
A Griff Bábszínháznál is az ed-
digi igazgató Szûcs István élvezi a
képviselõ-testület bizalmát, de hi-
vatalosan érvénytelennek kellett
nyilvánítaniuk a pályázatát, mivel
nincs meg az elõadó-mûvészeti
tevékenységhez szükséges vég-
zettsége, és a felsõfokú bölcsész
végzettség nem elegendõ a kine-
vezéshez. Ezért miniszteri egyedi
felmentést kérnek számára, amit
már 5 évvel ezelõtt is megkapott.
Így hivatalosan a következõ köz-
gyûlésen kapja meg a kinevezé-
sét.

A Landorhegyi Óvoda maga-
sabb vezetõi posztjára kiírt pályá-
zat nyertese Kása Istvánné, a Bel-
városi I. Számú Óvodában Hor-
váthné Ambrus Mariannát bízták
meg a vezetõi feladatokkal, a Köz-
gyûjteményi és Közmûvelõdési
Gazdasági Ellátó Szervezet igaz-
gatója ismét Horváth Károly lett, a
Zalaegerszegi Család- és Gyer-
mekjóléti Központ vezetõje pedig
Zsolnai Judit. 

Balaicz Zoltán sajtótájékozta-
tóján továbbá beszámolt arról,

hogy hitelfelvételrõl is döntöttek,
több TOP-program végrehajtását
segítve ezzel. Pluszforrás biztosí-
tása szükséges a Petõfi-iskola fel-
újítására, A Dózsa- és a Liszt-is-

kola munkálataira megvan a pénz.
Ugyancsak többletforrás szüksé-
ges a Duális Szakképzõ Központ
megépítéséhez, és az Art mozi
részleges felújításához is. Módo-
sította a testület a 2019 II. ne-
gyedévi költségvetési fõösszeget,
mely 43,8 milliárd forintról 46,5
milliárdra emelkedett, több induló
projekt miatt. Áttekintette a köz-
gyûlés az európai uniós fejleszté-
sek aktuális állását. Ebben az uni-
ós ciklusban Zalaegerszeg össze-
sen 16,8 milliárd forint támogatást
kapott, és a pénzek felhasználá-
sában élen jár a megyei jogú vá-
rosok között.
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A helyi érték

A Vizslapark esetében fontos
szempont volt a növényzet meg-
újításánál, hogy a park átlátható
legyen, lehetõség szerint ne ma-
radjanak sûrû növényzettel elzárt
részek, az útról, a járdáról jól belát-
ható legyen. Ez a park használha-
tóságát javítja, de egyben közbiz-
tonsági célokat is szolgál a park
„Nagyvizsla” részén kialakításra
kerülõ közvilágosítási hálózat.
Szintén a vagyonvédelmet és a
biztonságérzet növelését szolgálja
a parkõri szolgálat bevezetése.

A projektre kapott támogatás-
ból a tervek szerint 12 darab ka-
mera kerül elhelyezésre a park
területén. A kamerák számát a
park mérete, tagoltsága és jelen-
tõs faállománya indokolja. A bûn-
megelõzés és a vagyonvédelem
szempontjából fontos pontok
(megújult játszótér, sportpálya, cí-
merház, Kisfaludy utca–Vizs-
laparki úti csomópont, gyalogos
útvonalak a parkban) megfigyelé-
séhez a fenti számú kamera fel-
szerelése szükséges.

A vizslaparki helyszínen túl
bûnmegelõzési, közbiztonsági
okokból a meglévõ kamerarend-
szer további elemekkel történõ
bõvítése is szükséges, hogy egy-
részt újabb területeket lehessen
lefedni, illetve a meglévõ területe-
ket jobb hatékonysággal figyelni.
Ennek érdekében a Sportcsarnok
elõtti tér, a Dísz tér és a Mártírok
útja–Kisfaludy utca keresztezõ-
dés megfigyelésére is terveznek
helyszínenként 2–2 darab kame-
rát kihelyezni. A bûnmegelõzés
szempontjából mindez fontos
lépés.

A képviselõ-testület legutóbbi
ülésén egyetértett a közterületi
képfelvevõk elhelyezésével.

TOVÁBBI TÉRFIGYELÕ KAMERÁK JÖNNEK
BÛNMEGELÕZÉSI, KÖZBIZTONSÁGI OKOKBÓL

Zalaegerszeg önkormányzata a „Zöld város kialakítása” címû
pályázati felhívásra nyújtotta be a „Városi terek élhetõvé tétele
– Vizslapark rekonstrukció” címû projektjét, amely nagy figyel-
met fordít a biztonságra.

Térfigyelõ kamerák lesznek a Vizslaparkban.

KINEVEZÉSEK
ISMÉT BESENCZI ÁRPÁD A SZÍNHÁZ IGAZGATÓJA

Több intézményvezetõi pályázatról is döntés született a városi
közgyûlés múlt heti ülésén. A Hevesi Sándor Színház igazgatói
posztjára ismét dr. Besenczi Árpádot választották.

Zalaegerszeg két világháború
közti építészetérõl tartott el-
adást a Lokálpatrióta Klub és a
Városvédõ Egyesület közös
rendezvényén Agg Ferenc épí-
tész. Szecesszió, art deco, ek-
lektika, „neo”-irányzatok és bi-
rodalmi építészet…

– pP –

Mindebbõl az látszik, hogy a
tárgyalt idõszakban több stílus lé-
tezett egymás mellett a városban.
Ráadásul magát a korszakot sem
lehet élesen lehatárolni, hiszen
vannak olyan stílusjegyek, melyek
már az I. világháborút megelõzõen
is jelen voltak, de olyan épületek is
akadnak, amik a II. világháború
után készültek. Van olyan irányzat,
ami erõteljesebb nyomot hagyott,
míg mások kevesebbet. Hagyo-
mányos értelemben vett modern
épületünk – ami a két háború köz-
ti idõszak egyik fontos irányzata
volt – például nincs is. (Illetve egy
mégiscsak van, de az már a II. vi-
lágháború után épült. Hogy ez me-
lyik, arról majd késõbb.)

Az egyes korszakok lenyomata
jól megfigyelhetõ a város középü-
letein és belvárosi családi házain,
azaz a korabeli kisvárosi villaépí-
tészeten. A képzeletbeli séta a
szecesszióval indult, mely általá-
nosságban az 1890-es évektõl az
I. világháború végéig tartott, és
több korszaka is volt. Középüle-
teink közül a Postapalota viseli
magán leginkább a stílus jellegze-

tességeit (annak ellenére, hogy
1924-ben épült). Ami a belváros
többi részét illeti: a Dózsa György
úton, a Jókai utca környékén, a Vi-
rág Benedek utcában, a Mártírok

úton és az Ady úton figyelhetõk
meg olyan villaépületek, amik a
szecesszió stílusjegyeit hordoz-
zák. Sok közülük még az I. világ-

háború elõtt épült. 1918 után or-
szágos szinten már nem volt divat
a szecesszió, itt a városban azért
még épültek ilyen családi házak,
fõleg a nemzeti szecesszió jegyé-

ben, népiesebb motívumokat fel-
használva. Ilyeneket fõleg a Kosz-
tolányi úti villasoron találunk.

(Folytatás az 5. oldalon.)
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Dr. Sifter Rózsa kormánymeg-
bízott elmondta, idén is meghirdet-
ték nagysikerû pályázatukat,
amelynek keretében újra és újra
fókuszba kerül Zala megye épített
környezete. Idén, szakítva az ed-
digi hagyományokkal, nem kizáró-
lag az épített örökség témában
várták a pályamûveket, hanem azt
szerették volna megtudni, hogyan
képzelik el a gyerekek a jövõ ott-
honait, környezetük fejlesztését,
felnõttkori életük színtereit. Arra
biztatták õket: osszák meg álmai-
kat azzal kapcsolatban, milyen há-
zakban és hogyan fognak élni az
emberek 20 év múlva. 

A kiállított alkotásokból kitûnt,

hogy a gyerekek kreativitásának
és fantáziájának semmi sem szab-
hat határt. A tetszõleges technika

adta lehetõségeket is jól kihasz-
nálták. „Álmaim házával” kapcso-
latos elképzeléseiket leginkább a
makettek tükrözték vissza. Az
egyik ilyen remek alkotást Mese-
egerszeg címmel a zalaegerszegi
Ady Általános Iskola és Gimná-
zium alsósai készítették. A jövõ
otthonairól szõtt álmaikat rajzaikon
is jól megjelenítették a pályázók.
Idén lehetõségük volt arra is, hogy
benyomásaikat, látásmódjukat kis-
film, videó, vagy egyéb digitális
prezentáción keresztül is bemutat-
hassák.

