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A CSECSEMÕK NEM FELEJTENEK
MAGZATI TRAUMÁK, FELNÕTTKORI MENTÁLIS ZAVAROK

 Életünk akkor kezdõdik, amikor megfogantunk. Az egy milliméteres sejtbõl új világ születik. Ettõl a pillanattól kezdve érnek
minket ingerek (jók és rosszak), melyek mind hatással vannak
késõbbi érzelmeinkre, mentális állapotunkra.
– pP –

A kõtábla Petõfi versének soraival.

 1956 az egész magyar nép forradalma volt, de az erejét, az igazi
bátorságát mégiscsak a fiatalok adták. Ahogy '48-ban, úgy '56ban céljuk ugyanaz volt, a szabadság elnyerése és az elnyomás
megszüntetése, hangsúlyozta Balaicz Zoltán polgármester beszédében az Ady utcai ’56-os emlékmûnél, ahol kiállították a felszabadulási emlékmû elbontása során megtalált kõtáblát, melyen Petõfi Sándor Élet vagy halál címû versének elsõ sorai olvashatók.
– AL –
A polgármester a zalaegerszegi
történésekkel folytatta. Mint mondta, az október 23-án Budapesten
kitört forradalom hulláma 26-án ért
el a városba, amikor a reggeli
órákban tüntetni kezdtek a fiatalok. A tömeg hamarosan több ezresre duzzadt, és a megyei tanácshoz, majd a vasútállomás
elõtti térre vonultak, ahol ledöntötték a kommunista diktatúrát és elnyomást jelképezõ, 1955-ben avatott felszabadulási emlékmûvet.
Innen indultak kiszabadítani az
ÁVH-székházból a foglyokat. Délután újabb tüntetés kezdõdött itt,
az Ady utcai pártbizottság elõtt. A
tüntetõk Dénes István elsõ titkár

eszméje. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy a mai generációnak
erõt kell meríteni a múltból, hogy
megvalósuljon mindaz, amit eleik
akartak, amirõl álmodtak. Sajnos
ez az álom 1956. november 4-én,
a szabadságharc leverésével
szertefoszlott. A hatalom azonban
lemondását követelték. Ekkor rá- nem tudta elhallgattatni az embelõttek a tömegre a pártházból, Né- rekkel október 23-a igazságát,
meth Imrét és Telenkó Jánost ha- amiért végül is gyõzött 1956!
lálos találat érte, több tucat ember
megsebesült.
Felidézte, hogy az újból felépített, szovjet elnyomást képviselõ
ZALAEGERSZEG ÖNKORMÁNYZATA ÉS
emlékmû tavalyi elbontásakor egy
A ZALA MEGYEI 56-OS
vésett feliratú hatalmas kõtábla
HAGYOMÁNYÕRZÕ EGYESÜLET
került elõ, ami majd a múzeumban
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT
kap helyet. Úgy vélekedett, hogy a
rajta lévõ Petõfi-versrészlet akár a
az 1956-os forradalom és
vérbe fojtott 1956-os magyar szaszabadságharc leverésének
badságharcról is szólhatna. Ami62. évfordulója alkalmából
kor a diktatúra éveiben fejet hajtotrendezendõ
tak a kommunista vezetõk ennél
városi megemlékezésre és
az emlékmûnél, titokban, a domközös gyertyagyújtásra.
bormû belsejében ott voltak ezek a
sorok, mint ahogy a magyar lelIdõpont:
kekben is titokban tovább élt 1956
2018. november 5. (hétfõ) 17 óra.
Helyszín:
Ady utcai 1956-os emlékmû.

MEGEMLÉKEZÉS

MÉRSÉKELT NÖVEKEDÉS
– MUNKAERÕHIÁNY

Köszöntõt Stárics Roland, az
egyesület elnöke mond, megemlékezõbeszédet pedig Kiss Gábor
könytárigazgató.

A kezdeti életszakaszok – legyen az a magzati állapot vagy a
csecsemõkor – integrálása, ismerete nélkül nem tudjuk megérteni, miért olyan az érzelmi életünk, amilyen. A korai traumák
komoly pszichés és testi megbetegedéseket is okozhatnak.
Ezért is fontos életünk szélsõséges eseményeinek vizsgálata,
amivel a transzperszonális pszichológia foglalkozik.
A Pszicho estek rendezvénysorozat
legutóbbi
vendége
Orosz Katalin klinikai pszichológus, transzperszonális terapeuta
volt. A téma hazai szakértõjével
Nagy Réka klinikai szakpszichológus beszélgetett. Orosz Katalin eredetileg matematika–fizika
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 „Késõn válaszolok, mert postán, hol a kormány õrködik a pecsét
szentsége felett, írni nem akartam, s noha veszélyteljes titkaim nincsenek, mégis inkább biztos alkalmat vártam.” Deák Ferenc kezdte
így 1841. március 20-án Széchenyi Istvánnak címzett levelét.
– pet –
Az idézet – a levél további részleteivel együtt – a Deák téren
hangzott el abból az alkalomból,
hogy október 17-én a haza bölcsére emlékezünk, aki éppen 215 évvel ezelõtt született a Zala megyei
Söjtörön.
A reformkori politikus – majd az
elsõ magyar felelõs kormány
igazságügyminisztere – születésnapján minden évben koszorúzás-

AZ ESÉLYEGYENLÕSÉGI PROGRAMRÓL
 A város lakosságának száma 2017-tõl mérsékelt növekedést
mutat, a múlt év december végén 58 ezer 330 fõ volt a lakóhelylyel és tartózkodási engedéllyel rendelkezõk száma a zalai megyeszékhelyen.
igen jelentõs a különbség, tovább
nõtt az egyedülálló nõk aránya a
helyi népességben, és folyamatos
emelkedõ tendenciát mutat. A kedvezõtlen irány következménye,
hogy egyre emelkedik a kockázata
annak, hogy több lesz az elmagányosodott idõskorú nõ a városban,
akiknek támogató segítése további feladatokat támaszt a helyi ellátórendszerekben. Összességében
nagyon magas a 60 év felettiek
száma Zalaegerszegen: 16 ezer
905 fõ, lassan megközelíti a lakosságszám 30 százalékát.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Az akció 2018. november 30-ig érvényes.

A lakónépesség száma az elmúlt idõszakban folyamatosan
csökkent, ez a csökkenés 2016ban érte el a mélypontját, ekkor 58
ezer 154 volt a lakosok száma. A
legnagyobb mérvû csökkenés a
18–39 év közöttieket érintette. De
mint a város esélyegyenlõségi
programja fogalmaz, pozitív változás kezdõdött. Az állandó népességen belül a 18–59 év közötti
korosztályban fordul meg a férfi/nõ
arány, ezen belül is elõször a
46–50 év közöttiek körében haladja meg a nõk száma a férfiakét. A
65 év feletti korosztályban már

szakon végzett az ELTE-n, majd
pár évvel késõbb ugyanitt szerzett pszichológusi diplomát is.
Halálközeli élmények, születéskori traumák álltak kutatásainak
és vizsgálatainak középpontjában. Saját gyermekkora, életútja
is hozzájárult ahhoz, hogy érdeklõdésének fókuszába épp
ezek a témák kerültek. Elsajátította és ma is gyakorolja az
autogén tréning technikáját, amit
pácienseinek is ajánl. Transzperszonális pszichológiával pedig 1990 óta foglalkozik, ami akkor egy teljesen új és úttörõ
irányzatnak számított a szakmán belül.
A pszichológus szerint negatív érzelmeinkkel, a magunkkal
cipelt rossz érzésekkel saját testünk és pszichénk helyes mûkö-

ra kerül sor Zalaegerszegen a róla
elnevezett téren.
A rendezvény a hagyományokhoz híven a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár, valamint a
Deák-szakközépiskola és a Zrínyi
Miklós Gimnázium közös szervezésében valósult meg. Köszöntõt
Kiss Gábor könyvtárigazgató
mondott. Az ünnepségen a két
oktatási intézmény diákjai közremûködtek.
(Folytatás a 2. oldalon.)

dését akadályozzuk, ami minden
betegség alapja. Sokszor pedig
a gyökerekig – a magzati és csecsemõkorig – kell visszanyúlni
egy-egy probléma megértéséhez. Önismeretünk és spirituális fejlõdésünk szempontjából
is lényeges, hogy megismerjük
születésünk körülményeit, de
akár szüleink, nagyszüleink erre
vonatkozó történetét is. A magzati kor traumatikus eseményei
ugyanis egész életünket, sõt saját gyermekeinkkel való kapcsolatunkat is befolyásolják.
A várandós anya egészségi és
mentális állapota, a külvilágból
érkezõ ingerek (zajok, érintések,
a beszédhangok tónusa, a hangszín, satöbbi) mind-mind hatással van a magzatra és az újszülöttre is. Csakúgy, mint a szülési
traumák: koraszülés, császármetszés vagy más komplikációk.
Mondjuk, ha ikerterhességnél az
egyik magzat elhal.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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Közélet

