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A 2016 óta a városi önkormány-
zat tulajdonában álló megyei
könyvtár 82 millió forintot nyert
belsõ tereinek felújítására. Balaicz
Zoltán polgármester köszöntõjé-
ben azt fejtegette, hogy az
internethez való alkalmazkodás a
könyvtárak számára is elengedhe-
tetlen, hiszen egyre többen neten
kívánják elérni a kötelezõ olvas-
mányoktól a szépirodalmon át a
tudományos kutatómunkához
szükséges dokumentumokat.
Másrészrõl a könyvtár hagyomá-
nyos szerepéhez igazodva, mégis
csak be kell vonzani az érdeklõdõ-
ket a bibliotékába. Ezt szolgálja a
mostani infrastrukturális fejlesztés
és azok a programok, amelyekben
eddig is bõvelkedett a megyei
könyvtár.

A beruházás július végére feje-
zõdött be. Kiss Gábor igazgató el-
mondta, a korábbi olvasóterembõl
leválasztottak egy részt, ahol a
helyismereti és a zenei gyûjte-
mény kapott helyet a digitális jólét
pont mellett. Az emeleten egy 120
fõ befogadására alkalmas rendez-
vénytermet létesítettek. Korszerû-

sítették a kölcsönzõi tér mennye-
zetét és világítását. A projekt költ-
ségvetésébõl az itteni padlózat
cseréjére már nem futotta. Ezt a
város által adott 2,5 millió forintból
és több mint egymillió forint önerõ-
bõl mégis el tudták végezni, így
egységessé válthatott a padlóbur-
kolat a teljes területen. Továbbá
barátságosabb internethasználati
helyet alakítottak ki, illetve az olva-
sói érdeklõdésnek megfelelõen át-
rendezték a könyvespolcokat a
kölcsönzõben.

A könyvtárról alkotott kép még
ma is elég konzervatív, pedig tevé-
kenysége sokkal izgalmasabb és
sokrétûbb az egyszerû kölcsönzé-
sen túl, jegyezte meg Kiss Gábor.
Mint mondta, évek óta dolgoznak
azon, hogy digitalizálással különfé-
le dokumentumokat tegyenek
online elérhetõvé az érdeklõdõk
számára. A zalai sajtó 1950-es
évek közepéig tartó anyagainak di-
gitalizálásával már elkészültek, il-
letve megkezdték a zalaegerszegi
középiskolai értesítõk számítógép-
re vitelét. A Zrínyi Miklós Gimnázi-
ummal kezdték a sort. Feldolgoz-
ták már az 1947 és 1986 közötti ér-
tesítõket, a munkát az évkönyvek-

kel folytatják. Ezt elérhetõvé kíván-
ják tenni jövõre, a gimnázium fenn-
állásának 125 éves évfordulójára.
Az igazgató többek között beszélt
a makerspace nevû digitális közös-
ségi alkotómûhelyükrõl, a Mun-
kácsy-szakközépiskolával együtt
induló Lego robotika oktatási prog-
ramjukról, valamint közelgõ ren-
dezvényeikrõl. A sajtótájékoztatón
3D nyomtatót mutattak be mûkö-
dés közben. Az elkészült, háromdi-
menziós „lájk” jellel a polgármes-
tert ajándékozták meg.  
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Ilyen és ehhez hasonló játékos,
rímekbe szedett feladatokkal – il-
letve egy komplex feladatsorral –
várta a betérõket a zalaegerszegi
Tourinform-iroda, az Országos
vadpörkölt- és borfesztivál idején.
Az Állati nyomozás címû rendha-
gyó kvízjáték egy belvárosi kalan-
dozásra invitálta az érdeklõdõket,
melynek során egy-egy helyszín,
vagy épület titkai is feltárultak.
Persze, ha az illetõ vagy a csapat
kitalálta a helyes megfejtést. A ver-
sikékben szereplõ helyszínek és a
jó válaszok végül elvezették a játé-
kosokat az igazi, mondhatni végsõ
nagy megoldáshoz is, amiért ter-
mészetesen jutalom járt.

Mivel a kalandos vetélkedõ már
lezárult, elárulhatjuk: a játék a ma-
mutcsontváz körül forgott. Ez volt a
kvíz megfejtése. De minden egyes
kérdésre valamilyen állatfajta volt a
válasz. Az állatokat pedig a belvá-

ros közterein (épületdíszein, szob-
rain) kellett megkeresni.

A nem mindennapi játék részle-
teivel kapcsolatban Tuboly Andrea,
a Tourinform-iroda vezetõje érdek-
lõdésünkre elmondta: már az
Egerszeg Fesztiválra is szerveztek
egy hasonló nyomozós játékot,
melynek nagyon jó volt a vissz-
hangja. Sõt, többen jelezték, hogy
kicsit rövid volt a kaland, még to-

vább játszottak volna. Így az õszi
fesztiválra egy új, hosszabb és
más tematikájú kvízt állított össze
az iroda kreatív csapata (Kovács
Fanni, Köcse Henriett, Tódor Ta-
más, Tóth Emese és Tuboly And-
rea). Mivel a vadpörköltfesztivál,
ha áttételesen is, de a vadászatról,
erdõrõl, állatokról szól, adta magát,
hogy a vetélkedõ is valami állati té-
mára fókuszáljon. De úgy, hogy
közben némi várostörténeti, mû-
veltségi és logikai tesztek is szere-
peljenek a feladatok között.

(Folytatás az 5. oldalon.)

VÁROSTÖRTÉNET, MEGFIGYELÉS, KVÍZJÁTÉK
ÁLLATI NYOMOZÁS A MAMUTCSONT KÖRÜL

„Kõbe is faragnak, fémbe is öntenek, nevemet viselik kertek és
terek. Hogy pontosan ki vagyok, amint kitalálod, a megoldást ke-
zemben könnyen megtalálod.”

XXVII. évfolyam, 29. szám LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2019. szeptember 17.

A helyi érték

Közülük dr. Tóth László a rend-
szerváltoztatás óta, 29 éven ke-
resztül dolgozott önkormányzati
képviselõként, õ a Megyei Jogú
Városok Szövetségénél is rekord-
tartó.

A múlt heti testületi ülést követõ
sajtótájékoztatón Balaicz Zoltán
polgármester a legfontosabb dönté-
seket foglalta össze. Szigorította a
közgyûlés a közösségi együttélés
szabályairól szóló helyi rendeletet,
a jogszabály alkotta keretek között
a lehetõ legszigorúbban. Ez különö-
sen azokra a hajléktalanokra
(15–20 személyre) vonatkozik,

akiknél súlyos demencia áll fenn,
vagyis az ellátási képesség teljes
hiánya. Ezek a hajléktalanok nem
fogadják el a segítséget, nem haj-
landók elmenni a hajléktalanszálló-
ra, helyette a parkokban, a belváros
egyes részein tûnnek fel. Viselkedé-
sük sérti az emberek biztonságér-
zetét. A rendeletmódosítás azt szol-
gálja, hogy azokon a helyeken is le-
gyen lehetõség a fellépésre, ahol
eddig a rendelet ezt nem szabá-
lyozta. Így például tilos lesz a zöld-
felületeket, padokat (rajta feküdni,
aludni) játszótereket, szökõkutakat
rendeltetésszerûen használni.

Költségvetési kérdések is sze-
repeltek a közgyûlés napirendjén.
Sor került az önkormányzati ren-
delet III. negyedévi módosítására,
eszerint a város költségvetési fõ-
összege 47 milliárd 363 millió fo-
rint. Az elsõ félévben a bevételek
jól alakultak, így elmondható, hogy
a város gazdálkodása stabil. A
közgyûlés 2020-ban is csatlakozik
a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szerhez, ennek keretében 45 zala-
egerszegi egyetemista kaphat
szociális támogatást.

Közterület-elnevezésrõl is dön-
tés született, a ságodi településré-
szen, a tesztpálya helyszíne, ezúttal
a ZalaZONE tér elnevezést kapta.

(Az önkormányzati választások
után az alakuló közgyûlésre vár-
hatóan október 24-én kerül sor.)

SZIGORÍTOTTÁK A RENDELETET
A CIKLUS UTOLSÓ KÖZGYÛLÉSE – KÖSZÖNET A MUNKÁÉRT

Hat önkormányzati képviselõ már biztosan befejezte munkáját
a városi képviselõ-testületben. Az ötéves ciklus utolsó közgyûlé-
sén Balaicz Zoltán polgármester megköszönte munkájukat.  Nem
indul újra ifj. Sándor Dénes György, Sümegi László, Dékány End-
re, dr. Tóth László, Pete Róbert és Kálmánné Pintér Marianna.

A KÖLCSÖNZÉSTÕL A DIGITALIZÁLÁSIG
RÉGI ÉS ÚJ TEVÉKENYSÉGEK A MEGÚJULT KÖNYVTÁRBAN

A digitalizáció és a robotika útjára lépett a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár, derült ki azon a sajtótájékoztatón, amelyen
az intézmény megújult közösségi tereit és szolgáltatásait mutat-
ták be.

Bálint István Ábrahám könyvtáros, Kiss Gábor, Balaicz Zoltán és Tóth Renáta igazgatóhelyettes
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Elmondta, hogy õ személy sze-
rint 424 ajánlást adott le, a többiek
is többet gyûjtöttek a kötelezõnél.
Csupán két körzetben, a 8-asban
és a 4-esben kellett aláírást pótol-
ni, mivel hibát találtak az ellenõr-
zésnél. Ez megtörtént, valamennyi
ajánlás elfogadásra került a vá-
lasztási bizottságnál. A civil szer-
vezet programját a következõ he-
tekben eljuttatják a lakosság pos-
taládájába. Dr. Kocsis Gyula jelez-

te: négy polgármesterjelölt vesz
részt az önkormányzati választá-
sokon: Balaicz Zoltán (Fidesz),
Keresztes Csaba (Tiéd a város –
ellenzéki összefogás), Kiss Fe-
renc (Mi hazánk) és dr. Kocsis
Gyula (EZE).