A pályamûveket alsó tagozat,
felsõ tagozat, középiskola, makett
és videó kategóriákban értékelték,
a helyezések mellett különdíjakat
is kiosztottak. Az elismeréseket dr.
Sifter Rózsa és Kajári Attila zala-
egerszegi tankerületi igazgató ad-
ta át. A díjazottak oklevelet, köny-
vet, ajándékutalványt, belépõje-
gyet, ajándékcsomagot, valamint
rajzeszközt kaptak jutalmul.

A kiállítás július 21-ig tekinthetõ
meg a munkaügyi központ Mártí-
rok útja 42–44. szám alatti épület
aulájában, Zalaegerszegen.
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2 Közélet

A harmadik alkalommal meg-
rendezett Mobil Jármûipari és
Logisztikai Szakkiállításon és
Konferencián jótékonysági ak-
ciót is hirdettek a szervezõk.
Ezen 300 ezer forint gyûlt ösz-
sze, amit a zalaegerszegi Szent
Rafael Kórház I. belgyógyászat
és infektológia osztályának
ajánlották fel. Az adományt saj-
tótájékoztatón adták át.

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester fel-
idézte, hogy a jármûipari és logisz-
tikai szakkiállítást a sportcsarnok
helyett immár a végleges helyszí-
nén, a jármûipari tesztpályán ren-
dezték meg. A családi programok-
kal is tarkított esemény minden vá-
rakozásukat felülmúlta, hiszen az
elsõ nap 5 ezren, míg a második
nap 11 ezren látogattak ki. A Mobil
konferencia azzal az újszerûség-
gel is bírt, hogy jótékonysági tom-
bolát lehetett vásárolni, mellyel
300 ezer forint jött össze a kórház
I. belgyógyászat és infektológia
osztályának. A polgármester hang-
súlyozta, hogy Zalaegerszeg az
összefogás és segítség városa,
ekképpen nincs olyan rendezvény,
melyen ne gyûjtenének valamilyen
nemes célra. Mint mondta, a kór-
ház a legfõbb kedvezményezettje
ezeknek a jótékonysági akcióknak,
ami tevékenységébõl adódik. 

Dr. Halász Gabriella fõigazgató
azt tette hozzá, hogy a kórházat
sokan támogatják, segítve a szük-
séges feltételek megteremtését a
gyógyításhoz, amelyre bárki bár-
mikor rászorulhat. A Mobil konfe-
rencia szervezõi által felajánlott tá-
mogatást is úgy értékelik, mint a
munkájuk megbecsülését. Igye-
keznek minden elvárásnak eleget
tenni úgy is, hogy aktív és nyitott
kapcsolatot tartanak fenn az ön-
kormányzatokkal, a helyi közössé-
gekkel és a betegszervezetekkel.
Mint mondta, az I. belgyógyászat
és infektológia osztályon végzett
tevékenység az idetartozó megbe-
tegedések nagyon széles körét
öleli fel. Sok az idõs és elesett be-

teg, ami egyben nagyon fontos tár-
sadalmi feladat is. Az adományt
ezért tekintik példamutatásnak,
amit hálásan köszönnek. 

Dr. Kovács Mónika osztályveze-
tõ fõorvos elmondta, hogy a régi
elemekkel, de új osztályként tény-
kednek, nagyon sokrétû beteg-
anyaggal és nagyon sok dolgozó-
val. A támogatást megtisztelõnek
érzik, amit a részlegek valamennyi
munkatársa nevében megköszön-
nek. Az adományt dologi kiadások-
ra, valamint a szakdolgozók to-
vábbképzésére fordítják. 

A rendezvényen részt vettek a
Mobil jármûipari és logisztikai kon-
ferencia szervezõi, Kis-Kádi Ta-
más és Kovács Károly.

TOMBOLÁBÓL ADOMÁNY
A KÓRHÁZ I. BELGYÓGYÁSZAT ÉS INFEKTOLÓGIA OSZTÁLYÁNAK

Kis-Kádi Tamás, Kovács Károly, Balaicz Zoltán, dr. Halász Gabriella
és dr. Kovács Mónika.

ÁLMAIM HÁZA! – 20 ÉV MÚLVA
DÍJAZTÁK A RAJZ- ÉS FOTÓPÁLYÁZAT LEGJOBBJAIT

Dr. Sifter Rózsa a Meseegerszeg alkotóival.

„Álmaim háza!” címmel hirdette meg idén a Zala Megyei Kor-
mányhivatal megyei rajz- és fotópályázatát az általános és középis-
kolai tanulók körében. A felhívásra összesen 310 pályamû érkezett,
a megyén túlról is, a legmesszebbrõl Debrecenbõl. A legszínvonala-
sabb alkotásokból kiállítást rendeztek a kormányhivatal munkaügyi
központjában, ahol azok készítõit értékes díjakkal jutalmazták.

Minderrõl sajtótájékoztató kere-
tében számolt be Góra Balázs, Ke-
resztes Csaba, Horváth Ádám,
Benke Richárd és dr. Paksy Zoltán,
majd aláírták a közös politikai nyi-
latkozatot. Elhangzott, lehetõség
van arra, hogy további szervezetek
csatlakozzanak hozzájuk. Tizen-
négy pontban fogalmazták meg
azokat az alapértékeket és tenni-
valókat, melyeket közösen szeret-
nének képviselni a következõ kép-
viselõ-testületben.

A politikai nyilatkozat többek kö-
zött tartalmazza: a fiatalok elván-
dorlásának megakadályozása ér-
dekében bérlakásépítési progra-
mot indítanának, a munkahelyek
védelme érdekében az EU-n kívüli
állampolgárt alkalmazó cégek vá-
rosi kedvezményeit is felülvizsgál-
nák. Fontosnak tartják a közleke-
dési és parkolási problémák meg-
oldását, és a tönkrement mellék-
utak felújítását is. Támogatják a
helyi vállalkozásokat, megszüntet-

ve a politikai kivételezést. Úgyszin-
tén politikamentességet szeretné-
nek az oktatási intézményekben is. 

A városi fesztiválok helyszíneit
felül kell vizsgálni a változatosság
érdekében és a belvárosban élõk
nyugalmának megõrzése céljából.
Szükség van a városi közélet poli-
tikai kapcsolatokon alapuló rend-
szerének megtisztítására.

ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁS
Öt ellenzéki párt (DK, MSZP, LMP, Momentum, Jobbik) helyi

szervezete megállapodott abban, hogy a 2019-es önkormányzati
választáson Zalaegerszegen pártszínekben, önállóan nem indít
jelölteket. A kampány során közösen támogatott egyéni jelölte-
ket, illetve polgármesterjelöltet állít. 

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR

Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71.

Tel.: 92/317-493 • 30/629-8756
Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig
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A sülõ prósza mindent átható,
jellegzetes illata szállt az Európa
téren pünkösdvasárnap már dél-
elõtt tíztõl. Húsz csapat húzódott a
sátrak alá, melyek ugyan árnyékot
adtak, de hûvöset biztosan nem.
Magasan álltak a hõmérõk higany-
szálai már délelõtt is, s bizony iz-
zasztó feladat volt órákig a tûzhe-
lyek mellett serénykedni. 

A Tóth Endre mesterszakács
vezette zsûri véleménye délután
négykor lett publikus, amikorra az
ételek többségének már híre-ham-
va is alig akadt. Volt, aki tizesével
vitte haza a prószát, ehetõ feszti-
váli emlékként. 

– Egy kis csavart szerettünk
volna a 25. fesztiválon, ezért kér-
tük, hogy töltött prószát süssenek
a csapatok. De ezzel öngólt is lõt-
tünk, mert olyan színes és sokféle
volt a kínálat, hogy nehéz volt az

értékelés. Minõségi felkészüléssel
találkoztunk – mondta bevezetés-
ként Tóth Endre. – Az alapprósza
mellé többféle öntetet és ragut kí-

náltak a versenyzõk. Az igazi
krumpliprósza a mi ételünk, csak
Göcsejben készül, de a mai cél
volt a hagyományos íz mellett
kreatív ötletekkel elõállni. És bár
kezdetben volt félelmünk a fel-
adattal kapcsolatban, hihetetlen
kínálattal találkoztunk. Ez nagyon
meglepett minket, profi megoldá-
sok születtek az alap és a feltét te-
rén is. A tradicionális prószához

kellett azonban leginkább össze-
szedni magukat a csapatoknak, hi-
szen ennek csak hagyományos
íze lehetett. A kreatív prósza kate-
góriában olyan meglepetések ké-
szültek, olyan színvonalon, me-
lyek megállnák a helyüket bármely
étteremben is, s igaz ez a tálalás-
ra is. A jövõt pedig a töltött prószák
jelenthetik, hiszen itt van a legtöbb
újító lehetõség, itt lehet a legtöbb-
félébb nyersanyagot használni, s
leginkább kreatívnak lenni. 