FOGYASZTÓI TUDATOSSÁGRA NEVELNEK
A VÁROST IS ELISMERTÉK FOGYASZTÓBARÁT TELEPÜLÉS CÍMMEL

 A pénzügyi tudatosság mellett a felelõsségteljes internethasználatra is nevelik a diákokat a zalaegerszegi Báthory István
Gimnázium és Szakközépiskolában. Az intézmény ezért is nyerte
el másodikként a Fogyasztói tudatosságra nevelõ iskola címet
Zala megyében. Ugyancsak sikeres pályázat eredményeként aznap Fogyasztóbarát település címet vehetett át Zalaegerszeg önkormányzata is.
– Antal Lívia –

gyasztói tudatosság sokrétû fogalom, melybe a fenntartható foA többek között kereskedelem, gyasztás, a környezetvédelem, a
vendéglátás és turizmus terén tudatos és etikus életvitel, a pénz-

Vigh László, Kónyáné Tömpe Lívia, Keszthelyi Nikoletta, Balaicz Zoltán

szakképzést folytató intézmény
ebben a tanévben ünnepli fennállásának 65. évfordulóját. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatán való sikeres szereplés és a cím elnyerése ezért is
külön öröm számukra, ahogy a város elismerése is, emelte ki nyitóbeszédében Kónyáné Tömpe Lívia intézményvezetõ az átadási
ünnepségen. Mint mondta, a fo-

azt, hogy ezek elterjedésével
csökkenni fog a fosszilis üzemanyagok használata. Éppen ezért
elõremutató, hogy a jármûipari
tesztpályán elektromos autókat is
tesztelnek majd az önvezetõ autók
mellett, tette hozzá.
Balaicz Zoltán polgármester
úgy fogalmazott, hogy ez egy különleges nap, mert a város mellett
a Báthory-szakközépiskola is díjat vehetett át a fogyasztói tudatosságra nevelés terén elért eredményeiért. Méltatta, hogy az intézmény pedagógusai és diákjai
egyaránt sokat tesznek a környezettudatos fogyasztói magatartás
elsajátításáért és népszerûsítéséért.
A folytatásban minisztériumi elismerõ oklevelet adott át az igazgatónak Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelõs helyettes államtitkár. Elmondta, hogy a
2016-ban elindított pályázattal az
a cél, hogy díjazzák azon oktatási
intézményeket, amelyek beillesztik a tudatos fogyasztói szemléletre nevelést a tantervbe. Ezt a sort
most már a zalaegerszegi Báthory
is bõvíti: 46. iskola az országban,
amely elnyerte a Fogyasztói tudatosságra nevelõ iskola címet.

Egy átlagos nap a Földön címû
elõadásukban a báthorys diákok
„el is beszélték”, mit gondolnak a
környezetvédelemrõl és a fogyasztói tudatosságról, illetve azt,
mit tesznek ennek érdekében. A
rendezvényt ez a mûsor nyitotta
meg, és egy együttmûködési megállapodás zárta. A szerzõdést az
iskolát támogató Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. részérõl Horváth
Márton ügyvezetõ, Kónyáné Tömpe Lívia igazgató, valamint Szabó
Károly, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum fõigazgatója írta alá.
***
Zalaegerszeg a 19. település,
amely elnyerte és öt évig birtokolhatja Fogyasztóbarát település címet – amit a városházán adtak át
az iskolai ünnepség elõtt. Balaicz
Zoltán polgármester érdeklõdésünkre elmondta, a kitüntetõ cím
Zalaegerszeg polgárairól szól, illetve arról, hogy a város vezetése
és az önkormányzat milyen fejlesztésekkel igyekezett kedvezni
lakosainak a 21. század kihívásait
is figyelembe véve. Ezek közé sorolta a szelektív hulladékgyûjtés
korábbi bevezetését, az 1,4 milliárdos beruházással megépült új
hulladékfeldolgozó üzemet, a 3,5
milliárd forintos hulladékgazdálkodási projektet, valamint a 4 milliárd
forintba kerülõ ivóvízhálózat-rekonstrukciót, ami szintén most zajlik. A város a geotermikus energia
hasznosításával, valamint a CNG-s
buszok üzembeállításával ugyancsak a fenntarthatóság mellét tette
le a voksát.

DÍJAZTÁK A LEGJOBBAKAT
A VIRÁGOS ZALAEGERSZEGÉRT

 A gondosan ápolt zöldfelületek, a tiszta utcák és terek nemcsak a város arculatáról, hanem annak lakóközösségérõl is árulkodnak, hangzott el a „Virágos Zalaegerszegért!” környezetszépítõ verseny díszteremben tartott eredményhirdetésén.
– AL –
Az idén immár 15. alkalommal
meghirdetett verseny elõzménye
Czobor Mátyás egykori polgármester által 1935-ben elindított
Göcseji Hetek rendezvénysorozat
volt, mondta Balaicz Zoltán polgármester. „Gondunkat, bajunkat
akasszuk szegre, gyerünk a virágos Zalaegerszegre!” szlogen
üzenetét azóta nemcsak az itt
élõk, de a mindenkori városvezetés is magáénak érzi. A virágosítás mellett projektekkel is igyekeznek a zöld környezetet megóvni, fejleszteni. A polgármester
ezek között említette a Vizslapark
tavasszal befejezendõ megújítását, amire 230 millió forintot fordítnak.
Hamarosan indul a Zöld Zala
program, ami a Zala-holtág rekultivációját teszi lehetõvé 200 millió
forintból. Továbbá 400 millió forintos ráfordítással ugyancsak elkezdõdik a Gébárti-tó környezetének
fejlesztése. Azt mondta, a város
attól igazi közösség, hogy a benne

ügyi tudatosság, az internet és a
közösségi média felelõs használata, a fogyasztók védelme egyaránt
beletartozik. A Báthory István Gimnázium és Szakközépiskolában
minderre kiemelt figyelmet fordítanak.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos a környezetvédelem az elektromos autók  Izrael Állam alapításának 70.
között vont párhuzamot, kiemelve évfordulója alkalmából emlékfát
ültetett a megyeszékhelyi zsidó
temetõ elõtti Remény parkban a
ZALAEGERSZEG BELVÁROSÁBAN
Zalaegerszegi Zsidó Hitközség,
1+2 FÉLSZOBÁS, 1. EMELETI LAKÁS
valamint a Béke-Shalom Baráti
Társaság helyi szervezete. A ce16,4 M FT-ÉRT ELADÓ.
remónián részt vett Yossi
ÉRDEKLÕDNI: 06-70/967-5917
Amrani, Izrael Állam magyarországi nagykövete és Balaicz Zoltán polgármester is.

JUBILEUMI FAÜLTETÉS, KÖTETBEMUTATÓ

ZALAEGERSZEGRE LÁTOGATOTT IZRAEL ÁLLAM NAGYKÖVETE
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Deák Széchenyinek írott levelébõl Boncz Bence tanuló olvasott
fel részleteket. Deák Ferenc írásában az akkoriban létrejött Pesti
Hírlapra utalva többek között kifejti: „a nap kérdéseit tárgyazó alapos ismeretek részletes fejtegetéseit, s a közértelmességnek terjesztését, és egy szilárdabb, terjedtebb és tisztább közvélemény
létrehozását várom én leginkább
hírlapjainktól”.
Az ország és a társadalom állapotáról pedig azt írja levelében:
„Nincs nemzet a mûvelt világon,
mely annyi teendõt tûzött volna ki
magának, mint a magyar, s való-

ban szüksége is vagyon reá. És ismét nincs nemzet, melynél a teendõk részleteit tárgyazó alapos ismeretek annyira hiányzanának,
mint nálunk; s ez nagy részben
nevelésünk hibája, és rendszerünké, mely inkább a hiúságot olcsó
áron kielégítõ nyilvános szónoklatra szoktat bennünket, mint az alapos ismereteknek sok munkát és
szorgalmat kívánó megszerzésére.”
A Deák Ferenc szobránál koszorút helyezett el többek között
Vigh László országgyûlési képviselõ, Balaicz Zoltán polgármester,
valamint több kulturális és oktatási
intézmény képviselõje is.

– pet –
Matyéka István, a Béke-Shalom
Baráti Társaság tiszteletbeli elnöke
elmondta: ötévente ültetnek egy-egy
fát a parkba, mely azt szimbolizálja,
hogy a csemeték növekedésével
együtt növekszik a két ország közötti barátság és összefogás is.
Ezt erõsítette meg a faültetés
után a nagykövet is, aki mint utalt rá,
az egész park a reményt szimbolizálja, ami fontos téma Izrael életében. A faültetés ugyanakkor az egyre erõsödõ kapcsolatok és a megújulás jelképe is. Örömét fejezte ki a
zalaegerszegi hitközség és a baráti
társaság tagjainak, hogy Izrael születésének 70. évfordulója alkalmából a mostanihoz hasonló eseményeket szerveznek.
A faültetést követõen – szintén a
jubileumi esztendõ programjainak
részeként – a Zsidó Közösségi Házban sor került a Béke-Shalom Baráti
Társaság 25+1 éves jubileumi évkönyvének bemutatására. Az orszá-

gos szinten 1990-ben megalakult civil szervezetnek egy évvel késõbb
jött létre a helyi csoportja. A kötet
kapcsán Matyéka István felelevenítette a társaság életének legfontosabb pillanatait. Ahogy az a cikkeket,
fotókat és más dokumentumokat
magában foglaló albumban is szerepel, a szervezet azzal a szándékkal
jött létre, hogy a zsidó kultúra, valamint Izrael Állam sokszínûségét bemutassa az itt élõk számára. Az elmúlt közel 28 évben az egyesület által szervezett programokon fõleg a
zsidó hagyományok, a gasztronómia, az izraeli sport- és kulturális
élet, valamint a filmmûvészet került
fókuszba. A társaság tiszteletbeli elnöke utalt arra is, hogy a BékeShalom Baráti Társaságnak nem lehet zsidó származású vezetõje, hiszen ez nem vallási közösség. Olyan

emberekbõl tevõdik össze a tagság,
akik érdeklõdnek a zsidó kulturális
hagyományok és Izrael története
iránt. A civil szervezethez – melyet
alanyi jogon a város önkormányzata
is támogat – bárki csatlakozhat.