A sajtótájékoztatón részt vett
Rozsmán Nikolett (11-es vk.) és
Selyem Tóth Sándor (3-as vk.).
Mindketten hangsúlyozták: fontos
a civilek részvétele a közéletben,
az önkormányzati munkában, mi-
vel õk nem pártérdekek menték
képviselik a lakosságot. Feladat
és munka pedig van bõven.
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2 Közélet

A ZALAEGERSZEGI GAZDASÁGI ELLÁTÓ

SZERVEZET TÁJÉKOZTATÓJA
2019. szeptember hónaptól új étkezési nyilvántartási prog-

ram kerül bevezetésre Zalaegerszegen az iskolai közétkezte-
tésben.

A programváltozás keretében étkezésikártya- és kártyaleol-
vasó-csere történik. A korábbi lehúzós kártyát felváltja az érin-
tõs kártya. 

Kérjük azon szülõket, akik megadták elektronikus elérhetõ-
ségeiket, de augusztus hónapban nem kapták meg a szeptem-
ber havi étkezési számlájukat, azok levelezésük spam szolgál-
tatását ellenõrizzék! Ha egyáltalán nem érkezett meg a szám-
la, jelezzék ezt az iskola, gyermek, osztály feltüntetésével
kozetkeztetes@zegesz.hu e-mail-címre.

A rendszer nehezen kezel bizonyos e-mail-fiókokat azok vé-
dettsége miatt. Kérjük, ellenõrizzék a közigazgatásban hasz-
nálatos, illetve citromail.hu, freemail.hu és a gmail.hu
e-mail-címek beállításait a zökkenõmentes kapcsolattartás ér-
dekében.

Ha a kimenõ számlákkal bármilyen probléma lenne ezen túl-
menõen, a jövõben is jelezzék észrevételeiket az étkezési cso-
port elérhetõségien a 92/510-945 telefonszámon, vagy
kozetkeztetes@zegesz.hu e-mail-címen. 

Az új rendszer bevezetése során fellépõ esetleges kellemet-
lenségekért az érdekeltek megértését kérjük. Bízunk abban,
hogy a szülõkkel történõ együttmûködéssel a gondokat meg-
oldjuk és az új rendszer megfelelõen fog mûködni.
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Balaicz Zoltán polgármester az
átadáson elmondta, a városban 83
játszótér közterületen található,
míg a többi a gyermekintézmé-
nyek udvarán. Az önkormányzat
játszótéri programja alapján végzi
a felújításukat. 2019-ben eddig
20,5 millió forintot költöttek a régi
játszóeszközök felújítására és
újak telepítésére. Az Izsák Imre Ál-

talános Iskola udvarát érintette az
egyik fejlesztés, amelyre össze-
sen 5,3 millió forintot fordítottak.

Kajári Attila, a zalaegerszegi
tankerület igazgatója azt tette hoz-
zá, hogy tavasztól mostanáig 83
millió forintot költöttek az iskolák
karbantartására, fejlesztésére. Eb-
bõl a megyeszékhelyi intézmé-
nyekre 56,5 millió forint jutott. A
csácsi iskola játszótere külön tétel;
1,3 millió forintot adtak a meglévõ

eszközök felújítására. Ezzel az
összeggel egészítették ki az önkor-
mányzat 3 millió forintos támogatá-
sát, illetve a szülõi munkaközösség
báljának egymilliós bevételét.

Herkliné Ebedli Gyöngyi önkor-
mányzati képviselõ, az iskola igaz-
gatója példamutató összefogás-
nak nevezte a szülõk hozzáállá-
sát, amivel ezt a szándékot pártfo-
golták. Köszönetét fejezte ki Szõ-
ke Mariannának, a szülõi munka-
közösség vezetõjének, hogy az is-
kola 230 tanulója egy csodálatos,
több új elembõl álló játszótérrel
gazdagodhatott, amit a városrész
gyermekei is használhatnak. 

MEGÚJULT A JÁTSZÓTÉR
AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Szülõi összefogásból, önkormányzati és tankerületi támogatás-
ból új hintákat, mászóvárat és csúszdát helyeztek el a csácsi
Izsák Imre Általános Iskola udvarán, ahol a meglévõ játszóeszkö-
zöket is felújították.

MSZP:
AZ IDÕSEKÉRT

Szociálpolitikai és idõsügyi
kérdések szerepeltek Korózs
Lajos (MSZP) országgyûlési
képviselõ, szociálpolitikai szak-
értõ  zalaegerszegi sajtótájé-
koztatóján.  A politikus Kiss
Ferenc társaságában megláto-
gatta a pózvai idõsek
motthonát.

A sajtótájékoztatón elhangzott:
a zalai megyeszékhelyen 260-an
várnak arra, hogy idõsotthonokba
kerüljenek. Zalaegerszeg lakos-
ságszáma jelenleg 57.500 fõ, en-
nek közel 30 százaléka 60 év fe-
letti.  Az idõsek ellátásáért az ál-
lamnak és az önkormányzatnak
egyaránt van felelõssége és fel-
adata.

Korózs Lajos arról beszélt,
hogy a szociális ellátórendszer fe-
lülvizsgálatra szorul, és az itt dol-
gozó alkalmazottak fizetésére is
az egészségügyi bértáblát kellene
alkalmazni. A nyugdíjemelés és a
béremelés teljesen elszakadt egy-
mástól, míg ez utóbbi átlagosan
12 százalék, addig a nyugdíjak az
inflációt követik, 2,2–2,7 százalé-
kos emeléssel. Országos szinten
a nyugdíjátlagot a nyugdíjasok
2/3-a nem kapja meg. Ugyanakkor
többen vannak, akiknek 2 millió fo-
rint a havi nyugdíja.  A politikus
szerint a legmagasabb nyugdíj ös-
szege nem szabadna, hogy maga-
sabb legyen az átlagnyugdíj négy-
szeresénél.

REKORDOK
DÕLTEK

Az Országos vadpörkölt- és
borfesztivál keretein belül is-
mét megszervezték a jótékony-
sági vadfõzést, melyen rekord-
számú, 110 fõzõcsapat vett
részt.

A jó hangulatú rendezvényen
600 csapattag serénykedett, a lá-
togatók, kóstolók, jótékonykodók
pedig több ezren voltak. Az 500 fo-
rintos ebédjegyekbõl 2 millió 457
ezer forint gyûlt össze (4912 jegy
kelt el). Elõzetesen a támogató cé-
gek több mint kétmillió forintot
ajánlottak fel, így összesen 4,5
millió forintot sikerült gyûjteni a Za-
la Megyei Szent Rafael Kórház ja-
vára.

Zalaegerszeg ismét bizonyítot-
ta, hogy a jótékonyság, a segítség
és az összefogás városa – fogal-
mazott az eseményt követõen
Balaicz Zoltán polgármester. Kö-
szönetét fejezte ki mindenkinek,
aki szervezõként, résztvevõként
segítséget nyújtott a jótékonysági
vadfõzés sikeréhez.

Rosszul alszik?
Stresszes a munkája?
Görcsösek az izmai, ízületi

bántalmaktól szenved?

Nagyon sok ember küzd ha-
sonló panaszokkal, de sokan már
megtalálták a gyógyírt, ami nem
más, mint a masszázs. 

A svédmasszázs relaxál, oldja
a feszültséget és segít az alvás-
zavarok leküzdésében, sõt bizo-
nyos típusú fájdalmak csökkenté-
sére is kiválóan alkalmas.

Elõzetes bejelentkezés alapján
várom kedves vendégeimet

a 06-30/652-7425
telefonszámon.

Kérésre Zalaegerszegen
és 10 km-es körzetében

házhoz megyek!

Kiss Ferenc elmondta, örülnek
minden olyan fejlesztésnek, ami a
zalaegerszegiek érdekeit szolgál-
ja, azt viszont sajnálja, hogy nem
épül meg az intermodális közleke-
dési központ. Megvalósulása ese-
tén modern épület váltotta volna a
mai buszállomást, és vasútállo-
mást, több környezetkímélõ autó-
busz beszerzésére lett volna lehe-
tõség. A jelenlegi vasútvonalon a
várost elkerülõ utat lehetett volna
építeni.

Keresztes Csaba szerint az
uszoda nem helyi igényeket fog ki-
elégíteni, ezért „látszatberuhá-
zás”, és üzemeltetése évi 200 mil-
lió forintba fog kerülni, amihez

nem lehet állami segítséget kérni.
Sajnálja, hogy az alsóerdei pro-
jektbõl azokat a pontokat húzták
ki, amelyek turisztikai élményt
nyújtottak volna.

Dr. Paksy Zoltán kifejtette: a
Mindszenty Emlékközpont építé-
sének csúszása miatt a város
egyik szégyenfoltjává vált a terve-
zett helyszín. Az épület funkciója
szakmailag nem tisztázott, a ter-
vekre azonban már több 100 millió
forintot költöttek. A múzeum épüle-
tének a felújítása is csúszik, több
mint egy éve kiköltöztek már, az-
óta üresen áll.  Szerinte jobban
tervezett fejlesztésekre van szük-
ség.

FEJLESZTÉSEKRÕL
ELLENZÉKI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

A Tiéd a Város Egyesület (DK, Jobbik, LMP, MSZP, Momentum)
képviseletében Keresztes Csaba polgármesterjelölt, Kiss Ferenc
és dr. Paksy Zoltán képviselõjelöltek a Modern Városok Program
keretében meghirdetett fejlesztésekrõl és a programból kivett be-
ruházásokról szólt.

LEADTÁK AZ AJÁNLÓÍVEKET
Az Együtt Zalaegerszegért Egyesület valamennyi választókerü-

leti jelöltjének ajánlóíveit leadta a választási bizottságnak. A rész-
letekrõl dr. Kocsis Gyula polgármesterjelölt sajtótájékoztatón
számolt be. 