A díjazás különbözõ kategóriák
szerint történt. A tradicionális pró-
szát legfinomabban a Cseperedõk
Hõsei készítették, õket követték az
esztétikus kötény-fejkötõben sütõ
Kertvárosi Krumplivirágok. A csa-
pat egyben újabb „hungaricumot”
is megalkotott a zsûri elnöke sze-
rint, a tortapapírból készült fejken-
dõt, mely a magyaros kreativitás
legújabb megnyilvánulása. A kate-
góriában a Gyöngyvirág Nyugdíjas
Klub került még a dobogóra. A
kreatív prósza készítésben a zsûri
egyöntetû véleménye alapján a
Prósza Róza nevû csapat lett az
elsõ, õket követte a koraszülötte-
ket támogató szülõi csoport, s a
már fent említett középiskolások.
A töltött prószák közül szintén egy-
öntetû vélemény alapján a leg-
jobbra a Kósza Prósza nevû csa-
pat sütése sikerült. Õk a becsület-
kasszás bevételt felajánlották a
Békeligeti-iskola nyolcadikosai-
nak. Második helyen végezett az
Albatrosz TSE, és õket követte a
Gyöngyök csapat. A fesztivál
nagydíját és a vándorserleget a
Kósza Prósza társaság vihette ha-
za. Különdíjjal ismerte el a zsûri az
Ady-iskola gimnazistáit, az Alsó-
jánkahegyi Kulturális Egyesületet
és a Vasboldogasszonyi Népdal-
kört.

ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2019. június 18.

NYÁRKÖSZÖNTÕ FOLKKOCSMA

A GYÉRES ZENEKARRAL
REMÉLJÜK, JÓ HÍRREL SZOLGÁLUNK MINDAZOKNAK, AKIK SZERETTÉK

A GYÉRES-FOLKKOCSMÁK HANGULATÁT. JÚNIUSBAN SOK SZERETETTEL

VÁRUNK MINDENKIT ÚJRA EGY ÚJ HELYSZÍNEN:

A ZALAEGERSZEGI PLAYERS CAFÉBAN.

IDÕPONT: 2019. JÚNIUS 21. 20.00

HELYSZÍN: PLAYERS CAFE

(Csertán Sándor utca 1.)
Magyarországi, erdélyi és moldvai népzene akusztikus hangszere-
ken; hagyományosan, szabadon. Muzsikál a Gyéres zenekar:

Henczi Dávid – hegedû 
Kovács Péter – három- és négyhúros brácsa, koboz
Simon Norbert – nagybõgõ.

Itt a tánctudás elõny, de annak hiánya ne tartson otthon senkit! A
kapu mindenki elõtt nyitva áll, aki érdeklõdik a népzene, a néptánc
iránt.

A belépés díjtalan.

A külsõ és belsõ megújulást követõen immár a díszkivilágí-
tás is elkészült, így éjszaka is teljes pompájában fogadja a vá-
ros déli bevezetõ útján Zalaegerszegre érkezõket a zala-
besenyõi Szent Katalin katolikus templom.

A MINDSZENTY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA,
GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

PÁLYÁZATOT HIRDET
TESTNEVELÕ TANÁR

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A jogviszony idõtartama: határozatlan idejû jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Zárda u. 25.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meg-
határozott feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: pedagó-
guséletpálya-modell szerint.

Pályázati feltételek:
• fõiskola/egyetem testnevelõ tanári végzettség, testneve-

lés–bármely szakos tanári végzettség
• büntetlen elõélet
• keresztény értékrend elfogadása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél
• végzettséget igazoló okiratok másolata
• foglalkoztatás esetén erkölcsi bizonyítvány
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatai-

nak pályázattal összefüggõ kezeléséhez

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• középfokú oktatásban szerzett gyakorlat
• egyéb szakos tanári végzettség

A munkakör betöltésének idõpontja:
A munkakör 2019. augusztus 21. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a
92/310-195 telefonszámon Csordás Róbert intézményvezetõ nyújt.

A pályázat benyújtható:
Postai úton, a pályázat Mindszenty József Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium címére történõ megküldésével (8900
Zalaegerszeg, Zárda u. 25.)
Elektronikus úton a mindszenty.zeg@enternet.hu e-mail-cí-
men keresztül
Személyesen az intézmény titkárságán. (Zalaegerszeg, Zárda
u. 25.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók szakmai önéletrajzának megismerése utáni szemé-
lyes meghallgatás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázta-
tási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelen-
nek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül.
Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a
Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

KIVÁLÓ
A VÍZMINÕSÉG

A természetes fürdõvizek
minõségi követelményeirõl,
valamint a természetes für-
dõhelyek kijelölésérõl szóló
78/2008. (IV. 3.) korm.rende-
let 11. § (4) bekezdése értel-
mében tájékoztatjuk a la-
kosságot, hogy Zalaeger-
szeg közigazgatási terüle-
tén kijelölt természetes für-
dõhely a Gébárti tófürdõ.

A víz minõsége az idei sze-
zon vízvizsgálata alapján:
kiváló. 

A fürdési idény: 2019. június
15. napjától 2019. szeptem-
ber 1. napjáig tart.

A fürdõvíz minõségérõl, a für-
dõ adatairól, valamint a fürdõ-
vizekkel kapcsolatosan bõ-
vebb információk

a www.antsz.hu oldalon
találhatók.

Tájékoztatásul közöljük,
hogy  a fürdõkkel kapcsolatos
észrevételeiket, javaslataikat
megtehetik a Zala Megyei
Kormányhivatal Járási Nép-
egészségügyi Intézetnél tele-
fonon (92/549-195), e-mailen
(titkarsag.zalaegerszeg@
nydr.antsz.hu), valamint sze-
mélyesen is (Zalaegerszeg,
Göcseji út 24.). 

Ugyanitt felvilágosítás kér-
hetõ a fürdõvíz minõségérõl
és egészségre gyakorolt hatá-
sáról.

EGERSZEG-KÁRTYA ÜGYFÉLKAPUN KERESZTÜL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyorsabb és kényelmesebb ügyintézés

érdekében elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül is igényelhetõ az Egerszeg-kártya. 

Egy ügyfélkapun belül akár több kérelem (családtag, barát, ismerõs) is benyújtható. 

Elérési útvonal: www.zalaegerszeg.hu → On-line Egerszeg Kártya igénylés ikon →
ügyfélkapu bejelentkezés

Kizárólag új, 3 évre szóló kártya igényelhetõ, melynek egyszeri elõállítási költsége 2000 Ft. 

Az Egerszeg-kártyát érintõ kedvezmények változatlanok.  

Az elkészült Egerszeg-kártyát a személyes átvétel mellett postai úton is kérheti a kérelmezõ.
Utóbbi sima levélként érkezik a megadott címre. 

A nyári, nagyszámú igény lés miatt az ügyfélkapu használatát ajánljuk a lakosságnak, ezzel is csök-
kentve a várakozási idõt, gyorsabbá és kényelmessebbé téve az ügyintézést. 

További információ:
www.zalaegerszeg.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA

ZMJV Önkormányzata nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával 5 év meghatározott idõre
bérbe kívánja adni a Kossuth u. 4–6. sz. alatti Csipke üzletház (Zalaegerszeg 2288 hrsz) II.
emeletén található, nem lakás célú (NLC) helyiségeket az alábbiak szerint:

A pályázati ajánlatokat „Kossuth u. 4–6.” jeligével ellátott, zárt borítékban lehet benyújtani.

Pályázati ajánlat beadásának határideje: 2019. június 28. (péntek) de. 10.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal, II. emelet, 211. iroda

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: személyesen vagy postai úton

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást beszerezni, és a helyszíni
megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatal
Mûszaki Osztálya (Kossuth u. 17–19., II. emeleti 211-212. irodáiban (Telefon: 92/502-126 vagy 92/502-
129, 204-es mellék) lehet.

ZMJV Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indokolás
nélkül visszavonhatja, és az ajánlatok megismerését követõen a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilváníthatja.

Kossuth u. 4–6.
(Csipke üzletház)

II. emelet

Iroda alap-
területe (m2)

Havi induló
NETTÓ bérleti díj

Áfa
Havi induló

BRUTTÓ bérleti
díj

Pályázati 
biztosíték 

207. iroda 13 28.548 Ft 7.708 Ft 36.256 Ft 5.000 Ft

208. iroda 21 46.116 Ft 12.451 Ft 58.567 Ft 5.800 Ft

209. iroda 53 116.388 Ft 31.425 Ft 147.813 Ft 14.700 Ft

210. iroda 14 24.598 Ft 6.641 Ft 31.239 Ft 5.000 Ft

Irodák összesen: 101 215.650 Ft 58.225 Ft 273.875 Ft 30.500 Ft

Kimondani is sok, de 25. éve immár, hogy prószafesztiválon le-
het ízlelgetni Zalaegerszegen a hagyományos és speciálisan za-
lai, „miénk” ételt, s annak számtalan újragondolt változatát, me-
lyek jelentõs része éppen a fesztiválon való megmérettetésnek
köszönheti létét. A jubileum alkalmával a zsûri töltött prószát
szánt feladatul a versenyzõ csapatoknak.

