A helyi érték
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LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Átadták a 646 millió forintos beruházásban az egykori Petõfi-laktanya területén felépült üzemcsarnokot Zalaegerszegen,
amelynek a késõbbiekben oktatási, szakképzési funkciót szánnak.

RETRÓ HÍRADÁS A GIMISEKRÕL
VIRTUÁLIS FÉLÉVI KIÁLLÍTÁS AZ ADY-BAN

– AL –
Balaicz Zoltán polgármester elmondta, hogy az önkormányzat
600 millió forint európai uniós támogatást nyert a TOP-programból,
amit 46 millió forint saját erõvel
egészített ki a beruházás megvalósításához. A volt parancsnoki iroda
helyén felépített közel 1500 négyzetméter alapterületû üzemcsarnok a város gazdaságfejlesztési
programja részeként létesült,
amelybe az inkubátorház bõvítésének harmadik üteme is beletartozik. Jelezte: egyelõre üresen áll az
épület, amelynek további funkcióját meghatározza, hogy három – a
Munkácsy, a Ganz és a Széchenyi
– szakképzõ iskola, valamint a
Pannon Egyetem zalaegerszegi
központjának közelében található.
(Folytatás a 2. oldalon.)

 A járvány miatt elmaradt az Ady-iskola mûvészeti gimnazistáinak hagyományos félévi kiállítása. A tárlat Monok Balázs mûvésztanárnak köszönhetõen virtuálisan tekinthetõ meg.
– pP –

Dr. Vadvári Tibor alpolgármester, Balaicz Zoltán polgármester, Vigh László országgyûlési képviselõ és
Oláh Gábor, a Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt. vezérigazgatója

A TERASZHÁZAK ÚJSZERÛSÉGET HOZTAK A VÁROSBA
JÖVÕJÜK ELSÕSORBAN NEM ÉPÍTÉSZETI, HANEM TÁRSADALMI KÉRDÉS

 Távolról nézve modern és minimalista, közelrõl nézve kissé
már kopott, repedezett, ám a lépcsõsorok mellett megbújó teraszoktól, kiskertektõl van némi mediterrán hangulata. Az 1970-es,
'80-as évek fordulóján látványosságnak számított a Göcseji út feletti domboldalon.
– pánczélPetra –
A környék azóta beépült, a fák
is megnõttek, így most kevésbé
érvényesül az épületegyüttes. Talán ezért is kap napjainkban kevés
figyelmet. Bezzeg az építkezés
idején még pletykák is keringtek
róla.
A Lépcsõsor utcai teraszházakról van szó, melyek annak idején
igazi különlegességnek számítottak Zalaegerszegen. A Göcseji úti
benzinkút feletti domboldalon,
1974 nyarán kezdõdött meg a földmunka, az elsõ lakók pedig 1978
õszén kezdhettek el beköltözni. A
két évszám közötti idõszak nem
volt zökkenõmenetes. Ahogy arról
a korabeli Zalai Hírlap is többször
beszámolt, az alapozás és az építkezés sem volt egyszerû. A házak
megálmodóinak pedig egy lakásépítõ szövetkezetet is létre kellett
hozniuk. Az építkezés gyakorlatilag már a kezdetektõl szóbeszéd
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tárgya volt. „Nem a kispénzûeknek
való.” „Itt készül a fejesek háza.”
„Jól befürödtek a domboldallal.” –
ilyen és ehhez hasonló pletykák
keringtek a városban, annál is inkább, mert az alapozás elhúzódott, így az egyszeri járókelõk
(vagy a benzinkútra igyekvõk) sokáig nem érzékelték, hogy halad a
munka. Amikor meg már volt mit
nézni, furcsállták a látványt. Nem
csoda, hiszen a zalai emberek
többsége domboldalon maximum
présházakat, szõlõhegyi hajlékokat látott. A szóban forgó teraszházak pedig lépcsõzetesen elrendezett, lapos tetõs (tetõteraszos),
modern épületek voltak.
Az épület múltja után kutatva
kiderült, bár a lakók szinte teljes
egészében kicserélõdtek a kezdetek óta, egy „õslakos” még van az
utcában. Sziver János építõmérnök annak idején a Zalaterv csapatát erõsítette, és õ lett a Teraszház Lakásépítõ Szövetkezet veze-
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tõje is. A járvány miatt telefonon
mesélt a ház építésének körülményeirõl.
Mint mondta, a benzinkút feletti
domboldalon homokbánya és mezõgazdasági terület volt. A Zalaterv egyik munkatársának szúrt
szemet a terület, hogy jó volna
oda építkezni. Több, harmincas
éveiben járó fiatal is dolgozott a
vállalatnál, akik éppen lakást vagy
házat szerettek volna vásárolni
(vagy építeni), ezért támogatták az
ötletet. Mivel azonban magánterületrõl (száznál is több tulajdonosa
volt a domboldal parcelláinak) volt
szó, elõbb meg kellett vásárolni
azt a 4 hektárnyi részt, ahová az
elsõ házak felépülhettek. Majd beépítési engedély és rendezési terv
is kellett. Hiszen ez a rész akkor
még nem számított lakóterületnek.
– A tervezés 1973 végén, '74
elején zajlott. Sövegjártó László és