LELKI ELSÕSEGÉLY
TELEFONSZOLGÁLAT:

116-123



– AL –

Balaicz Zoltán polgármester ki-
emelte, hogy az Alsójánkahegyi
Sör-virsli és Hagymásbab Feszti-
vál után ez volt a második nyári jó-
tékonysági rendezvény a Kertvá-
rosban, amellyel ezúttal ebben a
városrészben lévõ intézményt tá-
mogattak. Mint mondta, ez a támo-
gatás bizonnyal hasznára lesz a
Nyitott Háznak, ahol fogyatékos-
sággal élõ gyermekek fejlesztésé-
vel foglalkoznak. 

Galbavy Zoltán önkormányzati
képviselõ, a rendezvény ötletgaz-
dája és fõszervezõje elmondta, a
közönségszavazás alapján a
Vissza a jövõbe címû filmet vetítet-
ték le az 1987-es eredeti szinkron-
nal. A sci-fi vígjátékra 200-an vol-
tak kíváncsiak, köztük sok gyer-

mek. Köszönetét fejezte ki a szer-
vezõknek a segítségért, amit a
filmvetítés után a rendrakásban is
nyújtottak. A tervekrõl elmondta,

szeretnék a kertmozit, mint a Kert-
város kultikus helyét olyan közös-
ségi térré alakítani, ahol a filmvetí-
tések mellett koncerteket, szakmai
elõadásokat is tartanának. Ezen
programoknak ugyanúgy lesz jóté-
kony célja, mint az eddigieknek.

Fontosnak érzik, hogy olyan szer-
vezeteket támogassanak, ahol
nagy szükség van az adományra.
Ahogy ezúttal a Nyitott Házat. 

Kajári Attila, a Zalaegerszegi
Tankerületi Központ igazgatója be-
jelentette: az adományként össze-
gyûlt összeghez ugyanannyit hoz-
zátesznek, segítve ezzel a Nyitott
Ház munkáját. 

Jelenleg 61 súlyosan és halmo-
zottan fogyatékos gyermek neve-
lését, oktatását végzik a gyógype-
dagógiai intézményben, amelyhez
a zalaegerszegi járásba tartozó te-
lepülések tartoznak. Stummer Ma-
ra intézményvezetõ megköszönve
az adományt elmondta, hogy azt
mozgás-, értelmi képességet fej-
lesztõ illetve a szabadidõ eltöl-
téséhez szükséges eszközök be-
szerzésére fordítják.

Az átadáson részt vett Flaisz
Gergõ, a Keresztury VMK igazga-
tója és Drávecz Szabolcs, az Art
mozi vezetõje.

ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2019. szeptember 17.

KEDVES 7–8. OSZTÁLYOSOK!
A kiváló minõsítésû Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium

és Alapfokú Mûvészeti Iskola

RAJZFELVÉTELI ELÕKÉSZÍTÕT
tart azon 7–8. osztályos tanulóknak, akiknek továbbtanulási

céljai közt szerepel a képzõ- és iparmûvészeti,
építészeti irányultság.

A foglalkozások idõpontja:
hétfõ 14.30–16.00 óra.

Az elõkészítõt vezeti: 
Monok Balázs mûvésztanár.

Az INGYENES rajz elõkészítõ foglalkozásra 
2019. szeptember 23-tól folyamatosan 

várjuk az érdeklõdõket!

Információ: Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 2.
Tel.: 596-390

MEGHÍVÓ

ALZHEIMER CAFE
A NYÁRI SZÜNETET KÖVETÕEN

A ZALAEGERSZEGI ALZHEIMER CAFE

FOLYTATJA MÛKÖDÉSÉT, MELYNEK SORON KÖVETKEZÕ

RENDEZVÉNYÉRE EZÚTON

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK AZ ÉRDEKLÕDÕKET.

A KÖVETKEZÕ TALÁLKOZÓ IDÕPONTJA:
2019. SZEPTEMBER 30. (HÉTFÕ) 17 ÓRA

Elõadást tart DR. MENYHÁRT ILDIKÓ „Az Alzheimer szakambu-
lancia tapasztalatai” címmel.

Ezt követõen feltehetik kérdéseiket az elõadónak, illetve egymás
közt õszintén beszélgethetnek az idõskori szellemi hanyatlásról.

Helyszín: Zalaegerszegi Járási Egészségfejlesztési Iroda
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 46–48.

Ingyenes találkozóinkat a nyár kivételével minden hónap utolsó
hétfõjén 17 órakor rendezzük meg. 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLÕDÕT ÉS ÉRINTETTET!

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA

A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA

SZIVÁRVÁNY TÉRI TAGÓVODA

ÓVODAPEDAGÓGUS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû 2019. 10. 31-ig, majd 2019. 11. 01-tõl határozatlan ideig tartó közalkalmazotti jog-
viszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1–3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A Köznevelési törvényben meghatározottak szerinti gyermekcsoportban végzett nevelõmunkával
összefüggõ feladatok.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• fõiskola, óvodapedagógia,
• büntetlen elõélet.

Elvárt kompetenciák:
• gyermekszeretet, türelem, tolerancia, kommunikációs készség, folyamatos önképzés igénye.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi

erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Ambrus Marianna nyújt, a 06-30/991-
4058-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi I. Számú Óvoda címére történõ
megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számot: I/08-267/2019., valamint a munkakör megnevezését:
óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Sikeres pályázó értesítése telefonon. Sikertelen pályázat esetén felbélyegzett válaszborítékban
visszaküldjük a pályázati anyagot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• ZalaEgerszeG újság
• Zalaegerszeg megyei jogú város honlapja
• intézmény honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zegi-belvarosi1-ovi.hu honlapon szerezhet.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormány-
zata a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátá-
sok és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjá-
ról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyíté-
kokról szóló 328/2011. (XII. 29.) korm.rendelet
alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében
ingyenes ebédet biztosít a szülõ, törvényes kép-
viselõ kérelmére

bölcsõdés, azaz öt hónapos kortól
a 18. életév betöltéséig a hátrányos helyzetû
gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményben részesülõ, halmozottan
hátrányos helyzetû gyermekek részére

az alábbiak szerint:

A 2019/2020. tanév tanítási szüneteinek idõtar-
tamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
igénybevételének lehetõsége:
A szünidei étkezést igényelhetik azon rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ,
hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos
helyzetû gyermekek, akinek hátrányos vagy hal-
mozottan hátrányos helyzete a jogszabályokban
meghatározottak szerint fennáll.

A 2019/2020. tanév tanítási szüneteinek idõtar-
tamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
biztosításának idõtartama:
2019. október 28., 29., 30., 31.

(iskolai õszi szünet 4 munkanapja)
2019. december 23., 30., 31. és 2019. január 2., 3. 

(iskolai téli szünet 5 munkanapja)
2020. április 9. és 14.

(iskolai tavaszi szünet 2 munkanapja)

A 2019/2020. tanév tanítási szüneteinek idõtar-
tamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
igénybevételének helyszíne:

Városi Középiskolai Kollégium Kaffka Margit
Tagkollégium, 8900 Zalaegerszeg, Puskás T. u.
2. (Munkácsy Mihály-iskola volt kollégiumának
étkezõje)

A 2019/2020. tanév tanítási szüneteinek idõtar-
tamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
igénybevételének módja:

„Nyilatkozat a Gyvt.21/C. §-a szerinti szünidei
gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezé-
sû nyomtatvány kitöltése, aláírva az ellátást
igénylõ szülõ, más törvényes képviselõ részérõl.

A nyilatkozatok személyes leadásának határide-
je, címe:

2019. október 11. (péntek)
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont, 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János
tér 5.

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos to-
vábbi felvilágosítás személyesen a Zalaegerszegi
Család- és Gyermekjóléti Központban (8900 Zala-
egerszeg, Apáczai Csere János tér 5.), vagy az
alábbi telefonszámokon kérhetõ: 312-034, 316-
930, 502-192, 502-193

A 2019/2020. tanév tanítási szüneteinek idõtar-
tamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
biztosításának módja:
A szünetek idõtartamára esõ munkanapokon a déli
meleg fõétkezés helyben történõ elfogyasztása
11–12 óra között. (Ha az étel helyben történõ elfo-
gyasztását a gyermek elõre nem látható hiányzása,
betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére
biztosított ételt a szülõ elviheti!)

A bölcsõdés- és óvodáskorú gyermek esetén a
szünidei gyermekétkeztetés a következõ idõszakra
vehetõ igénybe: a bölcsõdei ellátást nyújtó intéz-
mény és az óvoda zárva tartásának idõtartama
alatti munkanapokon. (A bölcsõde és az óvoda
esetleges zárvatartásáról az intézményekben kér-
het felvilágosítást!)

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei
gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni és
gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzete még nem került megállapításra, úgy ez
irányú kérelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási
Osztályán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfoga-
dási idõben terjesztheti elõ.

A beadásnál kérjük, vegye figyelembe az ügyin-
tézés idõtartamát is.
Ügyfélfogadási idõ:

kedd, péntek: 8–12 óra, szerda: 13–18 óra,
csütörtök: 13–16.30 óra között.

Diétás étrend – az intézményi gyermekétkezte-
téshez hasonlóan – szakorvosi igazolással alá-
támasztva igényelhetõ!

FELHÍVÁS
A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK ÉS

A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN

RÉSZESÜLÕ, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK RÉSZÉRE

A 2019/2020. TANÉV TANÍTÁSI SZÜNETÉNEK IDÕTARTAMÁRA VONATKOZÓ

SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL

DUPLA ADOMÁNY A NYITOTT HÁZNAK
A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A TANKERÜLET JÓVOLTÁBÓL

A zalaegerszegi kertmoziban augusztus 23-án újabb közönség-
vetítésre került sor, amelynek bevételét ezúttal a Nyitott Ház Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény javára ajánlották
fel a szervezõk. A 201.700 forintos adományt sajtótájékoztató ke-
retében adták át, amelyen egy másik kedvezõ bejelentés is el-
hangzott az intézmény számára. 