JUBILEUMI PRÓSZA ÚJRATÖLTVE
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HÁZI GYERMEKORVOSI RENDELÉS

MEGVÁLTOZOTT IDÕPONTBAN
Tájékoztatjuk a dr. Hóbor Miklós házi gyermekorvos által ellátott IX. számú házi gyermekor-

vosi körzethez tartozó lakosságot, hogy a körzet rendelési ideje 2019. június 1-jétõl a követke-
zõk szerint alakul:

RENDELÉSI IDÕ:
Hétfõ, szerda, csütörtök, péntek: 8.00–11.00 óra
Kedd: 8.00–10.00 óra   

TANÁCSADÁS: 
Szerda: 12.00–14.00 óra

RENDELÕ CÍME: Zalaegerszeg, Nemzetõr u. 34.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS U. 58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT

NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁSOK HASZNOSÍTÁSÁRA.

A lakás megtekinthetõ az intézmény vezetõjével történõ elõzetes egyeztetés szerint.

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

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.

2019. JÚLIUS 5. (PÉNTEK)
Pályázatot nyújthat be az alábbi feltételek együttes fennállása esetén az a személy vagy házas-
pár, aki:

a) legalább egy éve zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezik, 
b) a 60. életévét betöltötte és saját jogú öregségi nyugdíjjal rendelkezik, vagy rokkantsági ellátás-

ban részesül,
c) önmaga ellátására képes, de kora és egészségi állapota miatt segítségre szorul és a családi gon-

dozást nélkülözi,
d) közösségi együttélésre háziorvosa szerint alkalmas,
e) a lakásbérleti szerzõdés megkötésekor nem rendelkezik önkormányzati lakásra vonatkozó hatá-

rozatlan vagy határozott idejû bérleti jogviszonnyal,
f) a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettséget vállalja.

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

„NYUGDÍJASHÁZ” jelige feltüntetésével kell benyújtani. 
• Feltétel 200.000 Ft összegû bánatpénz megfizetése, melynek átutalását vagy befizetését a licit meg-

kezdése elõtt a helyszínen igazolni szükséges. A bánatpénzt Zalaegerszeg MJV. Önkormányzat
11749008-15432704 számú Pénzforgalmi bankszámlájára kell befizetni.
(A pályázati formanyomtatvány, a jövedelem- és vagyonnyilatkozat, továbbá a bánatpénz befizetésé-
hez szükséges „Készpénzátutalási megbízás” beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és
Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)

• A pályázó elhelyezése érdekében adományt ajánl fel. (Az induló összeg 2 millió Ft. A pályázati eljá-
rás lebonyolítása során a licitküszöb összege 100 ezer Ft.)

A pályázathoz csatolni kell:
• a háziorvos szakvéleményét, miszerint a pályázó önellátásra és közösségi együttélésre alkalmas,
• igazolást az öregségi nyugdíjról vagy rokkantsági ellátásról.

A versenytárgyalás, egyúttal az ajánlatok felbontásának helye és ideje:
Zalaegerszeg Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya,  
(Ady Endre u. 15.) földszint 4. ajtó (ügyfélszolgálati iroda)
2019. július 8. (hétfõ) 10.00 óra.

A versenytárgyalásra az ajánlattevõket külön értesítés nélkül ezennel meghívjuk.

Licitálni kizárólag az a pályázó jogosult, aki a pályázati feltételeknek megfelel, és a 200.000 Ft bá-
natpénz átutalását vagy befizetését a licit megkezdése elõtt a helyszínen igazolja!

A befizetett bánatpénz összege a fizetendõ adomány összegébe beszámításra kerül. 
Amennyiben a kijelölt bérlõ visszalép, határidõre nem teljesíti az adomány befizetését vagy a bérleti szer-
zõdés megkötését, úgy az általa befizetett bánatpénzt elveszti, kivéve, 
• ha a visszalépés a kijelölt bérlõnek nem felróható okból történt, illetve 
• az adomány határidõben történõ befizetése, vagy a bérleti szerzõdés megkötése a kijelölt bérlõnek

nem felróható okból hiúsult meg. 

A nem nyertes pályázóknak a bánatpénz a bérlõkijelölésrõl szóló bizottsági döntést követõ 30 napon be-
lül kamatmentesen visszafizetésre kerül. A bánatpénz kamatmentesen visszajár a pályázati kiírás vissza-
vonásától, az ajánlatok érvénytelenségének vagy a pályázat eredménytelenségének megállapításától
számított 30 napon belül.

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási ha-
táridõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2019. július 22.).

A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság azt a pályázót jelöli ki bérlõnek, aki
• a pályázati feltételeknek megfelel, és
• aki a nyilvánosan megtartott licitálásos pályázati tárgyaláson a legmagasabb összegû adományt

ajánlotta fel.

INFORMÁCIÓ KÉRHETÕ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefo-
non 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)

Kossuth Lajos u. 58–60.

I/14. 34 1
elõszoba, konyha,

kamraszekrény, fürdõszoba-WC
összkomfortos 242 8.228

III/41. 34 1
elõszoba, konyha,

kamraszekrény, fürdõszoba-WC
összkomfortos 242 8.228 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2019. június 20-án 15.45 órától 16.45 óráig a helyszínen. A
szálláshelyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2019. július 5. (péntek).

Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok

Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalko-
zással rendelkeznek,

– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, 

– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalko-
zással rendelkezik,

– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét,
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazol-

hatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg, 

– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft), 

– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére, 

– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt bo-
rítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Za-
laegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be.
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazo-

lását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha
– határidõn túl nyújtották be, 
– nem a 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 kívánta

megtéveszteni az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra, 
– a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.
Nem nyújthat be pályázatot öt éven belül az a személy
a) aki önkényes lakásfoglaló, vagy jogcím nélküli önkormányzati lakáshasználó volt, 
b) aki önkormányzati lakásának bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében lemondott,
c) akinek önkormányzati lakásbérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1)

bekezdése alapján felmondással szûnt meg,
d) aki olyan önkormányzati bérlõ háztartásában rendelkezett bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási

hellyel, akinek a bérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1) bekezdése
alapján felmondással szûnt meg, 

e) akinek lakhatása jogcím nélküli lakáshasználóként vagy a háztartásában élõ más személyként ön-
kormányzati lakbértartozás, külön szolgáltatásokkal kapcsolatos díjtartozás vagy közüzemidíj-tarto-
zás miatt szûnt meg.

– Az ötéves idõtartamot az a)–b) pontok esetében a kizárásra okot adó körülmény bekövetkezésétõl,
a c)–e) pontok esetében a lakás visszaadásának idõpontjától kell számítani.

– Nem nyújtható be pályázat öt év után sem az önkormányzat (önkormányzati lakáskezelõ szerv) felé
fennálló tartozás megfizetéséig vagy a tartozás behajthatatlanná minõsítéséig.

Szálláshasználó kijelölése:
A javaslattételnél és a kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat elõnyben részesíteni:
1. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
2. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
3. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
4. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
5. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
6. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
Azonos családi állapottal rendelkezõk (házastársak, regisztrált élettársak illetve egyedülálló személyek)
közül azt kell elõnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb. 

A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határ-
idõ letelte után soron következõ ülésén (várhatóan 2019. július 22-én). A pályázattal kapcsolatos
részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.: 92/502-
139 vagy 92/502-140).

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

2019-ben érvényes
fajlagos lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

A. fsz. 3. 36 1 
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

226 8.136 

A. I/15. 38 1 
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

226 8.588
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az építész hozzátette: az I. vi-

lágháború után a kulturális életben
a konzervatívabb hatások erõsöd-
nek fel, ami az építészetre is kiha-
tott. Egyrészt ezt követte a nemze-
ti szecesszió, másrészt pedig ek-
kor jelentek meg az úgynevezett
„neo” stílusok (neoromantika, neo-
barokk, neoklasszicizmus), és az
eklektika (hagyományos, klasszi-
kus stílusok elemeit vegyítõ, ám

azokat más módon felhasználó
irányzat) is. Ezek Zalaegerszegen
jól megfigyelhetõk. A húszas évek-
re az is jellemzõ, hogy a szecesz-
szió „átcsúszik” az art deco irány-
zatba; a növénymotívumokat geo-
metrikus formák váltották fel. Ek-
kor épült például a Mártírok úton a
volt Teleki-kollégium épülete. 