Pelényi Gyula építészek készítették el a terveket. Közben megalapítottuk a lakásépítõ szövetkezetet
is. Az elsõ 14 lakás lakói így jórészt kollégák, barátok és az õ
családtagjaik voltak. A bõvítéshez
azonban már mások, vagyis „külsõsök” is csatlakoztak. A földmunkákat a szövetkezet szervezte, az
alapozást aztán már maguk a tulajdonosok végezték el. És gyakorlatilag az egész építkezés „kalákában” zajlott.
Megtudtuk: az épületegyüttes
megtervezését és a különféle engedélyeztetéseket, majd a földmunkákat és az alapozást követõen a Tanácsi Építõipari Vállalat
csak a házak szerkezetét és födémét készítette el. A többi a leendõ
tulajdonosok feladata volt, akik
OTP-kölcsönnel a zsebükben vágtak neki a munkának.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Jobban mondva egy 3 és fél
perces videót láthatnak az érdeklõdõk, ami tulajdonképpen egy televíziós tudósítás, a legendás Kovács P. József hírolvasó tolmácsolásában. Aki azonban Monok Balázs hangján szólal meg. Miért Kovács P. és mi köze a mûvészeti
gimiseknek a néhai MTV néhai
Híradójához?
Tényleg, van közük egymáshoz? Monok Balázs érdeklõdésünkre elmondta, az nem volt kérdés, hogy az elmaradt kiállítás helyett virtuális módon mutassák be
a gimnazisták elõzõ félévi mun-

káit. Ugyanakkor azt is elárulta,
hogy ez a videó most egy kicsit
nehéz szülés volt…
– Egyre nehezebb megfogalmaznom, hogy mi is történik
korülöttünk. A közösségi médiához még a tavalyi „vesztegzár”
idején csatlakoztam, ekkor kezdtem el különféle oktatóanyagokat
feltölteni. Elsõsorban a gyerekek
miatt, hogy lássák egymás munkáit, mert akkor hirtelen még nem
volt egységes digitális oktatási
platform. Aztán ha már csatlakoztam a facebookozók táborához,
akkor gondoltam, erõsítem kicsit a
mûvészeti képzést.
(Folytatás az 5. oldalon.)

A TARTALOMBÓL
 Megmentenék a csácsi kastélyt
(3. oldal)

 Alvászavarokról és terápiáról
(4. oldal)

 Régészeti leletektõl az erikáig
(5. oldal)
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Közélet

AZ ELMÚLT ÉV SEM VOLT EREDMÉNYTELEN EMLÉKTÁBLÁVAL TISZTELEGTEK A NÉVADÓ ELÕTT
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK 2020-RÓL
 A koronavírus okozta gazdasági és egyéb sokkhatás ellenére,
ha a kitûzött célokat teljes egészében nem is sikerült elérni, azt
nem mondhatjuk, hogy a 2020-as év eredménytelen volt – fogalmazott érdeklõdésünkre dr. Káldi Dávid, a belvárosi 3-as választókerület önkormányzati képviselõje. Hozzátette: a korábban elindult nagyobb projektek, beruházások szerencsére folytatódnak,
viszont több kisebb fejlesztésrõl le kellett mondaniuk.
– A TOP-program keretében a
Petõfi-iskola energetikai korszerûsítése a végéhez közeledik, ez a
beruházás közel 315 millió forintba
kerül. A Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem 33 millió forintos támogatással újult meg: parkettacsere, vizesblokkok és öltözõk teljes
körû megújítása, fénytechnikai eszközök beszerzése megtörtént. Az
akadálymentesítés pedig részleges, az örökségi értékek sérelme
nélkül elérhetõ szintû megvalósítása történt meg. A Modern Városok
Program keretében a Hevesi Sándor Színház-felújítás és korszerûsítés-elõkészítése, a vázlatterv és az
engedélyezési tervdokumentáció
elkészítése megtörtént, a kiviteli

Dr. Káldi Dávid

tervdokumentáció 2021-ben készül
el – fogalmaz dr. Káldi Dávid.
Emellett megvalósult az Ady utca 13. számú épület elõtt járda javítása és a szegélycsere, csapadékvíz-elvezetési probléma miatt aszfaltkorrigálási munkák voltak. A Kisfaludy utca 15–17. elõtti járdának a
javítása is megtörtént, úgyszintén a
Berzsenyi utca és Tüttõssy utca keresztezõdésénél lévõ térburkolat
szintén kijavításra került. Elkészült
továbbá a Toldi utca 9–11. számú
ingatlanok elõtti járda, kapubejárók
felújítási és a gyalogjárda csapadékvíz-elvezetési terve.
Dr. Káldi Dávid szerint a pandémia jelentõs károkat okoz a személyes kapcsolatokban. A kapcsolattartásban a hangsúly áttevõdött
a technikai eszközökre, a telefonokra és e-mailekre.
– Az, hogy a közösségi programok, rendezvények mikor lehetnek
újra az életünk részei, még talány,
de reméljük, hamarosan. Én bízom  Teljesen megújult az Ostoros Károly Munkacsarnok, amit 1976.
január 28-i átadása után 45 évvel napra pontosan avattak fel. Zabenne – fogalmaz a képviselõ.
laegerszeg sportéletének egyik ikonikus épülete 615 millió forintos kormányzati támogatásból kapott új és modern külsõt.