lakók is törõdnek szûkebb környezetükkel. A 2017-es Virágos Magyarországért versenyen kiérdemelt Év Települése díj is ezt jelzi.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos a környezettudatos magatartásra hívta fel a
figyelmet, mely kapcsán úgy fogalmazott, hogy Zalaegerszeg az
egyik legtisztább város az országban. Az utcák, terek tisztasága, a
zöldfelületek parkosítása mellett a
szolgáltatások színvonala, a vendégbarát szemlélet is fontos mutatói egy város életének, amelyekre
a befektetõk is kíváncsiak. Példaként hozta fel, hogy a jármûipari
tesztpálya idetelepítésében ez is
szerepet játszott.
A „Virágos Zalaegerszegért!”
környezetszépítõ versenyt idén
hat kategóriában írták ki. A családi
házak, társasházak, társasházak
egyéni lakói és intézmények kategóriák tekintetében az elsõ három
helyezettet díjazták, míg a kereskedelmi és ipari telephelyek, valamint különleges, újszerû kategóriában egy nyertest hirdettek.

Siklósi Vilmos, a Zalaegerszegi
Zsidó Hitközség elnöke hozzátette:
a kiadvány nemcsak azért fontos,
mert felvillantja elõttünk az elmúlt
26 év legszebb pillanatait, hanem
azért is, mert a könyv lapozgatása
közben közelebb kerülünk a zsidó
hithez, melynek alapja az összetartozásban rejlik. Az egyesület munkája révén pedig a zalaegerszegiekhez is több információ juthat el
Izrael kultúrájáról; legyen szó hagyományokról vagy napjaink mûvészetérõl.
A kötet megjelenését üdvözölte
az eseményen jelenlévõ Yossi
Amrani nagykövet, valamint Balaicz
Zoltán polgármester is. Elhangzott:
fontos a két ország közötti együttmûködés erõsítése. Ennek érdekében a városvezetés külön is tárgyalt
a nagykövettel. Többek között a jármûipari tesztpályájára érkezõ izraeli cégekrõl, valamint a 2025-ben
esedékes Európa kulturális fõvárosa rendezvényrõl esett szó. Mint ismert, ez utóbbi pályázaton Lendva
partnere Zalaegerszeg lett, és a
projektbe a magyar zsidó nemzeti
kisebbségekre fókuszáló programelemek is bekerültek.
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VISSZAKERÜL AZ ÁLLAMHOZ AZ MMIK ÉPÜLETE
FONTOS KÉRDÉSEKBEN DÖNTÖTT A KÉPVISELÕ-TESTÜLET

 Az elmúlt heti közgyûlés legfontosabb döntéseirõl számolt be
Balaicz Zoltán polgármester a testületi ülést követõ sajtótájékoztatóján.
Elmondta: idén szeptemberben
két Zalaegerszegen mûködõ nem
állami és önkormányzati fenntartású alapfokú nevelési-oktatási intézmény, a Zalai Waldorf Óvoda,
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola,
valamint
a
Montessori Általános Iskola és
Óvoda képviselõi keresték meg az
önkormányzatot. Azzal a kéréssel,
hogy az intézményeikbe járó gyerekek részére is tegyék lehetõvé
az egészségügyi alapellátás körében az iskolafogászati ellátást. A
kérést a képviselõ-testület elfogadta.
A polgármester tájékoztatott arról, hogy a Mártírok útja 50. szám

alatti ingatlan (MMIK és a Galeri
között) értékesítésre kerül. Az ingatlanra befektetõi érdeklõdõ van,
ezért reális lehetõségnek tûnik a
beépítése, az eladási ár bruttó 35
millió 800 ezer forint. A jelenleg
parkolóként mûködõ terület a birtokba adásig, 2019 végéig fizetõparkolóként mûködik. Ugyancsak
értékesítésre kerülhet a Dózsa Gy.
ú. 2. szám alatti volt bérlakások. Itt
társasházi beruházás kezdõdhet a
közeljövõben.
Mint ismert, a TOP-program keretében, mintegy 400 millió forintos
forrásból felújítják a Gébárti-tó környékét. Balaicz Zoltán elmondta,
hogy a vállalási és az építõanyag-

árak változása miatt a korábbi elképzelésekhez képest csökkentett
tartalommal tudják megvalósítani a
szabadidõcentrum felújítását. Elmarad a csónakház, kikötõ és kölcsönzõ építése, viszont felújítják a
meglévõ fahidat, építenek egy újat
is, továbbá kerékpár- és gyalogúttal veszik körbe a tavat. A zöldterületet rehabilitálják és játszóteret is
kialakítanak. A kajak-kenu szövetség pedig máshol alakítja ki az új
öltözõket és a vizesblokkot. A tó
körüli beruházásokra még ebben
az évben kiírják a közbeszerzést,
így jövõ nyárra befejezõdhetnek a
munkálatok.
A képviselõ-testület úgy döntött,
hogy a 2007 óta üresen álló Kisfaludy 5–11. szám alatti ingatlant, a
volt MMIK épületét visszaadja az
államnak. Az egykori Megyei Mû-

MÉRSÉKELT NÖVEKEDÉS – MUNKAERÕHIÁNY
ZALAEGERSZEG

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az adatok azt mutatják, hogy
emelkedett a halálozások száma,
ami sajnos tartósan és jelentõsen
meghaladja a születések számát.
2017-ben az elmúlt öt év átlaga
alatti születésszám, és az elmúlt öt
év átlagát meghaladó halálozás
együttesen járult hozzá a lakosság
további természetes fogyásához
(2018-ban a születésszám emelkedést mutat Zalaegerszegen). A
lakosság fogyását némiképpen a
pozitív belföldi vándorlási egyenleg ellensúlyozta. Ami a város gazdaságát illeti: zalaegerszegi székhellyel 11.571 gazdasági szervezet mûködik. A megyeszékhely
gazdasága az elmúlt húsz év során gyökeresen átalakult: korszerû
termékeket elõállító, a foglalkoztatásban kiemelkedõ szerepet játszó
multinacionális vállalkozások telepedtek le, miközben megszûntek,

ESÉLYEGYENLÕSÉGI PROGRAMJÁBÓL
illetve jelentõsen visszaszorultak a
városra korábban jellemzõ hagyományos iparágak (élelmiszeripar,
bútoripar, textilipar). A tömeges
foglalkoztatásra azonban a betanított munka a jellemzõ, a magasabb kvalifikációt igénylõ munkakörök száma kevesebb a kívánatosnál. A munkahelyteremtõ beruházásoknak köszönhetõen a munkanélküliségi ráta 2,7 százalékra
csökkent. Az álláskeresõk körében az elmúlt öt évben folyamatos,
szembetûnõ emelkedés az 59 év
feletti, legveszélyeztetettebb korosztályhoz tartozók esetében volt
tapasztalható. A számok alapján
megállapítható, hogy Zalaegerszeg az elhelyezkedést támogató
programoknak és munkahelyteremtõ beruházásoknak köszönhetõen munkaerõhiánnyal küzd.
Az esélyegyenlõségi program
egyik legfontosabb pontja az idõ-

Lelki elsõsegély telefonszolgálat: 116-123

GONDOZÓ-ÁPOLÓT KERESNEK
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT

PÁLYÁZATOT HIRDET
2

FÕ GONDOZÓ-ÁPOLÓ

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
A munkavégzés és a pályázat beadásának helye:
Idõsek Otthona (Zalaegerszeg, Gasparich u. 3.)
A munkakörbe tartozó feladatok:
Idõsek bentlakásos intézményében gondozói, ápolói feladatok
ellátása a jogszabályi elõírások és a munkaköri leírás alapján,
mûszakbeosztás szerint.
Illetmény megállapítására a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. (Szociális ágazati összevont pótlék + eü.-végzettség esetén egészségügyi
kiegészítõ pótlék)
Pályázati feltételek:
Középfokú képesítés az 1/2000 (I. 7.) SZCSM melléklete alapján, büntetlen elõélet, cselekvõképesség.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent egészségügyi végzettség,
valamint bentlakásos intézmény vagy idõsellátás területén szerzett
szakmai tapasztalat,
Pályázni fényképes szakmai önéletrajzzal és az iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatával lehet.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt:
Bálintné Szalai Anikó idosekotthona@gkzalaegerszeg.hu,
92/317-683.