Szintén jellegzetes volt a tár-
gyalt idõszakban az úgynevezett
népi lakóház (mely magyar, erdélyi
népi építészeti elemeket használt
fel). Példaként többek között a
Csány téri MÁV-házakat és a re-
formátus templomot említette az
elõadó.

Erõs és meghatározó irányzat
volt a városban az eklektika is: le-
gyen szó családi házakról vagy
középületekrõl. Az elõbbiek eseté-
ben fõleg az ablakkeretezés terén
érhetõk tetten a stílusjegyek. (És
sokszor bizony nagyon nehéz
megkülönböztetni a szecessziótól
néhány épületet.) Ilyen házakat a
vasútállomással szembeni József
Attila utcában találunk, de a Jókai
utcában az egykori bölcsõde épü-

lete is említést érdemel. Középüle-
teink közül pedig a Berzsenyi utcai
bérház (gangos ház), a Jókai utcai
ügyészségi (volt rendõrségi) épü-
let, a tûzoltólaktanya vagy az
evangélikus lelkészi hivatal lehet
jó példa az eklektikára.

A rendezvényen a „neo” irány-
zatokkal kapcsolatban többek kö-
zött elhangzott: ennek jegyében
kapott neobarokk homlokzatot a
'20-as évek végén a kvártélyház
és a plébániahivatal. A vasútállo-
másunk pedig a neoromán stílusra
lehet jó példa.

Agg Ferenc – a szintén a kor-
szakra jellemzõ – birodalmi stílus-
sal kapcsolatban elmondta: ez az
irányzat világszerte megjelent.
Míg formai megoldásaival Ameri-
kában a tõke és a pénz hatalmát
demonstrálta, addig nálunk (a ré-
gió más országaihoz hasonlóan)
többnyire az állami hatalmat. Az
erõt, a fegyelmet és a rendet rep-
rezentálták ezek az épületek. Za-
laegerszegen a Megyeháza épült

e stílus szellemében 1939-ben.
Igaz, eredetileg pénzügyigazgató-
sági épületnek. Majd csak az
1950-es évek elején lett a Megyei
Tanács székháza.

Ami pedig a nem létezõ modern
stílust illeti: volt néhány ilyen jelle-
gû épület, de elbontották õket (pél-
dául a Kossuth utcai játékbolt fe-
letti lakóházat, vagy az Arany Bá-
rány Szálló melletti épületet). Ami
a leginkább magán viseli napjaink-
ban is a modern irányzat jellegze-
tességeit, az a Pontház. Ugyan az
épület már a II. világháború után –
1947–48 között – épült, de ez a
tény is jól jelzi a stílusok párhuza-
mosságát és idõbeni eltolódását.
Vagyis, hogy rengeteg különféle
irányzat képviseltette magát né-
hány évtized leforgása alatt. Meg-
határozva ezzel ma is a város ar-
culatát. Az építész szerint a prob-
léma mostanában az, hogy a re-
konstrukciókkal, hõszigetelésekkel
sok régi épület elveszíti eredeti
arányait.

STÍLUSOK ÉS HÁZAK
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZTI IDÕSZAKBÓL

A Római Magyar Akadémia ösztöndíjának zárókiállításán járt a minap
Tóth Norbert képzõmûvész (középen). Mint ismert, az alkotó tavaly uta-
zott az olasz fõvárosba egy néhány hetes tanulmányútra. 

A Római Magyar Akadémia ösztöndíjának feltétele többek között az
volt, hogy egy úgynevezett beszámoló kiállítást kell tartani az elvégzett
munkáról – mondta érdeklõdésünkre Tóth Norbert. Szeptemberben már
volt egy tárlata a zalaegerszegi Városi Hangverseny- és Kiállító-
teremben, most pedig Rómába utazott, hogy a többi magyar ösztöndíjas-
sal együtt részt vegyen a projektzáró eseményen. Az akadémia minden
mûvésztõl 3–5 alkotást kért be, amiknek kötõdniük kellett valamilyen for-
mában a római projekthez. A mûvész portfóliójából Németh Pál, a tárlat
kurátora választotta ki azt a három alkotást (Római „budi”, Ereklyetartó,
Üres ígéretek – illékony agyagszobrok), melyek most bemutatásra kerül-
tek.

Az idei, immár 90. könyvhetet
Zalaegerszegen Makovecz Ta-
más, a város oktatási, kulturális és
sportbizottságának elnöke nyitotta
meg. Mint fogalmazott: egy egye-
dülálló, kuriózumnak számító ren-
dezvénysorozat ez, mely a köny-
vekrõl szól. Azonban ha közvé-
lemény-kutatást végeznénk a
könyv fogalmáról, valószínûleg
csak nagyon kevesen tudnák azt
pontosan meghatározni. Nos, a
könyv nem más, mint szövegbõl
és ábrából álló, papír alapú infor-
mációhordozó, melynek legalább
49 oldalból kell állnia és nyomda-
ipari sokszorosítással készülnie.
Persze manapság – haladva a
korral – már hangoskönyvekrõl és
e-könyvekrõl is beszélhetünk.

A könyvhét lényege pedig vál-
tozatlanul az, hogy közelebb hoz-
za a szerzõket az olvasóközön-
séghez. Ahogy azt 1927-ben
Supka Géza író, a könyvünnep öt-
letgazdája megfogalmazta: az a
cél, hogy az írók ingujjban menje-
nek az utcára, és az emberek kö-
zött propagálják mûveiket. Az elsõ
országos könyvhetet 1929-ben
rendezték meg.

Az ünnepi könyvhét alkalmából
Bubits Tünde fõszerkesztõ és Gál
Soma, a szépirodalmi rovat veze-
tõje mutatta be a Pannon Tükör
legújabb, idei harmadik lapszámát.
A fõszerkesztõ elmondta: kiemelt

figyelmet szenteltek most a helyi
szerzõknek, hiszen „Zalaegerszegi
sorok – Zalaegerszegi arcélek”
címmel egy új rovatot indítottak.
Többek között Nagy Betti versét,
Lackner László egy újabb szerze-
ményét, valamint Németh János

keramikusmûvészrõl szóló íráso-
kat találnak itt az olvasók. De, dr.
Gyimesi Endre egykori polgármes-
terrel is készült egy nagyobb inter-
jú, mely életének fontosabb (és
nem a politikához kötõdõ) állomá-
sait mutatja be. A Társmûvészetek
rovatban a szintén zalaegerszegi
Péter Zsombor a Bosszúállók so-
rozat újabb részérõl írt filmkritikát.
A Tanulmány és kritika rovatban

pedig lapunk munkatársától,
Pánczél Petrától olvasható egy
írás, mely Kosztolányi Dezsõ és
József Attila kapcsolatáról szól, né-
mi pszichoanalízissel fûszerezve.

Gál Soma a Szépirodalmi ro-
vattal kapcsolatban elmondta,
hogy többek között Péterfy Ger-
gelytõl, Kiss Ottótól és egy fiatal
szerzõtõl, Csete Somától is olvas-
ható egy-egy friss szerzemény.

A lapszámbemutatót könyvbe-

mutató követte. A történészként és
szépíróként is ismert szlovéniai
magyar szerzõ, Göncz László Em-
berek a pannon végeken címû
könyvét Kiss Gábor könyvtárigaz-
gató mutatta be, illetve beszélge-
tett a kötetrõl a szerzõvel. A ripor-
tok olvasmányos átiratából készült
szociográfiai mû arról szól, hogy
mit jelentett magyarnak lenni Szlo-
véniában, a történelem viharaiban.

PANNON TÜKÖR ÉS PANNON VÉGEK
LAPSZÁM- ÉS KÖTETBEMUTATÓ A KÖNYVHÉT ALKALMÁBÓL

Az ünnepi könyvhét keretében két új kiadvány is debütált a
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. Bemutatásra került
a Pannon Tükör folyóirat legfrissebb száma, majd Göncz László
lendvai szerzõ, Emberek a pannon végeken címû kötete.

– pet –

Életútja jó példa arra, hogy – a
tehetségen túl – szenvedélyes
munkával hogyan lesz egy fotóla-
boránsból elismert fotóriporter és
fotómûvész. A Zalaegerszegen
nyílt tárlat – melynek címe stíluso-
san Szelíd história – a Magyar

Nemzeti Múzeum (MNM) Történeti
Fényképtárából érkezett. (Egy éve
szintén az õ közremûködésüknek
köszönhetõen Keleti Éva fotográ-
fus alkotásait láthatták az érdeklõ-
dõk, szintén a zsinagógában.)
Hemzõ az 1940-es évek elején a
Hunnia Filmstúdióban kezdte pá-
lyafutását, majd nyomdai fényké-
pész és retusõr lett. Késõbb a Hon-
véd Sportegyesület, azt követõen
pedig a Képes Sport munkatársa
lett. Hosszú ideig dolgozott a Ma-
gyar Szemle képszerkesztõjeként
is (ez a lap a hetvenes-nyolcvanas
években afféle „országimázs” kiad-
vány volt; magyarul nem, csak ide-
gen nyelveken adták ki.)