TÁJÉKOZTATÁS

ÜVEGHULLADÉK

GYÛJTÉSÉRÕL
Tájékoztatjuk Tisztelt

Ügyfeleinket, hogy Zala-

egerszegen a házhoz menõ

üveghulladék gyûjtésének

idõpontjai 2019. évben az

alábbi:

2019. november 1. 
Zalai Közszolgáltató

Nonprofit Kft.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNÕ LAKÁSBÉRBEADÁS
ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

A lakások megtekinthetõk: Kossuth Lajos u. 36–38. II/1. 2019. szeptember 26-án 10.00 órától, Kosztolá-
nyi tér 3/A I/2. 2019. szeptember 26-án 9.30 órától a helyszínen. A lakással kapcsolatban információ kér-
hetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon. 

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

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2019. OKTÓBER 4. (PÉNTEK)

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

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

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

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

2.) Pályázhat olyan személy is, aki szociálisan rászoruló személynek minõsül, de az Lr. 5. § (5) bekez-
désében meghatározott fizetõképességgel rendelkezik.
(A fizetõképesség egyszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 40%-a, többszemélyes
háztartás esetében a nettó jövedelem 30%-a. A háztartás összes jövedelmét csökkenti az igazolt
levonások összege.)

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

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

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

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

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

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

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha 
– határidõn túl nyújtották be, 
– nem e rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be, 
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatko-

zott, 
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon meg-

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

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási ha-
táridõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2019. november 11.). 

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

a) saját háztartásban kiskorú gyermek eltartásáról való gondoskodás, figyelembe véve a gyer-
mekek számát,

b) az egy fõre esõ havi átlagos nettó jövedelem, elõnyt jelent a keresõtevékenységbõl szárma-
zó jövedelem,

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

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

A bérlõkijelölés idõtartama:
– az egyösszegû befizetés vállalásának ideje, de legalább egy, legfeljebb öt év.
A kijelölt bérlõ – a lakásbérleti szerzõdés megkötése elõtt – óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mértéke
azonos az adott lakás lakbérének kétszeresével. 

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

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással
kapcsolatos

külön
szolgáltatások

számított
költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen

Kossuth Lajos u. 36–38.

II/1. 48 2
elõszoba, konyha, kamraszekrény,
fürdõszoba, WC, erkély

össz-
komfortos

772 37.056 21.600 58.656

Kosztolányi tér 3/A

I/2. 55 2 
elõszoba, konyha, éléskamra,
fürdõszoba, WC, loggia

komfortos 772 42.460 24.750 67.210

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

SZOCIÁLIS JELLEGÛ BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

A lakások megtekinthetõk: Landorhegyi u. 32. fsz. 3.  2019. szeptember 26-án 09.00 órától, Baross
Gábor u. 23. B/4. IV/17. 2019. szeptember 26-án 10.30 órától a helyszínen. A lakásokkal kapcsolatban
információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

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

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2019. OKTÓBER 4. (PÉNTEK)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lyázó fizetõképességének mértékét. 

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

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot – az elõkészítõ munkacsoport javaslata alapján – a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészség-
ügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2019. november 11-én). 

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

gáltatások költségére.
A bizottság az alábbi szempontokat együttesen mérlegeli a bérlõkijelölés során:
a) saját háztartásban kiskorú gyermek eltartásáról való gondoskodás, figyelembe véve a gyermekek számát,
b) az egy fõre esõ havi átlagos nettó jövedelem, elõnyt jelent a keresõtevékenységbõl származó jöve-

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

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

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

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

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos-
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással
kapcsolatos külön

szolgáltatások
számított költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen

Landorhegyi u. 32.

VIII/50. 55 2
elõszoba, konyha, élés-

kamra, fürdõszoba,
WC, loggia

össz-
komfortos

452 24.860 24.750 49.610

Baross Gábor u. 23. B/4.

IV/17. 57 2
elõszoba, konyha,

kamra, fürdõszoba,
WC, loggia

komfortos 389 22.173 25.650 47.823 

TISZTELT VÁSÁRLÓK!
A zalaegerszegi sportcsarnok elõtti tér felújítása miatt a havi országos vásáron

azon a területen árusítók ideiglenesen a Zala Pláza déli és keleti parkolójában
várják kedves vásárlóikat!

FELHÍVÁS TAKARÍTÓI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
A Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet Zalaegerszeg

MUNKATÁRSAT KERES TAKARÍTÓI munkakörbe.
ÉRDEKLÕDNI LEHET A +36-20/940-9010 TELEFONSZÁMON.



Író, költõ, tudós, akadémikus,
irodalomtörténész, miniszter.
Felsorolni is nehéz, hogy hány-
féle dologgal foglalkozott élete
során Keresztury Dezsõ, Zala-
egerszeg szülötte és díszpolgá-
ra.

– pet –

A város, valamint a róla elneve-
zett emlékbizottság tagjai születé-
sének 115. évfordulója alkalmából
rendeztek megemlékezést belvá-
rosi szobránál. Mint azt Szemes
Béla, a Keresztury Emlékbizottság
titkára, az egybegyûlteket köszönt-
ve elmondta: örül, hogy a város õr-
zi a költõ emlékét, és szeptember
elején minden évben megemlékez-
hetünk születésnapjáról. Hozzátet-
te: jó, hogy számos program is kö-
tõdik nevéhez, ilyen például a
Keresztury-szavalógála. De a vá-
ros létrehozta az országos Ke-
resztury-díjat is, melyet kétévente
osztanak ki olyan szaktekintélyek-
nek, akik az irodalomtudomány te-
rén alkottak maradandót.

A megemlékezésen beszédet
mondott dr. Vadvári Tibor alpolgár-
mester, aki felelevenítette Kereszt-
ury Dezsõ életpályáját. Megemlít-

ve a berlini éveket, az Eötvös-kol-
légium igazgatásának éveit, vala-
mint vallás- és közoktatásügyi mi-
niszteri ténykedését is. Mint mond-
ta: egy igazi polihisztort tisztelhe-
tünk benne, aki nemcsak írt, ha-
nem lelkesen kutatott is, például
Arany János életmûvét. Politikus-
ként pedig nem a párt-, hanem ki-
zárólag a szakpolitika érdekelte.
Ez nem is tetszett az éppen hata-
lomra jutó kommunistáknak.
Keresztury 1947-ben maga mon-
dott le a miniszterségrõl, egy évvel
késõbb pedig lemondatták a neves
Eötvös-kollégium igazgatói poszt-
járól. Ezt követõen került az MTA-
hoz, mint fõkönyvtáros, majd az
Országos Széchényi Könyvtárhoz
tudományos fõosztályvezetõnek.

Keresztury nemcsak szülõváro-
sát, hanem a Balaton-felvidéket is

otthonának tekintette. Verseiben
sokszor megjelenik a szülõföld, a
pannon táj szeretete. Élete utolsó
évtizedeiben újra vissza is talált
Zalaegerszegre; gyakran kereste
fel családja egykori jánkahegyi
hajlékát, és új barátokra is szert
tett a városban. A jánkahegyi
Keresztury-ház ma is õrzi gazdag
hagyatékát. 

A költõrõl megemlékezett Né-
meth János keramikusmûvész,
mint a tudós egykori barátja, tisz-
telõje. Mint fogalmazott: jó, hogy
õrizni tudjuk azt a lelkületet, szelle-
mi tisztaságot, ami jellemzõ volt
személyiségére és áthatotta
egész munkásságát is.

Az esemény részeként Ke-
resztury Dezsõ szobránál több in-
tézmény és szervezet is koszorút
helyezett el.

5Kultúra

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az irodavezetõ azt mesélte: ko-

moly mûhelymunkát igényelt a fel-
adatok összeállítása. Tódor Ta-
más ötlete volt, hogy a 112 évvel
ezelõtt megtalált jánkahegyi ma-
mutcsontváz legyen a kiindulópont
(vagyis a megfejtés). Ehhez kellett
aztán kitalálniuk a kerettörténetet,
vagyis megtalálni a köztereken

megbúvó állatokat, hogy végül
összeállíthassák fejtörõt. A felada-
tokat egymásra építették; egyik
helyszín helyes válasza vezetett el
a másik helyszínre. A kérdéseket
aztán rímekbe is kellett szedniük,
ami jórészt Tóth Emese munkáját
dicséri. 

– A program lényege a játék
és a megfejtés izgalmán túl az,

hogy nézzünk, ne csak lássunk.
Vagyis, hogy ismerjük meg job-
ban a városunkat, az épületek,
szobrok, terek egyes részleteit. A
hétköznapok során ugyanis leg-
többször csak elfutunk az értékek
mellett. A feladatlap kitöltéséhez
azonban a megfigyelés nélkülöz-
hetetlen – tette hozzá Tuboly
Andrea.

A nyomozós játék alapötlete
egyébként a várostörténeti temati-
kus séták népszerûségébõl fakad:
ezt a programot szerették volna
„felturbózni”, kiegészíteni valami
olyan dologgal, ami a fiatalabb
korosztályokat is érdekli. Mivel a
„szabadulós” játékok manapság
nagy divatnak örvendenek, az ot-
tani logikai fejtörõk mintájára állí-
tották össze a kérdéseket. Így egy-
szerre lehet játszani, gondolkodni,
közben pedig a város titkai, értékei
is feltárulnak.

Az iroda munkatársai a jövõben
is készülnek majd hasonló izgal-
mas programokkal.

VÁROSTÖRTÉNET, MEGFIGYELÉS, KVÍZJÁTÉK
ÁLLATI NYOMOZÁS A MAMUTCSONT KÖRÜL

Zalaegerszeg, Könyök u. 1. Tel.: 92/510-148 06-20/277-9288
Nyitva: H–P.: 7.30–17.00, Szo.: 8.00–12.00 • E-mail: amper1@mail.eol.hu

www.ampervill.hu

Az akció december
31-ig vagy a készlet

erejéig tart!
Az árak az áfát
tartalmazzák!

