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A KULTÚRA NEM CSAK MÛVÉSZET, TÖBB ANNÁL NYÍLT NAP AZ EGYETEMEN
GÁLAEST ELISMERÉSEKKEL – ÁTADTÁK A KULTÚRA MECÉNÁSA DÍJAT

 Idén a Városi Hangversenyés Kiállítóterem adott otthont a
magyar kultúra napja alkalmából rendezett hagyományos gálaestnek, ahol elismerések átadására is sor került.

Ünnepi beszédet a hangversenyterem 2019 szeptemberében
kinevezett új vezetõje, Tóth László
zongoramûvész, a Zalaegerszegi
Szimfonikus Zenekar Egyesület
vezetõje mondott. Mint fogalmazott: a kultúra nemcsak a mûvészet és a mûvészek ügye, ennél tágabb értelmezésre van szükség. A
nyelvhasználat, a gasztronómia, a
történettudomány, és hogy miképp
bánunk a természeti kincsekkel,
mind-mind a kultúra része. Mint
ahogy általánosságban a mindennapi élet egésze is. A kultúra olyan,
mint halnak a víz; hiányát csak akkor érezzük, ha elveszítjük azt.
A gálaesten a kulturális ágazat
több munkatársát is elismerésben
részesítették.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Fotó: Seres

MEGÕRIZNI ÉS KUTATHATÓVÁ TENNI
LEVÉLTÁRI ÉVKEZDÉS VAJDA-HAGYATÉKKAL

 A levéltárhoz került Vajda József zenepedagógus, népzenegyûjtõ hagyatékának egy része. A fõleg személyes iratokból, fotókból
álló dokumentumokat az 1998-ban elhunyt népdalgyûjtõ fiai, Vajda
László és Vajda István adták át az MNL Zala Megyei Levéltárának.

A részletekrõl az intézmény hagyományos – immár huszadik –
kultúra napi sajtótájékoztatóján
számoltak be az érintettek. Vajda
József éppen száz évvel ezelõtt,
1920. január 3-án született. 1940ben került Zalába, és az elsõ évtizedekben – leszámítva a háborús
éveket – több településen is tevékenykedett; kántortanítóként, népmûvelõként,
népdalgyûjtõként
vagy éppen kórusvezetõként.
1961-tõl élt Zalaegerszegen, többek között a Liszt-iskola elsõ igazgatóját is tisztelhetjük benne. Fia,

 A Pannon Egyetem Zalaegerszegi Mechatronikai Képzési és
Kutatási Intézete duális nyílt napra hívta a továbbtanulni szándékozó középiskolásokat. A rendezvényen elõadások keretében tájékozódhattak a mechatronikai mérnökképzésrõl, míg az intézet
partnervállalatai interaktív bemutatókkal várták a diákokat.
– AL –

– pet –

– pet –

HOGYAN LEHETSZ MECHATRONIKAI MÉRNÖK?

Vajda László (a megyei tanács
mûvelõdési osztályának egykori
vezetõje) elmondta: a centenárium kapcsán döntöttek úgy a Vajda testvérek, hogy édesapjuk életének és munkásságának értékeit,
becses darabjait a levéltárnak adják. Céljuk az, hogy a hagyaték
megõrzõdjön az utókor számára.
A levéltárba került dokumentumok többek között nyomtatványokat, fotókat, személyes tárgyakat
tartalmaznak; az 1940-es évek végétõl az 1990-es évek közepéig.
Anyakönyvi kivonatok, helytörténeti, néprajzi, nyelvészeti és népzenei adatgyûjtések éppúgy szí-

nesítik a kollekciót, mint Vajda József oklevelei, kitüntetései, vagy
éppen a második világháborúból
származó értékes fotográfiák.
Vajda István (tanár, a Zrínyi-gim-

názium volt igazgatója) hozzátette:
édesapjuk hagyatékának népzenei
része (a hallás után lejegyzett kottákkal, szövegekkel, hangszalagokkal együtt) már tíz évvel ezelõtt a
budapesti Hagyományok Házába
került, ahol digitalizálták és hozzáférhetõvé tették a gyûjteményt. Az
ezeken kívül fennmaradt, családtagtól összegyûjtött személyes iratokat és tárgyakat hozták el most a
levéltárba. Ezekbõl egy kis kiállítást
is berendeztek a helyszínen.
(Folytatás az 5. oldalon.)

Évrõl évre egyre nagyobb az
érdeklõdés, ami a felvételi létszámokban is megmutatkozik.
Amikor a Pannon Egyetem átvette

és fél éves képzés ideje alatt, tudtuk meg az intézetvezetõtõl. Dr.
Szalai András hangsúlyozta, ez
egy akkreditált mérnöki szak, amit
nemzetközileg is elismernek. Nekik elsõsorban az az érdekük,

a képzést, 15 új hallgatóval indultak. Az utóbbi években 35 fölötti
az elsõ évesek száma a mechatronikai szakon, amelyen jelenleg
mintegy 130-an tanulnak a három

hogy a végzettek Zala megyében
vagy Zalaegerszegen helyezkedjenek el, de legalább Magyarországon.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Közélet

Galbavy Zoltán, Winklerné Fehér Lívia, Balaicz Zoltán, Vigh László és Molnár Katalin,
a zalaegerszegi tankerület gazdasági igazgatóhelyettese.

 Már a szigetelõanyagokat helyezik fel a Liszt Ferenc Általános
Iskola homlokzatára, melynek felújítása január 6-án a TOPprogram keretében kezdõdött meg. A több hónapon át tartó kivitelezés eredményeképpen egy energetikailag teljesen megújult,
küllemében megszépült intézményt kap vissza az iskola 424 diákja az új tanév kezdésére.
– Antal Lívia –
Az önkormányzat bár nem
fenntartó, de egyáltalán nem
mindegy számára, milyen állapotban vannak az intézmények. Ezért
2014 õszén valamennyi óvodát,
bölcsõdét és iskolát érintõ felújítási programba kezdtek, amelynek
végrehajtása jól halad, hangsú-

lyozta Balaicz Zoltán polgármester
a sajtótájékoztatón. Mint mondta,
a 2019-es önkormányzati választások után elfogadott polgármesteri programjában konkrét ígéretként szerepelt a Dózsa-, a Petõfiés a Liszt-iskola felújítása a városi
TOP-keretbõl. A Liszt-iskolára az
eredetileg tervezett összeget felemelték 270 millió forintra, de ez

sem bizonyult elegendõnek. A kormánytól 62,5 millió forint pluszforrást kaptak, amit az önkormányzat
2,5 millióval egészített ki, így
összesen 335 millió forintot fordíthatnak a nagy múltú oktatási intézmény energetikai korszerûsítésére.
A polgármester jelezte, hogy a
Dózsa-iskola rekonstrukciója is elkezdõdött már 318 millió forintból.
A Petõfi-iskolára 340 milliót szánnak. Ha az irányító hatóság ennek
zöld utat ad, akkor a három általános iskola felújítására összesen
994 milliót, majdnem 1 milliárd forintot költhetnek.

A TÜTÜÉ A LEGJOBB FORRALT BOR
FORRALTBOR-VERSENY

 A Tütü Gasztro Busz nyerte a
2019-es Egerszegi Advent legjobb forralt borának járó díjat.
Mint az a busz belvárosi állomáshelye elõtt rendezett sajtóeseményen elhangzott, az
internetes szavazáson 1561-en
vettek részt. Ebbõl a Tütü 359
szavazattal nyert.
Balaicz Zoltán polgármester a
díjátadás kapcsán elmondta: a város a 2016-os Egerszegi Advent
idején hirdette meg elõször a
gasztronómiai versenyt a Városmarketing-irodával közösen. Az elsõ díj ennek megfelelõen 2017 januárjában került átadásra; akkor
szintén a Tütü téli italát választotta
a közönség a legjobbnak.
A Tütü csapata nevében Tõke
Erik tulajdonos, üzemeltetõ köszönte meg a rájuk leadott voksokat, és a város által adott oklevelet. Mint mondta, az elismerés az

FORD ECOSPORT
1.5 Sigma Titanium
Powershift (2016.12.)
ELADÓ újszerû állapotban,
garázsban tartott, automata
váltós (6 fokozat), 47.500 kilométerrel, 2021-ig érvényes mûszakival, rendszeresen és frissen szervizelt – assistance.

Ár: 4,09 M Ft.
Érd.: 20/549-5188.

egész stábnak jár, hiszen a hideg
idõ ellenére folyamatosan kint dolgoznak, és sokszor óriási rohamot
kell kiállniuk – különösen igaz volt
ez a karácsonyi idõszakra.
Ami a forralt bort illeti: évek óta

ugyanabból a fajta borból készül a
„csemege”, és ugyanazzal a
receptúrával dolgoznak. Reméli,
hogy a következõ idõszakban is
szeretni fogja a közönség az általuk fõzött italt.

A KULTÚRA NEM CSAK MÛVÉSZET, TÖBB ANNÁL
GÁLAEST ELISMERÉSEKKEL – ÁTADTÁK A KULTÚRA MECÉNÁSA DÍJAT

(Folytatás az 1. oldalról.)
A múzeumi ágazatból Vizsi
György, a Göcseji Falumúzeum
munkatársa vehetett át oklevelet az
eltûnõben lévõ régi szakmák továbbörökítése és a skanzen épületeinek autentikus karbantartása,
felújítása miatt. A közmûvelõdési
ágazatból Gorisek Attilát, a Keresztury VMK mûszaki vezetõjét díjazták, hiszen négy évtizede biztosítja a város kulturális eseményeinek mûszaki hátterét. Ezenkívül aktív szerepet vállalt a Kézmûvesek
Háza felépítésében és az Erdei
Színház technikai részének kialakításában. A könyvtári ágazatból
Czirákyné Tóth Edit könyvtáros

Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos arról beszélt, hogy hamarosan újabb jó hírekrõl tudnak beszámolni. Mint fogalmazott, Orbán Viktor miniszterelnökkel való megbeszélés eredményeképpen további tízmilliárd
forintok érkezhetnek Zalaegerszegre, amelybõl minden álmot
meg tudnak valósítani.
Galbavy Zoltán, a városrész
önkormányzati képviselõje felidézte, hogy 2007-tõl milyen felújítások
történtek a Liszt-iskolában, megemlítve többek között a kazáncserét, az ablakok részleges cseréjét,
a szabadtéri színpad és a vizesblokkok felújítását. Így érkeztek el
2016-hoz, elõkészítve a beruházást mely során kicserélik az öszszes nyílászárót, szigetelik a homlokzatot, korszerûsítik a világítást,
valamint átépítik a fûtési rendszert
megújuló energiaforrás felhasználásával. Az akadálymentesség
több szempontból is érvényesül,
hiszen ilyen igényeket kielégítõ öltözõ és fürdõ épül a földszinten.
Az épület elé parkoló és új rámpa,
a fõbejárat akadálymentes megközelítése érdekében.
A Liszt-iskolában négy hónappal ezelõtt adták át a mûfüves focipályát a gyerekeknek, akik most
a „suli” teljes megújulásának örülhetnek. Winklerné Fehér Lívia tagintézmény-vezetõ köszönetét fejezte ki a város vezetõinek az átfogó rekonstrukcióért. Mint mondta,
a következõ hónapok ennek örömében telhetnek el.

(Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár) kapott elismerést. Nemcsak több évtizedes munkájáért,
hanem úgy is, mint a könyvtár hálózati referense, aki a kistelepülési
könyvtárak állományának karbantartásáért és a megyeszerte mûködõ könyvtármozi mûködéséért felel.
Szintén a rendezvényen került
átadásra az immár hagyományos
Kultúra Mecénása díj, melyet idén
az Inter-Tefu Kft. kapott, a város
kulturális életének, különösképpen
a Hevesi Sándor Színház elõadásainak támogatásáért. Szényi Zoltán Vízparton címû alkotását Fuisz
Ádám ügyvezetõ vette át Balaicz
Zoltán polgármestertõl.

Az eseményen a város által
2019-ben alapított Keresztury Dezsõ-díj is gazdára talált. Ezt olyan
magánszemélyek kaphatják, akik
Keresztury Dezsõ életmûvének
kutatásában példaértékût alkottak.
Idén Korompay H. János kutatóprofesszor, az MTA doktora vehette át a kitüntetést.
A gálaest további részében magyar költõk verseivel és Liszt Ferenc zenemûveivel tisztelegtek a
kultúra napja elõtt. Közremûködött: Rátóti Zoltán színmûvész és
a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar. Vezényelt Sándor János,
zongorán pedig Tóth László kísérte az együttest.

ELKÖTELEZETTEN
A KÖZIGAZGATÁSBAN
 Zala megyében a közigazgatás valóban képes kiszolgálni azokat a fejlesztéseket, amelyek segítenek abban, hogy egy évtizeden belül Magyarország egyik legfejlettebb térsége legyen. Ehhez Zalaegerszeg is óriási lépéseket tett az elmúlt idõszakban,
hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter a Zala Megyei Kormányhivatal a jármûipari tesztpálya fogadóépületében
tartott szûkített állománygyûlésén.
– AL –
Gulyás Gergely elöljáróban
gratulált a zalai kormányhivatalnak
a tesztpálya építéséhez szükséges megannyi engedélyezési eljárás gyors és professzionális
végrehajtásáért, amivel a beruházást elõmozdította. A kormányhivatalok munkájával
kapcsolatban azt mondta, az
udvariasság, az ügyek hatékony kezelése nagymértékben befolyásolja az állam
megítélését, ami az ügyintézés szempontjából is összehasonlíthatatlanul jobb a
8–10 évvel ezelõttinél. Különösen bevált az egyablakos
ügyintézés, ami az állampolgárok számára egy helyen
való ügyintézést teszi lehetõvé. A változások között említette továbbá, hogy egyfokúvá válik a területi közigazgatás, és kétfokúvá a bírósági
jogorvoslat, de a kormányhivatalok felelõssége továbbra is
megmarad. A jövõ évi bérfejlesztéssel kapcsolatban azt közölte,
hogy Zala megyében az újra bevezetendõ cafetériát is beleszámítva
15 százalékos lesz az emelés.
Vigh László országgyûlési képviselõ, a 265 hektáron épülõ jármûipari tesztpálya miniszteri biztosa köszönetet mondott a Zala Megyei Kormányhivatalnak a rekordgyorsaságú ügyintézésért, ami
nélkül nem tarthatna itt az építkezés.
Balaicz Zoltán, a megyeszékhely polgármestere azt emelte ki,
hogy a kormányhivatal munkájának köszönhetõen Zalaegerszeg
az elsõk között állhat a 23 megyei
jogú város között a Modern Városok Program egyes pontjainak
megvalósításában. Méltatta, hogy
a kormányhivatal beruházásaiban

sorra újultak meg a hivatalok,
amellyel a város is tovább szépült.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott azt hangsúlyozta, hogy a
2010. évi kormányváltással, a régiók megszûnésével, majd a kor-

Gulyás Gergely

mányhivatalok 2013. évi felállításával a megye teljes egésze esélyt
kapott modern közigazgatási rendszer kiépítéséhez. A megyében kilenc kormányablak és kettõ okmányiroda mûködik. A felkészültség, a szakszerûség, a gyorsaság
és a várakozási idõ alapján az
ügyfél-elégedettségi mutató rendkívül magas, 96,4 százalékos a
decemberi felmérés szerint. A kormánymegbízott többek között beszélt arról, hogy uniós pályázatokból és saját forrásból 2014 és
2019 között 25 kormányhivatali
épületet (közte a Megyeházát) újítottak fel összesen 4,5 milliárd forintos költséggel. Végül kiemelte:
jól képzett kollégák dolgoznak a
kormányhivatalokban, akiktõl mindenekelõtt empátiát várnak el az
állampolgárok, és elkötelezettséget az államigazgatás irányába.

NYÍLT NAP AZ EGYETEMEN
HOGYAN LEHETSZ MECHATRONIKAI MÉRNÖK?

(Folytatás az 1. oldalról.)
A diplomával lehetõség nyílik
külföldi munkavégzésre is. De utána jöjjenek haza, és a kint tanultakat és megszerzett tapasztalatokat az ország javára értékesítsék,
vélekedett az intézetvezetõ.
A duális nyílt nap célja elsõsorban az volt, hogy felkeltsék a középiskolás diákok figyelmét a nappali tagozatos mechatronikai mérnök szakra. Ez az érdeklõdõk számában teljesült is. Az intézet
ugyanakkor levezõ szakot is indított tavaly õsszel, elsõ alkalommal,
amely lehetõséggel idén is élhetnek a képzés iránt érdeklõdõk.
A középiskolások az egyetemi
életre is kíváncsiak voltak. Mint elhangzott, a magas szintû oktatásban való részvétel és a versenyképes tudás megszerzése mellett
családias légkör is várja a leendõ
mérnökhallgatókat Zalaegerszegen. Ez nem csupán az aránylag
kis létszámból adódik, hanem az

összetartásból is. Megmutatkozott
ez abban is, hogy a hallgatók ezúttal is kivették részüket a duális
nyílt nap szervezésébõl, és szívesen válaszoltak minden kérdésre.
A pályaválasztás elõtt álló középiskolások ipari robotok és más
technológiai újdonságok mûködésével is megismerkedhettek a

duális partnervállalatok jóvoltából.
A szak iránti nagyfokú érdeklõdés
elsõsorban a jármûipari tesztpályának köszönhetõ. Mint kiderült,
mechatronikai mérnököket nem
csak oda várnak, hanem a pápai
bázisrepülõtérre is, amely elsõ alkalommal vett részt a rendezvényen.

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMAINK
ONLINE ÉS TANTERMI FORMÁBAN VÉGEZHETÕK!
ONLINE – IGÉNY SZERINT – INGYENES KONZULTÁCIÓVAL!
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VSM: E: 31,75–35,9%; FOR: 46,34–68%; ÁKÓ: 155,6–164,61%; ÁKK: 196,056–207,408

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban N Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. N Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes N Felelõs szerkesztõ:
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Aktuális

CSÁNGÓ TÁNCHÁZ

H
USZONHAT
MÛVÉSZ
,
HUSZONHAT
LÁTÁSMÓD
ZALAEGERSZEGEN

 A csángó magyarok archaikus világába kaptak egy szívet tisztító
bepillantást, akik ellátogattak a besenyõi közösségi házban szervezett táncházba. Gyimesi népdalokat lehetett tanulni gyimesloki
népdalénekestõl, azaz elsõ kézbõl, illetve moldvai és gyimesi táncrenddel ismerkedni erre „szakosodott” néptáncoktatótól.
– b. k. –

ta és adja is tovább az éneklésen
keresztül a hagyományéltetést.
Nagy érdeklõdés övezte a ku- Mint unokája, Szõcs Emese elriózumnak számító, magas minõ- mondta, a családban nem meséséget sejtetõ programot. Tankó ken, hanem népdalokon nevelked-

MEGNYÍLT A ZALAEGERSZEGI SZALON

 A Magántulajdon és az Út a
fehér felé címû festmények
nyerték az idei Szalon díjat.
Gombos Zsófi és Szentgróti
Dávid festõmûvészeket a Zalaegerszegi Szalon elnevezésû,
helyi alkotókat felsorakoztató
képzõmûvészeti seregszemlén
díjazta a szakmai zsûri.
– pet –

Jánosné Gábor Eszter, Eszti néni,
2012-ben részesült a magyar kormánytól a Népmûvészet Mestere
díjban, gyimesi hagyományõrzõ
énekes tevékenységéért. A Gyimesfelsõlokon
nevelkedett
asszony családi örökségként kap-

A SZEMÉLYI
KEDVEZMÉNYHEZ
TÁJÉKOZTATÓ
AZ ORVOSI IGAZOLÁSRÓL
 A személyi kedvezmény a személyi jövedelemadóból vehetõ
igénybe. A háziorvosoknak,
szakorvosoknak, a tavaly kiállított személyi kedvezményre jogosító igazolásokról 2020. január 31-éig kell elektronikusan
adatot szolgáltatniuk a NAV-nak.
Személyi kedvezményre az jogosult, aki a súlyos fogyatékosságnak minõsülõ betegségekrõl
szóló kormányrendeletben említett
betegségben szenved és errõl orvosi igazolással rendelkezik, továbbá aki rokkantsági járadékban
vagy fogyatékossági támogatásban részesül, és jogosultságát külön jogszabály alapján állapították
meg. A személyi kedvezményhez
szükséges orvosi igazolást szakambulancia, kórházi osztály szakorvosa, vagy az általuk készített
orvosi dokumentáció alapján a háziorvos állíthatja ki.
Az orvosi igazolás kötelezõ tartalmi elemei:
– a súlyosan fogyatékos személy természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve,
születési családi és utóneve, születési helye és születési ideje, anyja születési családi és utóneve),
lakóhelye, adóazonosító jele, az
igazolás alapjául szolgáló szakorvosi dokumentáció kiadásának dátuma, a súlyos fogyatékosság jellege (végleges vagy ideiglenes),
ideiglenes igazolásnál annak hatálya, az igazolás kiállításának dátuma, az igazolást kiállító szakorvos/háziorvos aláírása.
Azoknak az orvosoknak, szakorvosoknak, akik személyi kedvezményre jogosító igazolást állítottak ki 2019-ben, adatot kell szolgáltatniuk 2020. január 31-ig. Az
adatszolgáltatáshoz szükséges
19K51-es
nyomtatvány
a
www.nav.gov.hu honlapról letölthetõ és kizárólag elektronikusan
nyújtható be.

tek. Híresen szép hangú volt az
ükmama, illetve az egész anyai
ág, de Eszti néni édesapja több
hangszeren muzsikált, és édesanyjával együtt szépen járták a
táncot is. Eszti nénire igazából egy
évtizede figyeltek fel országosan
is, bár egész életét a népdalok hatották át. Azóta számos meghívást
kap, most éppen kanadai bemutatkozás van soron. Besenyõben egy
szívhez szóló csokrot adott át a
közönségnek, majd unokájával közösen néhány lassú magyarost és
lakodalmast tanított a résztvevõknek.
A táncrend felelõse Kézdivásárhelyrõl érkezett, Kádár Elemér,
a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének néptáncoktatója. Humoros instrukciókkal segítette a
kezdõ és haladóbb táncosokat fõként a körtáncok világába. A páros
táncokban pedig Szõcs Emese
volt a partnere.
A rendezvény a Csoóri Sándor
Program támogatásával valósult
meg a Tarsoly Erdélyi Mezõségért
Egyesület, a Penderülj Táncmûhely, a Besenyõ Baráti Kör és a
Besenyõ a 2000-es években Alapítvány szervezésében, batyus
módon. A zenei kíséretrõl Horsa
István (Komárom) és helyi zenészek, Henczi Dávid, Kovács Péter
és Gaál Péter gondoskodtak.