A mai felnõtt generáció legin-
kább Hemzõ Károly ételfotóit, és
feleségével, Lajos Marival kiadott
szakácskönyveit ismeri –
fogalmazott a kiállításmegnyitón
Tolvaj Márta alpolgármester. Hoz-
zátette: ahhoz, hogy valaki jó fotó-
kat készítsen, költõnek is kell len-
nie. A most látható anyag afféle

koncentrátum Hemzõ fotóiból;
szép lenyomata az õt körülvevõ
világnak.

Kiscsatári Marianna fõmuzeo-
lógus (MNM Történeti Fényképtár)
a tárlatot megnyitva elmondta:
Hemzõ több tízezer felvételt adott
a múzeum fotótárának. 2010-ben
a budapesti zsáner- és városké-
peibõl már nyílt egy átfogó kiállítá-
suk, majd az egész életmûvét be-
mutatták egy retrospektív tárlat ke-
retében. A mostani, zalaegerszegi
kiállításra fõleg sportfotóiból, vá-
rosképeibõl, na és a híres lovas
fotóiból készítettek válogatást.
Mint fogalmazott: Hemzõ Károly
ízig-vérig fotóriporter volt. Még a

nehéz mûfajú sportfotózáshoz is
megvolt mind a fizikai állóképes-
sége, mind pedig az alázata és tü-
relme, ami nélkül nem lehet ezt a
munkát elvégezni. Valahogy min-
dig meglátta, megérezte a nagy
akciók, események elõtti pillana-
tot, így a megfelelõ idõben kattin-
tott. (Rengetegszer fotózta például
az Aranycsapatot.) A lovak iránti
szeretete pedig vidéki nyaralások-
kal kezdõdött. Késõbb is rendsze-
resen fényképezte õket, mert a ló
a szabadság szimbóluma volt szá-
mára. Sok olyan különös beállítá-
sú képe van, melyeken úgy tûnik,
mintha egyik ló fotózta volna a má-
sikat.

Ami munkásságának legismer-
tebb részét, vagyis a gasztrofo-
tókat illeti: feleségével összesen
harmincöt fényképes receptköny-
vet jelentettek meg. Ételképeit és
a szakácskönyveket egy konzerv-
gyári munka ihlette. Csakhogy a
konzerv ételekrõl nem sikerült
szép képeket készítenie, ezért fe-
lesége inkább megfõzte a menü-
sort, amit aztán lefotózott. Így in-
dult kettejük „gasztro-karrierje”. 

A tárlaton részt vett Szarka
Klára fotótörténész, a kiállítás ku-
rátora, és Hemzõ felesége, Lajos
Mari is. A kurátor elmondta:
Hemzõ több generációnak is mes-
tere volt. Emiatt Lajos Marival, a
Mai Manó Házzal és a Robert
Capa Központtal közösen létre-
hoztak egy Hemzõ Károly-díjat,
melyre minden évben 35 év alatti
fotósok pályázhatnak. A zsûri
olyan fotográfiákat vár, amelyek
Magyarországon vagy magyar
lakta területeken készültek a min-
dennapi életrõl, a mûvészet, tudo-
mány, sport, szabadidõ, a privát
élet történéseirõl. (Az idei díjazás
épp a napokban történt; melyet
Csudai Sándor az Origo fotósa
nyert el.)

A JÓ FOTÓS KÖLTÕ IS
VÁLOGATÁS HEMZÕ KÁROLY FOTOGRÁFIÁIBÓL

Városképek az átalakuló Budapestrõl, sportfotók, hangulatké-
pek és szelíd lovak, szelíd fényekben. Hemzõ Károly (1928–2012)
Balázs Béla-díjas fotográfus alkotásaiból látható kiállítás a Városi
Hangverseny- és Kiállítóteremben.

Agg Ferenc
Fotó: – pP –
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A Zala Megyei Kormányhivatal
hagyományteremtõ szándékkal
elõször települ ki mobil ügyfélszol-
gálatával az Egerszeg Fesztiválra,
mondta dr. Sifter Rózsa kormány-
megbízott a nyitás elõtti sajtótájé-
koztatón. Mint mondta, 2011 óta a
szolgáltató kormányhivatal meg-
valósításán dolgoznak, hiszen fon-
tos céljuk, hogy minél hatékonyab-

ban tudják kiszolgálni az állampol-
gárokat. A kormányablakbusszal
éppen ezért jelentek meg az
Egerszeg Fesztiválon, hogy be-
mutassák az elmúlt évekbeli fej-

lesztéseket, amelyek közelebb vi-
szik az embereket az államigazga-
táshoz.  

A Zala megyei kormányablak-
busz tavaly október elején kezdte
meg mûködését a megye 6 járásá-
ban összesen 38 kistelepülésen,
helyben kínálva az ügyintézés le-
hetõségét. A téli szünet után már-
cius 5-tõl ismét üzembe álló busz
szolgáltatásait a nyitás óta ezer
ember vette igénybe. Ez nem ele-

nyészõ szám a kisfalvak alacsony
lélekszámát tekintetve, tette hoz-
zá.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt mond-

ta, a kormányablakbusz a fix he-
lyen lévõ kormányhivatalok to-
vábbfejlesztett változata. Ez azt je-
lenti, hogy maga a kormányablak
„megy oda” az emberekhez, ami
nagy segítség mindazok számára,
akik kistelepüléseken élnek. 

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke szintén azt
emelte ki, hogy a helybe menõ

szolgáltatás révén az állampolgá-
rok lakóhelyükön intézhetik el
ügyeiket. 

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere nagyon jó kezde-
ményezésnek tartja, hogy a kor-
mányablakbusz kitelepült az
Egerszeg Fesztiválra. Mint mond-
ta, itt sokan megfordulnak, így so-
kan is élhetnek a mobil ügyfélszol-
gálat lehetõségével.

Tompa Gábor fesztiváligazgató
hasonlóképpen vélekedett, hiszen
az eseményen a szolgáltatók is
mindig megjelennek, ezúttal a kor-
mányablakbusz is, amely aznap
10.30 és 18.00 óra között állt ren-
delkezésére az állampolgároknak.
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A KORMÁNYABLAKBUSZ A FESZTIVÁLON
ÜGYEIKET IS INTÉZHETTÉK AZ ÁLLAMPOLGÁROK

A mobil ügyintézés lehetõségével fogadta az érdeklõdõket a
kormányablakbusz az Egerszeg Fesztivál pénteki napján. Ahogy
a kormányablakokban, így a mobilizált ügyfélszolgálati irodában
is több mint kétezerféle ügykört kezdeményezhetnek a lakosok,
így aznap többek között személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával,
útlevéllel kapcsolatos ügyeiket intézhették a fesztiválra látogatók.

SUZUKI SWIFT 1.3 GC Cool személygépkocsi (2002-es évjárat, lég-

kondi, bézs színû, garázsban tartott, jó állapotú, 189.785 km-t futott,

mûszaki 2020. májusig érvényes. Ár: 290.000 Ft. Érd.: 30/9591-365.

– b. k. –

Országos pályázati felhívásnak
eleget téve a nyugat-dunántúli ré-
gióban készült munkákból állt
össze a tárlat anyaga. Famunkák,
kerámiák, bõrbõl készült, neme-
zelt, hímzéses, kékfestõ, gyön-
gyös, írókázott tárgyak és textiliák

díszlenek, s hordozzák, õrzik im-
már a legfiatalabb kezek munkája
révén a hagyományokat. A kiállí-
tott tárgyak többsége Zalából szár-
mazik, de emellett Vasból és Gyõr-
Moson-Sopronból is érkeztek pá-
lyamûvek. Többségük jó véle-
ményt kapott a szakmai zsûritõl,
és tovább is jutottak az országos
bemutatkozásra. Ez utóbbiak kö-
zül nyolc munkát külön is kiemelt a
zsûri, köztük Téczely Krisztiánt,
aki nemcsak káprázatos gyöngyös
necceket tud készíteni, de a meg-
nyitón citeraszóval is közremûkö-

dött. Az egyéni alkotások mellett
csoportos munkák is érkeztek. S a
legtöbb gyermek szülõi mintát kö-
vetve lépett a népmûvészet útjára.
Így a szakmai értékelést végzõ
Csuti Tibor népi iparmûvész, a
népmûvészet ifjú mestere kislánya
is. De méltatta a kiállítást az azt
megnyitó Velkey Péter, az önkor-

mányzat humánigazgatási osztá-
lyának vezetõje is.

