetének komfortosabbá tételét Kü- közgyûlés 15 éves középtávú és húsz városi rendezvényt is tálön kiemelte a Modern Városok szakmai koncepciót fogadott el mogat az önkormányzat. Továbbra
Program keretében a Hevesi Sán- utak, járdák, közmûvek felújításá- is mûködik a szakképzési ösztöndor Színház, az elõtte való tér fel- ra. A városban 215 kilométer hosz- díjrendszer, és bár a város már
újítását, valamint az MMIK helyén szúságú belterületi közút, és 225 nem fenntartója a közoktatási infelépülõ négycsillagos üzleti és kilométer járda és gyalogút van. A tézményeknek, a városi büdzsébõl
konferenciahotel tervezésére ka- felújítások összköltsége 55 mil- jut az iskoláknak is támogatás.

MSZP: DÖNTÉSEKRÕL
 A több mint 43 milliárd forintos városi költségvetési fõösszeg
nagyon magas, tartalmazza az EU-tól kapott TOP-programok, valamint a kormánytól kapott Modern Városok Programja forrásait
is, ami a város számlájára már megérkezett – fogalmazott Kiss
Ferenc, az MSZP önkormányzati képviselõje.
Hozzátette: évek múlva derül
ki, hogy a város jól költötte-e el a
kapott pénzt, mennyire javult az
infrastruktúra, a közlekedés helyzete, élhetõbbé vált-e Zalaegerszeg, és mennyire jelent nagyobb
terhet a tervezett fejlesztések mûködtetése. Az idei évi költségvetést elemezve megállapította,
hogy kevesebb jut a szociális

ágazatra, például lakásfenntartási
támogatásra, szociális krízisalapra, segélyezésre. Mindezek ellenére a költségvetés egyensúlya
rendben van, mondta, majd jelezte, hol vannak hiányosságok és
fejlesztési elmaradások. Példákat
sorolt: a Kaszaházi úti járda, a
Dózsa-iskola energetikai felújítása, tornaterme, a Vásártéri utca

kátyúzása, az új temetõnél autóbuszöböl és buszváró építése, a
kaszaházi Malom-tó rendbetétele.
Kiss Ferenc elmondta, Paksy
Zoltán képviselõtársával együtt
elõterjesztést nyújtottak be az úgynevezett „rabszolgatörvény” alkalmazásáról, de javaslatukat a többség elutasította, ezzel elfogadták a
törvényt. Ugyanakkor a közgyûlés
azt ajánlja a cégvezetõknek, hogy
ne éljenek a 400 óra túlóra-lehetõséggel, de engedélyezzék, ha valamelyik munkavállaló többet akar
dolgozni és keresni.
Beszámolt arról is, hogy kérte
az önkormányzatot, folytasson tárgyalásokat a volt ruhagyár körül kialakult áldatlan állapotok felszámolására.

VIGH LÁSZLÓ NEMCSAK VIRÁGOT HOZOTT

 A kormány az elkövetkezõ
négy évben újabb 72 százalékkal növeli az ápolók bérét – közölte Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos a
zalaegerszegi Szent Rafael Kórház neurológiai osztályán tartott sajtótájékoztatóján, ahol fehér szegfûvel és süteménnyel
köszöntötte nõvéreket az ápolók napján.
– AL –
Mint mondta, ez a jelképes
gesztus az ország valamennyi nõvérének szól. De nem elég a tisztelgés, tisztes bérekre is szükség
van. Az ápolók megbecsülése
ugyanis nemzetgazdasági érdek,
hiszen gondos munkájuknak köszönhetõen a betegek mihamarabb visszatérhetnek a munka világába. Hangsúlyozta, hogy az
egészségügyi szakdolgozók anyagi megbecsülése érdekében soha
ilyen jelentõs lépesek nem történtek, mint a nemzeti kormány alatt.
Az egészségügyi dolgozók átfogó

béremelése 2016-ban kezdõdött
26,5 százalékos béremeléssel. Ez
2017-ben 12 százalékos, majd
2018-ban 8 százalékos béremeléssel folytatódott.
Mint fogalmazott, az eredetileg
novemberre tervezett újabb 8 százalékos béremelést elõrehozzák
júliusra. 2020 januárjától 14 százalékkal, novemberben újabb 20
százalékkal emelik a bért, 2022 januárjától pedig újabb 30 százalék-

kal. A béremelés mintegy 83 ezer
egészségügyi szakdolgozót (ápolót, szakápolót, diplomás ápolót,
asszisztenst, szakasszisztenst,
szülésznõt, dietetikust, gyógytornászt, védõnõt, valamint nem
egészségügyi fõiskolai végzettséggel rendelkezõ dolgozót) érint.
Az intézkedés nyomán kitûnik,
hogy 2016 és 2022 között átlagosan 163 százalékkal emelkedik a
szakdolgozók bére.

FELHÍVÁS ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI
ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉRE
 Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 2017. április 13-i ülésén együttmûködési megállapodást
kötött a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvánnyal a zalaegerszegi felsõokta-

A PÁNIK EGY GÖRCS
KRÍZISHELYZETEKRÕL A PSZICHO ESTEN
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az egyéni pánikot egyéni szinten, a tömegpánikot pedig az úgynevezett krízisintervenciós eljárásokkal kezelik. (Ez történt például
a vörösiszap-katasztrófa, vagy a
veronai buszbaleset esetében is).
Hogyan zajlik egy lelki elsõsegély? Sebestyén Árpád mindenekelõtt elárulta: a legfontosabb lépés
az egyénnel való kapcsolatfelvétel. És lehetõleg ne azt kérdezzük
az illetõtõl, hogy „hogy van”. Nyilván rosszul. Inkább azt tudakoljuk
meg, hogy mire van szüksége,
vagy meséljük el neki, mik a lehetõségei az adott helyzetben. Ha az
illetõ magánál van és reagál, az jó.
Viszont elõfordulhat olyan sokkos
állapot, mikor nincs reakció, nincs
válasz. Ilyenkor az érintés jöhet
szóba, mint kommunikációs eszköz. Célszerû valahonnan az
egyén nevét is megtudakolni, mert
a tapasztalatok szerint az emberek arra még sokkos állapotban is
reagálnak.

tani, hogy a krízist átélt emberek
hasznosnak érezzék magukat. Ez
különösen fontos olyan helyzetben,
ahol például tömeg van. (Néha egy
pakli kártya órákra is le tudja kötni a
dühös férfiakat.) Az is gyakori jelenség, hogy a váratlan és ismeretlen
helyzetekben „lefagy” valaki. A pszichológus szerint ez természetes
dolog, nem kell szégyellni. Ez is arra vezethetõ vissza, hogy a tanult
és bevált mintáink az adott esetben
nem mûködnek.
Fontos a krízisen átesettek utólagos terápiája, vagyis a feldolgozás folyamata. Az egyének itt is
különbözõképpen reagálhatnak;
van, aki lassabban, van, aki gyorsabban halad. Van, aki szívesen
beszél róla, mások inkább elfojtják

az emlékeket. A feldolgozást nem
szabad siettetni, vagyis az rendjén
van, ha valaki egy darabig „krízisben van”. A lényeg, hogy ezt az illetõ tudja kimondani és elfogadni.
A feldolgozatlan krízis hosszú távon újabb pánikot és más pszichés zavarokat, egészségügyi
problémákat is okozhat. A katasztrófa helyszínén végzett lelki elsõsegélyen túl, ezért mindenképpen
érdemes utána is szakember segítségét kérni.
A Pszicho Esten az is kiderült,
hogy a világ elsõ jegyzett krízisintervencióját egy magyar szakember, Lengyel Árpád végezte. 1912ben ugyanis õ látta el a Carpathia
mentõhajó orvosaként a Titanic
hajókatasztrófa túlélõit.

VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAI:
z 2019.03.04-én 14.00 OKJ-s GÉPKEZELÕ
az alábbi szakma irányokban:
– Targoncavezetõ E-000883/2014/A001;
– Emelõgépkezelõ (kivéve targonca) E-000883/2014/A003;
– Földmunka,-rakodó -és szállítógépkezelõ E-000883/2014/A002;
– Útépítõ,- és karbantartógép E-000883/2014/A004;
– Energiaátalakító-berendezés kezelõje E-000883/2014/0005;
– Építési anyagelõkészítõ gép kezelõje E-000883/2014/A006;
– Alapozás, közmû és fenntartási -gép kezelõ E-000883/2014/007;
z 2019.03.18-án 13:00 GKI Teherautóvezetõ és Autóbuszvezetõ;
(jelentkezési határidõ: 2019.03.07., vizsga. 2019.03.23.)
Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás és szaktanfolyami képzéseinkre:
– („A, B, C, D, CE, BE”) e-learning elméleti képzéssel!
– TAXIvezetõ, személygépkocsis személyszállító; közúti árufuvarozó, TAXI és
személygépkocsis személyszállító vállalkozó

KEDVEZÕ ÁRAKON! MEGYEKÁRTYÁRA KEDVEZMÉNY!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! *Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

A katasztrófahelyzet sokakból
hisztériát, dühöt, agressziót is kiválthat. Ezt egy bizonyos szintig hagyni
kell, illetve annyit lehet jelezni az
egyén felé, hogy itt vagyunk, segítünk, ha kéri. Haragnál, agresszív
viselkedésnél viszont a terapeuták
igyekeznek ezeket az energiákat
valami pozitív cselekvésbe átfordí-

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
Felnõttképzési eng.sz: E-000883/2014
JÓ ÚTON EGY JOBB ÁLLÁS FELÉ!
Sikeres GKI-vizsga esetén (CE kategóriával) fix munkahelyet
és biztos megélhetést ajánlunk!
www.gartner.hu
92/506-141 • 30/939-4769

tási intézményekben tanuló hallgatóknak adható felsõoktatási ösztöndíj támogatás biztosításáról, melyhez az anyagi forrást továbbra is ZMJV Önkormányzata biztosítja.
A Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány a mai nappal pályázati felhívást tesz közzé felsõoktatási ösztöndíj támogatás elnyerésére.
A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót a mintatantervben meghatározott képzési idõig,
de legkésõbb az attól számított egy évig illeti meg. A tanulmányi idõbe nem számítanak bele a külföldön végzett tanulmányok, valamint a hivatalosan igazolt rendkívüli események (így különösen
betegség, baleset) miatti halasztás idõszakai.
A pályázók köre:
felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a
a) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkezõ nappali tagozatos hallgató, aki a Pannon
Egyetem Mérnöki Kar Zalaegerszegi Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézetében mûszaki mérnök képzésen az elsõ diploma megszerzése érdekében BSc/BA képzésben
végzi tanulmányait,
b) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkezõ nappali tagozatos hallgató, aki Zalaegerszeg város közigazgatási területén mûködõ, bármely államilag elismert felsõoktatási intézményben (BGE GKZ, PTE ETK ZKK) az elsõ diploma megszerzése érdekében BSc/BA,
vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait.
Az ösztöndíj mértéke, folyósítása:
• A pályázók köre a) pontjában meghatározott esetben max. 15.000 Ft/hó
• A pályázók köre b) pontjában meghatározott esetben min. 5.000 Ft/hó
A felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév szeptember 1–január 31. közötti 5 hónapjára, valamint a II. félév február 1–június 30. közötti 5 hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy összegben kerül sor a döntést követõ hónap 15. napjáig.
Az ösztöndíj igénylése:
• A felhívás a felsõoktatási ösztöndíj igénylésére félévenként kerül meghirdetésre, ennek alapján az ösztöndíjat félévenként kell megpályázni.
•

A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók jelen pályázat kiírását követõen a 2019. február
25–március 14. közötti idõszakban nyújthatják be kérelmüket a Zalaegerszeg Felsõfokú
Oktatásáért Közalapítványhoz. A postai úton feladott kérelmek esetében a feladás dátuma
a mérvadó, így a pályázatot legkésõbb március 14-én postára kell adni. A pályázati kiírás közzétételét megelõzõen és a kérelmek benyújtási határidejét követõen beadott kérelmek elutasításra kerülnek.

•

A pályázók köre (a) és (b) pontjában meghatározott hallgatók formanyomtatványon nyújthatják be kérelmüket, melyhez csatolni kell a felsõoktatási intézmény által kiállított, a kérelem benyújtásakor érvényes hallgatói jogviszony igazolást, az elõzõ félévrõl a lezárt leckekönyv hiteles másolatát.

A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány
Karrier irodáiba kell eljuttatni postán vagy személyesen
hétfõ–csütörtök 8.00–16.30 óra között
péntek
8.00–14.00 óra között
Landorhegyi u. 33. (hétfõ, szerda, péntek) és Gasparich M. u. 18/A (kedd, csütörtök)
Információ kérhetõ a karrier@zalaegerszeg.hu e-mail-címen, illetve Facebook-oldalunkon is.
A formanyomtatvány letölthetõ a Közalapítvány honlapjáról az alábbi elérhetõségen:
http://zfok.zalaegerszeg.hu/karrier-iroda/osztondijak
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PORTRÉK, TÖRTÉNETEK, VIZUÁLIS TRÜKKÖK
BORSOS ZOLTÁN FOTÓI AZ APÁCZAIBAN

 Analóg géet használ, mert annak sikerében ott rejlik a kockázat
izgalma. Érdeklik a portrék mögött meghúzódó történetek, vagy
az épületek, növények formavilága és azok tükrözõdési lehetõségei.
– pP –