sek helyzetével való foglalkozás,
esélyegyenlõségük biztosítása. A
város évek óta kiemelt feladatának
tekinti a helyi idõsbarát politika kialakítását. Figyelemmel kísérik az

velõdési és Ifjúsági Központ négy
évvel ezelõtt térítésmentesen került a városhoz. A korábban a megyei önkormányzat fenntartásában
álló épület állapota leromlott, és az
MNV Zrt.-vel való szerzõdés értelmében 15 évig nem idegeníthetik
el, és csak az eredeti célnak megfelelõen hasznosíthatják. Vagyis
hasonló funkcióval nyithatna ki újból az intézmény. Balaicz Zoltán
hozzátette: a város által elkészített
tanulmányterv alapján mintegy hárommilliárd forintba került volna a
kulturális célú felújítás, de erre
sem önkormányzati, sem állami,
sem európai uniós forrás nem áll
rendelkezésre. Ezért döntöttek
úgy, hogy visszaadják az állami vagyonkezelõnek. Az épület iránt érdeklõdés van, új funkciót kaphat,
már állami tulajdonként.

idõskorú emberek életkörülményeit és szolidaritást vállalnak
irántuk. (Több mint 17 ezer nyugdíjasa van a városnak.) Az idõsügyi szervezetekkel való kapcsolattartás is egyik pillére az odafigyelésnek. Megállapítást nyert,
hogy az idõskorúak számára több
idõsek otthonára, ellátó intézményekre (akár fizetõsre is) szükség
lesz a jövõben. Életminõségük javítása, társadalmi megbecsülésük
fontos az önkormányzat számára.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND VÁLTOZÁSA
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala munka- és ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint módosul:
2018. NOVEMBER 2-A (PÉNTEK): PIHENÕNAP
2018. NOVEMBER 9-ÉN (PÉNTEKEN): MUNKAREND:
8.00–14.00 ÓRÁIG, ÜGYFÉLFOGADÁS:
8.00–12.00 ÓRÁIG.
2018. NOVEMBER 10-ÉN (SZOMBATON): MUNKAREND:
8.00–14.00 ÓRÁIG, ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK.

MEGÚJULT KÖRNYEZETBEN
 A Cseperedõ Bölcsõde átadásával zárult az a projekt, ami a
bölcsõde mellett az óvoda energetikai korszerûsítését is lehetõvé
tette a Petõfi utcai épületegyüttesben. A két intézmény fejlesztésére összesen 238,5 millió forintot fordított Zalaegerszeg önkormányzata a TOP-programból.
– AL –
Balaicz Zoltán polgármester elmondta, hogy a szociális és az
egészségügyi alapellátás fejlesztésére szánt források mellett milliárdos értéket tesz ki a városi bölcsõdék, óvodák és általános iskolák felújítására szánt összeg. Eb-

visszatérésben. Beszélt a kormány nemrég bejelentett újabb intézkedésérõl, amely óvodák, bölcsõdék felújítását, illetve építését
szolgálja majd az ötezernél kisebb
lélekszámú településeken.
Az
átadási
ünnepségen
Dékány Endre önkormányzati képviselõ is elégedettségének adott

bõl a Petõfi utcai épületkomplexumban lévõ védõnõi szolgálat rekonstrukciójára 16 millió forintot,
az óvodára 145 millió forintot, míg
a Cseperedõ Bölcsõdére 105 millió forintot költöttek, összesen 266
millió forintot. Mint mondta, bármennyire is igyekeznek, nem jut
mindenhova forrás. De reméli,
hogy hamarosan jó hírrõl számolhat be a közvetlen brüsszeli beadású Elena pályázatuk eredményérõl, mert akkor az eddig kimaradt intézmények is megújulhatnak. Végül azt mondta, hogy ez a
beruházás is a gyermekekért történt, hogy örömben, boldogságban tudják tölteni itt idejüket.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt emelte
ki, hogy a bölcsõdei ellátás nagy
segítség a munkaerõpiacra való

hangot, hogy a beruházás révén
újabb fontos közintézmények újultak meg belvárosi körzetében.
A Cseperedõ Bölcsõde épületrészében szintén kicserélték a nyílászárókat, megújították a belsõ
tereket, a vizesblokkokat, az öltözõket, szigetelték a falakat, korszerûsítették a fûtésrendszert, a
melegvíz-ellátáshoz pedig napkollektoros rendszert telepítettek az
óvodai épületrészre. Prenner Zsuzsanna, a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék intézményvezetõje
úgy fogalmazott, most már közelítenek a feltételek az ideálishoz,
ami azért is fontos, mert a Cseperedõ Bölcsõde szakképzési gyakorlóhely, így mintaszerû környezetet tudnak biztosítani a gyakorlatukat végzõ leendõ kisgyermeknevelõknek.

PARKOLÁSI GONDOK MEGOLDVA
FEJLESZTÉS A KÖLCSEY-GIMNÁZIUMBAN

 Az önkormányzat beruházásában 18 autó számára zúzalékos
parkolóhelyeket alakítottak ki a Kölcsey Ferenc Gimnázium udvarán. A parkolási lehetõség bõvítésével felszabadult a sportpálya
a diákok számára, amit eddig elfoglaltak a jármûvek.

TISZTELT ÜGYFELEINK!
A VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C.
ZALAVÍZ ZRT. – VÍZIKÖZMÛ KÖZSZOLGÁLTATÁS
ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
– hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
– parkolással kapcsolatos ügyintézés
LÉSZ KFT. – önkormányzati ingatlankezelés
2018. NOVEMBER 10-ÉN, SZOMBATON
8 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG TART NYITVA!

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

RAJZ FELVÉTELI ELÕKÉSZÍTÕT
tart azon 7–8. osztályos tanulóknak, akiknek továbbtanulási
céljai közt szerepel a képzõ- és iparmûvészeti,
építészeti irányultság.
A foglalkozások idõpontja:
hétfõ 15.00–16.30 óra.
Az elõkészítõt vezeti:
Gombos Zsófia mûvésztanár.
Az INGYENES rajz elõkészítõ foglalkozásra
2018. szeptember 17-tõl folyamatosan
várjuk az érdeklõdõket!
Információ: Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 2.
Tel.: 596-390

– AL –
Az egymillió forintos beruházással a gimnázium és a szomszédos nagyáruház közötti vita is
megoldódott, hiszen most már az
intézmény területén is van elegendõ hely, így nem kell az áruház
parkolóját igénybe venni. Errõl
Böjte Sándor Zsolt, a városrész
önkormányzati képviselõje beszélt
az átadáson, aki örömét fejezte ki
a gimnázium érdekeit szolgáló fejlesztés kapcsán.
Makovecz Tamás, az önkormányzat oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottságának elnökeként méltatta a beruházást. Kiemelte, hogy az önkormányzat
már nem fenntartó, mégis megfelelõ gondossággal viseltetik az oktatási intézmények iránt, és támogatja a tankerületet a kívánt fej-

lesztések megvalósításában. A
Kölcseyben is ez történt, hiszen
az új parkoló kialakításával egy
fennálló problémát orvosolva sikerült diákok és pedagógusok érdekében elõbbre lépni – hangsúlyozta.
A diákok visszakapták a sportpályát, emelte ki Kajári Attila, a
tankerület igazgatója is, amellyel
javultak a mindennapos testnevelés, valamint a versenysport tárgyi
feltételei. Megköszönte az önkormányzatnak az egymillió forintos
hozzájárulást, jelezve azt, hogy
folytatódik a Kölcseyben a
parkolóépítés.
Szûcs Gergely igazgató is köszöntötte az egybegyûlteket az
avatási ünnepségen, melyen jelen
volt Balaicz Zoltán polgármester
is, és amelyet az Albatrosz Táncegyüttes mûsora nyitott meg.
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Városháza

Meghívó
A NYUGDÍJAS
PEDAGÓGUS
EGYESÜLET
NOVEMBER 5-ÉN
LÁTOGATÁST TESZ

2018. NOVEMBER 2. 20 ÓRA

Rendezvénycsarnok)
2018. NOVEMBER 6. 18 ÓRA

VILÁGJÁRÓ – Izland (Keresztury VMK)

2018. NOVEMBER 7. 18 ÓRA

A Dumaszínház új generációjának stand-up mûsora

A DOBERDÓI
TEMETÕBEN.
(OLASZORSZÁG)
INDULÁS: 6 órakor a sportcsarnoktól, érkezés 11 óra felé Redpugliába. Koszorúzás,
gyertyagyújtás a magyar–
osztrák temetõben, utána
Visintébe utazunk a magyar
kápolnához.
Hazafelé séta Goriziában,
Zalaegerszeg testvérvárosában. Érkezés 22–23 óra körül.
Érdeklõdni a 92/323-174-es
vagy a 30/265-9169-es
telefonszámon.