Devecz Zsuzsa, a rendezõ Za-
la Megyei Népmûvészeti Egyesü-
let szakmai munkatársa elmond-
ta, korcsoportonként (három kor-
osztály) hirdette meg az országos
pályázatot a Debreceni Mûvelõ-
dési Központ, immár 13. alkalom-
mal, hét régióban. A zsûriztetés
és a kiállítás a helyi népmûvésze-
ti egyesületek feladata. A nyugat-
dunántúli régióban több mint 30,
egyéni és csoportos pályázat ér-
kezett. 

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI
KÉZMÛVES-KIÁLLÍTÁS
Az Egerszeg Fesztiválon a színpadi produkciók mellett a tárgy-

alkotó mûvészetek is képviseltették magukat. Így a Keresztury
VMK-ban nyílt tárlat, mely gyermekek és ifjak kézmûvesalkotásait
mutatja be. A regionális kiállítás június 29-ig látható.



A rendezvényt Vizlendvai Lász-
ló, a Zalaegerszegi Szakképzési
Centrum fõigazgatója, a ZJSE
tiszteletbeli elnöke nyitotta meg,
kiemelte a dzsúdós családi közös-
ség fontosságát, méltatta az egye-
sületben folytatott szakmai, peda-
gógiai és közösségépítõ munkát,
valamint gratulált a kiemelkedõ or-
szágos versenyeredményekhez
és diákolimpiai érmekhez.

A folytatásban az ovis, kisisko-
lás, kezdõ, középhaladó gyerekek
küzdöttek egymással, edzõi-bírói
irányítás mellett, Nagysolymosi
Sándor vezetõedzõ felügyeletével.
Az eredményhirdetés után az Apá-
czai ÁMK udvarán közös fõzéssel
zárult a tartalmas délelõtt. 

Varga Zoltán, az egyesület el-
nöke elmondta, hogy az utóbbi 3
évben jelentõs fejlõdést produkált
az egyesület. 

– Három éve, 2016 februárjában
adták át a Zalaegerszegi Regioná-
lis Dzsúdóközpontot, ahol a hét
minden napján ideális körülmények
között, 400 négyzetméteres komp-
lexumban tudunk edzéseket tartani
– hangoztatta. – Taglétszámunk
megháromszorozódott, jelenleg
260 regisztrált sportoló edz nálunk.
Ez a fejlõdés a sikeres iskolai prog-
ramoknak is köszönhetõ; jelenleg 8
iskolában vagyunk jelen, ahol a
testnevelési órákon és szakköri for-
mában lehet ismerkedni a sportág
alapjaival. Mintegy 50 tehetséges
utánpótláskorú versenyzõvel dol-
gozunk, ebben az évben eddig 13
diákolimpiai érmet szereztek tanít-
ványaink. Havi rendszerességgel
szervezünk regionális keretedzése-
ket, 4–5 dzsúdóklub 50–60 ver-
senyzõjének részvételével. 

– Az iskolai szünetben sem
állnak le...

– A nyár folyamán 4 edzõtábort
szervezünk és még 2 táborba
visszük el a legszorgalmasabb
gyerekeket, a rászorulókat telje-
sen ingyenesen. A szabadidõs és
versenysport népszerûsítése mel-
lett nagy hangsúlyt fektetünk a kö-
zösségépítésre is, évente több al-

kalommal is szervezünk családi
napokat, ahol a testvérek, szülõk,
barátok közösen sportolhatnak, is-
merkedhetnek egymással. Kiváló

a kapcsolatunk a városban mûkö-
dõ civil szervezetekkel, rendszere-
sen szervezünk közös programo-
kat. Terveink között szerepel, hogy
minden általános iskolás zalaeger-
szegi diák tanulja meg a dzsúdó-
technikák alapjait. 

7Sport

Kint dübörögnek a gépek,
épül az Europ Tec ZÚK új ottho-
na, amely világszínvonalú uszo-
da lesz. A még meglévõ létesít-
ményben – ha mostohább kö-
rülmények között is – készülnek
az egerszegi úszók. A klub több
tehetséges versenyzõje is jól
teljesített eddig az idei évben. 

– Hosszú idõ után elmondható,
hogy a vártnál jobban szerepel-
tünk – lelkendezett Horváth Csaba
vezetõedzõ, szakmai igazgató. –
Hét érmet nyertek fiatal verseny-
zõink az ifi úszó ob-n.

– Egy arany-, két ezüst-, négy
bronzérem és számos értékes he-
lyezés a mérleg, ami mindenkép-
pen dicséretes teljesítmény. A leg-
több érmet Betlehem Dávid sze-

rezte egy arany-, egy ezüst- és két
bronzérem a „termése”. Retten-
tõen jó idõket úszott, serdülõkora
ellenére más korosztályokban is
helytállt. Gergye Ákos a másik
éremszerzõnk, õ egy ezüst- és két
bronzérmet szerzett. Betlehem
Dávid több világverseny szintidejét
megúszta. Mondhatjuk, a bõség
zavarával küzd. Négy világverse-
nyen indulhatna, de ebbõl kettõ
lesz. Valószínû a nyílt vízi Eb-n és
a Bakuban megrendezésre kerülõ
az Európai Ifjúsági Olimpián áll
rajthoz.  Gergye Ákosnak  elsõ
éves ifistaként esélye van kijutni
junior vb-re. A Budapest Openen
dõl el, hogy bekerül a magyar csa-
patba, vagy sem.

– Komoly „nembéli” váltás
történt az eredményesség terü-
letén. Régebben a lányok vitték
a prímet, most a fiúk az
eredményesebbek...

– Az a szerencsétlen dolog állt
elõ, hogy nincsen tanmedence,
nem nagyon tudunk válogatni,
egyelõre kicsit ötletszerûen kerül

sor a kiválasztásra. Létesítmé-
nyünk elkészültével ez nagyot vál-
tozhat. A jól teljesítõ fiúk mellett az
alacsonyabb korosztályban van-
nak jól teljesítõ leány úszóink is.

– Az idei évben még milyen
versenyek várnak az Europ Tec
ZÚK úszóira?

– Három korosztályos hazai
bajnokság, a serdülõ ob, a cápák
seregszemléje és a gyermekbaj-
nokság. A már említett két fiú mel-
lett az alacsonyabb korcsoportban
is vannak dobogóra esélyes ver-
senyzõink. A világversenyeken
Betlehem Dávidtól várunk jó ered-
ményeket.

– Az idei költségvetésük ren-
dezett?

– Az önkormányzat, a Magyar
Úszó Szövetség és névadó szpon-
zorunk, az Europ Tec biztosítja
költségvetésünk nagy részét.

– Épül az új létesítmény, ami
nyilván nagy öröm számukra,
de az építési munkák zavarják a
felkészülésüket…

– Kisebb problémák voltak, pél-
dául gázcsõ áthelyezése. Szeren-
csére idõben kapjuk a tájékozta-
tást, így át tudjuk szervezni az
edzéseket. Az önkormányzat
rendszeresen informál bennünket,
köszönet érte. Alkalmazkodunk,
tudjuk, megéri a kisebb kellemet-
lenség, nem lesz fennakadás az
úszóklub mûködésében. Amint el-
készül a kinti szabadtéri medence,
ideiglenesen lefedik. Kiköltözünk
és utána kezdik bontani a jelenlegi
uszodát. Hangsúlyozni szeretném,
a fejlesztés nemcsak számunkra
nagy dolog, hanem a város iskolái-
nak és az úszást kedvelõ tömeg-
sportosoknak is.

FÕSZEREPBEN A FIÚK
SIKERES FÉL ÉV UTÁN AZ ÚSZÓK

Az utánpótlás korosztályban
Fülöp Álmos Huba (Göcsej
KTFE) eredménye kiemelkedik,
hiszen nagyszerû futással az elõ-
kelõ 4. helyen végzett. Számára
ez a verseny az utolsó válogató
volt az idei Ifjúsági Európa-baj-
nokságra, és ezzel a teljesít-
ménnyel bebiztosította helyét az
utazó csapatba. A szenior tájfu-
tók két érmet is szereztek. Csá-
szár Éva (Göcsej KTFE) az N35-
ös kategóriában magabiztos fu-
tással, szoros versenyben sze-
rezte meg a gyõzelmet, ezzel
együtt újabb magyar bajnoki cí-
mét. Az F45-ben, a sérülésébõl
visszatérõ Fehér Ferenc (TRIÓ
Egerszeg ZTC) futott szinte hi-
bátlanul és végzett holtverseny-
ben a 2. helyen.