KAPCSOLAT A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁN

 Városrészünkben akkor indult volna a Csácsi tavasz programsorozatunk, amikor bevezetésre kerültek a korlátozó intézkedések, így a március 15-i ünnepségek is elmaradtak – mondja
Herkliné Ebedli Gyöngyi, a 12-es választókerület önkormányzati
képviselõje.

Herkliné Ebedli Gyöngyi

– A múlt évben több rendezvényünk is megújult volna, többek között a medvehagymanap és a
borverseny is. Terveztük, hogy a
fiatal családosoknak is kínálunk

programokat és nagyon sajnáljuk,
hogy mindez meghiúsult, mert
Csácsbozsok mindig híres volt aktív közösségi életérõl. Elmaradtak a
civil klubok, egyesületek rendezvényei is. A kapcsolatot a közösségi
médián keresztül tartottuk rendszeresen – fogalmaz Herkliné Ebedli
Gyöngyi. Utal arra, hogy a városrész lakói közül, akik segítséget
igényeltek a pandémia alatt, azoknak helyben is próbáltak segíteni,
például megszervezték a bevásárlásokat az arra rászorulóknak.
A nyár folyamán sikerült azért
néhány szabadtéri programot
szervezniük. Mint mondja, bár a
2000-ben állított Szent István-szobor 20 éves évfordulóján nem tudtak nagyszabású ünnepséget tartani, ezt szeretnék az idén bepótolni. A „Jószomszédok” közössége ismét vendégül látta az itt élõket.

AZ OKTATÁS ÉS KÉPZÉS

ÁTADTÁK A FELÚJÍTOTT OSTOROS KÁROLY MUNKACSARNOKOT

– Az elkészült turistaúton a
„Horhosok és páfrányok útján” kisebb csoportokban a túrázás szerelmesei azért részt vettek. Az érdeklõdõk túravezetõk segítségével ismerkedtek a városrészünket
körülölelõ csodálatos természeti
környezettel. A természetjárás nagyon népszerû, tervezzük a folytatást – említi.
A tavalyi évre tervezett fejlesztéseket a járványhelyzet miatt nem
úgy tudták megvalósítani, ahogy
szerették volna. Mint mondja, ezek
a beruházások továbbra is fontosak, ezért megvalósításuk átkerült
erre az évre, és bízik a továbblépésben. Ennek ellenére sikerült tavaly az Ovi-foci program keretében megépíteni azt a mûfüves focipályát, amit már nagyon vártak a
városrész kisgyermekei. Ezenkívül a parkerdõben újabb szabadtéri sportpálya (street workout) került
kialakításra. A Berzsenyi utcában
lakók kérésére járdaszakasz újult
meg, és kisebb fejlesztéseket, javításokat is végeztek a választókerületben.

– liv –
Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselõ úgy fogalmazott, a
város újabb szentélye újult meg,
ahol, ahogy régen, úgy a jövõben
is sok gyermek szeretheti meg a
sportot, és válhat sikeres kosarassá, röplabdázóvá és focistává.
Végh Gábor, a ZTE FC tulajdonosa azt mondta, a fontossági sorrendben utolérték magukat az elavult épület rekonstrukciójával,
amellyel minden igényt kielégítõ,
felszereltségében is korszerû
csarnok létesült a sportolók számára. Az udvarán kialakított közösségi térrel a környezete is
megújult, ami így együtt jól illeszkedik a teljes sportkomplexumhoz.
Balaicz Zoltán polgármester arról beszélt, hogy 2014 óta folyamatosan haladnak elõre a városrész fejlesztésével. A ZTE-stadion
két ütemben újult meg, amit a
2004-es félbemaradt munkálatok
után 2017-ben adhattak át. Idõközben Végh Gábornak köszönhetõen a focicsapat újra bekerült
NB I-be. 2019–2020-ban mintegy
400 millió forintos ráfordítással
épültek meg a stadion mögötti