Központ galériájában. Az alkotóval
a megnyitó elõtt beszélgettünk; a
tárlatrendezés utolsó mozzanatai közben.
Már a „Famous last words”
címet viselõ kiállítás installációja is izgalmas, hiszen a
különbözõ méretû fotók zömét kifeszített, párhuzamos
zsinórokra csíptette a mûvész. Mint meséli, az ötletet
a Páterdombon mûködõ
D'Clinic Studios rezidenciaprogram egyik alkotójától
„kölcsönözte”. A kiállítótér
két oldalán „lebegõ” fotók
méret és téma szempontjából egymás tükörképei –
mondja az alkotó.
A tükrözõdés amúgy is fontos most, hiszen a fotók egy
részén épületek struktúrája,
növények formavilága, minBorsos Zoltán amatõr fotográ- tázata jelenik meg; egy képben isfusnak a napokban nyílt tárlata a métlõdve. Bár Borsos Zoltán kizákertvárosi Apáczai Mûvelõdési rólag analóg fényképezõgépet

fotókat szereti egy alapvetõen digitális világban?
– Sokkal õszintébb és improvizatívabb ez a technika. Nagyobb
benne a kockázat is, hiszen nem
biztos, hogy sikerül a kép. Nincs
mód arra, hogy visszanézzük, töröljük, újrafotózzuk. Csak egy esély
van, és az eredmény majd pár hét
múlva derül ki – mondja.
Borsos Zoltán képei között
portrékat, sõt hátulról fotózott alakokat is találunk, különféle környe-

 Az eddigiektõl kicsit eltérõ
repertoárral várja ebben az esztendõben a közönséget az
Egerszegi Páholy. A Városi
Hangverseny- és
Kiállítóteremben megrendezésre kerülõ estek részleteirõl a
szervezõk tájékoztatták a sajtót.

LIPTAIÉK, NÁNÁSIÉK, D. TÓTHÉK

– pet –
Mint azt Flaisz Gergõ, a
Keresztury VMK igazgatója elöljáróban elmondta: a korábbiakhoz
képest rendhagyó lesz az év, hiszen elsõsorban párok (házas-

BÁBJÁTÉK A SZEXRÕL, VIRÁGNYELVEN

– pP –
Persze az ember agya elég
gyorsan átáll arra a bizonyos „virágnyelvre”, és nem kell Googlekeresés ahhoz, hogy pontosan értsük, hogy mi is történik például akkor, amikor az „aranymadár berepül az aranyfészekbe”. A teregetés
szó pedig ezentúl új asszociáció-

kalmas ruhateregetésre, ha Éva
stabilizálja). Évának viszont kevesebb cérna jutott, ezért lába között
lett egy rés.
Na, ez utóbbi épségére bizony
illett vigyázni egy falusi leánynak.
Böske azonban már élete elsõ bálján hagyja, hogy madár szálljon az
aranyfészkére. Rá is kap a szerelem ízére olyannyira, hogy õ lesz a

A szexualitás körül forgó elõadások mindig hordoznak magukban némi veszélyt, mert ez az a
téma, amin nagyon el lehet
csúszni. Lehetne túl zavarba ejtõ,
túl közönséges, vagy obszcén, de
Fabók Mancsiék produkciója
egyik sem. Pont annyi utalgatás,
kiszólogatás (a közönség felé is),
nyelvi humor, helyzetkomikum
van benne, ami nagyon szórakoztatóvá, pörgõssé teszi az elõadást.
A díszlet (kiteregetett ruhák), a
zenék, a bábok és egyéb kellékek
komplex használata pedig nagyon
látványos és életszerû játékot
eredményeznek. Nincs az a prûd
erkölcscsõsz, akinek ne csalna
mosolyt az arcára.

KÖZISMERT HÁZAS- ÉS TESTVÉRPÁROK AZ IDEI PÁHOLYBAN

vagy testvérpárok) érkeznek, és
leginkább a média világából válogatták a meghívott vendégeket.
Akikkel továbbra is Buza Beáta
beszélget majd.
Ami a részleteket illeti, Takács
Kata, a hangversenyterem mûvészeti titkára elárulta: február végén
Liptai Klaudia televíziós személyiség és férje, Pataki Ádám cukrászmester érkezik, a nyári szünet elõtt
Ördög Nóra mûsorvezetõ és férje,
Nánási Pál fotómûvész lesz a vendég, õsszel pedig egy testvérpárral, vagyis D. Tóth Kriszta és D.
Tóth András újságírókkal folytatódik a show, az évadot pedig Pataki Ági exmodell, filmproducer zárja. (Szerették volna, ha Pataki Ági
is férjével, Kovács Gábor producerrel érkezik, ám õ nem vállalta a
fellépést.)
Az, hogy most elsõsorban a
média és nem az elõadó-mûvészet területérõl érkeznek a vendégek, nem volt teljesen tudatos
döntés, részint így alakult. Azonban kíváncsiak rá, hogy a közönség hogyan reagál a dologra; az
elõrejelzések szerint van igény az
ehhez hasonló, „beszélgetõs estekre” is, ahol nem kerül sor
egyéb produkcióra. Flaisz Gergõ
úgy látja, hogy nem árt az érdeklõdést „frissen tartani” abból a
szempontból sem, hogy esetleg
olyan embereket is bevonzzanak
a hangversenyterembe, akik ko-

rábban nem jártak még oda. és a velük történt érdekességek
Emellett persze szeretnék meg- kerülnek szóba az esteken.
tartani a Páholy törzsközönségét
A rendezvény célja a szórakoz-

is. Jövõre pedig nem kizárt, hogy
újra az elõadó-mûvészeti vonal
kerül fókuszba.
Az Egerszegi Páholy háziaszszonya, Buza Beáta hozzátette:
mikor az idei koncepción gondolkodtak, ötletül szolgált a 2018-ra
meghirdetett Családok éve eseménysorozat. Így most fõleg olyan,
a médiában dolgozó hírességeket
hívtak, akik házaspárok, vagy testvérpárok és mindannyian családosok is. Elsõsorban az õ munkásságuk, hobbijaik, mindennapi életük

tatáson túl az, hogy a vendégeket,
mint hétköznapi embereket is
megismerhesse kicsit a közönség.
Így a nyitottság és a közvetlenség
is fontos eleme lesz a programnak.
A sajtótájékoztatón Takács Kata a hangversenyterem két tavaszváró programjára is felhívta a figyelmet: március elsején Vigh
Andrea hárfamûvész, március
27-én pedig a zalaegerszegi Nauratyill Zita orgonamûvész koncertjére kerül sor.