A huszonhat mûvész, közel
hetven alkotását bemutató kultúra
napi tárlat január 21-én nyílt meg
a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben. Az eseményen
Balaicz Zoltán polgármester mondott köszöntõt, felidézve a kétévente megrendezésre kerülõ,
immár VI. Zalaegerszegi Szalon
történetét. Mint mondta: korábban
Zalai Tárlatnak hívták azt a kezdeményezést, mely ötévente a
megyében élõ és alkotó képzõmûvészek aktuális munkáiból válogatott. Ez a rendezvénysorozat
aztán 2010-ben átalakult. Immár
csak a város alkotóira koncentrálva, minden második évben, a magyar kultúra napja környékén
szervezõdik meg a mûvészeti találkozó.
Most huszonhat mûvész állította ki alkotásait; a felhozatal mind
mûfajában, mind stílusában változatos. Ahogy a polgármester fo-

galmazott, huszonhat eltérõ látásmód
érvényesül.
Legyen szó a festészetrõl,
szobrászatról, textilmûvészetrõl, grafikáról,
nagyobb méretû
installációról, vagy
digitális printrõl.
Az egyes alkotókról és a kiállított
mûvekrõl Novotny
Tihamér mûvészeti
író beszélt a megnyitón.
Idén is átadásra került a Szalon
díj, melyet megosztva Gombos
Zsófi és Szentgróti Dávid kapott.
Gombos Zsófi, az
Ady-iskola
mûvésztanára a Magántulajdon címû festményérõl érdeklõdésünkre elmondta: az eddigi realista
vonalat folytatta ennél az alkotásánál is, mely egy nagyméretû,
hármas felosztású kép. Ha úgy
tetszik, egy téli panorámakép,
ami – a hármas tagolódás ellenére – egyben értelmezhetõ. A
2019 nyarán készült mû, egy téli,
kifejezetten fagyos, havas, fehér
tájkép (talán a forró nyári hetek
kompenzációja). Az alkotó azt

A díjazottak: Gombos Zsófi és Szentgróti Dávid.

mondja, hogy ez a táj a saját ablakából látható, így sajátjának érzi a látványt. Ezért is lett a kép címe „Magántulajdon”. A realista
stílus ellenére azonban sok olyan
alkotóeleme van a festménynek,
ami épp elvonatkoztat a valóságtól.
A zalaegerszegi, ám jelenleg
Pécsett élõ Szentgróti Dávid egy
egészen más stílust képvisel. Az
Út a fehér felé címû festményérõl
lapunknak elárulta: a kép 2018-

AZ ÉV VENDÉGLÁTÓHELYE VERSENYRÕL
A PARADICSOMOT SZERETTÉK A LEGJOBBAN

 A Paradicsom lett a 2019-es év legkedveltebb vendéglátóhelye.
Az elismerést sajtótájékoztató keretében vehette át a két tulajdonos – Baráth Helga és Ruttkay László – Balaicz Zoltán polgármestertõl.
– pet –
Mint az az eseményen elhangzott: a megmérettetésnek már régi
hagyománya van a városban, hiszen 2005–2010 között a KISOSZ
kezdeményezésére már sor került
hasonló versenyre. Igaz, akkor
még szakmai zsûri járta a vendéglátóhelyeket, akik több szempontból és több kategóriában értékelték az éttermeket, cukrászdákat
és kávézókat.
Balaicz Zoltán elmondta: 2016-

ban a Városmarketing Iroda és
Horváth Szilárd javaslatára éledt
újjá a hagyomány, ám új köntösben. Azóta a kor elvárásainak
megfelelõen, már egy internetesen felületen szavazhat maga
vendég, vagyis a nagyközönség,
hogy melyik vendéglátóhely tetszett neki az adott évben a legjobban.
Megtudtuk: 2019-ben rekordszámú szavazat érkezett, hiszen
4216-an voksoltak. A nyertes pedig a Paradicsom étterem lett. Az

A BETEGSÉG, MINT ÚTMUTATÓ

 Egy tizenéves lány megküzdését szeretném bemutatni. Nála a
kamaszkori nehézségeket még egy súlyos betegség is tetézte,
mely hirtelen, sok évre, s úgy tûnik egy egész életre kibillintette
õt az addigi útról. Ráadásul problémája akkoriban még az orvostársadalom elõtt is kevésbé tisztázott kór volt. Rohonczi Fanni a
Crohn-betegségrõl és a sztómások életérõl idézi fel – ma már
csak – emlékeit, ezzel is bátorítva a sorstársakat.

– 15 éves voltam, amikor egyik
napról a másikra erõs hasfájás,
hasmenés, hányás jelentkezett.
Diétát javasolt a háziorvosom, aztán ez az állapot két hónap alatt
egyre rosszabb lett, húsz kilót
fogytam. Akkor még szigorúbb
diétát javasoltak. Végül amikor 38
kilóra lefogytam, legyengültem,
nem tudtam felállni, csak ha futni
kellett a mosdóba, akkor kórházba
utaltak. Fél évig speciális tápszeren éltem. Aztán jobban lettem, azt
hittem elmúlt a baj, nem is sejtettem mi vár még rám. Fél év tünet-

ló, hiszen a fehér mindig keverék
szín; képes minden színt magába
fogadni. Így – némileg elvonatkoztatva – egy fehér és egy „majdnem fehér” díjnyertes alkotás került a kiállítótér fõ helyére.
Újítás, hogy a Zalaegerszegi
Szalon zárását követõen (február
22.), közönségdíjat is kiosztanak
egy autókereskedés jóvoltából. A
látogatók a tárlat ideje alatt a
helyszínen adhatják le szavazataikat.

2019” táblát az üzlet tulajdonosai
vették át a polgármestertõl, megköszönve a vendégek bizalmát és
a kollégák sokszor embert próbáló
munkáját.
A verseny 2020-ban kissé átalakul: a koordinálást a Tourinform-iroda veszi át, és a könnyebb összeelsõ helyezettnek járó 100 ezer fo- hasonlíthatóság kedvéért több karintos jutalmat, és a homlokzatra tegóriában (étterem, cukrászda,
kihelyezhetõ „Év vendéglátóhelye kávézó) is lehet majd szavazni.

A CROHN-BETEGSÉGRÕL ÉS A SZTÓMÁRÓL
– Bánfi Kati –

ban készült, és egy nagyobb sorozat része. Absztrakt festményrõl
van szó, vagyis a festõi elemek
vannak kiemelve, tárgyiasítva,
nem pedig a gesztus. Ez utóbbi inkább laza rendszerben van rétegezve a vászonra.
Annak ellenére, hogy színes
képet látunk, a cím nagyon is talá-

mentesség után újból rosszul lettem, immár 32 kilós testsúllyal kerültem az intenzívre, anorexiásnak
titulálva. A betegség pontos okát
egyébként még ma sem tudják, a
bélrendszer, illetve az emésztõrendszer bármely részén jelentkezõ gyulladást jelent, mely bélszûkülettel jár együtt. Végül is sikerült
diagnosztizálni nálam a Crohn-betegséget, és elküldtek Budapestre,
ahol azonnali mûtétre került sor. Itt
tudtam meg, hogy ki kell vezetni a
bélrendszeremet testen kívülre,
bár biztattak, hogy csak átmeneti
idõre. Ekkor lelkileg is teljesen összeomoltam, azt hittem, végem

van, közben jött a híre, hogy a sok
betegség miatt évet kell ismételnem a suliban is. Ez volt a mélypont, de nem volt választásom, talán a másnapot sem éltem volna
meg. Kétségbe estem, hogy lehet
így élni, mit szólnak mások, mi
lesz velem, hogyan fogom eltitkolni. De a mûtét után sokkal jobban
lettem, és innét úgy gondoltam a
sztómára, mint ami megmentette
az életem, és dehogyis fogom ezt
szégyellni. Szerencsére olyan baráti köröm lett, akik ezt teljesen elfogadták és támogattak, sõt még a
szerelem is megtalált.
– És te is tudtál másnak segíteni?
– Igen, már Pesten a kórházban, volt egy ilyen mûtétre váró
lány (többségében a fiatalokat és
egyre fiatalabbakat érint a Crohnbetegség), nagyon elkeseredve.
Õt biztattam, hogy nem lesz semmi baj. Ez akkora erõt adott nekem

is, amit addig nem tapasztaltam.
Ebbõl született késõbb a blogom
is, melyben a betegtársakat kívántam támogatni. Eleinte legalábbis
ez volt a fõ profil, aztán itt is változás lett.
– Merthogy a pályádat is befolyásolta a betegség.
– Igen, vendéglátásban szerettem volna dolgozni, barista voltam.
Amikor kiderült a betegségem
visszavonták az oklevelemet. Aztán utat tört az igazi érdeklõdésem,
melyet valószínûleg egyébként so-

sem találtam volna meg. A ruhák.
Nagyon érdekel a divat, a ruhatervezés, a stílustanácsadás. Elkezdtem azóta egy szabóiskolát, tervem, hogy egyetemre menjek, divattervezõ legyek, és a nagy álmom, hogy majd Franciaországban dolgozzak egyszer. Sztómával
az oldalamon még modellkedtem
is egy ideig, és ott is nagyon empatikus emberekkel találkoztam.
– Honnan ez a pszichés erõ?
– Hagyom, hogy a saját tapasztalatok vigyenek elõre, a rosszakat
fel kell dolgozni, ebbõl tanulni lehet. A betegség megmutatta nemcsak azt, hogy milyen táplálékok
és étkezési szokások valók nekem, hanem az erõs önelfogadást,
hogy mennyire támogat a családom, kik a valódi barátaim, és hogy
mi az én igazi utam. Ma már hálás
vagyok ezért és remélem, hogy panaszmentes maradok, mert a mai
álláspont szerint 10–15 év tünetmentesség után lehet gyógyulásról
beszélni. A sztómámat 2 év után
bezárták, elõször féltem is, mert
már nem is emlékeztem a fájdalom
nélküli életre. Üzenem a sorstársaknak, ez nem a világ vége, csak
egy mélypont, ami után jobb lesz
az élet. Nem kell semmitõl sem félni. Túl kell rajta lenni.
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VISSZATÉR A ’20-AS ÉVEK DIVATJA? FÉNYEK ÉS SZÍNEK
A VÉKONY, MAGAS NÕKNEK ELÕNYÖS