edzõ-, valamint erõnléti és atlétikai
pályák. Az Ostoros Károly Munkacsarnok felújítása 2020-ban kezdõdött meg ugyancsak kormányzati támogatásból, melynek összege 615 millió forintot tett ki. A polgármester kiemelte, a munkacsarnok 1994 decemberében vette fel
Ostoros Károly nevét. A rekonstrukció ünnepélyes átadásán hiányosságot pótolnak azzal, hogy az
épületen emléktáblát helyeznek el
a testnevelõ tanár és a kosárlabdasport egyik zalaegerszegi meghonosítója tiszteletére.
Vigh László országgyûlési képviselõ úgy fogalmazott, egy olyan
sportklub kapott megújult épületet,
amely Magyarországon egyedüliként verte meg a Manchester
United labdarúgócsapatát. Azt
hangsúlyozta, ahogy a focicsapat
játékának egyfajta stílusa van, úgy
Zalaegerszeg városának is. Ez abban nyilvánul meg, hogy mindent
igyekeznek felújítani, ami az itt
élõk életét jobbá teszi.
Végül Ostoros Károly lánya,
Dömötörné Ostoros Zsuzsanna lépett a mikrofonhoz. Mint mondta,
édesapja azt vallotta, hogy a versenysport minõsége iskolai alapo-

ORVOSI ESZKÖZÖKET SZEREZTEK BE

 Csatár önkormányzata 1,8
millió forintot nyert orvosi eszközök beszerzésére a Magyar
(Folytatás az 1. oldalról.)
met–magyar vegyesvállalat beru- falu programból. A fejlesztés az
Ebbõl adódik, hogy nem hagyo- házásában épülõ Rheinmetall ellátás infrastrukturális színvományos ipari tevékenységre kí- harcjármûgyárat, ahol 500 fõ he- nalának növelését szolgálja.
vánják bérbe adni a modern épüle- lyezkedhet el. Mint mondta, ehhez
tet, hanem oktatási, szakképzési újabb, munkaerõt igénylõ beruhá- – AL –
célokra felhasználni, és ehhez be- zások társulnak, akár a közeljövõDr. Czipóth Magdolna, Bocfölrendezni a szükséges eszközök- ben, amelyeket már sem a város,
kel, ami reményeik szerint néhány sem a megye nem tud kiszolgálni. de és Csatár háziorvosa elmondhónap múlva valóra válhat.
Hangsúlyozta, ezért régiós szinten ta, hogy tavaly a bocföldei rendelõt
Vigh László, a térség ország- kell megszólítani a majdani mun- tudták új eszközökkel felszerelni
gyûlési képviselõje az átadáson kavállalókat, hogy jöjjenek ide. ötmillió forint értékben. Ezt az eszazt hangsúlyozta, hogy a vírus- Egyúttal szükség van az oktatás, a közparkot egészítették ki a Csatár
helyzet elmúltával óriási igény lesz szakképzés fejlesztésére, amely önkormányzata által elnyert támoa szakképzett munkaerõre, ami biztosítja majd a megfelelõ szak- gatásból. Alapfelszereléseket vámár most is jelentkezik, itt a város- embereket a vállalatok számára. A sároltak: vérnyomásmérõt, fonenban is, a fejlesztéseknek köszön- betelepülõ cégekkel jelentõsen doszkópot, pulzoximétert, a védõhetõen. Ezek között említette a jö- növekedhet a város adóbevétele, nõi szolgálat számára magasságvõ év elején átadandó jármûipari így több forrás juthat az egészség- mérõt, csecsemõk és kisgyermektesztpályát, ahol 200–300 új mun- ügyre, az oktatásra, a kultúrára és vérnyomásméréséhez megfelelõ
méretû mandzsettát, valamint szekahely jön létre, továbbá a né- a közlekedésre.
mélymérleget. Beszereztek látásvizsgáló táblát, amellyel helyben
TÉVÉSZERVIZ • NÉMETH GÁBOR
tudnak egészségi alkalmassági
ZALAEGERSZEG, KÖZTÁRSASÁG U. 69–71.
véleményt kiadni a jogosítványigényléshez. Ugyanígy helyben
92/317-493 • 30/629-8756 • Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig
tudják alkalmazni a 24 órás Holter

HELYSZÍNE LESZ

kon nyugszik. Ezért is örül annak,
hogy környékbeli óvodák és iskolák gyermekei, diákjai is igénybe
vehetik a megújult a sportcsarnokot.
A rendezvény az Ostoros Károly munkásságának emléket állító, Farkas Ferenc szobrászmûvész által készített bronztábla leleplezésével zárult.

ELADÓ
Zalaegerszeg Cserlapi részén hétvégi ház, 1350 négyzetméter területtel, valamint
a mellette lévõ 1350 négyzetméter beépíthetõ terület.

ÉRDEKLÕDNI:
06-20/249-4736
telefonszámon.

Kertvárosban
56 négyzetméteres
földszinti, egyedi mérõkkel
rendelkezõ,
központi fûtéses

LAKÁS
HOSSZÚ TÁVRA
KIADÓ.
Bérleti díja 60.000 Ft/hó
+rezsi.
ÉRDEKLÕDNI:
Edita Kft.
30/628-7701 telefonszámon.