AMIKOR NÉPTÁNCOT JÁRNAK

hetett érni, megbotránkoztatás nélkül. A párkeresés fontos momentuma volt, hiszen sokat elárult a férfirõl és a nõrõl. Volt idõ tánc közben
megérezni, hogy tudunk-e együttmûködni a másik emberrel. Milyen
az a férfi, tud-e vezetni, figyel-e a
nõre, milyen erõsek a mozdulatai,
biztonságot nyújt-e, jól esik-e a közelsége. És mindez fordítva is igaz.
A nõ le tudja-e követni a férfit, vagy
másfelé kacsingat közben. Vezetés
és a követés egyaránt fontos a
táncban is és az életben is.
A mezõségi táncban a férfi az
oszlop, a nõ pedig díszíti, feltölti
élettel az egészet, ott forog állandóan körülötte, ettõl lesz izgalmas,
lüktetõ a tánc. Aki megnõsült, az
már mással nem táncolt, csak a feleségével. Akár 50 évig járták
ugyanazt a táncot és kialakult a
saját táncuk, mint egy népmûvészeti alkotás, két ember közös alkotása. És amikor az idõsek néha
táncolnak, elfelejtik, hol fáj és úgy
ropják, mint fiatalon. Újra élik a régi erõt, energiát, mindez erõs feltöltõ hatású. A gyerekek pedig belenõttek a táncba, mint a járásba.
A tánc rendezte az embereket. Sokan mondták, hogy milyen szépen
táncolunk a férjemmel. Elõször
nem értettem, mire értik, aztán rájöttem, hogy azt az örömöt és kapcsot látják, ami kettõnk között van,
és amit a táncunk másoknak is
megmutat.

KÖZÖSSÉGTEREMTÕ ERÕ, SZÍNPADI PRODUKCIÓ
kat kelt (most majdnem azt írtam,
hogy gerjeszt) azokban, akik részt
vettek a Griff Bábszínházban megrendezésre kerülõ Esti Mese Felnõtteknek sorozat legutóbbi elõadásán.
Ezúttal Fabók Mancsi Bábszínháza vendégeskedett Zalaegerszegen, vagyis Fabók Mariann színész, rendezõ és férje, Keresztes
Nagy Árpád színész pajzán népi
históriákra épülõ bábelõadását láthatták a nézõk. Az Azért a kis bolondságért címû vásári vígjáték afféle humoros szerelmi „kiokosító”,
ám közben egy „csiklandós vérû”
lány, Böske életét (és tulajdonképpen tragédiáját) meséli el.
Elõbb azonban vissza kellett
ugrani kicsit Ádámhoz és Évához,
hogy tisztában legyünk néhány
alapfogalommal, meg a férfiak és
nõk közötti legalapvetõbb különbség okával. Nincs itt kérem semmiféle oldalborda! Isten külön varrta meg Ádámot és Évát, csakhogy
Ádámnál csípõ alatt kicsit hoszszabbra sikeredett a cérna (épp al-

ját történeteiket is hozzátegyék a
látottakhoz. De egy kicsit az elmagányosodott nagyvárosi létet is
megjelenítik. A fotók egy része
ugyanis Budapesten készült.
A Famous last words sorozat
350 fotójából most 65–70 kép került kiállításra. Az alkotó azt mondja, ez a tárlat egy korszak lezárása
is egyúttal. Úgy érzi, hogy az elmúlt években – a kísérletezés, útkeresés közben – talán túlságosan
is hagyta magát befolyásolódni
más mûvészek munkái által. A jövõben viszont lazábban, ösztönösebben szeretne dolgozni. Kíváncsi arra, hogy milyen képek születnek akkor, ha csak saját belsõ
hangjára hallgat.
Az Apáczaiban MK-ban látható
kiállítást – mely március 14-ig látogatható – Nadrai Róbert zenész
nyitotta meg.

használ, az elõhívás után digitális
formában kapja meg a képeit, amiken még végez utómunkát. A tükrözések is ekkor készülnek, bár, mint
meséli, már a fotózás pillanatában
tudja, hogy melyik épület, falevél
vagy virág alkalmas arra, hogy tükrözõdve váljon egy teljes képpé. Így
ez tudatos választás eredménye.
Az érdekli, hogy egy hétköznapi
formából hogy lehet vizuális élményt, trükköt készíteni.
Hogy miért éppen az analóg

SZERELMI KIOKOSÍTÓ FELNÕTTEKNEK
 Néha a felnõttekre is ráfér némi szexuális felvilágosítás, mert
tuti, hogy nem mindenki figyelt eléggé bioszórán, vagy amikor
Ádámról és Éváról tanultunk. Az is eléggé valószínû, hogy a népdalokban, népmesékben rejlõ pajzán jelentéstartalomra sem gondolunk túl sokat a dolgos hétköznapokon.

zetben. Itt a véletlenszerûséget és
a konceptualista képalkotást szerette volna egymáshoz közelíteni.
Random pillanatok és beállított képek egyaránt vannak.
– A portréim hasonló módon
vannak megkomponálva, ám
mindegyik más-más történetet
mesél el. A fotók az elmúlt két év
utazásainak eredményei, és nagyon sok inspiráció, élmény ért ezalatt az idõ alatt. A mostani tárlat
tulajdonképpen ezeknek az összefoglalása. A portrén szereplõ arcok
között ismerõseim is vannak, de
idegenek is, akik beleegyeztek,
hogy kép készüljön róluk. A hátulról fotózott emberek pedig a környezetükkel együtt érdekesek. Hiszen itt nem az arcra koncentrálunk, hanem az egészre; a környezeti háttérre, fényekre. Ezek a képek arra is jók, hogy a nézõk a sa-

 Táncházba várta az érdeklõdõket a Tarsoly Erdélyi Mezõségért
Egyesület. A Gazdasági Fõiskola adott otthont a programnak,
ahol egy rövid elõadás szólt a néptánc lelkületérõl is. Az élõzenét
legkapósabb lány a faluban. Sok- a szamosújvári (Erdély) Ördöngös Zenekar szolgáltatta.
szor fel is csendül az elõadás solom, hogy itt Zalaegerszegen és a
rán a „félre gatya, pendely” refrénû – b. k. –
környékén lenne igény erre, fõleg a
dal.
A néptánc, mint szórakozási for- középkorosztály részérõl.
Böske, a sok hancúrozás után
– Nem mûvi az egykori sponmuszájból – és némi hazugság ré- ma és közösségteremtõ erõ,
vén – a falu kapzsi, öreg aggle- szemben a színpadi produkcióval. tán közösségi szórakozást isgényének felesége lesz. Akinek Ezt az egykor volt funkciót szeret- meretlenekkel megpróbálni?
– Valóban nagyon hiányzik a
persze az aranymadara már nincs né újraéleszteni a szervezõ egyeéppen aktív állapotban..., így a sület, hacsak néhány este erejéig
lány más ágyában keresi a bol- is. Egyelõre pályázati támogatásdogságot. Ebbõl gyermekei is szü- sal (EMMI, Csoóri Sándor Alap),
letnek, de férje nem tudja meg, tudják biztosítani ezt a lehetõséhogy mástól vannak az utódok. get, és a folytatásban reménykedNagy ugrás van a történetben, hi- nek. Az est háziasszonyával, Nagy
szen a fiatal lányt egyszer csak a Annamáriával beszélgettünk.
– Szamosújvárról származom,
házasságban csúnyán megráncosodott, életét gyónni készülõ öreg- ahol még az esküvõk és családi
asszonyként látjuk viszont. Nyil- ünnepek alkalmával néptáncot járván nem volt boldog élete. Tapasz- nak. Amikor 9 éve idekerültem Zatalata viszont annál több van; így lába, ezt hiányoltam, és szeretném
elfogadjuk tõle azt a dédanyai megmutatni, hogy milyen örömforjótanácsot, hogy a háromlábú szé- rás lehet ez a tánc. A magyar népket kell keresni. Vagyis azt a férfit, tánc nagyon szép, sokan táncolják
aki nemcsak testi, hanem szellemi is a világon. Mi meg nem használés lelki kielégülést is nyújt. Ettõl juk ki ezt az örökséget, melyet õselesz ugyanis stabil a kapcsolat. ink találtak ki és csiszolták évszázadokon keresztül. Azt tapasztaAmi neki nem adatott meg.