 A sok változást hozó '20-as évek idéntõl újabb értelmet nyerhet.
Néhány hete kezdtük az új évtizedet, a kifejezés hallatán inkább a
100 évvel ezelõtti világra asszociálunk még. Tekintsünk vissza kicsit Krajczár Béláné stíluskommunikátor segítségével, aki – az
egész társadalmat befolyásoló – divaton keresztül ismerteti a kort.
– Bánfi Kati –
– A divat gazdasági, társadalmi
és kulturális kategória. A divat révén nagy haszonra tehetünk szert.
Társadalmi jelenség, mert megváltoztatja a dolgok megjelenési formáit, valamint kulturális kategóriaként az önkifejezés eszköze. Régen 200–300 évente változott. Az
alapja, hogy a gazdag nõk nem
akartak úgy öltözködni, mint a többiek. Felvállalták magukat, másképpen akartak kinézni. Késõbb a
nagyvilági nõk, ma pedig az úgynevezett celebek vitték tovább ezt
a hozzáállást. Közben, ahogy felgyorsult az élet, úgy gyorsult a divat változása is. Míg régen Párizsban évente kétszer volt divatbemutató, ma kéthavonta. A divat lényege: ki kell találni valamit, ami aztán vagy
bejön, vagy nem. Ha az
elõbbi gyõz, az nagy haszonnal jár. Az ízlés pedig
megint egy teljesan más kategória, ami a divathoz hasonlóan közösségeket teremt – mondta bevezetõként
a szakember.
– Mi volt az új az 1920-as
években?
– A boldog békeidõknek,
a luxus és pompa korának
1914-ben vége lett. A legnagyobb változás pedig a nõi
divatban jelent meg. Elsõként Poiret teremtette meg
azt a stílust, mely nem kívánta meg a fûzõk viselését.
 Jármû-üzemmérnök BProf
szakot indít idén õsztõl a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
Közlekedésmérnöki és Jármûmérnöki Kara Zalaegerszegen,
együttmûködésben a tesztpályával és ipari partnereivel. Az
állami ösztöndíjas képzésre
február 15-i határidõvel lehet
jelentkezni. Az elsõ évfolyamra
30 fõt kívánnak felvenni. A
részletekrõl dr. Varga István
egyetemi docenst, a kar dékánhelyettesét kérdeztük.

Nem a nõket akarta felszabadítani, hanem új szépségideált keresett a korábbi S alak helyett. Egyenes vonal, és a hangsúly a derék
helyett a vállra helyezõdött. Ekkoriban jelennek meg az elsõ divatlapok, és Párizs kezd a világ divatközpontjává válni. A háborút ez is
megsínylette. A nõknek a fronton
is és a gyárakban is helyt kellett
állni. Vagyis elhagyták az otthont.
Ennek megfelelõen a ruháik kényelmesebbek, férfiasabbak lettek. Tulajdonképpen itt indult a nõk
férfiasodása; megjelent a nadrág,
az angol kosztüm, katonai egyenruhára hajazó nõi kabátok, a rövidülõ szoknya alól kivillanó boka,
majd a térd alá érõ modellek. Elfo-

gadott lett a szipkázó nõ. Ideál lett
a leszorított mellû, vékony, fiús alkat. Mindehhez nagyon sokat tett
hozzá Coco Chanel, aki maga is,
és a modelljei is ezt az irányt képviselték. Ahogy megjelent a sport,

a tenisz, a tánc és a zene új irányai, a gépesítés, autó, bicikli, kényelmesebbnek kellett lenni a ruháknak is.
1925-ben a Garconne stílus
sem a mellet, sem a derekat nem
hangsúlyozta. Jellemzõ viszont a
bubi frizura, a harangkalap, a teljesen egyszerû, térdig érõ zsákruha,
élénk színekkel és tollakkal, flitterrel. A hitvallás volt a „gép az isten”.
Ehhez igazították a stílust. Egyenes vonalú ruhák, ferde szabás,
óriási dolog volt a geometriai minták megjelenése, spirálok, kúpok,
cikkcakkok.
– Most száz évvel késõbb
visszatér-e ebbõl bármi is?
– A mostani divat szintén a vékony, magas nõknek elõnyös. Változatos bõségû nadrágok, hosszú
férfias blézerrel. Ismét divat a kalap, a különbözõ Maszkulin stílus,
valami legyen rajtunk, ami férfias,
de ne vigyük túlzásba. Elég egy
nyakkendõ, egy kalap. A derék újból leesik a csípõre, jellemzõek a kitûzõk, a fejpántok, tollak. Szintén sokan
hordanak csipkét, de ez minõségileg nem az, mint az
egykori csipkegallérok esetén. Ma is trend visszanyúlni
a japán ihletésû ruhákhoz.
De ahogy mondtam, gyorsan változik a divat, és nehéz eligazodni ebben a
glamur hatásos világban.
Könnyû „elsokallni” a dolgokat, vagy nem észrevenni,
hogy azért néznek meg, mert
giccses vagyok és nem divatos. Sajnos azt látom, egyre
inkább kiveszik az elegancia,
az udvariasság, a viselkedéskultúrából. Leginkább ennek a visszatérése lenne jó.

 Keresd a fényt! címmel nyílt meg Hager Ritta Kossuth-díjas
textilmûvész, a nemzet mûvésze zalaegerszegi kiállítása a Keresztury VMK Gönczi Galériájában.
– pet –
A helybéliek számára nem teljesen ismeretlen a mûvész munkássága; legalábbis egy alkotása biztosan nem. Összefonódás címû
szõttese ugyanis évtizedekig a város házasságkötõ termének dísze
volt. Minderre Balaicz Zoltán polgármester hívta fel a figyelmet a
kiállításmegnyitón. Köszöntõjében
többek között elmondta: az ominó-

szakralitás, a harmónia vagy a
nyugalom. Természetes anyagokkal, egyéni szövési technikával és
fõleg meleg színekkel dolgozik. De
még a hideg tónusok is melegséget árasztanak kárpitjaiból. Az elmúlt évtizedekben az alkotó nemcsak itthon, hanem külföldön is kapott állami és egyházi megrendeléseket, hogy feldíszítse középületek és templomok belsõ tereit.
A kiállítást Korzenszky Richárd,

zus alkotás látható is a tárlaton. A
többi munkáját elnézve pedig érthetõvé válik, hogy miért kapott ennyi
díjat és elismerést pályája alatt.
Hager Ritta 1968-tól mint szabad
foglalkozású mûvész tevékenykedett, személyében a hazai textilmûvészet megújítóját is tisztelhetjük.
Nagyméretû falikárpitjain, szõnyegjein és kisebb képein éppúgy
ott van a fénnyel való játék, mint a

a Tihanyi Bencés Apátság nyugalmazott perjele nyitotta meg. Többek között kiemelte: a mûvészet
lényege, hogy szebbé, jobbá és
igazabbá tegye a világot. Hager
Ritta alkotásaira ez mind igaz. Mûvei „emberszabásúvá” varázsolják
a tereket, megtöltve azokat fénynyel, színekkel és lélekkel.
A kiállítás február 22-ig látogatható.

JÁRMÛ-ÜZEMMÉRNÖK BPROF SZAKOT INDÍT
ÕSZTÕL A BUDAPESTI MÛSZAKI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMÛMÉRNÖKI KARA ZALAEGERSZEGEN

Antal Lívia
– Amikor a jármûipari tesztpálya létesítésének elõkészületei
megkezdõdtek, már akkor felvetõdött a BME Közlekedésmérnöki és
Jármûmérnöki Kara részérõl,
hogy ideális lenne Zalaegerszegen, helyben biztosítani olyan felsõfokú képzést, ami kielégíti majd
a jármûipari tesztpálya igényeit.
Mûszaki területen ezt támogatandóan jelenleg a Pannon Egyetemnek van mechatronikai mérnökképzése a zalai megyeszékhelyen. Ugyanakkor igény jelentkezett tesztmérnökökre, akik a jármûvek tesztelésének összeállítását, kalibrálását, mérését, adatgyûjtését végzik. Palkovics László
innovációs és technológiai miniszter, akkor még oktatási államtitkár
kérésére kezdtünk el a képzés kialakításán gondolkodni, ami a jármûmérnök területen belül egy új
szak, a jármû-üzemmérnök BProf
szak és egy új specializáció, a
tesztmérnök specializáció kialakítását jelentette.
– A BProf képzés miben különbözik a többitõl?
– Mint ismert, a BSc az alap-,
míg az MSc a mesterképzés. A törvény lehetõséget ad egy kicsivel
rövidebb idõtartamú képzésre, ez
az úgynevezett BProf alapképzés,
ami hat félévet jelent, szemben a

Krajczár Béláné

HAGER RITTA ALKOTÁSAI A VMK-BAN

Dr. Varga István
hét féléves BSc-vel. Ez egy gyakorlatorientált alapképzés, amelyben kevesebb a mély elméleti
megalapozó rész és több benne a
gyakorlat. Az elsõ ilyen Bprof képzést egyébiránt informatikai területen indította el a BME 2018 õszén.
Ezt
informatikus-üzemmérnök
képzésnek hívják, melynek analógiájára létesítettük a jármû-üzemmérnök BProf képzést. A mi állami
ösztöndíjas jármû-üzemmérnök
képzésünk, egyelõre csak Zalaegerszegen lesz elérhetõ, indítására ez év szeptemberétõl kaptunk lehetõséget, amelyre 2020.
február 15-i határidõvel lehet jelentkezni. A képzéssel gyakorlatilag visszakerültünk a zalai megyeszékhelyre, ahol korábban a most
a Pannon Egyetem égisze alatt
mûködõ mechatronikaimérnökképzést folytatta a BME.