Dr. Czipóth Magdolna, Gyulasiné Foltányi Erika védõnõ,
Vigh László és Péntek Gabrilla

EKG-készüléket a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedõk
diagnosztikai vizsgálatához.
Az átadáson jelenlévõ Vigh
László országgyûlési képviselõ az
egészségmegõrzés fontosságáról,
az egészségügyi fejlesztéseknek
a járványhelyzet miatt megnövekedett jelentõségérõl beszélt.
Péntek Gabriella polgármester
a Magyar falu program kistelepülé-

sek fejlesztésében betöltött szerepét emelte ki. Csatár önkormányzata más pályázati kiírásokban is
sikeres. A Belügyminisztériumtól
elnyert közel 30 millió forintból az
óvoda több mint 100 éves mûemlék épületét újíthatják fel. A Kossuth utca egyik részén a csapadékvíz-elvezetés kiépítésére pedig 40 millió forintot fordíthatnak a
TOP-programból.
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A TERASZHÁZAK ÚJSZERÛSÉGET HOZTAK A VÁROSBA
JÖVÕJÜK ELSÕSORBAN NEM ÉPÍTÉSZETI, HANEM TÁRSADALMI KÉRDÉS

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Mindenki maga alakította ki a
saját részét, vagyis belsõ terét.
Persze a kötelezõ mûszaki elõírásoknak meg kellett felelni, de a falakkal lehetett játszani, és a burkolatot is mindenki saját ízlésének
megfelelõen választhatta ki. Mindez elég nagy szabadságot adott az
akkori tulajdonosoknak. A szövetkezetnek ugyanakkor tárgyalnia
kellett a városi tanáccsal, hogy legyen víz, villany, na és út is a házakhoz. Szóval egy sor hosszú és
bonyolult elõkészítést és adminisztrációt igényelt az egész építési folyamat, ami miatt volt is csúszás. Végül 1978 második felében
már olyan állapotban voltak a lakások, hogy az elsõ lakók beköltözhettek.
Természetesen a teraszházak
dizájnjáról, vagyis küllemérõl is
beszélgettünk Sziver Jánossal, és
a jelen állapotokról is. A házakra
ugyanis ráférne egy kis felújítás.
– A Zalaterv munkatársaként
akkoriban sok helyen jártunk a kollégáimmal, és mindig figyeltük az
aktuális stílusokat. Ehhez hasonló
modern, lapos tetõs, lépcsõzetes
elrendezésû házak már a ’60-as
években is voltak Magyarországon. Zalaegerszegen viszont még
újdonságnak számított. Volt, akinek tetszett, volt, aki furcsállta,
mások meg irigykedtek. Ahogy az
lenni szokott. Aztán pár év múlva
már a szomszédos domboldalakon is megjelentek ehhez hasonló
épületek. Szerintem ezek a teraszházak itt a Göcseji út felett, a mai
napig felhívják magukra a figyelmet. Újszerûséget hoztak a városba. Bár ma már kevésbé látszód-

nak, mint néhány évtizeddel ezelõtt. A zöld utolért minket, mi meg
megöregedtünk – vonta le a kissé
ironikus konklúziót.
A jelen és a jövõ ugyanakkor
némi aggodalomra ad okot. A lakásszövetkezet ugyanis az építkezés befejezését követõen felbomlott, a lakások pedig mind magántulajdonban vannak. Vagyis a fel-

jét egy „kívülálló” szakember?
Nagyjából hasonlóan. Agg Ferenc
Podmaniczky-díjas építész érdeklõdésünkre elmondta: a korszak
egyik legszebb épületei voltak a
teraszházak. Annak ellenére, hogy
nem egyedülálló esetrõl volt szó,
hiszen máshol már korábban is
épültek hasonló stílusú modern
házak a domboldalakon. Itt azon-

Forrás: Fortepan

újítások egyénileg történnek, ha
történnek. Félõ, hogy ez megbontja az egységes stílust. Ennek jelei
már most is látszanak.
Hogy hogyan látja a Lépcsõsor
utcai teraszházak múltját és jövõ-

ban újdonságnak, egyedinek számítottak. Mint ahogyan az ehhez
kapcsolódó szövetkezeti, társasházi forma is az akkori idõben.
Ami a jelent és a jövõt illeti, Agg
Ferenc szerint a házak sorsa nem

építészeti, hanem társadalmi kérdés.
– Sajnos Magyarországon
nincs kultúrája annak, hogy az
ilyen egységes stílusú, homlokzatú, ám különbözõ tulajdonosok által birtokolt házakat, vagy akár
egész utcákat egységesen próbáljanak kezelni, felújítani. A mentalitás nem ilyen. Ezért valóban félõ,
hogy a „kompozíció” megbomlik a
sokféle felújítgatás, toldozgatásfoldozgatás, átfestés, nyílászárócsere során.
Hozzátette: mindez függ az ott
élõk és újonnan beköltözõk anyagi helyzetétõl is. Lehet, hogy valakinek többre futja, másnak meg
kevesebbre, vagy épp semmire.
Zalaegerszegen számos példát
találni erre. Elég, ha csak a páterdombi ONCSA-házakra gondolunk, amik egykoron
szintén egységes képet, sõt utcaképet
mutattak. Ma már viszont kissé „eklektikus” vagy inkább
kaotikus a helyzet.
Az építész szerint
társasházak esetében kevesebb a lehetõség az egyéni „átírásokra”, persze ennek ellenére ott is
születhetnek rossz
megoldások.
A teraszházakra
visszatérve: ha nem
sikerül a tulajdonosoknak közös megoldást találniuk a szükséges felújításokat illetõen, akkor elveszik
az érték.