közösség, ami jelenleg nincs. Az
elsõ táncház alkalmával muszáj
volt sok embert megszólítanom,
aztán örömmel látom, hogy barátságok kovácsolódnak a táncnak
köszönhetõen.
– A férfi-nõi szerepekrõl is
szó esett a néptánc kapcsán.
– Régen a néptánc volt a fiatalság egyetlen szórakozása és egyben az ismerkedés egy sajátságos
formája. Fizikailag egymáshoz le-
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Városháza

ÁPOLÓT/GONDOZÓT

KERESNEK

A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK GONDOZÓHÁZA
(ZALAEGERSZEG, LANDORHEGYI U. 13/A)

FELVÉTELT HIRDET
HATÁROZATLAN IDÕRE

1 FÕ ÁPOLÓ/GONDOZÓ

2019. MÁRCIUS 1-IG
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.

HAGYOMÁNY-MESTERSÉG-JÖVÕ – A BSZC Nádudvari Népi
Képzõmûvészeti Szakközépiskola kiállítása (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

2019. MÁRCIUS 1. 18 ÓRA

SZÍVEM ROKONAI – Egy természetfotós legkedvesebb képei
(Keresztury Dezsõ VMK)

2019. MÁRCIUS 1. 19 ÓRA

VIGH ANDREA hárfamûvész hangversenye (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

2019. MÁRCIUS 2. 9.00–12.00 ÓRA TÉLI MADÁRGYÛRÛZÉS Botfán (Mindszenty Ifjúsági Ház)

TAKARÍTÓNÕT

KERESNEK

A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK GONDOZÓHÁZA
(ZALAEGERSZEG, LANDORHEGYI U. 13/A)

BABA-MAMA BÖRZE (Apáczai MK)

2019. MÁRCIUS 4-IG

MEGMUTATOM MAGAM! – Az ezerarcú „övegesi közösség”
címû kiállítás (József Attila Városi Tagkönyvtár)

2019. MÁRCIUS 11-IG

FAMOUS LAST WORDS – kiállítás Borsos Zoltán fotográfiáiból

2019. MÁRCIUS 26-IG

FELVÉTELT HIRDET
HATÁROZATLAN IDÕRE

2019. MÁRCIUS 2. 9–13 ÓRA

VITRINKIÁLLÍTÁS: Múltidézõ kincseim – Minden, ami kézimunka…. 1880–1945 évek – Hercig Marianna gyûjteménye

1 FÕ TAKARÍTÓNÕI MUNKAKÖRBE.

(Gébárti Kézmûvesek Háza)

JELENTKEZNI ÖNÉLETRAJZZAL az intézményben lehet személyesen vagy a gondozohaz@
gkzalaegerszeg.hu e-mail-címen.

2019. MÁRCIUS 8-IG

Az állásról bõvebb információ kérhetõ az intézmény vezetõjétõl dr. Halász Erzsébettõl a 92/511-342,
illetve a 30/848-2765-ös telefonszámon vagy személyesen.

2019. MÁRCIUS 5. 16.30 ÓRA

FARSANGI FELVONULÁS a belvárosban

2019. MÁRCIUS 5. 18 ÓRA

VILÁGJÁRÓ programsorozat: Szíria (Keresztury VMK)

209. MÁRCIUS 6.

PSZICHO ESTEK: Együtt élni egy nárcisztikussal (Keresztury

NÉGYSZÖGLETÛ KEREK KIÁLLÍTÁS Lázár Ervin emlékére
(Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)

VMK)

Városi

ÚTLEZÁRÁS

Farsang
IDÕPONT:
2019. MÁRCIUS 5. (KEDD)
HELYSZÍN:
DÍSZ TÉR, BELVÁROS

2019. MÁRCIUS 5-ÉN
(kedd) 16.30-tól 17.15-ig
a Városi Farsang miatt
LEZÁRJÁK
a Kossuth utca
Posta–Csány tér közti
szakaszát.
A jelzett idõpontban az
Északnyugat-Magyarországi
Közlekedési Központ Zrt.
járatai terelõúton közlekednek.
Az útzár a felvonulást követõen
fokozatosan kerül feloldásra.

TERVEZETT PROGRAM:

PROGRAMOK

15.00 óra JÓTÉKONYSÁGI FÁNKVÁSÁR
a Díszpinty Gasztro Bár teraszán

 A Városi Hangverseny- és Kiállítóterem néhány márciusi programjára hívja fel a figyelmet.

15.30 óra FARSANGI GYÜLEKEZÕ a Dísz téren
16.30 óra FARSANGI FELVONULÁS
17.15 óra JELMEZVERSENY EREDMÉNYHIRDETÉSE
a Díszpinty Gasztro Bár teraszán
A felvonulás útvonala:
A felvonuláshoz az Európa téren sorakozunk fel és a Posta
elõtt vonulunk ki a Kossuth utcára. Innen indul a menet a
Kossuth utcai gyógyszertárig, majd onnan vissza Dísz térre.
Kérjük az intézményeket, a közösségeket, hogy 2019. február 25.
napjáig a nagycsaladosok.zeg@gmail.com e-mail-címen az
alábbiakat szíveskedjenek jelezni:
• Melyik intézmény diákjai, óvodásai, melyik közösség tagjai
vonulnak fel
• Hány fõvel vonulnak fel
Kérjük a felvonulókat, hogy idõben sorakozzanak fel, hogy
pontosan 16.30 órakor elindulhasson menet.
A rendezvény kizárólag extrém idõjárás (erõs havazás, nagy esõ)
esetén marad el.

Március 13-án a JazzSzerdában
az egyik legsikeresebb hazai jazzformáció, a Sárik Péter Trió koncertezik Berki Tamás jazzikonnal
kiegészülve.
Március 14-én Németh János
Kossuth-díjas keramikusmûvész, a
nemzet mûvésze 85. születésnapja
alkalmából jubileumi tárlat nyílik,
melyen eddig ki nem állított munkák, rajzok, fotók is láthatók lesznek, valamint tárlatvezetésre is sor
kerül.
Március 27-én az Orgonabérlet
idei évadzáró hangversenyén a zalaegerszegi születésû, az oroszországi nemzetközi orgonaverseny
gyõztese, a jelenleg berlini ösztöndíjas Nauratyll Zita orgonamûvész
koncertjére várják az érdeklõdõket.