(Helyszín: BGE Gazdálkodási Kar, „E” épület, nagyelõadó)
2018. NOVEMBER 7. 18 ÓRA

A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT, A CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ, A DFMVK APÁCZAI TAGKÖNYVTÁR
CSÁCSBOZSOKI FIÓKKÖNYVTÁRA, AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
A CSÁCSBOZSOKI „ÉVGYÛRÛK” NYUGDÍJASKLUB ÕSZI PROGRAMJAI
Herkliné Ebedli Gyöngyi, telefon: 30/237-4844
NOVEMBER 12–13. – hétfõ-kedd
14.00–
Iskolai mesemondó versenyek a Csácsbozsoki Fiókkönyvtár „LÁJK” Gyermek
könyvtárban.
Olvasóklub:
Havonta egy alkalommal.
NOVEMBER 24. – szombat
17.00–
A Király a királyod? – világméretû Részletes információ a könyvtárban.
szentségimádás Krisztus király Kreatív Klub:
Klubfoglalkozás havonta egy alkalommal, a Mûünnepén.
Helyszín: Szent Sebestyén-templom velõdési Ház és a Könyvtár közös szervezésében.
Foglalkozásvezetõ: Csaplár Nagy Franciska és
Kozmáné Gál Bernadett. Kapcsolat: 30/408-9824
Csácsbozsoki Sportegyesület:
Lukács Péter elnökhelyettes. Kapcsolat: 30/844Évgyûrûk Nyugdíjasklub:
9690
Minden hónap 1. és 3. kedd, 17.00–20.00.
Labdarúgó-szakosztály edzések:
Klubvezetõ: Király Imre, telefon: 30/497-7008
– felnõtt: kedd, szerda, péntek
Évgyûrûk Dalkör:
– ifjúsági: kedd, péntek
Minden kedd 17.00–20.00.
Kapcsolat: Nagy József László, telefon: 30/663- – Bozsik-program: hétfõtõl péntekig mindennap
Tekeszakosztály edzések:
6775
– hétfõn és szerdán
Csácsbozsoki Tûtáncoltatók Foltmûhely:
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Minden hónap 2. és 4. kedd 16.00–19.00.
Klubvezetõ: Takács Zoltánné, telefon: 30/235-5747 Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ
Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház
Nõi torna:
Kozmáné Gál Bernadett közmûvelõdési szervezõ
Minden hétfõ és csütörtök 18.00–19.00.
8900 Zalaegerszeg Szivárvány tér 1–3.
Foglalkozásvezetõ: Köcs Ágnes, tel.: 30/835-5147
Tel: 30/408-9824, e-mail: kgbernadett@gmail.com
Természetjáró gyalog- és kerékpártúrák:

ÁLLANDÓ PROGRAMOK:

ELTÉRÕ MEGKÖZELÍTÉSEK A MAGYAR TÖRTÉNETKUTATÁSBAN: Tatárjárás (Keresztury VMK)

2018. NOVEMBER 9. 17 ÓRA

Nemes László '70 jubileumi tárlatának megnyitója (Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem)

2018. NOVEMBER 10. 14 ÓRA

Múzeumok Õszi Fesztiválja: Sétálj, gyalogolj, bringázz
velünk! – örökségi barangolás Béres Katalin történész-fõmuzeológussal

2018. NOVEMBER 10. 19 ÓRA

István, a király rockopera a Zalakerámia Sport- és
Rendevénycsarnokban

2018. NOVEMBER 11.

Márton-napi Vigasságok a Göcseji Falumúzeumban

2018. NOVEMBER 12. 17.30 ÓRA Gyógynövény Klub – Gyógynövények és a gyógygombák
õsi ereje (Apáczai MK)
2018. NOVEMBER 12. 18 ÓRA

CSÁCSBOZSOKI ÕSZ – 2018

II. Zalaegerszegi Retrófesztivál (Zalakerámia Sport- és

Ébredezõ(k) – Theta Healing – Ambrus Adrienn
(Keresztury VMK)

2018. NOVEMBER 13. 19 ÓRA

Dr. Almási Kitti elõadása az Art moziban

2018. NOVEMBER 14. 19 ÓRA

JazzSzerda 2018/19 – Barabás Lõrinc-quartet koncertje
(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

2018. NOVEMBER 14. 18–20 ÓRA Kövi Szabolcs meditatív koncertje az Apáczai MK-ban
2018. NOVEMBER 15. 14–18 ÓRA Termelõi és Kézmûvesvásár az Art moziban
2017. NOVEMBER 16.

„Tarka lepke, kis mese...” Zala megyei vers- és mesemondóverseny (Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)

2018. NOVEMBER 16. 19 ÓRA

Bogányi Gergely Kossuth- és Liszt-díjas zongoramûvész
hangversenye (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

2018. NOVEMBER 16. 21 ÓRA

Elefánt-koncert (helyszín: Keresztury VMK – VMK Caffee)

2018. NOVEMBER 16-IG

Õszi termés – kiállítás népmûvészek új zsûrizett alkotásaiból (helyszín: Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara)

2018. NOVEMBER 17. 19 ÓRA

Operát az Operából rendezvénysorozat: Klasszikus és
modern – Balettest (helyszín: Art mozi)

2018. NOVEMBER 17.

Delta zenekar rendezvénye (helyszín: Zalakerámia Sportés Rendezvénycsarnok)

2018. NOVEMBER 17-IG

Retrójáték-kiállítás az Apáczai Mûvelõdési Központban

2018. NOVEMBER 19. 17.30 ÓRA Önismereti tréning: Hit, önérvényesítés, kommunikáció
(Keresztury VMK – VMK Caffé)
2018. NOVEMBER 21. 18 ÓRA

Mányoki Attila – A Hetedik: Filmvetítés majd közönségtalálkozó Mányoki Attilával a Keresztury VMK-ban

2018. NOVEMBER 22-IG

Fényfogók címû fotókiállítás (Hevesi Sándor Színház)

2018. NOVEMBER 22–25.

Díszgalamb- és Kisállat-kiállítás (Keresztury VMK)

„Aki látni szeretné a szivárványt, annak meg kell tanulnia, szeretni az esõt.”

2018. NOVEMBER 23.

Adventi koszorúkötés (Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház)

(Paolo Coelho)

2018. NOVEMBER 23.

Adventi túra a Csácsi-hegyen

2018. NOVEMBER 24.

Mamma Mia!-turné 2018 õsz (Zalakerámia Sport- és Ren-

14.30 ÉS 19 ÓRA

dezvénycsarnok)

2018. NOVEMBER 24. 18 ÓRA

Egyházzenei elõadások Horváth Gábor becsehelyi plébá-

NYÍLT NAP
SOK SZERETETTEL MEGHÍVJUK
A 2018. NOVEMBER 7-ÉN, SZERDÁN TARTANDÓ

SZOCIÁLIS KLUB
(PSZICHIÁTRIAI

ÉS

SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI INTÉZMÉNYE)

NYÍLT NAPJÁRA.

nos közremûködésével a kertvárosi templomban
2018. NOVEMBER 24. 19 ÓRA

Dr. Kovács Szilárd orgonamûvész, a pécsi székesegyház
orgonistájának koncertje a kertvárosi templomban

2018. NOVEMBER 25.

Nyitott mûhelygalériák napja a Gébárti Kézmûvesek Házában – Adventi elõkészületek

2018. NOVEMBER 25-IG

Szabad a madárnak ágról ágra szállni – Madár a magyar
népmûvészetben rajzpályázat – VITRINKIÁLLÍTÁS A KÉZ-

Helye: Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 23.

MÛVESEK HÁZÁBAN

PROGRAMOK:
10.00–11.30 – Az Egészségügyi Fõiskola negyedéves hallgatóinak elõadása:
• A mozgás fontossága a pszichiátriai betegek életében
• Tánc, táncterápia
– Gyógytorna gyógytornászhallgatók vezetésével
– A szociális klub bemutatkozása

2018. NOVEMBER 27. 19 ÓRA

11.30–13.00 – Ebédszünet

2018. NOVEMBER 29-TÕL

13.30–16.00 –

Bellus István (Art mozi)
2018. NOVEMBER 28. 18–20 ÓRA A teljes egészséghez vezetõ út – Dr. Lenkei Gábor új elõadása az Art moziban

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLÕDÕT!

Kiállítás a Csácsbozsoki Tûtáncoltatók Foltmûhely éves
munkáiból (Helyszín: Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház)

Kreatív mûhely: az adventre hangolva

A program ideje alatt munkatársaink készségesen válaszolnak
a felmerülõ kérdésekre!

Dombóvári István önálló estje Zalaegerszegen! mv.

2018. NOVEMBER 29-TÕL

Egerszegi Advent

2018. DECEMBER 1-IG

Nemes László ’70 jubileumi tárlat (Városi Hangversenyés Kiállítóterem

5

Kultúra

KÖTETBEN A ZALAI PROTESTANTIZMUS DOKUMENTUMAI SZÁLINGER BALÁZS ÚJ KÖTETÉRÕL
FORRÁSGYÛJTEMÉNY A REFORMÁCIÓ EMLÉKÉRE

 A reformáció tavalyi 500. évfordulója alkalmából átfogó gyûjtõmunkába kezdtek az ország levéltárai, hogy felkutassák az 1517ben indult vallási mozgalom adott megyére vonatkozó dokumentumait.