Forrás: Fortepan

A CSÁCSI KASTÉLYT MEGYEI DÖNTÉSEK
MEGMENTENÉK
Á
PRILISBAN VÁROSI KEZELÉSBE KERÜL

 A csácsi uradalom a 18. században a zalavári apátság birtoka volt, és annak központjában
épült meg 1761-1768 között a
kastély, amelyet az 1768-as megyei jelentés uradalmi kúriaként
említ.
Emeleti falképei valószínûleg
egy idõben készültek a csácsi
templom freskóival, melyek viszont bizonyosan az 1768 utáni
években készültek. A kastély hármas funkciót látott el. Egyrészt a
plébánosnak biztosított lakást, aki
egyszersmind az uradalom jószágkezelõje is volt. Célja volt to-

vábbá, hogy helyszínt biztosítson
az uradalmi „úriszékek” számára.
Harmadrészt pedig vendégház
volt, ahol a megyegyûlések alkalmával a Zalaegerszegre érkezõ
apát és más rendtagok megszállhattak. A kommunista diktatúra
idõszakában, 1950-ben államosították, 1952-tõl 1992-ig a helyi általános iskolának adott otthont,
majd a Magyar–Dán Termelõiskola vette birtokba. A termelõiskolai
alapítvány néhány évvel ezelõtt
befejezte a tevékenységét, hamarosan meg is szûnik, így 2021. áp-

rilis 1-jével az ingatlan a városi önkormányzat kezelésébe kerül viszsza.
Az épület földszintjén volt az
ebédlõ, a konyha, a kamrák és a
cselédszobák; az emeleten két nagyobb és két kisebb szoba, az
északi részen pedig egy hatablakos nagyterem fali festményekkel.
Mögötte tágas kert volt nagy pincével és gazdasági épületekkel.
Az épület állaga rendkívül rossz,
az 1950 utáni átalakítások, befalazások, álmennyezet-kialakítások
stb. hatására szinte alig lehet ráis-

merni az eredeti kinézetére, falfestményei majdnem teljesen
megsemmisültek.
A Modern Városok Program
városrehabilitációs elemének keretében 2019-re sikerült teljesen felújítani az 1750-es, botfai ErdõdyHüvös kastélyt, amely mostanra a
város és a városrész egyik különleges, mûemlékvédelmi szempontból is értékes épülete lett.
A Magyar–Dán Termelõiskola
által elhagyott csácsi kastély épületét meglátogatva Balaicz Zoltán
polgármester elmondta: a tulajdonviszonyok rendezése után
megpróbálkoznak a botfai kastélyhoz hasonlóan a csácsi kastélyépület megmentésével is, hátha
sikerül azt szintén beilleszteni a
Modern Városok Programba, hiszen önerõbõl erre a milliárdos tételt igénylõ értékmentésre és felújításra az önkormányzat képtelen. Ha az elképzelés a következõ
években eredményre vezetne, akkor nem csak egy újabb, 18. századi zalaegerszegi, csácsi értéket
sikerülne felújítani, hanem egyben
új közösségi térhez is jutna a városrész.

A ZALA MEGYEI KÖZGYÛLÉS ELNÖKÉNEK 2021. JANUÁR 28-ÁN HOZOTT DÖNTÉSEIRÕL

 A koronavírus-járvány következtében a 478/2020. (XI. 3.)
számú kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben
képviselõ-testületi és bizottsági
ülések megtartására nincsen
lehetõség, a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdése alapján a
közgyûlés feladat- és hatáskörét a közgyûlés elnöke gyakorolja. A megyei közgyûlés 2021.
január 28-i ülésének megtartására ezért nem kerülhetett sor.