2019. MÁRCIUS 8. 20 ÓRA

MÖRK-koncert (Keresztury VMK)

2019. MÁRCIUS 9.

TAVASZI RAJZFILMNAP (Art mozi)

2019. MÁRCIUS 9. 19 ÓRA

OMEGA Tûzvihar-koncert (Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)

2019. MÁRCIUS 10.

BABA-EXPO (Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)

2019. MÁRCIUS 10.

NYITOTT MÛHELYGALÉRIÁK NAPJA (Gébárti Kézmûvesek
Háza)

2019. MÁRCIUS 13. 14 ÓRA

KOSSUTH KATONÁJA LESZEK... – történelmi, honismereti
vetélkedõ (Apáczai MK)

2019. MÁRCIUS 13. 19 ÓRA

JAZZSZERDA 2018/19 – Sárik Péter Trió feat. Berki Tamás
(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

2019. MÁRCIUS 14. 17 ÓRA

NÉMETH JÁNOS '85 jubileumi tárlat megnyitója (Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem, április 4-ig)

2019. MÁRCIUS 14. 18 ÓRA

A KIRAKATBAN: Majoros Péter „Majka” (Mimosa Lounge)

2019. MÁRCIUS 14.

MEGEMLÉKEZÉS a forradalom és szabadságharc eseményeirõl Andráshidán

2019. MÁRCIUS 14.

MEGEMLÉKEZÉS az 1848–49-es forradalom és szabadságharcról – koszorúzás Csácsbozsok városrészben

2019. MÁRCIUS 14.

KARDOS JANÓ-KONCERT (Club PopUp Underground)

2019. MÁRCIUS 15.

VÁROSI ÜNNEPSÉG

2019. MÁRCIUS 15. 14.30 ÓRA

TÖRTÉNELMI KALANDOZÁS az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc nyomában – séta Béres Katalin muzeológussal

2019. MÁRCIUS 15.

SAJNOSBATÁR-KONCERT (Club PopUp Underground)

2019. MÁRCIUS 15–17.

MAGYAR FILMEK HÉTVÉGÉJE (Art mozi)

2019. MÁRCIUS 19.

PSZICHOFILMKLUB: Mészáros Márta – Aurora borealis
(Keresztury VMK)

2019. MÁRCIUS 20. 18 ÓRA

ESTI MESE FELNÕTTEKNEK: Monománok – Berta Csongor
slam poetry elõadása (Griff Bábszínház)

2019. MÁRCIUS 21.

TERMELÕI ÉS KÉZMÛVESVÁSÁR (Art mozi)

2019. MÁRCIUS 22.

SZABÓ BENEDEK ÉS A GALAXISOK (Keresztury VMK)

2019. MÁRCIUS 23.

GAMER EXPO (Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)

2019. MÁRCIUS 23.

GYÜMÖLCSOLTÓ

BOLDOGASSZONY NAPJA (Göcseji

Falumúzeum)

EGERSZEG-KÁRTYÁT

ÉRINTÕ VÁLTOZÁSOK

 Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyorsabb, kényelmesebb és zökkenõmentesebb
ügyintézés érdekében 2019. március 1-jétõl az alábbi változások lépnek életbe az Egerszegkártyával kapcsolatban.
Az eddigi személyes ügyintézés mellett, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül is igényelhetõ lesz az Egerszeg-kártya. Egy ügyfélkapun belül a többi családtag igénye is benyújtható.
Az igénylési rendszer egyszerûsítése érdekében a jelenlegi bélyeges érvényesítés megszûnik, kizárólag új kártya igénylésére nyílik mód, melynek érvényessége a kibocsátás napjától számított 3 év.
A bélyeggel érvényesített kártyák a lejárati idõig továbbra is használhatók. (Például 2019-es bélyeggel a kártya a 2020-as év vonalkód feletti hónap, napjáig érvényes).
A 3 évre szóló kártya elõállításának egyszeri költsége van, melynek összege 2000 Ft.
Az Egerszeg-kártyát érintõ kedvezmények változatlanok maradnak:
A kártya díjából 50% kedvezményt kapnak a 62. életévet betöltött személyek.
A fogyatékossági támogatásban részesülõk – igazolás bemutatásával – továbbra is díjmentesen
igényelhetik az Egerszeg-kártyát. Elektronikusan benyújtott kérelem esetén az igazolások másolatát 8
napon belül el kell juttatni az ekartya@ph.zalaegeszeg.hu e-mail-címre, ellenkezõ esetben a kérelem elutasításra kerül.
Személyes igényléskor a fizetés készpénzben és bankkártyával történhet (lakcímkártya bemutatása kötelezõ), elektronikus igénylés esetén kizárólag bankkártya használható.
További változás, hogy az elkészült Egerszeg-kártyát a személyes átvétel mellett postai úton is
kérheti a kérelmezõ.
Az érvényességi idõ lejártát követõen újabb kártyát kell igényelni, mely szintén 3 évig használható fel.
További információ:
Molnár Veronika
www.zalaegerszeg.hu
nyilvántartási szakreferens
(92) 502-100/321-es mellék

2019. MÁRCIUS 23. VAGY 30.

MEDVEHAGYMA-NAPOK (Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház)

2019. MÁRCIUS 23.

MULATÓ AZTÉKOK-KONCERT (Club PopUp Underground)

2019. MÁRCIUS 23.

RETRO PARTY MIX (Apáczai MK)

2019. MÁRCIUS 24. 19 ÓRA

KIEV CITY BALLET – RÓMEÓ ÉS JÚLIA (Hevesi Sándor
Színház)

2019. MÁRCIUS 26.

BAGOSSY LEVENTE díszlettervezõ, grafikus kiállításának
megnyitója (Keresztury VMK Gönczi Galériája, április 27-ig)

2019. MÁRCIUS 27. 19 ÓRA

ORVOS-TÓTH NOÉMI ÖRÖKÖLT SORS – Családi sebek és a
gyógyulás útjai címû elõadása a Nyitott Akadémia
szervezésében (Keresztury VMK)

2019. MÁRCIUS 27. 19 ÓRA

ORGONABÉRLET 2018/19: Nauratyill Zita orgonamûvész
hangversenye (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

2019. MÁRCIUS 29.

II. ZALAEGERSZEGI EGÉSZSÉGTURIZMUS KIÁLLÍTÁS ÉS
KONFERENCIA

(Pécsi

Tudományegyetem

Egészség-

tudományi Kar)
2019. MÁRCIUS 29. 19 ÓRA

A MINISZTER FÉLRELÉP (Art mozi)