KÖZÉP-EURÓPAI KÖRPANORÁMA 40 VERSBEN

 A közelmúltban jelent meg Szálinger Balázs József Attila-díjas
költõ, drámaíró legújabb kötete, a 361o. A keszthelyi születésû,
gyermekkorát Alsópáhokon töltõ szerzõ a minap Zalaegerszegen
mutatta be a negyven verset tartalmazó könyvet.
– pet –

– pet –
A kutatómunka eredménye egy
huszonegy kötetbõl álló forrásközlõ
sorozat lett, ami a Magyar Nemzeti
Levéltár tagintézményeinek közös
munkáját dicséri. A kiadványok létrejöttét a Reformáció Emlékbizottság támogatta. Ami a témára vonatkozó zalai kutatásokat illeti; a
napokban látott napvilágot a Forrásaink a reformációról – Dokumentumok az MNL Zala Megyei Levéltárából címû kötet. A 169 dokumentumból álló kiadványt a Deák Ferenc Megyei és Város Könyvtárban
mutatták be a közönségnek. Dr.
Kulcsár Bálint szerkesztõvel, a zalai levéltár munkatársával Kiss Gábor könyvtárigazgató beszélgetett.
Kulcsár Bálint elmondta: a gyûjtõmunkán és a könyv összeállításán öten dolgoztak, felosztva egymás között az egyes korszakokat.
A kezdeti idõkkel dr. Bilkei Irén (16.
század–1711), a 18. századdal –
az idõközben elhunyt – Kapiller Imre, a 19. századdal Kulcsár Bálint,
az 1900–1945 közötti idõszakkal
dr. Paksy Zoltán, a második világ-

háborút követõ évtizedekkel pedig
Erõs Krisztina foglalkozott. Mindebbõl az látszik, hogy az „új hit” és a
belõle kinõtt felekezetek, egyházközösségek zalai (beleértve az
egykori Zala vármegye területét is)
történetének vizsgálata egy nagyon
összetett kérdés.
A legkorábbi, 16. századból
fennmaradt iratok a reformáció tanairól és az új hitet követõ értelmiségiek személyérõl tanúskodnak.
Majd a vallási küzdelmek és az ellenreformáció idõszakának dokumentumai kerülnek fókuszba. De a
kiadvány választ ad arra is, hogy –
jórészt a türelmi rendelet hatására –
egy alapvetõen katolikus megyében
hogyan sikerült a protestáns egyházszervezetet kiépíteni a 18–19.
században. Számos dokumentum
foglalkozik a vegyes házasságokkal, illetve az ezekbõl született gyermekek vallásával, ezenkívül büntetõügyi iratok, egyháztörténeti eseményekrõl, templomépítésekrõl
szóló irományok és a protestáns felekezetek egyházi közigazgatási
szervezetéhez kapcsolódó forrásanyagok is színesítik a kiadványt.

FELAVATTÁK
A GEOFIZIKUS SZOBRÁT
 Újabb alkotással gyarapodott a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum szoborparkja. Jesch Aladár (1922–2017) geofizikus mellszobrának elhelyezésével immár tizennyolcra bõvült az emlékparkban lévõ alkotások száma, mellyel a szakma nagyjai elõtt
tiszteleg az intézmény.

A szám nem véletlen: a költõ
nyáron ünnepelte 40. születésnapját. A Mimosa kávézóban rendezett
kötetbemutatón Gyenes Imre
könyvtáros (DFMVK) beszélgetett
a szerzõvel. Többek között megtudtuk: a most megjelent mû részben folytatása az elõzõ, 360o címû
kötetnek, de új megközelítések,
újabb szimbólumok és metaforák is
A szerkesztõ a kötetet bemutatva utalt arra is, hogy az 1945 utáni
helyzet sem volt sokkal jobb, mint
a korábbi évszázadok hitvitákkal,
háborúskodással terhelt idõszaka.
Hogy zalaegerszegi példát is említsünk: az evangélikus közösség
gyülekezeti házát az 1950-es
években katonai célra „hasznosították”. A lelkész lakhatási ügye
pedig éveken át húzódott. Mindezekkel egy 1963-ig terjedõ
irategyüttes foglalkozik.
A kiadványba – az ország többi
megyéjében megjelent kötethez
hasonlóan – egy egységes bevezetõ került, mely a sorozat szerkesztési elveirõl tájékoztatja az ol-

A tavaly (95 esztendõs korában) elhunyt Jesch Aladár Budapesten született, tanulmányait a
fõvárosban, majd Drezdában végezte. Hazatérve frissen végzett
gépészmérnökként a MAORT beszerzési osztályára került, majd
1950-ben Nagykanizsára költö-

nyugdíjazását követõen sem értek
véget, sõt a rendszerváltozás után
Nagykanizsa közéletének (önkormányzatának) is kiemelkedõ alakja lett. Évtizedeken át szolgálta hivatását és embertársait. Nemcsak
kiváló szakember volt, hanem igazi értelmiségi is, aki komolyzenei
és irodalmi mûveltséggel rendelkezett, és a magyar nyelv szépsé-

vasót. A zalai forrásgyûjteményben ezt követõen Kulcsár Bálint
elõszava olvasható. A könyv borítóján a becsvölgyei és kustánszegi
református gyülekezet pecsétje
látható. A fotók között pedig ott találjuk többek között a zalaegerszegi református templom alapkõletételének egyik emlékezetes pillanatát, amikor gróf Teleki Béla, Zala
vármegye fõispánja, Fejes Gábor,
az Õrségi Református Egyházmegye esperese és Fekete Károly lelkész (Fekete György belsõépítész, az MMA tiszteletbeli elnökének édesapja) 1940-ben aláírják
az alapkõbe helyezett okmányokat.

EGYSZERÛBBEN KAPHATNAK TÁMOGATÁST
TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM A CIVIL TERÜLETET ÉRINTÕ CÉLOKRÓL
 A civil szervezeteket érintõ jogi változásokról, valamint a Nemzeti Együttmûködési Alap (NEA) pályázati rendszerének pozitív
módosításairól tartott elõadást országos roadshowja keretében a
Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció
Fõosztálya, Zalaegerszegen.
– AL –

– pet –

A Zalai Megyei Civil Információs
Centrum által szervezett rendezvényen dr. Kecskés Péter fõosztályvezetõ elmondta, hogy jelenleg
több mint 61 ezer civil szervezet
mûködik az országban, köztük
1939 Zala megyében. Mûködésüket és szakmai tevékenységeiket a
kormány a Nemzeti Együttmûködési Alapban kiosztható keretöszszeggel segíti, ami a személyi jövedelemadóból származó bevételek egy százalékának máshová fel
nem ajánlott része. Ez az összeg
2018-ban 5,3 milliárd forint volt,
amelyre 17 ezer civil szervezet pályázott, és közel hétezer kapott támogatást. A keret 2019-ben várha-

tóan 5,9 milliárd forint lesz. A jövõ
évtõl új, egyszerûsített támogatási
formára pályázhatnak azon kisebb
civil szervezetek, amelyek két évre
visszamenõleg
rendelkeznek
számviteli beszámolóval, és éves
bevételük nem éri el az ötmillió forintot. A feltételeknek megfelelve a
keret kimerüléséig gyakorlatilag
automatikusan évi kétszázezer forintos támogatást kaphatnak. További könnyítés, hogy a nagyobb
civil szervezetek számára eddig
külön-külön kiírt szakmai és mûködési célú pályázatot összevonják,
vagyis egyként kezelik.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos beszédében azt emelte ki, hogy Zala megyében a civil szervezetek sokrétû

tevékenységet végeznek, különösen a kisfalvak életében nélkülözhetetlen szerepet töltenek be. Támogatásukat az állam azért tartja
fontosnak, mert figyelmük egyaránt
kiterjed a sport, a szabadidõ, a kultúra, a közmûvelõdés és a szociális segítségnyújtás területére az
érintett közösségek érdekében.
Balaicz Zoltán polgármester arról beszélt, hogy a helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel kiváló
az önkormányzat kapcsolata. Önkéntes munkájukra nemcsak az
egyes városrészek, de az egész
várost érintõ rendezvényeken,
programokon is számíthatnak. A
közösséghez való tartozás, a lokálpatrióta öntudat erõsödése
szintén hozzátartozik tevékenységük hozadékához, vélekedett a
polgármester, aki sikeres részvételt kívánt a NEA pályázatain, hogy
a támogatások elnyerésével tovább dolgozhassanak az itt élõk
érdekében.

A CSECSEMÕK NEM FELEJTENEK
zött, ahol a vállalat fúrási üzeménél dolgozott. Gépészmérnöki
végzettsége mellett az évek folyamán geofizikussá képezte magát;
munkája pedig fõleg a mélyfúrási
geofizikai eszközök fejlesztéséhez
kötõdött. Egészen 1985-ös nyugdíjba vonulásáig mûszer- és technológiafejlesztéssel foglalkozott.
A geofizikus mellszobrát (mely
Gáspár Géza szobrászmûvész alkotása) – Tóth János, az olajipari
múzeum igazgatójának köszöntõje után – Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere, valamint
Bock János, a Geoinform Kft. üzletfejlesztési vezetõje leplezte le.
Jesch Aladár életérõl és munkásságáról többek között elmondták:
nemcsak az olajipar születésénél
és a mezõkön volt jelen, hanem
oktatott, tolmácsolt és szakkönyveket is fordított. Aktív évei a

geire is mindig felhívta környezete
figyelmét. Közel egy évszázad
küzdelmes munkája áll mögötte.
Hosszú és tartalmas életet élt,
aminek elismeréseképpen – halála elõtt néhány hónappal, 95 esztendõs korában – Nagykanizsa
díszpolgárává avatták.
A szoboravató ünnepség után
egy tárlat is nyílt az olajipari múzeumban, mely a geofizikus életét
és tevékenységét mutatja be különféle személyes dokumentumok, oklevelek és fotók alapján.
Jesch András munkásságát Pályi
András, az Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány kuratóriumának elnöke méltatta. A kiállítást pedig ifjabb Jesch Aladár (a geofizikus
fia) ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe, felelevenítve néhány érdekes és szívhez szóló családi történetet is.