A Zala Megyei Közgyûlés képviselõi és nem képviselõ-bizottsági tagjai részére az elõterjesztések a Szervezeti és Mûködési
Szabályzatban foglaltak alapján
megküldésre kerültek. A korábbi
gyakorlatnak megfelelõen az elõterjesztésekkel kapcsolatban a
képviselõk a közgyûlés elnökének
küldhették meg észrevételeiket,
esetleges módosító indítványaikat.
Nyolc elõterjesztés került
összeállításra, amelyek tekintetében a közgyûlés elnöke meghozta
döntését. Összeállításra került az
elnöki beszámoló; az elnök módosította az önkormányzat 2020. évi
költségvetését, amelynek fõösszege a legutóbbi módosítás óta
14.700 E Ft-tal emelkedett, így
1.082.033 E Ft-ra változott. Elfogadásra került az önkormányzat
2021. évi költségvetése 873.307 E
Ft fõösszeggel, emellett határozat
született arról, hogy az önkormányzatnak a 2022–2024. évekre
adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl
várhatóan nem ered fizetési kötelezettsége.
A továbbiakban elfogadásra
került a Zala Megyei Területfej-

lesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve, és a jelenleg futó foglalkoztatási paktum projekt folytatását célzó
támogatási igény benyújtására vonatkozó felhatalmazás.
Ezt követõen az önkormányzat 2021. évi összesített közbe-

szerzési tervének elfogadására került sor, eleget téve a vonatkozó
jogszabályi elõírásnak, végül a
közgyûlés elnöke elfogadta dr.
Mester László megyei fõjegyzõ tájékoztatóját a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal elõzõ évi tevékenységérõl, elvégzett feladatairól.
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AZ ALVÁSZAVAROKRÓL ÉS A TERÁPIÁRÓL BÚCSÚ NAGY LAJOSTÓL
EDISONNAL KEZDÕDHETETT A KIALVATLANSÁG

 Nem új keletû, hogy a 21. századi ember egyre kevesebbet alszik, a folyamat ugyanis Edisonnal kezdõdött, a villanykörte feltalálásával. Alvászavar lett az eredménye annak, hogy többet vagyunk ébren, melynek okairól, következményeirõl és a megoldást
kínáló alvásterápiáról dr. Szabó József PhD egyetemi adjunktussal, mentális egészségfejlesztõ terapeutával beszélgettünk.
– Antal Lívia –
– Közismert tény, hogy szervezetünknek pihenésre van szüksége, viszont az már kevésbé köztudott, hogy alvás közben olyan speciális folyamatok zajlanak bennünk, amelyek valamilyen relaxált
állapottal, bármilyen aktív vagy
passzív pihenéssel nem válthatók
ki. Ezért jelent mindenképpen

alatt végeztek egy kutatást Görögországban. A nagy mintavétellel
elvégzett vizsgálatban a résztvevõk 37 százaléka bizonyult alvászavarosnak. A Covid magával hozta az aggódást. A megfertõzõdéstõl való félelem, a fertõzés tudata,
hozzátartozónk megbetegedése
egyaránt tartós stresszhatást
eredményezhet. Már cikkeznek arról is, hogy a Covid-vírus biológiai

alatt visszaalszik. Ha ez nem így
történik, akkor senki ne szenvedjen 20–30 percnél tovább. Ki kell
kelni az ágyból és végezni valamilyen csendes tevékenységet, amivel nem zavarjuk családtagjainkat.
Ha nem tudunk rendesen aludni
éjszaka, akkor is keljünk fel a szokott idõben. Lehet, hogy nehezebb
lesz a nap, de az este meghozza a
kellõ álmosságot. Ha meg végképp nem megy az alvás, segítségünkre lehet a melatonin mesterséges változata, amely tabletta
formájában bevihetõ a szervezetbe. Hangsúlyoznám, ez nem egy
altatószer, hanem sima álmosságtabletta, ami recept nélkül kapható. Nem okoz függõséget, nem kell
tartanunk a rászokás veszélyétõl
sem, ellenben a sûrûn reklámozott
gyógynövényalapú készítményekkel, amelyek bár kevésbé toxikusak, mint a klasszikus szerek, de
nyugtatóként viselkednek. De minden ilyen szerre igaz, hogy utolsóként válasszuk. A triptofán segítheti a normál alvást, ezért fogyaszszunk olyan élelmiszereket, melyek tartalmazzák ezt: tejtermékeket, tengeri halakat, datolyát,
banánt és avokádót.

ELADÓ LAKÁS!
problémát az, ha valaki alvászavarban szenved. Rövid távú hatásai között említhetjük az örökös fáradtságot, a kialvatlanságot, az ingerlékenységet és a koncentrációs nehézségeket, amelyek már
néhány kialvatlan éjszaka után jelentkeznek. Hosszú távú következményként pszichés és testi
megbetegedések lépnek fel, amelyek a stresszel függnek össze.
Depresszió, szorongásos zavarok
alakulhatnak ki, de táptalaja a
pszichoszomatikus betegségeknek is, amelyek a test és a lélek
közti egyensúly felborulására vezethetõk vissza.
– Az alvásproblémát kizárólag a modern kornak köszönhetjük?
– A 21. századra az emberiség
valóban eljutott oda, hogy keveset
alszik. Ha történetiségét nézzük,
Edisonig nyúlhatunk vissza, aki felfedezte a villanykörtét. Amikor elterjedt, gyakorlatilag az egész modern világ elkezdett néhány órával
kevesebbet aludni. Ehhez jött a televízió, majd az a sok digitális eszköz, amit napjainkban használunk:
a számítógép, az okostelefon illetve a játékkonzolok. Mindez azt
eredményezte, hogy egyre többen
szenvednek alvásproblémában.
– Mirõl árulkodik a statisztika?
– Amikor elkezdtem alvásterápiával foglalkozni 16–17 évvel ezelõtt, akkor azt mondták, hogy az
emberiség mintegy 10 százaléka
küzd alvásproblémával, és 20 százaléka él át élete folyamán olyan
idõszakot, amikor tartósan rosszul
alszik. Ma a szakirodalom ennek a
duplájáról számol be.
– A rossz alvásban mennyire
játszanak szerepet gondjaink,
félelmeink, amelyhez hozzátársult most a Covid is.
– A koronavírus-járvány elsõ
hullámában, a korlátozások ideje