2019. MÁRCIUS 30. 19 ÓRA

JÓKAI ANNA EMLÉKTURNÉ: Fejünk felõl a tetõt (Hevesi
Sándor Színház)

2019. MÁRCIUS 30.

ROAD 15-KONCERT (Keresztury VMK)

2019. MÁRCIUS 30.

A 100 TAGÚ CIGÁNYZENEKAR tavaszköszöntõ nagykoncertje (Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)

7

Sport

SZÉP TAVASZT REMÉLNEK ANDRÁSHIDÁN EGERSZEGI ATLÉTÁK A FEDETT PÁLYÁS OB-N
BÍZNIUK KELL A SAJÁT NEVELÉSÛ JÁTÉKOSOKBAN

 Kiesõhelyrõl várja a tavaszi folytatást a labdarúgó NB III-ban a
Tarr Andráshida SC csapata. Az egerszegi együttes az õsz során
15 pontot gyûjtött, négyszer gyõzött, háromszor játszott döntetlent és kilencszer kikapott. A gyengébb bajnoki szereplés mellett
a Magyar Kupában viszont derekasan helytáll a zalai csapat.
– A Magyar Kupa miatt kicsit
elõbb kezdtük a felkészülést – így
Dobos Sándor edzõ: – A betervezett munkát elvégeztük, a bajnokság adja meg rá a választ, hogy az
mire lesz elég. Ferencz, Kónya távozott. Rutinos játékost nem sikerült igazolnunk, Csongár Péter a
megyei bajnokságból, a CsácsNemesapáti együttesétõl érkezett.
Elsõsorban utánpótlásedzõként
számítunk rá. Amennyiben újból
felépíti magát, idõvel szerepelhet
az elsõ csapatnál. A keretet fiatalokkal töltöttük fel, többek közt
Szinyei jött fel a felnõttekhez A
Magyar Kupában, a Soroksár ellen
a szintén fiatal Fábián remekül
mutatkozott be, Pesten két gólt
szerzett. Nincs mese, bíznunk kell
saját nevelésû labdarúgóinkban.
Kis csapat vagyunk, kevés pénzzel, számunkra a nevelés a járható út. A ZTE-vel szerzõdést bontó
Ekker Milán kacérkodott velünk,
játékosom is volt, de végül Kanizsára igazolt a jobb anyagi lehetõ-

ségek miatt. A ZTE-vel voltak tárgyalásaink az együttmûködésrõl,
remélem ennek a késõbbiek során
lesz kézzelfogható eredménye.
– Sérülések, betegségek hátráltatták a munkát?
– Sajnos igen, Jóna arccsonttörést szenvedett, Horváth D. és Kovács L. is hosszabb idõre kiesett.

– Hány pontot kell szerezniük
a biztos bentmaradáshoz?
– Húsz-huszoneggyel már bent
lehet maradni az NB III-ban. Nem
lesz könnyû feladat, mert ellenlábasaink nagy része erõsített. Remélem, a fiatalok, akik közül õszszel már többen szerepeltek a felnõttcsapatban, a csekély tapasztalatot már jobban hasznosítják a
találkozók során. Abban is bízom,
hogy a Fortuna is jobban fogja kezünket a tavasz során. Õsszel
több találkozót vesztettünk, balszerencsés körülmények miatt
úgy, hogy az ellenfelek nem voltak
jobbak nálunk. Bízom a játékosaimban, akik közül többel már
hosszú ideje együtt dolgozunk, illetve, hogy a fiatalokkal összefogva bent maradunk a harmadik vonalban.
– A nyitányon mindjárt egy
ellenlábast, a Sárvárt fogadják.
– Nagyon fontos lenne a jó rajt,
gyõzelmet várok. Egy sikeres szezonkezdés lendületet adhatna a
csapatnak. Tavaszi sorsolásunk is
valamivel jobb. Ellenlábasaink
többségét fogadjuk, élni kell a hazai pálya elõnyével. Nagyon remélem, hogy sikerül megõriznünk NB
III-as tagságunkat.

SZÛCS VALDÓ BAJNOK, VEILAND VIOLETTA EZÜSTÉRMES

 Bár Szûcs Valdó, a Zalaszám ZAC több világversenyt megjárt
fiatal gátfutója már több korosztályos bajnokságot is megnyert,
idén nagyot lépett elõre az edzésmunkájában. Angliai tanulmányai során John Hillier edzõ irányításával készül, míg Magyarországon Kámán Ferenc edzõ és egy nagyszerû pszichológus
hölgy foglalkozik vele. Valdó magabiztosabb lett, izomzata átalakult, rátalált a helyes ritmusra.

közül Baki Barna 200 m-en 22,57
mp-es teljesítménnyel 7. helyen
végzett.
A 60 m-es síkfutásban B döntõt
nyert Dienes Mátyás (7,07 mp) , 3.
lett Baki Barna (7,16 mp), s a 6.
helyen ért célba Nagy Pálma (7,99
mp).