ga abszurditásával, történeti múltjával, vagy épp esetlenségével
együtt. Több településnév, dûlõnév is szerepel a kötetben; Zala
megyétõl egészen Dél-Erdélyig.
Ha már Erdély; Szálinger Balázs
életében változatlanul fontos „terep” ez. Régebben élt Nagyváradon és Kolozsváron is egy-egy
évet, most azonban jobban vonzza a déli rész és az Al-Duna.
Vagyis a kevésbé ismert és felkapott helyek. Mint mondja: egy költõ számára nagyon inspiráló ez az
elzárt vidék. A kulturális örökség,
az itt élõ emberek „autentikussága” és az általuk használt nyelv
különbözõ rétegei. A beolvadás
természetes jelenség, és bár sokan ezt szomorúnak találják, épp a
természetessége miatt sok szépség rejlik benne.
A beszélgetés után Szálinger
Balázs és Szûcs Krisztán zenész
(Heaven Street Seven) közös formációja, vagyis a Szûcsinger produkció lépett fel. A duónak szintén
a közelmúltban jelent meg elsõ
CD-je, Ennyit tudtunk segíteni
címmel. A kötetbemutató alkalmából rendezett koncerten ebbõl az
anyagból és a költõ újabb verseibõl is válogattak.

Sírás és sírás között is van különbség; meg lehet figyelni közben a gyerek szemét, hogy kezével esetleg odakap-e valamelyik
testrésze felé, vagy netán feszíti-e
izmait.
Ezek mind üzenetek az õ aktuális állapotáról. A keserves, kétségbeesett sírás pedig azt is jelezheti, hogy a baba úgy érzi, a szülõk nem értik õt. Itt is lényeges,
hogy az anya/apa mindig nyugodt
beszéddel, érintéssel próbálja
megnyugtatni a csecsemõt. Ha
megértjük, mit akar közölni, abban
a pillanatban el is hallgat. Ennek a
fordítottja is igaz: hagyjuk gügyögni, hangoskodni a babát. Hadd
„mondja el” mi fáj neki, mi jó neki.
A késõbbi életszakaszokra is igaz,
hogy támogatni kell a gyereket,
nem folyamatosan kontrollálni, „lenyomni”.
Orosz Katalin szerint a csecsemõkor az egyik legcsodálatosabb
állapot. Az igazi õszinteség, nyitottság és a végtelen, tiszta szeretet jellemzi ezt a korszakot. Ez egy
olyan – csak a csecsemõkre érvéHogy miért sírnak keservesen, napos gyerekek? Mert kiszakítot- nyes – bölcsesség, amibõl mi is
vagy ordítanak dühösen a pár hó- ták õket az idilli, magzati létbõl. sokat tanulhatunk.

MAGZATI TRAUMÁK, FELNÕTTKORI MENTÁLIS ZAVAROK

(Folytatás az 1. oldalról.)
Sokan még mindig azt gondolják, a magzatok, babák nem beszélnek, ezért nem is úgy éreznek,
mint mi, a jó és rossz dolgokat pedig úgyis elfelejtik, mert kicsik. A
pszichológiai vizsgálatok azonban
már rég bebizonyították, hogy ez
nem így van. Õk is kommunikálnak, és velük is lehet kommunikálni, csak itt a metakommunikációé
lesz a fõszerep. Persze az nagyon
fontos, hogy az anya folyamatosan beszéljen a magzathoz és a
csecsemõhöz is. A kutatások bizonyították, hogy a magzat például
4,5 hónapos korától képes reagálni az anya hangjára. Így az anyával való esetleges kapcsolatelvesztés (ami kötõdési, bizalmi
problémákhoz vezet) is elkezdõdhet magzati korban.

találhatók benne. Érzékeltetve a
szerzõ viszonyát a jelen valósághoz. Hogy lesz-e 362 is, még nem
lehet tudni. Annyi bizonyos, hogy
trilógiát nem szeretne, akkor inkább
még két könyvre való verset ír.
A Magvetõ Kiadónál nemrég
megjelent friss kiadvány négy ciklusba rendezi a verseket. Tulajdonképpen a teljes közép-európai
világ (mint egy panorámakép)
bontakozik ki szemünk elõtt, a ma-
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Városháza
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.

KÖZPONTI

8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494
E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU
KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés
ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.
• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás
KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22.
• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788
PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C fsz. 4.
• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)
(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Müllex Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
Fax: 92/312-771
Tel.: 92/598-940
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
A hulladékok elszállítását a Zala-Müllex Kft. végzi alvállalkozásban.
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2018. 10. 31, (Városrészenként eltérõen)
11. 28. és 29. Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 2018. 11. 30.
Zöldhulladék gyûjtése: 2018. április 1-tõl november 30-ig heti
rendszerességgel történik.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

...ha van, vagy lesz autós gondja: az MTE megoldja!

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., 8961 Pf.: 33.
Telefon: 92/500-394
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

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

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 Kémény-béléscsövezés
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:

E-mail: alpin002@t-online.hu

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

Tel./fax: 92/319-003
Mobil: 30/3571-413

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756
Nyitva: H–P: 9–13 és 15–17 óráig

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 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
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

PADLÁS- ÉS PINCETAKARÍTÁS
HELYSZÍNI JAVÍTÁSOKKAL!
Vállaljuk:

–
–
–
–
–
–

Családi házak padlásainak és pincéinek teljes takarítását.
Társasházak, ipari épületek kazán- és gépházainak takarítását.
Hulladékszállítással!
Érték- és felelõsségbiztosítással.
Helyszíni javítások precíz munkatársakkal.
Korrekt árakkal, cégeknek szerzõdéssel is!

E-mail: takcleans@gmail.com z www.facebook.com/takcleaning
Tel: +36-30/843-8091 z +36-30/517-3918

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!
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Sport

REMEK MEZÕNY, NAGYSZERÛ MÉRKÕZÉSEK TÖBB MINT 300 BAJNOKI CÍM A „TERMÉSE”
 Immár negyedik alkalommal került megrendezésre Zalaegerszegen, a Landorhegyi Sportiskolában az EVO Komplex Kupa,
valamint egyúttal (másodszor) Tóth Róbert asztalitenisz-emlékverseny.
A versenyen öt kategóriában,
megyei, NB II, NB III egyéni illetve
páros számokban osztottak díjakat, a rangos, 80-fõs mezõnyben,
akik csaknem 20 településrõl érkeztek a Dunántúlról. A kupa rangját és elismertségét jelzi, hogy
megtisztelte a rendezvényt Vígh
László országgyûlési képviselõ,
Fehér László, a MOATSZ alelnöke,
valamint bemutató edzésre is sor
került Somosi Miklós válogatott
edzõ és Katus Krisztián válogatott
kerettag, extraligás játékos között.
A színvonalra nem lehetett panasz, remek meccseket láthattak
nézõk. Sok-sok pozitív visszajelzést kaptak a szervezõk, hogy
folytassák és lehetõségeik szerint
bõvítsék majd a tornát.

GYÕZTESEK:
Férfi páros (megyei): 1.
Pentelli Marcell (Cserszegtomaj) –
Nagy Takács Gábor (Egervölgy).
Férfi egyes (megyei): 1. Szerdahelyi Kristóf (Nagykanizsa).
Férfi páros (NB-s): 1. Horváth

István (Pestújhely) – Harkály Bálint (Ceglédi VSE).
NB II egyéni: 1. Ölbei Péter
(CVSE).
NB III egyéni: 1. Csapó Árpád
(Kozármisleny).
A díjakat Stanka László, az
EVO Komplex Kft. ügyvezetõje, a
verseny fõtámogatója, az EVO
ASE elnöke adta át. A verseny teljes bevételét Tóth Róbert családjának ajánlották fel.

BRONZÉREM AZ ALPOK–ADRIÁN
 Az olaszországi Fiume Venetóban megrendezett 18. Alpok–Adria masters súlyemelõversenyen öt csapat indult: Veneto (ITA),
Friuli Venezia Giulia (ITA), Niederösterreich (AUT), Bosznia-Hercegovina és a ZTE Súlyemelõ Klub.

Falco Vulcano Energia KC–
Zalakerámia ZTE KK 88-75
(17-19, 20-19, 29-18, 22-19)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés,
Szombathely.
MTK-Budapest–ZTE NKK 44-83
(10-14, 15-26, 8-27, 11-16)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés,
Budapest.
ZTE ZÁÉV TK–Rákoshegyi VSE II.
7:1 (3195-3002)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
ZTE FC–Credobus
Mosomagyaróvár 2-1 (0-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.
ZTE FC–MOL Vidi FC 0-0
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés,
Zalaegerszeg.
ZTE RK–FINO Kaposvár U–21
1:3 (–12, 23, –11, –16)
NB II-es férfi röplabdamérkõzés,
Zalaegerszeg.
Komárom VSE–Egerszegi KK
22-24 (10-13)
NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés,
Komárom.