– Hány fõt kívánnak felvenni?
– Az elsõ évfolyamra 30 fõt kívánunk felvenni, ami így az elsõ körben elegendõ lesz, hosszú távon viszont növekedhet majd a létszám.
Kiemelném, hogy maximálisan élvezzük Zalaegerszeg városának és
az Autóipari Próbapálya Zala Kft.
vezetésének támogatását, hiszen
az oktatás igen költséges, fõleg
ilyen kis létszám esetén. A támogatás nem feltétlen anyagiakat jelent,
hiszen területet, hozzáférést és labort is biztosítanak számunkra.
A felvételi ponthatárt a jelentkezõk száma, összetétele fogja meghatározni. A BME-n egyébiránt
magasabbak a ponthatárok a minimum 280 pontnál. Mivel ez egy
mûszaki képzés, elsõsorban a reál
tárgyak, fõleg a matematika eredménye lesz fontos. A matematikaérettségi kötelezõen is elõírt, de
mellette több más tantárgy választható a felvételipont-számításhoz.
A Bprof képzés egyébként nem jelent zsákutcát a továbbtanulók
számára, hiszen van átjárás innen
az MSc-re is, ha valaki szeretné elmélyíteni a megszerzett tudását.
– A képzés helyszínét már kiválasztották?
– Úgy gondoljuk, hogy a tavaly
õsszel átadott ZalaZone Kutatási
és Technológiai Központ hosszú
távon helyet adhat majd a képzésnek, ahol kialakítottunk már egy
mûegyetemi labort. Mivel a technológiai központnak jelenleg még
fejlõdik a campus jellege és egyelõre tömegközlekedéssel sem közelíthetõ meg, ezért a Budapesti

Gazdasági Egyetemmel kötöttünk
szerzõdést, tõlük béreljük a tantermeket. A BGE Gasparich úti
campusán van kollégium, számítógépterem és sportolási lehetõség,
tehát itt fogjuk elkezdeni az oktatást, de elég gyakran kijárunk majd
a tesztpályára és a technológiai
központba, melynek, ha környeze-

nénk használni képzésünkben. A
Széchenyi István Egyetemmel is
nagyon jó a kapcsolatunk, sok közös pályázatban dolgozunk együtt.
Ha nekik is lesz majd Zalaegerszegen képzésük, akkor velük is szívesen mûködünk együtt.
– A technológiai központban
létrehozott mûegyetemi labor

A BME laborja a technológiai központban.
te kiépül, akkor, teljesen kitelepülhet oda a képzés.
– Mely egyetemekkel mûködnek együtt a képzésben?
– A Pannon Egyetemmel mindenképpen együtt kívánunk mûködni, hiszen a mechatronika és a
jármûmérnök szakok egymáshoz
közeli területek. Az alaptantárgyak, mint a matematika, fizika,
mechanika és az elektrotechnika,
tekintetében is sok a közös. Ezt a
szinergiát mindenképpen ki szeret-

saját kutatás-fejlesztési projektjeiket szolgálja. Mennyire kapcsolódhatnak be ebbe a tevékenységbe a jármû-üzemmérnök szak leendõ hallgatói?
– Jelenleg is több kutatás-fejlesztési projektben dolgozunk Zalaegerszegen, ami azt is jelenti,
hogy a Közlekedésmérnöki és Jármûmérnöki Kar kollégái helyben
vannak jelen, akik oktatják majd a
hallgatókat is. Természetesen az
oktatókon keresztül a hallgatók is

bekapcsolódhatnak a kutatás-fejlesztési projektjeinkbe. Tervezzük
azt is, hogy a hallgatókat több alkalommal Budapesten fogadjuk
egy-egy elõadás erejéig, hogy
megismerjék a Mûegyetemen zajló technológiai fejlesztéseket és az
intézményi légkört.
A gyakorlatorientált szak indításának feltétele a helyszíni jelenlét.
Ennek okán fontosnak tartjuk, hogy
a tesztpályán megjelenõ autóipari
cégekkel és a jármûiparhoz kötõdõ
helyi és környékbeli cégekkel is felvegyük a kapcsolatot, ami lehetõséget biztosít közös tudományos
munkára, kutatás-fejlesztési projektek megvalósítására, valamint a
hallgatók gyakorlatorientált oktatásának erõsítésére. Ebbõl kitûnik az
is, hogy nemcsak a K+F területén
szeretnénk mûegyetemi szinten jelentõsek lenni Zalaegerszegen, hanem az oktatásban is.
Uniós támogatásból a KJK
részt vesz például az autonóm jármûrendszerek tudományos vizsgálatában, valamint a tehetséggondozás és kutatói utánpótlás fejlesztésében az önvezetõ jármûirányítási technológiák terén futó pályázatokban. Mindezen programokba jól beleilleszkedik az õsszel
induló jármû-üzemmérnök BProf
szak, mert kutatási eredményeinket azonnal felhasználhatjuk az
oktatásban. A cél olyan mérnökök
kibocsátása, akik a ZalaZone Jármûipari Tesztpálya tesztelési folyamataiban aktívan részt tudnak
venni – hangsúlyozta végül dr. Varga István.
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OLVASÁS: ÖNISMERET, SZEMÉLYISÉGFEJLÕDÉS
MIRE VALÓ AZ IRODALOMTERÁPIA?

 Az egyedül olvasás is lehet terápiás hatású, ha akkora erõvel
bír a szöveg, hogy az megváltoztatja valaki látásmódját. Az igazi
irodalomterápia azonban csoportos tevékenység és szakavatott
vezetõvel történik.

szakkönyveket, melyek érthetõbbé teszik a betegség és a gyógyulás folyamatát a páciens számára. (Ez a külföldi jó gyakorlat
egyébként az egészségügyi ellátás és a könyvtárak közötti kapcsolaton is alapul.)
Ami a biblioterápiás foglalkozásokat illeti: általában 5–12 fõvel
dolgoznak a vezetõk. Ennél nagyobb számú csoporttal már nem
lehet jól együttmûködni. Azt gondolnánk, hogy csak magas irodalom jöhet szóba, de ez egyáltalán
nem így van. Attól, mert valami jó
irodalmi szöveg, még nem biztos,
hogy jó terápiás szöveg is lesz –
fogalmazott a szakember. Hozzátette: a foglalkozásokon olyan szövegek kerülnek inkább elõtérbe,
amire a saját problémáit rá tudja
vetíteni az ember. Õ személy szerint nagyon szereti a kortárs magyar irodalmat (például Háy János, Tandori Dezsõ, Finy Petra
vagy Erdõs Virág mûveit), mert

ezek mai nyelven íródtak, a mai
valóságról szólnak, így könnyebb
„bevonódni”. Vagyis azonosulni
velük, ami nagyon fontos a terápia
során. Hiába szép ugyanis egyegy klasszikus irodalmi mû, ha ma
már nem tudunk a mindennapi életünk során kapcsolódni hozzá.
A csoportmunka nemcsak olvasásról, hanem írásról is szól, hiszen a résztvevõk is írnak szövegeket. Ez lehet önkifejezésre szolgáló kreatív szöveg, vagy valamely olvasmányra való reflexió.
Persze nem az a cél, hogy mûvészi vagy tudományos mûvek szülessenek. A lényeg inkább az,
hogy az egyén megérezze, mit adhat neki az írás, vagy hogy milyen
érzelmeket vált ki belõle egy-egy
olvasott szöveg.
A foglalkozásokon leginkább
olyan kérdések merülnek fel,
amikkel mindannyiunknak dolga
van: elmúlás, életcélok, szabadság, társas kapcsolatok. A szöve-

MEGÕRIZNI ÉS KUTATHATÓVÁ TENNI

rok úti, volt Kaffka-kollégiumba
költözhet át az intézmény. A több
milliárd forintos projektrõl tavaszszal születhet meg a kormányelõterjesztés.
2020-ban több kiadvánnyal is
készülnek, ezek egy része saját
kötet, de a zalaegerszegi önkormányzattal közösen is jelennek
meg könyvek, egy TOP-projektnek
köszönhetõen. Paksy Zoltán szerkesztésében kiadásra kerül a tavalyi Tanácsköztársaság Zala megyében címû konferencia anyaga,
de
a
47.
honvédzászlóalj
1848–49-es története is. Utóbbi
kötet szerzõi Hermann Róbert,
Bona Gábor és Molnár András. A
levéltár munkatársa, Bakonyi Péter pedig a második világháború
Zala megyei polgári áldozatairól
szerkeszt dokumentumkötetet.
A könyvkiadáson kívül konferenciákra is sor kerül. Júniusban a
trianoni évfordulóhoz kapcsolódóan szerveznek tudományos emlékülést, szeptemberben a 47.
honvédzászlóaljról emlékeznek
meg, novemberben pedig a családtörténeti kutatások módszertanáról lesz egy szakmai konferencia, melyre a téma iránt érdeklõdõ
laikusokat is várják.

– pet –
A Pszicho Estek rendezvénysorozat vendége ezúttal dr. Béres Judit irodalomterapeuta volt. A PTE
BTK docensével (aki a napjaink terapeutáit képzõ, kétéves biblioterápia szakirányú továbbképzés
egyik oktatója is) Nagy Réka klinikai szakpszichológus beszélgetett.
Többek között arról, hogy hogyan
is zajlik egy irodalomterápiás foglalkozás, és milyen szövegek alkalmasak terápiás célra.
Bevezetésképpen elhangzott:
az egyedül olvasás és a csoportmunka között az a legnagyobb különbség, hogy kölcsönhatás alakul
ki a résztvevõk között, így a reflexiók megoszlanak. A másik gondolatai is hatnak az egyénre, illetve a

vezetõ is igyekszik olyan kérdésekre fókuszálni, amik elõremozdítják az embert; valamilyen pozitív változást idézve elõ.
Béres Judit elmondta, hogy a
terápia szó miatt sokan valamiféle
klinikai „kezelésre” gondolnak az
irodalomterápia kapcsán, pedig ez
azért alapvetõen az egészségesek, vagyis a hétköznapi problémákkal küzdõk terápiája. Inkább
önismereti, önfejlesztõ/személyiségfejlesztõ csoportokról van szó.
Persze néha elõfordul, hogy kiegészítõ terápiaként komolyabb
betegségekben szenvedõknek is
ajánlják. Megtudtuk: több országban is van példa arra, hogy a háziorvosok receptre írnak fel könyveket a betegeknek. Nem szépirodalmat, hanem olyan önsegítõ

LEVÉLTÁRI ÉVKEZDÉS VAJDA-HAGYATÉKKAL

(Folytatás az 1. oldalról.)
Molnár András levéltárigazgató
elmondta: a rendelkezésükre bocsájtott anyagot nemcsak megõrizni szeretnék, hanem feldolgozni is, ezenkívül a kutatók számára
is hozzáférhetõvé tennék az iratokat.
A sajtótájékoztatón a levéltár

2019-es szakmai, tudományos és
közmûvelõdési munkáját Káli Csaba igazgatóhelyettes értékelte. Elmondta: tavaly 105 szerv iratkezelését és irattározását ellenõrizték.
Állományuk 110 iratfolyóméterrel
gyarapodott, ezzel 11.214 iratfolyóméterre nõtt az anyagmennyiség. A levéltár gyakorlatilag „be-