AKCIÓINK:
LED-izzó 3W GU10 ............................... 490 Ft-tól

LED-izzó 10 W E 27 ............................. 490 Ft-tól

2x36 W por- és páramentes lámpatest 4.500 Ft-tól

KÁBELDOBOK, LED-KÉZILÁMPÁK, TERMOSZTÁTOK, INFRA FÛTÕPANELEK,
FÛTÕKÁBELEK ÉS EGYÉB VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK SZÉLES

VÁLASZTÉKÁVAL VÁRJUK ÖNÖKET!

Mint fogalmazott, a város kultu-
rális életében fontos szerepet ját-
szik a hangversenyterem és bízik
abban, hogy új korszak kezdõdik
az intézmény életében, melynek
munkáját továbbra is segíti Ta-
kács Kata. A polgármester el-
mondta, ráfér a felújítás az épület-
re, melyet a TOP-program kereté-
ben valósítanak meg. Velkey Pé-
ter humánigazgatási osztályveze-
tõ elmondta, sokat vár a követke-
zõ évektõl, erre garancia Tóth
László személye. Flaisz Gergõ, a

VMK igazgatója hangsúlyozta: a
kiállítások szervezésénél tovább-
ra is a helyi érdekeltségû mûvé-
szekre helyezik a hangsúlyt. Meg-
tartják a hagyományos és közös-
ségépítõ rendezvényeket a jövõ-
ben is. 

A sajtótájékoztatón Tóth László
a következõ hónapok programjai-
ról szólt. a JazzSzerda keretében
október 16-án Szõke Nikoletta és
Gájer Bálint elõadására várják az
érdeklõdõket, november 6-án Fa-
lusi Mariann, Szûcs Gabi és Váczi

Eszter lép színpadra. 2020. január
15-én pedig Polgár Péter szerzõi
estjére kerül sor, melyen fellép
Odett és Müller Péter Sziámi.

Az Orgona-bérletesek szep-
tember 20-án Dankos Attila orgo-
namûvész hangversenyét élvez-
hetik, ezt követõn március 6-án
kerül sor Alföldy-Boruss Csilla or-
gonamûvész hangversenyére.

A Klasszikus bérlet  keretében
október 4-én Balázs János Kos-
suth-díjas zongoramûvész ad
hangversenyt, december 7-én pe-
dig „Híres operaáriák” címmel
Csordás Klára operaénekes és
Harazdy Miklós zongoramûvész
ad hangversenyt.

Október 11-én Budaházi Tibor
(65) kiállításmegnyitójára várják
az érdeklõdõket.

Az Egerszegi Páholy elsõ ven-
dégei D. Tóth Kriszta és D. Tóth
András újságírók lesznek. A ren-
dezvényre október 18-án kerül
sor.

A JAZZSZERDÁTÓL AZ EGERSZEGI PÁHOLYIG
TÓTH LÁSZLÓ ZONGORAMÛVÉSZ A HANGVERSENYTEREM ÚJ VEZETÕJE

Augusztus végétõl Tóth László zongoramûvész a Keresztury
VMK közmûvelõdési csoportvezetõjeként irányítja a Városi Hang-
verseny- és Kiállítótermet.  Az új vezetõt programismertetõ sajtó-
tájékoztató keretében mutatta be Balaicz Zoltán polgármester.
(Tóth Zoltán a Pálóczi-zeneiskola zongoratanáraként dolgozott,
ugyanakkor továbbra is elnöke marad a Zalaegerszegi Szimfoni-
kus Zenekar Egyesületnek.)

Tóth László

GAZDAG ÉLETÚT, SZELLEMI TISZTASÁG
KERESZTURY DEZSÕ EMLÉKEZETE

Manó Mániából saját tervezé-
sû, kézzel varrt babák. Az
offline világ varázslata, mely ta-
lán felveszi a versenyt az
online játékokkal. Horváthné
Gajári Ilona kézmûvessel „ba-
báztunk”.

– Bánfi Kati –

– Amikor még óvónõként dol-
goztam, akkor is készítettem
jónéhány bábot. Valahogy mindig
bennem volt az alkotásra a vágy,
de igazából a nyugdíjazásom után
kezdtem ezzel foglalkozni. Két év-
vel ezelõtt kezdõdött a Manó Máni-
ával, most pedig a babák a kedven-
cek. De vezettem játszóházat, népi
kismesterségek oktatója vagyok,
értek a nemezeléshez, tûzzo-
mánckészítéshez. Az én ovisaim
(Csillagközi Óvoda) alkottak Zala-
egerszegen elõször ezzel a techni-
kával – mondja Ilona. – Az alkotás,
a játék egyfajta elvonatkoztatás. A
gyerekeknél különösen fontos, az
érzelmek feldolgozását és kifejezé-
sét segíti. Ezért is nincs a babáim-
nak szája. Mert ha lenne, mindig
mosolyognának. Az élet viszont

nem mindig mosolygós, hanem ve-
lejárója a szomorúság, az aggó-
dás, a félelem, a csodálkozás.
Rengeteg érzelmi szituáció van,
melyet mind oda tud a gyerek kép-
zelni a babához. A smiley karakte-
rek is nagyon sokfélék, de egyszer-
re csak egyféle érzést tudnak meg-
jeleníteni. Amit viszont oda lehet
képzelni, az mindig lehet más, az
aktuális állapotnak megfelelõ. 

– Hány éves gyerekeknek
ajánlottak ezek a szépséges já-
tékok?

– 5–9 éves korig jellemzõ legin-
kább a használatuk, a gyerekek
fejlettségétõl függõen. A babákkal
szeretettel kell bánni, „gondoskod-
ni” kell róluk. A szomorú gyerekek-
nek a babájuk sem vidám. Sok tra-
gédia jellemzõ most a családok-

ban, válás, betegség, haláleset.
De a kisgyereknek az is trauma,
ha a barátja nem vele játszik az-
nap az óvodában vagy az iskolá-
ban. Az érzelmeket feldolgozni he-
tek, hónapok kérdése lehet. És ezt
nem oldja meg az internet. 

– A saját érzésekkel tisztában
lenni még felnõttnek sem egy-
szerû. A gyerekeknek meg még
nehezebb.

– Ha nincs tisztában a gyerek a
saját érzéseivel, azt is segíthetik a

babák. Egyfajta pszichológiai
tesztként szolgál, amikor saját ma-
gát játsza el a baba. 

– Mi a helyzet a fiú babákkal?
– Nem terveztem eredetileg, de

kérték.
– Viszont minden babát ma-

gad tervezel. Ez a tudás, örök-
ség? 

– Az anyukám sokat varrt ne-
kem, mindig odahívott, hogy fog-
jam már meg az anyag csücskét.
Tudatosan tette, tudta, hogy vala-
mit majdcsak ellesek ebbõl. De õ
is csak hobbiból varrt. 

– Jön egy ihlet, aztán egy
játékbaba? Hasonlóan, ahogy
mondjuk a versek születnek?

– Eléggé vizuális típus vagyok
és elõször fejben tervezek. Az
internetrõl is inspirálódok és végül

kialakult a saját karakterem. Mivel
nagyon rossz alvó vagyok, a zajjal
nem járó mûveleteket éjszaka
végzem el. Sokan kérdezik, miért
nincs szája a babáknak. Negyven-
éves szakmai múlt és a pedagó-
giai tanulmányaim után szándéko-
san döntöttem így. A mimikától
mentes arc mindenféle kötöttség-
tõl mentes, így nem korlátozza az
érzelmek sokszínûségét, éppen
ellenkezõleg – utal a gyermeklé-
lektanból hozott ismereteire. 

– További tervek?
– Továbbra is a babákkal sze-

retnék foglalkozni, viszont tovább-
fejleszteném a kollekciót. Leültet-
hetõ rongybabát szeretnék, illetve
cserélhetõ ruhatárat. Mert a játék-
kal valamit kezdeni kell. Ez a lé-
nyege. S talán még az anyukák is
kedvet kapnak a babaruhavarrás-
hoz ennek kapcsán. A játékokat
mindig gyerekkel teszteltetem, tet-
szik vagy nem. S annyi mindent
láthatnak bele, ahány félék. Akár-
csak a mesékbe. Pedig ugyanaz a
történet. Még az ovisaimmal is sok
mesét alkottunk közösen, amit le
is jegyeztem. Talán érdemes lenne
könyvben kiadni a gyerekszáj al-
kotta történeteket. 

MOST A BABA A KEDVENC
MIMIKÁTÓL MENTES ARC

egyéni vállalkozó

ZWEIGELT
BORSZÕLÕ

ZÁNKÁN ELADÓ!
130 Ft/kg

Tel.: 20/564-6396
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A „cserepes” néven elhíresült
épület 1939-tõl 2008. évi elbontá-
sáig állt azon a helyen,
ahol most gyógynö-
vénykerttel díszített re-
habilitációs parkban pi-
henhetnek a betegek.
Ezen a jelképes helyszí-
nen kezdõdött az ün-
nepség, melyen dr. Ha-
lász Gabriella fõigazga-
tó elmondta, hogy a kór-
ház legnagyobb osztá-
lya a pszichiátria, ahol
jelenleg 600 fekvõbete-
get és közel 20 ezer
járóbeteget látnak el.
Megemlékezett az ala-
pítókról, akik nehéz kö-
rülmények között dolgoztak, de
elõrehaladó módon követték az or-
vostudomány fejlõdését az ellátás
fejlesztése érdekében. A kórház
jelenlegi dolgozóinak is köszöne-
tét fejezte ki, akik, ahogy fogalma-
zott, érzékeny területen vállalnak
óriási feladatot.