A ZTE masters súlyemelõi háromfõs csapattal vehettek részt a
rangos viadalon. Dr. Muhoray Árpád családi okok miatt nem tudott
indulni. Az erõs nemzetközi mezõnyben, szoros versenyben a
harmadik helyen végzett a ZTE. A
négy korcsoport elsõ hat helyezettje kapott pontot, ebbõl alakult
ki a végsõ sorrend.
A csapatverseny végeredménye: 1. Veneto (ITA), 2. Friuli

Venezia Giulia (ITA), 3. ZTE SK
(HUN), 4. Niederösterreich (AUT),
5. Bosznia-Hercegovina (BIH).
A ZTE versenyzõinek egyéni
eredményei:
Master B (45–54 évesek), 69
kg: 5. Papp Péter 176 (83+93) kg.
85 kg: 2. Mihályka Tibor 221
(95+126) kg.
Master D (65 év felettiek): 85
kg: 4. Ábrahám Jenõ 128 (53+75)
kg.

BELVÁROSI BÚTOROZOTT LAKÁS
1–2 FÕ RÉSZÉRE (IGÉNYESEKNEK) KIADÓ.
ÉRDEKLÕDNI LEHET: 06-70/967-5917

KÁMÁN FERENCNEK ESZÉBE SINCS LEÁLLNI

 Kámán Ferenc, a Zalaszám ZAC atlétikai edzõje – akit nemrég
60. születésnapján második otthonában, a Városi Sportcentrumban köszöntöttek – több évtizedes pályafutása során számos kiváló versenyzõt nevelt.
– Tízévesen még tornáztam,
amikor megszûnt a szakosztály,
azután kezdtem atletizálni – kezdte a visszaemlékezést Kámán Ferenc. – Rövidtávfutásban értem el
eredményeket. Kacérkodtam a
gátfutással is, egy esés után azonban már csak síkfutásban versenyeztem. Korosztályos bajnokságokon egyéniben döntõs voltam,
váltókban pedig dobogós is.
– A versenyidõszakot befejezve egyértelmû volt, hogy
edzõként is marad a „sportok királynõjénél”?
– Amikor nem vettek fel a tanárképzõ fõiskolára, elmentem képesítés nélkül tanítani. Amikor levelezõn elkezdtem a fõiskolát, hívtak
a ZTE-hez technikai vezetõnek, elvállaltam. Molnár József, az egyesület akkori elnöke kérdezte meg
tõlem, miért nem próbálom meg az
edzõi pályát? Miután közben már
edzõit is végeztem, hallgattam rá.
1979-ben kezdtem el foglalkozni
egy csoporttal. Harmincnyolc éve
nevelem az atlétákat.
– Mindig futókkal, azon belül
is a rövid távot futó versenyzõkkel foglalkozott?
– 12–13 éves kisgyerekekkel
kezdtem, akik többé-kevésbé általános képzést kaptak. Véleményem szerint minden edzõnek így
kellene kezdenie a pályát. Négy-öt
évig edzettem ezt a korosztályt.
Érdekes módon elsõ országos bajnoki címet szerzõ tanítványom
Horváth Judit volt, aki gerelyhajításban nyert aranyérmet. Késõbb

az összetettben versenyzõkkel is
foglalkoztam. Megtanultam több
versenyszám oktatását, ami egyértelmûen hasznomra vált. A
nyolcvanas évek közepére alakult
ki Egerszegen egy jó sprintercsapat, nõknél és férfiaknál egyaránt.
A nõi síkfutókhoz kerültem, s egy
idõ után a leányok megelõzték a
fiúkat.
– A sok atléta közül, akikkel
hosszú edzõi pályafutása során
foglakozott, kikre a legbüszkébb?
– Elég sokan vannak, tanítványaim a különbözõ korosztályokban több mint 300 magyar bajnoki
címet nyertek. Rengetegen voltak
felnõttválogatottak. Kerkai Attila, a
Zalai Hírlap újságírója volt az elsõ
aranyjelvényes atlétám. Az elsõ
magyar felnõtt bajnokom Ács Judit

volt. Kozáry Ágnes volt az elsõ
olimpikonom, ifjúsági olimpián
Ferenczi Melinda szerepelt. Többen felnõtt országos csúcstartók
voltak, így Kozáry Ágnes, Ács Ju-

dit és Bella Attila. Tanítványaim világversenyeken, Eb-ken, vb-ken
képviselték a magyar színeket. A
sort a maiakkal zárnám, Szûcs
Valdó – akire nagyon büszke vagyok – szinten minden világversenyre kijutott. Hosszú ideig tudnám sorolni az elmúlt évtizedek
„termését”.
– Hatvan éven túl jön a számvetés, még mit szeretne elérni?
– Idén decemberben eldõl,
hogy 2023-ban Magyarországon
lesz-e a felnõtt-vb, vagy sem.
Amennyiben a nemzetközi szövetség nekünk ítéli, terveim között
szerepel, hogy ott versenyezzen
általam nevelt atléta. Aztán van
egy nyolcéves kislányom, azt tervezem, ha tízéves lesz, a barátnõivel elindítok egy újabb csoportot,
mint egykor pályám elején.

FEJLÕDÉS NÉLKÜL NEM LEHET FENNMARADNI
A PROCOMP KFT. 30 ÉVE SIKERESEN A PIACON

 A ProComp Számítástechnikai és Elektronikai Kft.-t 30 éve
alapították. Jelenleg 2 telephelyen – Zalaegerszegen és Nagykanizsán – mûködik, és 13 fõállású munkatársat foglalkoztat. Múltja, kiszámíthatósága, nagysága, szakmai felkészültsége miatt
meghatározó Zala megyében.
Abban a világban, amely napról napra változik, újabb és újabb
kihívásokat tartogat minden gazdasági szereplõ számára, nem
kis teljesítmény, hogy ez az ízigvérig zalai cég nemcsak fennmaradni, hanem jelentõsen fejlõdni
tudott a multik által uralt digitális
informatikai iparágban.
A társaság ünnepi összejövetelén, amelyen jelen voltak a
ProComp Kft. jelentõsebb ügyfelei, partnerei, a közélet képviselõi
is, a menedzsment képviseletében Simon Zoltán ügyvezetõ, az
alapítók egyike tekintett vissza
az elmúlt harminc évre, értékelte
a cég jelenlegi helyzetét, jövõbeni terveiket, elképzeléseiket.
Mint felidézte, megalakulásuk
1988. augusztus 4-én, még
pártállami idõben történt, amikor
a gazdasági életet az állami vállalatok uralták.
Aztán elindultak azok a változások, amelyek jelentõsen átalakították a gazdasági környezetet. A privatizált közép- és
nagyvállalatok,
akiknek
a
ProComp jelentõs szállítója volt,
szép lassan eltûntek a piacról.
Egyúttal megjelentek a jelentõs
gyártói és egyéb támogatást élvezõ budapesti közép- és
nagyvállalatok. Megnyitottak a
multi nagyáruházak, tért hódított
az internetes kereskedelem.
Emellett tömegével alapítottak
olyan informatikai
cégeket,
amelyek nem ritkán gátlástala-

nul akartak pozíciókat szerezni
a piacon. Ilyen környezetben
kellett megtalálniuk azt a mozgásteret, amely számukra a továbbélés lehetõségét biztosítja.
Már a ’90-es évektõl igénybe
vették azokat a pályázati támogatásokat, amivel egy-egy je-

ajánlattételre meghívják õket,
ott többnyire eredményesek is.
Vígh László parlamenti képviselõ gratulált a cég elmúlt harminc évéhez. Kiemelte, hogy az
életnek nincs olyan területe, ahol
ne kelljen megküzdeni a fennmaradásért, a fejlõdésért, de most
ezt a cégek kedvezõ gazdasági
környezetben tehetik meg.
Balaicz Zoltán polgármester
nagy dolognak tartotta, hogy egy
helyi alapítású vállalkozás sikeresen birkózott meg az elmúlt 30 év

lentõsebb fejlesztést sikerült
megvalósítaniuk. Különösen a
projektek területén tudnak eredményeket felmutatni: ahova

kihívásaival. Mint mondta, ez annál is örömtelibb számára, mert a
helyi alapítású vállalkozások számára fontos a helyi kötõdés, részt
vesznek a város közéletében, támogatják a mûvelõdést, sportot.
Majd a társaság eddigi tevékenységét elismerõ oklevelet adott át
Simon Zoltán ügyvezetõnek.
Ezt követõen képes válogatást tekinthettek meg a jelenlévõk
a társaság elsõ 30 évérõl, végül
sor kerülhetett ebéddel egybekötve az ünnepi torta megszegésére is.
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Hirdetés

AM DASzK Móricz Zsigmond
Mezõgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma
OM-azonosító: 036410
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. Tel./fax: 82/510-207,
E-mail: mgszki@vipmail.hu • Web: www.mgszki.hu

A 2019/2020-as tanévben
induló képzéseink:
Szakgimnáziumi képzés:
021-es kód
Érettségi+Állattartó szakmunkás+Mg. technikus

4+1 év
Szakközépiskolai képzés:
022-es kód Gazda 3 év
023-as kód Lovász 3 év
OKJ-szakmával rendelkezõk számára:

2 éves, érettségire felkészítõ képzés
NYÍLT NAPOK:
NOVEMBER 7., DECEMBER 5.