Káli Csaba és Molnár András

telt”, vagyis csak selejtezés révén
csökkenthetõ az állomány annyira,
hogy új anyagokat tudjanak befogadni.
2019-ben az ügyfélszolgálatot
1003-an, a kutatószolgálatot pedig
126-an keresték fel, 520 esetben.
Ami a tudományos tevékenységet
és a közmûvelõdési feladatokat illeti: nyolc munkatárs tollából tizennyolc tudományos írásmû született, három nagyobb kiadvány jelent meg a levéltár gondozásában,
és két szakmai konferenciára is
sor került. Zalaegerszegen is elindult továbbá az országos Hetedíziglen családtörténeti projekt,
melynek keretében elõadás-sorozatot tartottak.
Az idei tervekrõl Molnár András
számolt be. Elöljáróban elmondta,
hogy elkezdõdött a levéltár új épületének tervezése; a látványtervek
már megvannak. Az elképzelések
szerint néhány év múlva a Mártí-

DALOS KIFESTÕ AZ ÕSZRÕL
LAPOSA JULCSI ÚJABB „HANG-SZÍNEI”
 Megjelent Laposa Julcsi Prima díjas népzenész, zenei mediátor a kifestõben. Laposa Julcsi elárulNÉPI hang-színek címû kiadványsorozatának legújabb eleme,
ta: mint mindig, most is próbált újmelyben az õszi ünnepkör szokásai és dalai elevenednek meg.
donságokkal elõrukkolni. A dalszövegeken, kottákon, kifestésre váró
– pet –
A téli ünnepkor 2018-as kötetbe rajzokon és a CD-mellékleten kívül
rendezése után, most az õszi idõ- kivágható matricák is gazdagítják
A dalszövegeket, kottákat és szak (Szent Mihály napjától, a kiadványt. Sõt, egy hangszerkéegyéb meglepetéseket tartalmazó
dalos kifestõt sajtótájékoztató keretében mutatták be a városházán. Balaicz Zoltán polgármester
elöljáróban elmondta: a fiatal népzenész 2017-ben jelentkezett az
elsõ NÉPI hang-színek kötettel,
akkor még nem tudták, hogy egy
sorozat lesz belõle. A cél már az
elején az volt, hogy bõvítsék a
gyerekek zenei, népzenei mûveltségét egy olyan kiadvány segítségével, ami játékos formában mutatja be nekik az egyes ünnepkörökhöz tartozó dalokat. Az önkormányzat abban nyújt segítséget,
hogy a kötetet eljuttassák a város
óvodásaihoz. A füzet a pedagóguLaposa Julcsi, Balaicz Zoltán és Velkey Péter
soknak is egyfajta segítség, hiszen az összegyûjtött, csokorba vagyis szeptember 29-tõl András szítés (nádsíp) lépéseivel is megrendezett népdalok által jobban napjáig, azaz november 30-ig) ha- ismerkedhetnek a gyerekek – pertudnak egy-egy ünnepre készülni. gyományai és dalai jelennek meg sze szülõi felügyelet mellett.

A szerzõ elmondta, a kiadvány
nem róla szól, hiszen nem a saját
dalai kerültek a füzetbe. Ezek közkincsek, õ csupán csokorba szedte és érthetõbbé tette az egyes évszakokhoz kapcsolódó népdalokat, szokásokat, amikhez aztán játékokat rendelt. Reméli, hogy az
elõzõekhez hasonlóan ismét sok
gyerekhez és pedagógushoz eljut
a kiadvány. Annál is inkább, mert a
zenei nevelésen túl a tehetséggondozás is cél. A mellékletben
szerepelõ CD-n például zalaegerszegi és keszthelyi általános iskolás diákok is szerepelnek. A közös
munka külön öröm volt a zenész
számára. Elhangzott: a mostani kiadványban 18 dal kapott helyet, a
CD zenei anyaga pedig kicsit „világzenés” lett. A dalos kifestõ illusztrációit Füle Viktória készítette.
A sajtótájékoztatón Velkey Péter humánigazgatási osztályvezetõ elmondta: a NÉPI hang-színek;
Õsz hamarosan a város összes
óvodájába eljut, ami több mint 70
óvodai csoportot jelent. Úgy látja,
hogy ismét egy igényes kiadvány
született, melyet pedagógusok,
szülõk és gyerekek egyaránt jó
szívvel vesznek majd kézbe.
Laposa Julcsi a jövõben szeretné a tavaszi-nyári ünnepkör szokásait, népdalait is kötetbe rendezni, ennek elõkészületei már
megkezdõdtek.

Béres Judit és Nagy Réka

gek segíthetnek megfejteni, hogy
ezekhez milyen a személyes viszonyunk. Önmagunk jobb megismerése pedig szemléletváltáshoz
is vezethet. És ez a pozitív kicsengés az irodalomterápia egyik lényege. Persze itt sincs mindig siker: van, aki kevésbé kommunikatív, vagy nehezebben tud csoportban dolgozni. Nekik más módszereket is tud ajánlani a terapeuta.
Léteznek tematikus csoportok;
annál is inkább, mert Béres Juditnak például a gender-tudomány is
az egyik kutatási területe. Van nõi
önkifejezést segítõ csoportja, de
kisgyermekes szülõknek, pároknak, sõt elvált apukáknak szóló is.
Ez utóbbi azért fontos, mert róluk

– és az õ érzelmi életükrõl – általában véve is nagyon kevés szó
esik. Ezenkívül például addiktológiai és onkológiai biblioterápiás
csoportok is vannak, melyek értelemszerûen a speciális helyzetben
lévõ egyéneknek nyújtanak segítséget az olvasás és az írás által.
A szakember azt mondta: nem
mindig pozitív, vagy vidám szövegekre kell törekedni az olvasás során. Nem baj, ha elõször valakit letaglóz az, amit olvas. Attól még
számos kérdésre, élethelyzetre
választ adhat. Megtaníthat könynyebben élni, jobban megismerni
magunkat és másokat, vagyis a világot – ami az irodalom célja is
egyúttal.

MÁSFÉL

ÉVIG
KALANDOZTAK
VÉGET ÉRT A MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROJEKT
 Lezárult a Göcseji Múzeum „Kalandozások a múltba” címû múzeumpedagógiai projektje. Az intézmény 2018-ban nyert 30 millió
forintos támogatást diákoknak szóló szakkörök és témanapok
szerevezésére.
– pet –
Mint az a Kommunizmus áldozatainak emlékhelyén megtartott projektzárón kiderült: 18 hónap alatt
több mint 3700 gyermek vett részt a
foglalkozások valamelyikén. Kaján
Imre igazgató elmondta: az intézmény a pályázat segítségével szin-

A „Kalandozások a múltba”
projekt részleteit Kissné Kovács
Ágnes múzeumpedagógus, projektmenedzser ismertette. Mint
mondta: 2018 augusztusa és
2020 januárja között tizenötféle
témanapot, háromféle szakkört és
összesen hatvanöt kirándulást
tartottak. Mindent egybevetve 162

tet tudott lépni a múzeumpedagógiai foglalkozások terén. A programban tizenkét oktatási intézmény (iskolák és óvodák egyaránt) vett részt
a megyébõl. A közös kirándulások
során pedig 20 ezer kilométert tettek meg 2018 augusztusa óta.
A foglakozások hasznosságát
méltatta Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója, aki további együttmûködést remél az iskolák és a múzeum között.
A múzeumpedagógiai órákat üdvözölte Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke is, aki szerint a
projekt jó példa arra, hogy izgalmas
szemléltetõ- és gyakorlati eszközökkel, hogyan lehet fontos ismereteket átadni a gyerekek számára.

foglalkozáson vehettek részt a
gyerekek. Változatos témákat jártak körbe: régészeti, helytörténeti,
néprajzi, mûvészettörténeti órák
egyaránt szerepeltek a programban. A résztvevõk megismerkedhettek többek között Mindszenty
József zalaegerszegi munkásságával, a nyugat-dunántúli kastélyokkal, a betyárok világával, az
1956-os forradalom és szabadságharc zalai eseményeivel, a Balaton-felvidéki pálos kolostorokkal, a korabeli céhes mesterségekkel és a mûvészettörténet legjelesebb korszakaival is.
A projekt másfél éves idõszaka
alatt a múzeum tizenhárom munkatársa vett részt a munkában.

ELADÓ LAKÁS A KERTVÁROSBAN! Zalaegerszegen, kertvárosi, 54 nm-es, 2 szobás, 2. emeleti, erkélyes, felújított lakás eladó. Bolt, iskola, óvoda, buszmegálló, orvosi rendelõ,
gyógyszertár „karnyújtásnyira”.
Ár: 17,4 M Ft. Érdeklõdni a 30/975-1500-as telefonszámon.
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Városháza
A ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA ZALAEGERSZEG
A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A §

KÉPVISELÕK FOGADÓÓRÁJA
ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET

Vk.

Szav.körz.

1.

1., 2., 3., 9.

2.

Képviselõ neve

Minden hónap

Idõpont

Hely

Domján István

elsõ hétfõ

17.00–18.00

Öveges József Ált. Isk.
(Zalaegerszeg-Andráshida,
Iskola u. 1.)

4., 5., 6.

Németh Gábor

elsõ hétfõ

15.00–16.00

FIDESZ-iroda
(Zalaegerszeg,
Kosztolányi u. 8.)

3.

16., 18., 19., 20.

Dr. Káldi Dávid

elsõ kedd

17.00–18.00

FIDESZ-iroda
(Zalaegerszeg,
Kosztolányi u. 8.)

4.

10., 11., 12., 15.

Böjte Sándor Zsolt

harmadik kedd

17.00–18.00

Polgármesteri Hivatal
(Zeg., Kossuth u. 17–19.)
I. emeleti irodájában

második hétfõ

14.00–17.00

Polgármesteri Hivatal
(Zeg., Kossuth u. 17–19.)
I. emeleti irodájában

elsõ hétfõ

16.00–18.00

Polgármesteri Hivatal
(Zeg., Kossuth u. 17–19.)
I. emeleti irodájában

elsõ csütörtök

17.00–18.00

FIDESZ-iroda
(Zeg., Kosztolányi u. 8.)

A ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA

ÓVODAPEDAGÓGUS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Ûrhajós utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása a helyi Pedagógiai programban foglaltaknak megfelelõen, a
munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

5.

Pályázati feltételek: fõiskola, óvodapedagógus.

7.

42., 47., 48., 49., 50. Gecse Péter

6.

7., 21., 22., 23.

Bali Zoltán

24., 25., 26., 27., 32. Szilasi Gábor

Elvárt kompetenciák: kommunikációs készség, gyermekszeretet, együttmûködõ képesség, kreativitás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okirat.

8.

8., 28., 29., 30., 31.

Makovecz Tamás

elsõ hétfõ

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2020. március 9. napjától tölthetõ be.

Zalaegerszegi Városi
Közbiztonsági Polgárõr
17.00–18.00
Egyesület
(Zalaegerszeg,
Landorhegyi u. 28. alagsor)

16.30–17.30

Alsójánkahegyi Kulturális
Egyesület Közösségi Háza
(Zalaegerszeg,
Szent László u. 53.)