A folytatásban Tolvaj Márta al-
polgármester méltatta a pszichiát-
riai osztály tevékenységét, majd
átadta a város Elismerõ oklevelét
a fõigazgatónak. Dr. Sebestyén
Gábor osztályvezetõ fõorvos arra
hívta fel a figyelmet, hogy a köz-
ponti kórházban már 30 éve mûkö-
dött az elmeosztály, amit 1939-
ben költöztettek ki Pózvára. Egy
80 éves évfordulót is ünnepelhet-
nek ezen a napon (szeptember 9-
én), ami az osztály elsõ szakorvo-
sának és vezetõjének, dr. Klein

Ferencnek a születésnapja. Idén
75 éve, hogy az 1928-ban kineve-
zett osztályvezetõ fõorvost 1944-
ben internálták. A haláltáborból

nem tért vissza. Hangsúlyozta, a
múlt számukra nagyon fontos,
olyan örökségekkel teli, amelyek-
nek a jelenben helyük van.

Az ünnepség A tébolydától a
megtartó közösségig címû kiállítás
megnyitásával folytatódott. Gorza
Mónika fõnõvér idézte fel a pszi-
chiátriai ellátás történetét. Az

1909-ben megnyílt elmeosztályon
nagy volt még a zsúfoltság, az 56
ágyra ugyanis 120 beteget is fel-
vettek, akik szalmazsákokon fe-
küdtek a folyosón. Az idõközben
Pózvára helyezett osztályt 1944-es
nyugdíjazásáig vezette dr. Klein
Ferenc, aki a nyílt rendszerû mo-
dern kezelés híveként foglalkozás-
terápiát vezetett be. Tiltotta a „bo-
lond” kifejezést, továbbá a kény-

szerzubbonyt, hang-
zott el egyebek között
életútjának ismerteté-
sében, amit dr. Szabó
József dolgozott fel.

Dr. Klein Ferenc el-
sõ emléktábláját 30
évvel ezelõtt avatta fel
dr. Gyõri László osz-
tályvezetõ fõorvos,
ami a „cserepes” el-
bontásakor eltûnt. A
Zalaegerszegi Zsidó
Hitközség támogatása
jóvoltából új emléktáb-
lát avathattak, amit dr.
Sebestyén Gábor és

Siklósi Vilmos leplezett le. A hit-
község vezetõje emlékezõbeszé-
det is mondott. Az ünnepségen dr.
Gyõri László fõorvost, aki 1983-tól
2006-ig vezette a pszichiátriai osz-
tályt, Klein Ferenc-emlékéremmel
tüntették ki. A jubileumi megemlé-
kezés egy diófa elültetésével zá-
rult a rehabilitációs parkban. 
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ÁLLÁST KERES?
BÖNGÉSSZEN A FOGLALKOZTATÁSI SZERVNÉL BEJELENTETT

ÁLLÁSAJÁNLATOK KÖZÜL:
ács, ács-tetõfedõ, adminisztrátor, alkalmi fizikai munka, almarakodó, anyagbeszerzõ,
ápoló, ápoló-gondozó, árubeszámoló, áruterítõ, autódarus, autószerelõ, bádogos

segédmunkása, baromfirakodó, betanított munkás, biztonsági felügyelõ, bolti eladó,
bútorasztalos, büfés, call center operátor, CNC-marós, CNC-esztergályos, CNC-gépkezelõ,

csomagoló, cukrász, eladó (többféle területre), egyéb termék összeszerelõ, eladó-
pénztáros, eladó-raktáros, elektromos karbantartó, építészmérnök, épületasztalos,

értékesítési asszisztens, esztergályos, ételfutár, étkezdei dolgozó, értékesítõ, fegyveres
biztonsági õr, fejlesztõ pedagógus, felszolgáló, fémfestõ,  férfifodrász, festõ, fixture tervezõ,
forgácsoló, fuvarszervezõ, gépbeállító operátor, gépészmérnök,  gépkezelõ, gépkocsivezetõ
(B vagy C vagy CE kategóriás), géplakatos, grafikus, gyártást elõkészítõ, gyermekfelügyelõ,

hegesztõ, hidegburkoló, ingatlanközvetítõ, irodai munkatárs, irodavezetõ, javító,
juniormenedzser, kábeldobalkatrész-gyártó, karbantartó, karbantartó géplakatos,

karosszéria-lakatos, kárpitos, kereskedelmi asszisztens, kerti munkás, kézi anyagmozgató,
kisgyermekgondozó,  konyhai kisegítõ, kõmûves, kõmûves-burkoló, könyvelési és

számlázási munkatárs, külsõ homlokzatszínezõ-festõ, ládavasút-üzemeltetõ animátor,
lakatos, marós, megszakító-kapcsoló szerelõ, method engineer, mûhelysegéd, mûszaki

ügyintézõ, mûszaki rajzoló, mûszerész, nehézgépkezelõ, nevelõtanár, nõi fodrász,
nyílászáró-beépítõ, nyomdai csomagoló, operátor, óvodapedagógus, pályamunkás,
párnagyártó, pék, pénzügyi tanácsadó, pénzügyi ügyintézõ, pincér, pizzaszakács,
pszichológus, pultfeltöltõ-árufeltöltõ, pultos, rakodó, raktáros, raktáros-targoncás,

recepciós,  segédmunkás, sorfeltöltõ, silókezelõ-karbantartó, sorfeltöltõ, stancagépkezelõ,
supplier quality engineer, szakács, személyi edzõ, szerelõ, szerkezetlakatos, szervizes,

szerviztechnikus, szobafestõ, takarító, targoncavezetõ, tb-, bér- és munkaügyi ügyintézõ,
tekercselõ, telefonos, telepvezetõ kertészetbe, temetõi dolgozó, termékleszedõ, területi
képviselõ, tetõ- és homlokzatszigetelõ, tetõfedõ, titkárnõ, udvari munkás, ügyintézõ,

ügyfélszolgálati munkatárs, ültetvény gondozó, üvegfóliázó, üzletkötõ, vasbetonszerelõ,
villamos tervezõ, villanyszerelõ, víz-gáz és központifûtés-szerelõ, wellnesgépész

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

ÉRDEKLÕDJÖN MUNKATÁRSAINKNÁL:
Kontakt Nonprofit Kft. Foglalkoztatási Információs Tanácsadó (FIT) Iroda

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 42–44. Tel.: 92/549-172, 
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, 13.00–15.00, péntek: 8.00–12.00

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

Zalaegerszeg megyei jogú városban

A Göcsej Filmszemle Lovass
Tibor, a ZTV volt ügyvezetõje és
Szalay Annamária, a Nemzeti Mé-
dia- és Hírközlési Hatóság, vala-
mint a Médiatanács elnöke kezde-
ményezésére indult el 2005-ben.
Kezdetben a Zalaegerszegi Tele-
vízió stúdiója adott otthont a vetí-
téseknek, majd a zalaegerszegi
Art mozi vált állandó helyszínné. 

2015-ben megalapította a Tele-
vízió a Szalay Annamária-filmdíjat.
Azóta minden évben odaítélik azt,
a zsûri által kiválasztott film alko-
tóinak.

A támogatók körébe 2015-ben
belépett a Magyar Mûvészeti Aka-
démia. Az akadémia a rendezvény
színvonalas lebonyolításához
nyújt segítséget a Zalaegerszegi
Televíziónak.  

A XV. Göcsej Filmszemlén sike-
rült rekordot dönteni. Összesen 115
filmmel neveztek az alkotók, ami
több mint kétszerese az egy évvel
korábbinak. Idén is négy – doku-
mentumfilm, kisjátékfilm, filmetüd
és ifjúsági – kategóriákban értékel-
te a filmeket a háromtagú zsûri:
Koltay Gábor filmrendezõ, Lovass
Tibor, a Göcsej Filmszemle alapító-
ja és Szaknyéri András, a hévízi
Fontana mozi vezetõje. 

Az összesen közel 34 órányi
filmválogatás sorában a legrövi-
debb alkotás egy alig 1 perc 45
másodperces kisjátékfilm, a leg-
hosszabb egy 1 óra 43 perces do-
kumentumfilm. 

A XV. Göcsej Filmszemlének

számos visszatérõ alkotója van. A
pályázók többségében hazaiak,
de érkeztek nevezések határain-
kon túlról is, a Vajdaságból és Er-
délybõl.

A legjobb filmeket szeptember
14-én szombaton láthatta a közön-
ség az Art moziban.

XV. GÖCSEJ FILMSZEMLE
DÍJAZOTTJAI – 2019

Dokumentumfilm kategória:
I. helyezett: Osgyáni Gábor –

Isonzótól a Piavéig
II. helyezett: Jamrik Levente – Az

elíziumi kém
III. helyezett: Bicskei Éva – Kárpá-
tia – Magyarnak születtem
Kisjátékfilm kategória:

I. helyezett: Almási Zsolt – Figyelj
már oda!
II. helyezett: Pálinkás Barbara –

Tetemrehívás
III. helyezett: Gyimesi Anna –
Negyven év
Filmetûd kategória:

I. helyezett:  dr. Margittai Gábor –
Erdély és Románia „nagy egyesü-
lése” 100
II. helyezett: Major Anita: Süllyedõ
város – Marosújvár Teleki öröksége
III. helyezett: Zajti Ferenc: A Temp-
lomfestõ
Ifjúsági kategória:

I. Szabó Máté – Szorul a hurok
II. Farkas Bence – Biztos, ami biztos
III. Magda Tivadar – Csernobil
Fõdíj:
Király Levente – Piedone nyomá-
ban

Jubileumához érkezett a Zalaegerszegi Televízió filmes sereg-
szemléje. Idén 15. alkalommal szervezték meg a Göcsej Film-
szemlét szeptember 14-én.

XV. GÖCSEJ FILMSZEMLE

VOKSH OKTATÁSI KFT.
AKTUÁLIS KÉPZÉSI AJÁNLATA:

· GKI Teherautó-vezetõ és Autóbusz-vezetõ:
– 2019.09.30. 13:00;

(jelentkezési határidõ: 2019.09.19., vizsga. 2019.10.05.)

– 2019.10.21. 13:00
(jelentkezési határidõ: 2019.10.11., vizsga. 2019.10.26.)

· 2019.09.30 14.00 OKJ-s GÉPKEZELÕ 
az alábbi szakmairányokban:

– 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;

Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás és szaktanfolyami képzéseinkre:
• („A, B, C, D, CE, BE”) e-learning elméleti képzéssel!