Mindaz, amit a felkészülés során megtanult, versenyszituációban is realizálódott. Bécsben, Pozsonyban, Párizsban és Chemnitzben sorra javította egyéni csúcsait. Ezekkel a versenyeredményekkel már korán bebiztosította
Glasgowba, az Európa-bajnokságra a jegyét. A hétvégi budapesti fedett pályás magyar bajnokság volt az utolsó akadály.
Valdó ezt az utolsó futását remekül abszolválta, hisz élete legjobb
teljesítményével – 7,69 mp--es országos ranglistavezetõ idõeredménnyel fölényes gyõzelmet aratott, és büszkén vehette át a bajnoki aranyérmet Kámán Ferenc
edzõtõl.
A Zalaszám ZAC másik büszkesége, a súlylökõ Veiland Violetta
Ferencvárosi TC–ZTE ZÁÉV 2,5:5,5 (3395-3408)
a tõle reálisan elvárt bajnoki
Szuperligás, nõi tekemérkõzés. Budapest.
ezüstérmet hozta 15,52 m-res dobással. A világbajnok Márton Anita
Szegedi TE–ZTK FMVas 6:2 (3731-3578)
ezen a napon is legyõzhetetlen
Szuperligás férfi tekemérkõzés. Szeged.
volt. Ugyanebben a versenyszámNKE FCSM Csata–ZTE NKK 80-63 (25-23, 22-15, 24-12, 9-13)
ban Takács Dóra 10,99 m-rel 10.
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Budapest.
lett.
Középtávfutásban Ott BenjaKaposvári Rákóczi FC–ZTE FC 1-0 (1-0)
min 1500 m-en 4:06,0 perces idõNB II-es labdarúgó-mérkõzés. Kaposvár.
eredménnyel 7., míg 800 m-en
Pénzügyõr SE–Z. Csuti Hydrocomp SK 8,5:3,5
1:54,10 perces idõvel 8. helyen
NB I A csoportos sakkmérkõzés. Budapest.
ni, mert az ellenfél büntet. A Ti- ért célba.
sza-parti mérkõzés alapján úgy
A Zalaszám ZAC rövidtávfutói
gondoltam, hogy lesz esélyünk
hazai pályán a Szeged ellen, sajnos nem jött össze. Ha a világkupán a négy közé jutunk könnyebb
sorsolásban is bízhattunk volna a
BL-ben. Most így történt, igyekszünk a bajnokságban jól szerepelni.
– A bajnokságban is az
NFORMÁLÓDJON AZ INTERNETEN
aranyéremért vívott harcban a
Szeged lesz
a legnagyobb
Ingyenes, hiteles, kényelmes – ezek a legfõbb jellemzõi a munkaügyi szervezet új álláskeresési
ellenfél…
szolgáltatásának. A Virtuális Munkaerõpiac Portál (VMP) elnevezésû online álláskeresési portál
– Igyekszünk túllépni rajta,
fõ célja, hogy a munkáltatók és a munkavállalók minél könnyebben, minél egyszerûbben egynem akarunk rágódni a megtörmásra találjanak. Az álláskeresési oldalon rögzített állásajánlatok és önéletrajzok hitelességét a muntént eseményeken. Elõre tekinkaügyi szervezet szakemberei ellenõrzik.
tünk, mindent megteszünk a sikeA Virtuális Munkaerõpiac Portál ingyenes lehetõséget kínál az álláskeresõknek önéletrajzuk feltöltéres bajnoki szereplésünk érdekésére, valamint a munkaadóknak, hogy kényelmesen, online módon jelentsék be állásajánlataikat. A
ben. Nem lehet egyetlen mérkõrendszer automatikus párosítást is kínál egyrészt a munkaadóknak, hogy állásajánlataiknak megfelelõ
zést sem félvállról venni a bajnokönéletrajzot találjanak, másrészt az álláskeresõknek, hogy feltöltött önéletrajzuknak megfelelõ állásoságban. Törekedni kell a minél
kat olvashassanak a VMP találati listáján.
nagyobb különbségû gyõzelmekAz oldal regisztráció és önéletrajz-feltöltés nélkül is használható, különbözõ keresési feltétere, mert a végelszámoláskor ellek adhatók meg a megfelelõ álláshirdetés megtalálásához.
képzelhetõ, hogy a több meccs-,
szettpont is dönthet. Egészséges
További részletek: vmp.munka.hu
önbizalommal lépünk pályára mindenhol.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktuma a Facebookon közzétett álláshirdetéseket folyamatosan megosztja, kövesse oldalunkat:

MÁR A BAJNOKSÁGRA FIGYEL A ZTK FMVAS

 A 2018–2019-es szezonra befejezte nemzetközi szereplését a
ZTK FMVas szuperligás tekecsapata. Az egerszegiek a világkupán ötödikek lettek, a Bajnokok Ligájában a legjobb nyolc között
estek ki. Õszintén szólva, volt már sikeresebb nemzetközi szereplésük.
– A BL visszavágóján a Szeged
ellen csapatfában hoztuk hazai jó
átlagunkat – vélekedett Fehér
László edzõ. – Azzal nem számoltunk, hogy ellenfelünk extrán dob.
Úgy érzem, Szegeden szorosabb
mérkõzést játszottunk. Még egyszer ezzel a csapatfával biztosan
nem vesztenénk. A sport ilyen, az
ellenfélnek minden összejött. A világkupán egyetlen fán múlott a négyes döntõbe jutásunk. Mondhatnám úgy is, Fortuna ellenfeleink
oldalára állt. Bizakodom, hogy a
bajnokságban visszakapjuk Fortunától, amit elvett nemzetközi porondon.
– A hazai mérkõzésen két hatszáz alatti fa is becsúszott. Nemzetközi porondon ezzel nem lehet
eredményt elérni... – Kétségtelen,
hogy a két ötszázas fa is hozzájá-

ÁLLÁSAJÁNLATOK
I

rult a vereséghez. Sajnos elég,
ha egy harmincas szériát elront
valaki, máris megtörténhet a baj.
A több mint százfás szegedi elõny
a két gyengébb teljesítménynél
jött össze. Nincs mese, nemzetközi porondon nem lehet kihagy-

NAGY LEHETÕSÉGET HAGYOTT KI A ZTE ZÁÉV

 A ZTE ZÁÉV nõi tekecsapata az idei nemzetközi idényben a vi- ZÁÉV. Bosszant, hogy nem éltünk
lágkupán a negyedik helyet szerezte meg. A BL elsõ körében erõ- a sors adta lehetõséggel.
nyerõk voltak, a négyes döntõbe jutásért nagy küzdelemben ki– Több párharcból a végén
kaptak a cseh Slovan Rosice csapatától.
kerültek ki vesztesen.
– Valóban, több párharc nagy
– A világkupán nagyon jól telcsatában a végén dõlt el dõlt el,
jesített a csapat – hangoztatta
nem a mi javunkra. Minden nemBaján János edzõ. – A négy közé
zetközi szereplés hatalmas rutinjutásunk mindenképpen bravúrszerzési lehetõség egy játékos
nak számított. A Bajnokok Ligáját
számára. Egy jó eredmény felhosszabb idõ után vállalta a csadobhatta volna a hazai bajnokságpat vezetése. Miután a világkura a csapatot.
pán jól szerepeltünk, az elsõ kör– A nemzetközi szereplésbõl
ben erõnyerõk voltunk. A legjobb
mit tudnak átmenteni a hazai
nyolc között egy verhetõ ellenfél
bajnokságra.
ütött el minket a továbbjutástól.
– A Szuper Liga ugyan olyan
Hazai pályán nagy lehetõséget
kemény lesz számunkra, mint a
hagytunk ki, a csehek megtették
nemzetközi szereplés. Most jönazt a szívességet, hogy gyengén
nek azok a találkozók a Gyõr, a
teljesítettek, sajnos nem tudtunk
Rákoshegy I. ellen, ahol csapatélni vele. Ennek ellenére sovány közi porondon még inkább erõs ként kell jól teljesítenünk, ha ko5:3-as gyõzelmet arattunk, na- csapategységgel érhetünk el jó molyan gondoljuk, hogy megvédgyon bíztam abban, hogy Csehor- eredményt. Sajnálom, hogy nem jük bajnoki címünket. Mindkét elszágban sikerül kiharcolni a to- jutottunk a négyes döntõbe, mert lenfelünket itthon fogadjuk. A BL
vábbjutást. Nem így történt. a német Bamberg kivételével elõtt hazai pályán már jól dobtunk,
Többször hangoztattam, hogy a olyan csapatok kerültek be, remélem, hogy a rangadókon is jól
hazai bajnokságban, de nemzet- amelynél nem rosszabb a ZTE teljesítünk.

!

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.

Dolgozzunk együtt Zalaegerszegen!
Irányt mutatunk!
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktuma
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foglalkoztatásfejlesztési program
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