17.45–18.45

Kertvárosi Településrészi
Önkormányzat helyisége
(Zalaegerszeg,
Köztársaság u. 63.
Kertvárosi Posta mögött)

második kedd

17.00–18.00

Liszt Ferenc Ált. Isk.
(Zalaegerszeg,
Varkaus tér 1.)

elsõ kedd

17.00–18.00

Apáczai Csere János ÁMK
klubhelyisége
(Zalaegerszeg, Apáczai tér 5.)

Herkliné Ebedli Gyöngyi

utolsó kedd

18.00–19.00

Izsák Imre ÁMK
(Zalaegerszeg,
Szivárvány tér 1–3.)

13.

Keresztes Csaba

elsõ péntek

12.00–14.00

Közösségi Ház
(Zalaegerszeg, Ady E. u. 29.)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

14.

Góra Balázs

elsõ péntek

12.00–14.00

MSZP-iroda
(Zalaegerszeg, Ady u. 59.)

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázati eljárás keretében kívánja értékesíteni a Zalaegerszeg, 0464/1 helyrajzi számú,
„legelõ” megnevezésû, 848 m2 nagyságú ingatlant.

15.

Benke Richárd

elsõ csütörtök

14.00–15.00

Jobbik-iroda
(Zalaegerszeg,
Petõfi S. u. 17.)

16.

Kiss Ferenc

elsõ hétfõ

15.00–16.00

Mi Hazánk-iroda
(Zalaegerszeg, Ady u. 59.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kása Istvánné nyújt, a 92/598-725-ös
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton a pályázatnak a Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Zalaegerszeg címére történõ
megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Ûrhajós utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számot: IV.79-9/2020., valamint a munkakör megnevezését:
óvodapedagógus.
• Elektronikus úton Kása Istvánné részére a urhajosovi@gmail.com e-mail-címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatok beérkezése után, személyes meghallgatást követõ intézményvezetõi
döntés. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

9.

37., 40., 41.

Galbavy Zoltán

10.

33., 34., 35., 36., 39. Bognár Ákos

11.

38., 43., 44., 45., 46. Orosz Ferencné

elsõ péntek

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• zalaegerszeg.hu – 2020. január 27.
• ZalaEgerszeG újság – 2020. január 28.

Az ingatlan induló ára 93.000 Ft, a pályázati biztosíték 9.300 Ft, mely sikeres pályázat esetén a vételárba beszámításra kerül. A vételáron felül tulajdonjog-változás ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetése a vevõ kötelezettsége és költsége, az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan felmerülõ
költségek (pl.: értékbecslés-elkészítésnek költsége) és illetékek a vevõt terhelik. További pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatók.
A pályázatokat „Zalaegerszeg, 0464/1 hrsz.” jeligével, zárt borítékban
lehet benyújtani.
Pályázati ajánlat
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó szerzõdéskötéshez szükséges adatait.
2. A pályázat fajtájának megjelölését.
3. A pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait.
4. A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
5. A megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszolgáltatás teljesítésének módját,
határidejét, az ellenszolgáltatással kapcsolatos, a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre vonatkozó elfogadó nyilatkozatot.
6. A vagyontárgy hasznosításának célját.
7. A pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az ajánlattevõ szervezet átláthatóságára vonatkozó,
cégszerûen aláírt nyilatkozatokat.
8. A pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatot, okiratot.
Pályázat beadásának határideje: 2020. február 12. (szerda) 10.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 212. szoba
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: Személyesen vagy postai úton
A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes
oldal „Hirdetmények, pályázatok” rovatában, az önkormányzat hivatalos
honlapján megtekinthetõ.

TART

A FENYÕFAGYÛJTÉS

 Zalaegerszegen január 6-án kezdõdött a karácsonyfák begyûjtése,
amit a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. végez.
Meghatározott menetrend nincs. Kapacitásunk függvényében lehetõség
szerint hetente minden városrészt felkeresünk. A begyûjtési idõszak február
közepéig tart, de természetesen a késõbbi idõpontokban kihelyezett fákat is
elszállítjuk.
Kérjük Kedves Ügyfeleinket, hogy fenyõfáikat jól látható, könnyen megközelíthetõ helyre, a forgalmat nem akadályozó módon helyezzék el! (Társasházi ingatlanok esetében a társasházi hulladékgyûjtõ konténer mellé.)
Továbbá kérjük Önöket, hogy az újrahasznosíthatóság érdekében fájuktól
„tiszta”, idegen anyagoktól (szaloncukorpapír, díszek, fényfüzérek) mentes
állapotban váljanak meg! A begyûjtött karácsonyfákat energetikai célokra
használják fel.

12.

13., 14., 17., 51.

HIVATALVEZETÕK FOGADÓÓRÁJA

SZÜNETEL
A GOMBAVIZSGÁLAT
A zalaegerszegi Vásárcsarnokban 2019. december 1-tõl
a lakosság részére SZÜNETEL az ingyenes gombaszakértõi vizsgálat.
Megértésüket köszönjük!

Balaicz Zoltán polgármester

elsõ kedd

14.00–17.00

Polgármesteri Hivatal
az I. emeleti irodájában

Gecse Péter alpolgármester

második hétfõ

14.00–17.00

Polgármesteri Hivatal
az I. emeleti irodájában

Bali Zoltán alpolgármester

elsõ hétfõ

16.00–18.00

Polgármesteri Hivatal
az I. emeleti irodájában

Dr. Vadvári Tibor alpolgármester

harmadik szerda 14.00–17.00

Polgármesteri Hivatal
az I. emeleti irodájában

Dr. Kovács Gábor címzetes fõjegyzõ

harmadik hétfõ

10.00–12.00
és
16.00–17.00

Polgármesteri Hivatal
az I. emeleti irodájában

CSALÁDSEGÍTÕT

KERESNEK

ESETMENEDZSERT KERESNEK

A ZALAEGERSZEGI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
FELVÉTELT HIRDET 2 FÕ RÉSZÉRE
határozatlan idõre, teljes munkaidõben,
CSALÁDSEGÍTÕ MUNKAKÖRBE.

A ZALAEGERSZEGI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
FELVÉTELT HIRDET 5 FÕ RÉSZÉRE
határozatlan idõre, teljes munkaidõben,
ESETMENEDZSER MUNKAKÖRBE.

Pályázati feltételek: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. NM-rendelet 2.
számú mellékletében.

Pályázati feltételek: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. NM-rendelet 2.
számú mellékletében

A jelentkezéshez csatolandó:
• szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok másolata.

A jelentkezéshez csatolandó:
• szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok másolata.

Bérezés: KJT alapján.

Bérezés: KJT alapján.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szociális területen szerzett A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szociális területen szerzett
szakmai tapasztalat.
szakmai tapasztalat.
Az állásról bõvebb információ kérhetõ Zsolnai Judit intézményveAz állásról bõvebb információ kérhetõ Zsolnai Judit intézményvezetõtõl a 92/316-930 telefonszámon vagy személyesen az intéz- zetõtõl a 92/316-930 telefonszámon vagy személyesen az intézményben.
ményben.
Pályázat benyújtásának módja:
Pályázat benyújtásának módja:
postai úton: Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ postai úton: Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
E-mail: zsolnai.judit@zalaszam.hu
E-mail: zsolnai.judit@zalaszam.hu
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
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Sport

A SPORTÁG ÜNNEPE
DÍJAZTÁK AZ ELÕZÕ ÉV LEGJOBBJAIT

 A Zala Megyei Kosárlabda Szövetség immár 29. alkalommal díjazta az elõzõ év legjobb kosárlabdázóit. Több éve pedig a sportágért sokat tevõ vezetõk munkáját is elismerik.

Fotó: Pente Valéria

Dr. Villányi Antal megyei elnök
hangsúlyozta, hogy a díj szakmai
elismerés, nem az anyagiakról
szól. Az eseményen mindig a legjobbakat tûnteti ki a szövetség,
így van ez az idei évben is. Az évtizedek során akadtak olyan sportolók, akik többször is megkapták
az elismerést. Köszöntõjében kiemelte, nagyon örül, hogy
Gergály Gyulának, a ZTE egykori
klubelnökének is elismerhetik a
munkáját.
Balaicz Zoltán polgármester
hangsúlyozta, hogy Zalaegerszeg
már nagyon régóta a sportág fellegvára. Megemlítette a városban
folyó – többek között sport célú –
felújításokat, beruházásokat. Ennek eredményeként megújul az
Ostoros Károly-csarnok, s rövidesen megkezdõdnek az új városi
sportcsarnok tervezési munkái. A
sport, benne a kosárlabda, egyre
jobb körülmények közé kerül a városban. A polgármester végül gratulált a kitüntetetteknek.
Bodnár Péter, az országos
szövetség fõtitkára értékelte az elmúlt évet. Elmondta: sportszakmai szempontból a nõk voltak si-

keresebbek. A nõi felnõtt 3x3-as
csapat a vb-n érmet szerzett. A
nõi utánpótláscsapat is világversenyen volt dobogós. Elmondta: a
szövetség nagy álma valósul
meg, Budaörsön új, önálló otthonra lelnek, ahol múzeumot is akarnak létesíteni, megörökítve benne
a magyar kosárlabda jelentõs sikereit.
A köszöntõk után átadták az elmúlt év legjobb játékosainak és
sportvezetõinek a díjakat.
A legjobb nõi utánpótlás-játékos Baa Dominika (Kanizsai Vadmacskák), legjobb felnõtt nõi játékos Horti Dóra (ZTE NKK) lett.
A legjobb férfi utánpótláskorú
játékos: Simó Bence (Zalakerámia
ZTE KK), a legjobb felnõtt játékos
Andriy Agafonov (Zalakerámia
ZTE KK). A Zala megyei bajnokság legjobb játékosa: Mészáros
Richárd (Ricsilla Sport).
A Kosárlabdáért Zala Megyében díjban részesült a Forest Hungary Kft., dr. Békési Cyprián, a
ZTE NKK orvosa, Gergály Gyula,
a ZTE egykori klubelnöke, Béres
Sándor kanizsai testnevelõ, Radics András játékvezetõ.

 16. alkalommal írtak alá szponzori szerzõdést Zalaegerszegen,
a Kamarák Házában a Zalaszám
Kft. és a Zalaegerszegi Atlétikai
Club vezetõi. A kapcsolat az elmúlt több mint egy évtized során
példaértékû volt, a két fél maximálisan elégedett egymással.