• TAXI vezetõ, személygépkocsis-személyszállító; 

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

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

– b. k. –

A világon 350 millió depresz-
sziós ember él, jellemzõ a lelki
szegénység, hangzott el az elõ-
adás elején. Ennek az oka a nega-
tív hozzáállás, a negatív progra-
mok, a visszatérõ gondolatok töm-
kelege, miközben mindannyiunk-
ban ott van az erõ, tanulni, tapasz-
talni és boldognak lenni. Az ön-
megismerés, önfejlesztés nagyon
fontos. Saját magunk jó társának
kell lenni legelõször is, ha nem

mûködnek a kapcsolataink. A bol-
dogság és az öröm egy képesség,
amit elõ kell hozni magunkból.
Minden tanulás egy bebábozódási
folyamat. Tegyük fel hát minél
többször magunknak a kérdést,
„Hogy érzem magam a bõröm-
ben?” Mert a boldogságot senki
más nem adhatja meg. A bizton-
ság sem ad boldogságot, az csak
egy komforthelyzetre való törek-
vést jelent. A boldogság pedig a
komfortzónán kívül van. Az életké-
pes ember képes változtatni. 

Az élet folyamatos tanulást je-
lent, ahol az emberi kapcsolatok
az egyik tananyag. Nagyon sok
csalódás színtere itt van, ezek
megoldása érzelmi érettséget kí-
ván.

– Ennek jele az együttmûködé-
si készség, a stresszkezelési ké-
pesség (ami tanulható), az önálló-
ság, a függetlenségre törekvés, a
tudatosság és a felelõsségvállalás
– mondta az elõadó.

A legtöbb traumát a családban
éljük át, ez az érzelmi sebesülések
melegágya, miközben testi-lelki
szükségletek kielégítése lenne a
feladata. Manapság minimális a jól
mûködõ család, és ez nagyon

nagy baj – mondta Kovács Enikõ,
különbözõ vizsgálatokra hivatkoz-
va.

– Családi vészhelyzet jele a bol-
dogtalan arckifejezés, a szõnyeg
alá söpört problémák, az együtt-
mûködés hiánya a családtagok kö-
zött. Vészhelyzet állhat elõ a gye-
rekek kirepülésekor vagy nyugdíja-
záskor. Fõként a munkamániások-
nál jellemzõ ez utóbbi, õk ugyanis
a problémák elõl a munkába me-
nekülnek és elhiszik, hogy mindezt
jól csinálják. A családtagok egy-
másra hangolódását egymás sze-
retetnyelvének ismerete alapozza
meg. Ez fontos a párunk és a gye-
rekeink esetében is. 

Az elõadó azt is megjegyezte, a
válságban lévõ párkapcsolatok 80
százaléka orvosolható, ha szak-
emberhez fordulnak a gondokkal.
S végül, kedvenc érdeklõdési terü-
letére utalva elmondta, a tenyér
vonalaiból látszik, ki az, aki kezé-
be vette a sorsát. A fejlõdéssel
együtt ugyanis változik az itteni
rajzolat is.

AZ ÉLET FOLYAMATOS TANULÁS
ÕSZI „ÉBREDEZÕK” AZ EMBERI KAPCSOLATOKRÓL

Újra indult a Keresztury VMK-ban, az õszi „Ébredezõk” elõ-
adás-sorozat. Szeptemberben Kovács Enikõ lélekgyógyász volt a
vendég. Fejtegetésébõl szemezgettünk. 

FORGALOM-
KORLÁTOZÁS

A Posta út–Hegyi út keresz-
tezõdésének déli ágán

2019. szeptember 17–24.
között

járdaépítési és árokcsövezési
munkálatok miatt forgalomkor-
látozás lesz. A munkálatok
ideje alatt az útszakaszon
útszûkületre és sebességkor-
látozásra számíthatnak.

Kérjük a lakosság türelmét
az útszakaszon az érintett
idõszakban!

110 ÉVES A PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY
A TÉBOLYDÁTÓL A MEGTARTÓ KÖZÖSSÉGIG

A tébolydától a megtartó közösségig címmel nyílt kiállítás a za-
laegerszegi Szent Rafael Kórház pózvai pszichiátriai osztálya
fennállásának 110 éves évfordulója alkalmából. A tárlat az osztály
történetét mutatja be, megemlékezve az irányító fõorvosok, köz-
tük dr. Klein Ferenc tevékenységérõl, akinek tiszteletére emlék-
táblát avattak a társalgóban. 
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– Valóban nagyon jól sikerült az
elmúlt idényem – vágott a dolgok
közepébe Betlehem Dávid. –
Horváth Csaba irányításával na-
gyon sokat dolgoztam. Voltak
edzõpartnereim, így a nehezebb
foglalkozások is könnyebben men-
tek.  Már az edzéseken produkált
idõeredményeim is mutatták, hogy
a versenyeken jó eredményekre
számíthatok.

– Mely eredményeidre vagy a
legbüszkébb az elmúlt szezon-
ból?

– Elsõ helyre sorolnám az ifjú-
sági olimpián úszott országos csú-
csomat. Azt itt elért idõm a magyar
ranglistán is a negyedik legjobb
idõ. Nagyon örültem az ifjúsági
Európa-bajnokságon egyéniben
és váltóban megszerzett érmeim-
nek is, csakúgy, mint a hazai kor-
osztályos bajnokságokon elért
eredményeimnek.

– Mind a nyílt vízi, mind a me-

dencés úszásban is jól teljesí-
tettél. Milyen versenyszámokra
koncentrálsz leginkább a jövõ-
ben?

– A medencés 1500 méteres
gyorsot kedvelem leginkább. A vál-
tókat is nagyon szeretem, de amíg

bírom, mindkét területen szeretnék
versenyezni. A medencés úszás-
ban több lehetõséget látok, több vi-
lágversenyre juthatok el. Az is igaz
viszont, hogy eddigi eredményeim
alapján a nyílt vízi úszásban is jók
a jövõbeli lehetõségeim.

– Miben kell fejlõdnöd, hogy
még jobbak legyenek az idõ-
eredményid?

– Az úszástechnikámban sze-
retnék elõrelépni, hogy a bukó for-
dulók utáni kiúszások, a kartem-
póim jobbak legyenek. Remélem,
hogy e területen sikerül elõbbre
lépnem, s akkor eredményeim to-
vább javulhatnak.

– A magyar korosztályos
úszásban letetted a névjegyedet.
Nem keresett meg más úszó-
klub, hogy igazolj hozzájuk?

– Továbbra is szeretnék a ZÚK
színeiben versenyezni. Horváth
Csaba edzõvel nagyon jól megért-
jük egymást. Nem vagyunk sokan
a klubnál, bõven van vízfelület,
ahol tudok edzeni. Pár éven belül,
ha az új uszoda elkészül, itt is pro-
fik lesznek a körülmények.

REMEK ÉVET ZÁRT BETLEHEM DÁVID
TOVÁBBRA IS A ZÚK-BAN KÉPZELI EL A JÖVÕJÉT

Nagyszerû idényt zárt Betlehem Dávid, az Europ Tec ZÚK
úszója, hazai és nemzetközi szinten is helytállt, több éremmel
gazdagította éremkollekcióját. 

2017-ben kezdõdött és az idei évben
zárul az az uniós pályázat, ami osztrák és
magyar partnerek közös munkáját támo-
gatja. A bécsi, gleisdorfi, gyõri, szombat-
helyi és zalaegerszegi szakemberek olyan
döntéseket hoznak, amelynek eredmé-
nyeként idõsek és hozzátartozóik megszo-
kott környezetükben élhetik mindennapjai-
kat. 

Radics Andrea, a gondozási központ
vezetõje elmondta, az oszták–magyar ha-
táron átnyúló, Idõsbarát Régió – Age
Friendly elnevezésû projekt mûhelyren-
dezvényén a szociális és egészségügy te-
rületén dolgozó szakemberek vettek részt. 

Tolvaj Márta alpolgármester köszönõjé-
ben reményét fejezte ki, hogy a rendez-
vény hozzájárul a rendelkezésre álló erõ-
források még jobb felhasználásához. „A
projekt eredményei további segítséget
nyújtanak számunkra az aktív, helyi szintû
idõspolitika fejlesztéséhez” – emelte ki.

Az elõadások az eddigi jó gyakorlatokat

mutatták be, így például a gyõri, egy intéz-
ményben létrejött szociális és egészség-
ügyi együttmûködést. Kányai Róbert, a
gyõri Egyesített Egészségügyi és Szociá-
lis Intézmény (EESZI) igazgatója arról be-
szélt, hogy a városuk azért került bele eb-
be a projektbe, mert olyan intézményekkel
kívántak összefogni, akik hasonló terüle-
ten dolgoznak, de mûködésükben mégis
különböznek egymástól. A gyõri azért kü-
lönleges a többi partnerintézményhez ké-
pest, mert náluk egy intézményen belül
kap helyet a szociális és egészségügyi te-
rület. A náluk zajló együttmûködésekbõl,
megvalósult pályázatokból hoztak  olyan
napi példákat, ami a résztvevõ többi intéz-
ménynek is segítséget tud adni a további
eredményes munkához az idõsellátásban.
A szakmai konferencián szó volt még a
stájerországi eset- és gondozási mene-
dzserek módszereirõl, illetve a helyi ellátó-
rendszerrõl. A workshopot kerekasztal-be-
szélgetés zárta.

HATÁROKON ÁTNYÚLÓ TAPASZTALATCSERE
MÛHELYMUNKA AZ IDÕSBARÁT RÉGIÓÉRT

Mûhelymunkát tartottak az Idõsbarát Régió elnevezésû projekt részeként. A

Zalaegerszegi Gondozási Központ részvételével határon átnyúló eseményen a

lakosságközeli szolgáltatásokról cseréltek tapasztalatot. 

– Utólag nem bánták meg
döntésüket, hogy végül is a me-
zõny leggyengébb együttese
maradt bent az élvonalban? 