További jobb zalai eredmények.
F45: 5. Tihomir Salopek (Göcsej
KTFE).  F55: 5. Varga József (Gö-
csej KTFE). F70: 8. Vajda László
(TRIÓ Egerszeg ZTC). N14: 7.
Dorja Salopek (Göcsej KTFE).

N21: 9. Bertóti Regina (Göcsej
KTFE). N35: 6. Pap Viktória (TRIÓ
Egerszeg ZTC), 7. Szabó Ágnes
(TRIÓ Egerszeg ZTC).

* * *
A váltó szám ob-jén mindkét

zalai klub csapatai jól szerepel-
tek. Az utánpótláskorúak közt
legjobban a TRIÓ Egerszeg ZTC
junior leánycsapata szerepelt,
akik másfél perccel a dobogóról
lemaradva az elõkelõ 5. helyen
értek célba. A fiatalok között em-
lítésre érdemes még a ZTC ifjú-
sági leány- és junior fiúcsapatá-
nak bajnoki pontokat érõ helye-
zései. A felnõtt nõknél a Göcsej
KTFE csapata nagyszerû futá-
sokkal szoros és izgalmas ver-
senyben szorult le a dobogóról.
A szeniorcsapatok viszont ér-
mekkel tértek haza. A Göcsej
KTFE F145-ös váltója magabiz-
tos versenyzéssel országos baj-
noki címet szerzett, míg a nõi
105-ös korcsoportban a TRIÓ
Egerszeg ZTC csapata hozta a

„kötelezõt” és gyûjtött be újabb
ezüstérmet.

Zalaiak pontszerzõ eredmé-
nyei. F145: 1. Göcsej KTFE (Var-
ga József, Mézes Tibor Sólyom,
Tihomir Salopek). N21: 4.  Göcsej
KTFE (Takács Orsolya, Császár
Éva, Bertóti Regina). F20: 6.
TRIÓ Egerszeg ZTC (Fekete Sá-
muel, Csertán András, Takács
Ticián). N105:2. TRIÓ Egerszeg
ZTC (Pap Viktória, Sárecz Éva,
Szabó Ágnes). N18: 6. TRIÓ
Egerszeg ZTC (Rövid Boglárka,
Kolcsár Panna, Antal Virág). N20:
5. TRIÓ Egerszeg ZTC (Dely Vi-
rág, Bódi Doroti, Porgányi Anna).

„Azt tapasztaljuk hosszú
évek, évtizedek óta, hogy egy
jelentõs demográfiai átalakulás
jellemzi a magyar társadalmat”
– ismertette a projekt kidolgozá-
sát ösztönzõ társadalmi jelensé-
get Zimborás Béla szociálpoliti-
kai szakértõ. Kifejtette, ez azt
jelenti, hogy a várható élettar-
tam fokozatosan növekszik, ez-
zel együtt emelkedik az idõsek
népességen belüli számaránya.
A szakértõ ezt adatokkal is il-
lusztrálta: az elmúlt huszonöt
évben közel 50 százalékkal nõtt
a 80 év felettiek száma. Ezek-
nek az embereknek sok esetben
segítségre van szükségük, je-
lentõs részük szociális, egész-
ségügyi gondozásra szorul, ami
nagy kihívás elé állítja az ellátó-
rendszereket.

Rávilágított, az intézmények-
ben korlátozott a férõhelyek szá-
ma, országos szinten körülbelül
2 éves várakozási idõvel lehet
számolni, amíg valaki bekerül az
idõsek otthonába. „Amennyiben
az intézményi férõhelyek szá-
mát jelentõsen nem lehet növel-
ni, ugyanakkor mégiscsak folya-
matosan emelkedik a szükség-
let, akkor valamit tenni kell” –

magyarázta Zimborás Béla. Eb-
ben segít a projekt, amely az
igénybe vehetõ szolgáltatások
közti eligazodásban támogatja
az idõseket és hozzátartozóikat,
annak érdekében, hogy saját
otthonukban és lakókörnyeze-
tükben jussanak olyan szolgálta-
tásokhoz, amelyek segítségével
minél tovább megszokott kör-
nyezetükben tudnak maradni. 

A pályázathoz egy tájékozta-
tó kisfilm is készült, amely rámu-
tat az idõskor nehézségeire,
ugyanakkor azt hangsúlyozza:
mindenképpen hosszú és aktív
életet tervezzünk! Radics And-
rea, a Zalaegerszegi Gondozási
Központ intézményvezetõje ki-
emelte, fontos a szemléletfor-
málás, ezért programjaikkal
szeretnék felkészíteni a lakos-
ságot a tudatos idõskorra, hogy
aktív, egészséges életet élhes-
senek, de az akut problémával
küzdõknek is igyekeznek támo-
gatást nyújtani.

Elmondta, Ausztria és Ma-
gyarország különbségeinek el-
lenére mindkét országban nõ az
idõsek száma, az intézménye-
ink pedig túlterheltek, nem be-
szélve arról, hogy a szépkorúak

nehezen igazodnak el ezekben
a rendszerekben. „Az egyik leg-
innovatívabb elemünk az eset-
menedzser bevezetése” – is-
mertette az intézményvezetõ
azt a modellt, amelyet 2017-ben
dolgoztak ki. Kifejtette, minden
pályázatba bevont intézménynél
rendelkezésre áll egy olyan pro-
fesszionális szakember, aki se-
gít eligazodni az idõseknek és
családtagjaiknak az adott város
ellátórendszerében. A szociális,
illetve egészségügyi képesítésû
személy felméri az idõs állapo-
tát, szükségleteit, hozzásegíti õt
a szolgáltatásokhoz, végig is kí-
séri a folyamatot, s ha késõbb
szükséges, ismét beavatkozik.

A partnerek az INTERREG
V-A Ausztria–Magyarország
ATHU012 projekt keretein belül
megerõsítették az intézmények
közötti együttmûködést, ennek
érdekében rendszeresen work-
shopokat is szerveznek. Az idõ-
sek és hozzátartozóik, illetve a
szakemberek Ausztriába láto-
gathattak, ahol tapasztalatokat
cseréltek, de képzések is indul-
tak önkéntesek felkészítésére,
valamint családtagokat tanítot-
tak arra, hogyan gondozhatják
otthon idõs szerzettüket. A pá-
lyázat 2019. december 31-ével
zárul, de a kialakított modell és
a mûködõ hálózat hosszú távon
képes lesz segíteni abban, hogy
az idõsek életminõsége javul-
jon. 

EGY SZEBB IDÕSKORÉRT DOLGOZNAK
Az „Age-friendly Region” projekt célja olyan új javaslatok

kidolgozása, amelyek lehetõvé teszik, hogy az idõsek és csa-
ládtagjaik minél tovább maradhassanak megszokott környeze-
tükben. A határon átnyúló együttmûködés 2017-ben jött létre
Zalaegerszeg, Gyõr és Szombathely, valamint Kelet-Stájeror-
szág között.

SIKERES SZEREPLÉS A TÁJFUTÓ OB-N
A Veszprém megyei Öskü térségében, az egykori katonai gya-

korlóterület adott otthont a tájfutók idei országos középtávú és
váltóbajnokságának, ahol több mint ezren álltak rajthoz.  Az „A”
döntõkbe (kategóriánként 24 fõ) a TRIÓ Egerszeg ZTC 19 fõvel,
míg a Göcsej KTFE 13 fõvel képviseltette magát.

NÉPSZERÛ A SPORTÁG EGERSZEGEN
A DZSÚDÓSOK CSALÁDI NAPJA

A Zalaegerszegi Judo Sportegyesület nemrég tartotta családi
napját, 130 résztvevõvel az Apáczai ÁMK-ban. 

TAKARÍTÓKAT
FELVESZÜNK

AZONNALI KEZDÉSSEL!
UTAZÁSTÁMOGATÁST,
CÉGES BUSZJÁRATOT

BIZTOSÍTUNK!

Korrekt bérezés, pluszjuttatások.

Alkalmis és állandós
takarítókat is keresünk!

Tel.: 06-70/615-3526

ÁLLÁS

EGERSZEGI ATLÉTÁK
NEMZETKÖZI VERSENYEKEN

A Zalaszám ZAC atlétái a hé-
ten két nemzetközi versenyen
is elindultak. A Budapest
Openen Veiland Violetta ezüst-
érmet nyert súlylökésben. Ott
Benjamin 800 m-en 1;53,77 per-
ces idõeredménnyel 6. helyen
ért célba.

A felnõttek versenyén megren-
dezett ifjúsági szuper liga 400 m-es
döntõjében Muszil Ágnes 59,81
mp-es egyéni csúccsal ötödik he-
lyen végzett.

A lengyelországi Bydgoszcz-
ban a Szewinska Memoriál nem-
zetközi viadalon Szûcs Valdó erõs
ellenszélben 13,98 mp-es idõered-
ménnyel 5. lett.
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