MEGKEZDÕDÖTT A BAJNOKSÁG A LABDARÚGÓ NB I-BEN

 A hétvégén folytatódott a bajnokság a labdarúgó NB I-ben, sajnos nem olyan eredménnyel, aminek örülhettünk volna. Ez azonban csupán egyetlen meccs volt, az egerszegi csapatnak még
lesz lehetõsége javítani, kivívni bentmaradását az NB-I-ben. Tegyük hozzá azonban, ez nem lesz könnyû.
A csapatnál csekély játékosmozgás történt a tél során, a távozók helyére légiósok érkeztek. Az
sem utolsó szempont, hogy ilyen
korán még nem kezdõdött el tavaszi idény az NB I-ben. Nagy kérdés, a télies körülményekhez mely
csapatok tudnak jól alkalmazkodni.
– Hosszú felkészülésrõl nem
beszélhetünk – így Dobos Barna, a
ZTE FC vezetõedzõje: – Az õszt jól
zártuk, a formaátmentés volt a célunk. Rövid volt a szünet. A játékosok pár nap pihenõ után a felkészülés kezdetéig egyénileg készültek. A három edzõmérkõzés azt
szolgálta, hogy minél elõbb visszaálljunk a mérkõzésritmusba, mellette megkezdtük az új játékosok
beépítését a csapatba.

Fotó: Jóna István

lyomfiókák (Szombathely), 2.
Zalakerámia ZTE, 3. Ricsilla, 4.
Egerszegi Zsebibabák
A szervezõk a torna All Star
ötösét is díjazták: Szalai Szonja
(Zsebibabák), Németh Léna
(Ricsilla), Szendrõ Márton (Ijú Sólyomfiókák), Kása Levente és
Lovasi Andor (Zalakerámia ZTE).

EGY GYÕZELEM, EGY VERESÉG
EGERSZEGIEK A TEKE BL-BEN
 Felemásra sikeredett csapataink idei bemutatkozása a teke Bajnokok Ligájában. A ZTE ZÁÉV
nõi csapata a továbbjutás esélyét jelentõ gyõzelemmel utazhat a visszavágóra Romániába, A ZTK
FMVas férficsapata ugyanakkor nagyon távolra
került ettõl 7:1-es vereségével.
EREDMÉNYEK:
NK Zapresic (horvát)–ZTK FMVas
7:1 (3917-3877).
Bajnokok Ligája férfi tekemérkõzés, a legjobb
négy közé jutásért, elsõ találkozó. Zapresic.
ZTE ZÁÉV TK–Elektromures Romgáz TG
Mures (román) 6:2 (3325-3269)

sportegyesület ugyanolyan kiszámítható, mint a Zalaszám. A cégvezetõ megköszönte az önkormányzat támogatását is. Biztos

A KEZDET UGYAN NEM SIKERÜLT, DE…

 Negyedik alkalommal rendezték meg Zalaegerszegen az
Ivánkovics István kosárlabdaemléktornát. Az 1978-as bajnokcsapat centerének játékos-pályafutása Egerszeghez kötõdött.
Az emléktorna keretében négy
csapat mérte össze tudását a
2009–2010-es korosztályban. A
rendezvényt Gecse Péter alpolgármester nyitotta meg.

nyitóján egy rövid videóban egykori csapattársak emlékeztek Ivánkovics Istvánra. Szántó Róbert vállalkozó, törzsszurkoló jóvoltából
Polster Péter, Trepák Zoltán, Bencze Tamás, Gáspár Dávid mezei is
kiállításra kerültek.
A IV. Ivánkovics István-emléktorna végeredménye: 1. Ifjú Só-

ÚJABB EGY ÉVIG A ZAC MELLETT A ZALASZÁM

Az ünnepi eseményen megjelent Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere, illetve Szilasi Gábor, a klub egykori bajnoka, a városi sportbizottság új elnöke.
Szakály István klubmenedzser
szerint a Zalaszám ZAC a magyar
atlétika fontos bázisa, a legnagyobb létszámú civil szervezet a
városban. A ZAC-ot egy 12 osztályos gimnáziumhoz hasonlította,
ahol a különbözõ „tanórák” délután
vannak. Az ország, világ számos
Dr. Szász Péter, a Zalaszám
pontján a versenyek során kell bi- ügyvezetõ igazgatója hangsúlyozzonyítani az atlétáknak a meg- ta, a ZAC-cal való további együttszerzett tudásukat.
mûködés nem kérdés, mivel a

IVÁNKOVICS ISTVÁN-EMLÉKTORNA

Az Apáczai ÁMK-ban a tornával
egy idõben kiállítás nyílt. A fotókon
keresztül megelevenedett a dicsõ
múlt. Ivánkovics László egykori játszótársai Góczán Gábor, Vágvölgyi
Tamás, Szûcs József személyesen
jöttek el megemlékezni. A tornán
megjelent a legendás kosaras özvegye és testvérei. A 2010-es bajnok, kupagyõztes csapatot Kámán
Tamás képviselte. A kiállítás meg-

TIZENHATODIK ALKALOMMAL

Fotó: Pente Valéria

Bajnokok Ligája nõi tekemérkõzés, a legjobb
négy közé jutásért, elsõ találkozó. Zalaegerszeg.

– Ilyen rövid idõ alatt sikerülhet az új labdarúgók beépítése?
– Ez függ a játékostól és a csapattól. Akad, akinek nem okoz
gondot, van, akinek igen. A beépülésük nagyban függ a fizikai állapotuktól. Az újak közül van, aki jó
állapotban érkezett hozzánk, neki
nyilván könnyebb lesz a beépülése a csapatba.
– Az erõsítések nyilván célirányosan történtek?
– Az igazolások mindig az erõsítést szolgálják. Amióta itt vagyok, a téli és nyári átigazolási
szezon során mindig így történt.
Tisztában vagyunk vele, hogy a

pénzügyi lehetõségeinkhez megfelelõen tudunk igazolni. Az érkezõ labdarúgók olyan játékosok,
akikre feltétlenül szûkségünk volt.
– A ZTE-nél egyértelmû cél
megkapaszkodni az élvonalban,
ehhez fõleg az eredményesség
terén kell elõbbre lépni?
– Az eredményességben mindenképpen fontos lesz a tavasz
során. Sokan a tavaszi elsõ három
fordulót döntõ fontosságúnak tartják. Jól kell szerepelnünk a
bentmaradás szempontjából ezen
ellenfelek ellen, de ha itt nyerünk,
a többit elveszítjük, semmit nem
ért a sikeres rajt. A tavasszal
egyenletes, eredményes szereplésre lesz szükségünk, ahhoz,
hogy sikerüljön a bentmaradás. Kiegyensúlyozott teljesítményt kell
nyújtanunk, hogy két csapatot
megelõzzünk a végére.

benne, hogy az atléták a jövõben
is tovább öregbítik a város és a
Zalaszám hírnevét.
Kámán Vilmos, a klub elnöke a
változó világ, a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodás, és
az ehhez kapcsolódó tudás fontosságát hangsúlyozta. A Zalaszám jó
példa, hogy a változásokban rejlõ
lehetõségeket megragadjuk.
Gecse Péter alpolgármester
biztosította a klubot az önkormányzat további támogatásáról.
Az atléták kiemelt szerepet kapnak a város sportéletében.
Az újabb egyéves szponzori
szerzõdést dr. Szász Péter és
Kámán Vilmos írta alá.
– Mennyi ponttal lehet bent
maradni az élvonalban?
– Nem spekulálgatok azon,
hogy mennyi ponttal lehet bent
maradni. Számunkra minden mérkõzés fontos lesz. Annyi pontot
kell szereznünk, hogy két csapatot
megelõzzünk a bajnokság végére.
Az elmúlt években is a véghajrában dõlt el a bentmaradás, minden
bizonnyal most is így lesz. Az
egyenletes teljesítmény kulcsfontosságú lesz számunkra.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
ZTE FC - DVTK 1-3 (0-0)
NB I-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
ZTE NKK–PEAC Pécs 87-74
(18-22, 18-18, 25-14, 26-20)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés.
Zalaegerszeg.
Zalakeámia ZTE KK–Sopron KC
82-78 (24-18, 23-17, 11-19, 24-24)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés.
Zalaegerszeg.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2020. JANUÁR 28.
KÖZPONTI

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2020. 01. 29., 30. (Városrészenként eltérõen)
2020. 02. 26., 27. Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 2020. 01. 31., 02. 28. Papír: minden hó utolsó pénteki napja.
Zöldhulladék gyûjtése:
2019. december 1-tõl 2020. március 31-ig
páratlan heteken kétheti rendszerességgel.
Üveg: 2020.02.07.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK
ZALAEGERSZEG
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
Hátralékkezelés: 92/500-392
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h.:
9.00–15.00
k.:
9.00–17.00
sze.:
8.00–20.00
cs.:
9.00–17.00
p.:
9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k..
12.00–18.00
cs.:
8.00–14.00

LENTI:
Lenti, Honvéd u. 31.
Telefon: 92/500-394
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k.:
14.00–18.00
Cs:
8.00–12.00

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI KÉPZÉSEKET
INDÍTJA ZALAEGERSZEGEN
z

ÉPÍTÕ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELÕJE
E-000803/2014/A001

z

KISTELJESÍTMÉNYÛKAZÁN-FÛTÕ

z

GÉPKEZELÕ HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE

E-000803/2014/A007
z
z

JELENTKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ:

TIT EGYESÜLET
TEL./FAX: 92/510-159 z MOBIL: 30/429-0057, 30/477-6070,
E-MAIL: TITZALA@T-ONLINE.HU z HONLAP: WWW.TITZALA.HU
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: E-000803/2014

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 z Emelõgép-kezelõ E-000883/2014/A003,
Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D, D1 KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.
KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! z Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: E-000883/2014

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: vargatibor002@gmail.com Mobil: 30/3571-413

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.
z Ingatlankezelés
z Épületek, lakások felújítása
z Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
z Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
z Hibaelhárítás
z Épületek, lépcsõházak takarítása
z Munkásszálló üzemeltetése
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
VÁLLALUNK:

ÁKO: 139,53%, 158,7% VSM: elmélet: 69,01%; 77,27% forgalom: 61,62%, 66,28% ÁKK: 216.600%

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladékszállítást.

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71.
92/317-493 • 30/629-8756 • Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

MARAI

KAROSSZÉRIA

• kipufogó-gyorsszerviz
•
•

sérült és korrodált
autók javítása
alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL
Zalaegerszeg-Besenyõ, Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

MOBIL

MASSZÕR
Svéd-, wellness- és reflexzónás talpmasszázs
teljes körû testmasszázs, reumás fájdalmak kezelése

BEJELENTKEZÉS:

06-30/652-7425
Zalaegerszeg 10 km-es körzetében kérésre házhoz megyek!

Tisztelt Adózó!
Kérjük, adója 1%-ával támogassa
A ZALAI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNYT!
Fõbb tevékenységeink:
• hátrányos helyzetû, tehetséges gyermekek támogatása
• kedvezményes gyermektáboroztatás
• „Gyermekekért” egyéni és közösségi díj adományozása
További tájékoztatást kérhet az alábbi elérhetõségek valamelyikén:

Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47–51. Tel.: 92/312-770, 06-30/8248-348
www.gyorokiifitabor.hu • info@gyorokifitabor.hu

Adószámunk: 19270366-2-20 • Köszönjük!