– Nem bánjuk, hogy így dön-
töttünk – hangoztatta Horváth Ta-
más. – A megkapaszkodáshoz az
A-csoportban 4–5 külföldi sakkozó
kellett volna a helyiek mellé, amit
anyagilag nem bírtunk volna. A he-
lyi játékosokkal leülve hozta meg a
döntést a vezetés, amelynek értel-
mében a B-csoportban indulunk.
Ezen utólag sem kívántunk változ-
tatni.

– A B-csoportban légiósok
nélkül indulnak?

– A helyiekre alapozva szere-
pelünk, külföldiek nélkül.

– A bajnoki cím lesz a cél?
–  Szeretnénk megnyerni a baj-

nokságot, ami eddig valamennyi B-
csoportos szereplésünk során sike-
rült. Remélem, folytatjuk a hagyo-
mányt. Aztán, ha sikerül, ismét le-
ülünk és átbeszéljük, hogy vállaljuk
vagy sem a magasabb osztályt.

– Névadó szponzoruk mit
szólt a döntésükhöz?

– Nem szólt bele, ránk bízta a
döntést. A B-csoportban is támo-
gat minket.

– Kik lehetnek az ellenfelek a
bajnoki címért folytatott harc-
ban?

– Elsõ számú ellenfelünk az el-
múlt idényben aranyérmet nyerõ,
de az élvonalat nem vállaló Ajka
lehet.

– Ismét változott a lebonyolí-
tási forma. Újból a táblapontok
számítanak elsõdlegesen. Ez jó
vagy rossz?

– Mindkét lebonyolítási formá-
nak vannak elõnyei, hátrányai. A

táblapontoknál, ha egy erõs csa-
pat az elsõ három fordulóban
gyengékkel találkozik és alaposan
elveri ellenfelét, utána már csak
elõnye megtartására kell figyelnie.
Csapatpontszámítás estén a nagy
különbségû siker is csak két pon-
tot ér.  Európában a nemzeti baj-
nokságok többségében elsõ lé-
pésben a csapatpont számít.

– A B-csoportos szereplésük
mellett az is szól, hogy több
csapatot versenyeztetnek, és
még nagyobb figyelmet akarnak
szentelni az utánpótlás neve-
lésére...

– Így van. Ha maradunk az A-
csoportban, akkor az NB II-es csa-
patunkra és a fiatalokra jóval keve-
sebb pénz jutott volna. Fiataljaink
úgy fejlõdhetnek, ha nemcsak
edzésre járnak, hanem versenyek-
re is. Szeretnénk elérni, hogy a
klub, a szülõi háttér és a hazai
sakkszövetség anyagi támogatása
minél jobban hasznosuljon. A te-
hetségek megmutathassák magu-
kat, és eredményes szereplés
esetén tovább lehessen mene-
dzselni õket.

A BAJNOKI CÍM A CÉL
A CSUTI HYDROCOMP AZ NB I/B-BEN

Az elmúlt bajnoki idény végén kiesett az NB I A-csoportjából a
Zalaegerszegi Csuti Hydrocomp sakkcsapata. A B-osztály bajnokai
közül az Ajka nem vállalta a legjobbak közötti szereplést, az orszá-
gos szövetség felkérte a zalaiakat, hogy jobb kiesõként az A-cso-
portba nevezzenek. A Csuti nem élt a lehetõséggel… Az új szezon-
ról Horváth Tamás szakmai vezetõt, a klub játékosát kérdeztük.  

Az egerszegi atléták közül
Szûcs Valdó 13,69 mp-es idõvel is-
mét gyõzött 110 m gáton.  Veiland
Violetta a már hagyományos
ezüstérmét most 15,70 m-es telje-
sítménnyel érte el súlylökésben.
Szintén õ diszkoszvetésben 7. lett.

A Dienes Mátyás, Szûcs Valdó,
Baki Barnabás, Pethõ András
összetételû férficsapat a 4., a
Bajnóczi Sára, Nagy Pálma, Varga
Panna, Molnár Nóra összeállítású
nõi csapat a 6. helyen végzett a
4x100-as váltóban. Ott Benjamin
800 m-en 7. helyezést ért el.

* * *
A serdülõ csapatbajnokságon a

Zalaszám-ZAC válogatottjában a
szuperliga-gyõzelmet elért Röszler
Dóra 12,05 mp-cel hajszálnyi kü-
lönbséggel, de gyõzött  80 m gá-

ton. Csata Panna gerelyhajításban
(42,54 m) bronzérmet szerzett.
Kerkai Bence  diszkoszvetésben
(43,01 m), valamint Schein Kata
300 m gáton (48,80 mp) 4. lett. 

EGERSZEGI SIKEREK
AZ ATLÉTIKAI CSAPATBAJNOKSÁGON

A Szuper Liga-döntõ után Székesfehérvár adott otthont az atlé-
tikai csapatbajnokság döntõjének. A Zalaszám  ZAC atlétái a
Szombathelyi Haladással alkotott közös csapata Pannónia Príma
néven a 11. helyezést érték el. 

Röszler Dóra edzõjével, Csiszár Attilával.

Az elsõ napon dr. Villányi Antal,
a Göcsej Kupa szervezésében
végzett munkája elismeréseként a
város dicsérõ oklevelét vehette át
Balaicz Zoltán polgármestertõl. A
megnyitó keretében két tehetséges
kosárlabdázót is díjaztak. A dr. Ka-
tona György által alapított díjat Baa
Dominika, a Kanizsai Vadmacskák
játékosa vehette át, a legtehetsé-
gesebb fiúnak járó Zsiros Tibor-dí-
jat Szalay  Domonkos, a Zalake-
rámia ZTE játékosa kapta. 

A Göcsej Kupa sorsa a nõknél
és férfiaknál is nagy küzdelemben,
körbeverések után dõlt el. A ZTE
nõi csapata (képünkön) az ered-
ményes játéka mellett szerencsés-
nek is bizonyult, az elsõ helyen
végzett. A férfiaknál a Zalakerámia
ZTE a második helyen zárt.

A nõi torna végeredménye: 1.
ZTE NKK, 2. Lulea Basket (svéd),
3. UNI Gyõr MÉLY-ÚT, 4. Atomerõ-
mû KSC Szekszárd.

A nõknél a tornán a legtöbb
pontot Keyona Hayes (ZTE NKK,
képünkön) szerezte. A legjobb irá-
nyító Ivana Dojkics (Szekszárd), a
legértékesebb játékos pedig
Ygueavide Sandra (Gyõr) lett.

A férfitorna végeredménye: 1.
BK Levicki Patrioti (szlovák), 2.

Zalakerámia ZTE KK, 3. Sopron
KC, 4. BSC Raiffeisen Fürstenfeld
Panthers (osztrák). 

A férfiaknál a legtöbb pontszer-
zõnek járó Recska László-díjat:
Drik Williams (ZTE) kapta.  A
Polster Péterrõl elnevezett, a leg-
jobb centernek járó díjat Jordan
Carter (Sopron KC) kapta, legér-
tékesebb játékosnak pedig
Reginald Johnsont (ZTE) válasz-
tották.

A ZTE NÕK KUPAGYÕZTESEK, A FÉRFIAK MÁSODIKAK
FOREST HUNGARY 50. NEMZETKÖZI KOSÁRLABDA GÖCSEJ KUPA
A Zala Megyei Kosárlabda Szövetség 50. alkalommal rendezte

meg a kosárlabda Göcsej Kupát. A három napon át tartó esemé-
nyen négy nõi és négy férficsapat lépett pályára.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
DVTK–ZTE FC 1-0 (1-0)

NB I-es labdarúgó-mérkõzés, Miskolc.

Répcelaki SE–ZTK FMVas 2:6 (3619-3664)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Répcelak.

Ferencvárosi TC–ZTE ZÁÉV TK 3:5 (3388-3431)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Budapest.

Soroksár SC–ZTE FC 2-1 (0-1)
Magyar Kupa nõi labdarúgó-mérkõzés, Budapest.

Tarr Andráshida SC–Helsa Andráshida TE 2-1 (2-0)
Megyei I. o. labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg-Andráshida.



8 Hirdetés

KARATE
„JAPÁN ÚT” HARCMÛVÉSZETI

EGYESÜLET (J.K.A.) SHOTOKAN ZALAEGERSZEG.
A karate-do nem versenysport, hanem a japán harcmûvészetek

egyik útja és a japán nemzeti kultúra 
megismerésének egyik transzfereszköze.

Értesítjük a KARATE-DO útjára lépõket, közösségünkhöz csat-
lakozni szándékozókat: 8 éves életkortól, FELSÕ KORHATÁR
NÉLKÜL! Jelentkezés az edzéseken. Az elsõ edzéstõl
számított 30 nap próbaidõ (mindennapos edzés mellett ez 30
edzést jelent). Abban az esetben ingyenes, ha a jelentkezõ a
próbaidõ alatt távozik. Taglétszámunk tartósan 70–80 fõ. A hét
minden napján tartunk edzést. A csoportok átjárhatók és vá-
laszthatók is. A próbaidõt követõ, megfontolt regisztráció után
az edzésrend egész évben folyamatos, tervezett és kiszámít-
ható! Nyári szünetben is heti 3–4 edzés dojo-ban.

HÉTFÕ: 18.00– Petõfi Ált. Isk. (szeptember 2. hétfõtõl)

KEDD: 18.00–21.00 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

SZERDA 19.30–20.30 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

CSÜTÖRTÖK: 18.00–21.00 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

PÉNTEK: 18.00–19.30 Landorhegyi Ált. Isk. (szeptember 7. péntektõl)

SZOMBAT: 9.30–11.00 Pacsa, Általános Iskola

Vasárnap: 16.00–19.00 Zala-Art Székház Békeligeti u.
(DOJO-PLUSSSZ – kulbtagoknak)

www.jkahungary.hu • eszelcse@gmail.com • Tel.: 20/456-2318

Szabó László Csaba