úton beleavatkozik a szervezet
melatonin-háztartásába. Az agyi
ingerületátvivõ hormon sok minden más mellett az alvás-ébrenlét
ciklusunkat is szabályozza. Tehát
nemcsak a napi gondjaink, de a
Covid is befolyásolja alvásunk minõségét. Ezt igazolta az is, hogy
már az elsõ hullámban világméretekben sokkal többen kerestek rá
a Google-ban az alvászavar szóra. A melatonin termelõdését a
napfény, elsõsorban a délelõtti,
szabályozza. Az alvásproblémák
jelentõs része tehát a fényviszonyokkal függ össze. Ezért érintettebbek a váltott mûszakban vagy
csak a délelõtt dolgozók.
– Hogyan segít az alvásterápia?
Az alvászavar leküzdésében
nagyon fontos szerepe van a fényterápiának, ami egy nagyon régóta
ismert és bizonyítottan hatékony
gyógymód. A kezelés a napfényt
utánzó speciális lámpával történik,
ami az alvás-ébrenlét ciklus fenntartásához szükséges délelõtti természetes fényt imitálja. Én a felkelés utáni használatot szoktam javasolni. A lámpába szükségtelen
belebámulni, elég, ha közelünkben van, miközben lehet kávét inni, e-mailekre válaszolni. Kedvezõ
hatása hamar jelentkezik, pácienseim arról számolnak be, hogy
délelõttjeik energikusabban, aktívabban telnek el, estére pedig elálmosodnak. Az alvásvizsgáló készüléket is ki szoktam adni pácienseimnek, mert a kapott adatokból
az alvás minõsége és mennyisége
mellett azokra az élettani folyamatokra is fény derül, amelyek esetlegesen gátjai lehetnek a nyugodt
alvásnak.
– Egyébiránt mindenkivel
elõfordul, hogy idõ elõtt felébred, és nem tud visszaaludni.
Valóban, de hozzátenném, egy
egészséges alvású ember öt perc

Zalaegerszegen, kertvárosi, 54
nm-es, 2 szobás, 2. emeleti, erkélyes, felújított lakás eladó.
Bolt, iskola, óvoda, buszmegálló, orvosi rendelõ, gyógyszertár
„karnyújtásnyira”.
Ár: 16,6 M Ft.
Érdeklõdni: 30/975-1500.

A VÁLICKA CITERAZENEKAR ALAPÍTÓJÁTÓL

 Életének 82. évében elhunyt Nagy Lajos, a botfai Válicka Citerazenekar alapítója, a helyi citerás mozgalom elindítója, évtizedeken át a botfai kulturális és közösségi élet kimagasló személyisége, több helytörténeti kiadvány szerzõje. Munkássága révén országos, sõt határon túli ismertséget szerezett a kis zalai falunak
(településrésznek), megmentett és továbbörökített a szülõföldje
kultúrájából, történelmébõl egy jelentõs szeletet.
– b. k. –
Nagy Lajos 1939. november
16-án született Botfán, és egész
élete során itteni lakos volt. Kevesen tudták róla, hogy 7 éves korában skarlátból visszamaradt szövõdményként szívbillentyû-károsodást szenvedett. Ez az elváltozás
egész életére rányomta bélyegét,
korlátozta tevékenységét, meghatározta pályaválasztását. Többek
között ez hozta az olvasás szeretetét és az irodalmi elkötelezõdését,
mely arra indította, hogy 1963-ban
a botfai kulturális élet élére álljon.
Elõször színjátszó kört szervezett,
ahol az általa feldolgozott mûveket
(Egri csillagok, Dózsa-féle parasztfelkelés) mutatták be a helyi fiatalok. Verseket és a családja életét
taglaló kisebb mûveket is írt. A közösségi ház gondnokaként a kulturális élet kimagasló szervezõje
volt. De a legmeghatározóbb ág,
melyhez nevét mindenki kapcsolja,
az 1976-ban általa indított citeracsoport. Õ maga is autodidakta
módon tanulta a hangszeres zenét
László Imréné, Panni néni biztatására, aki helyi népdalénekkel szerzett hírnevet Botfának. Elõször
Panni néni kísérõje volt a néhány
tagú zenekar, majd egyre bõvült a
tagság, a repertoár, a fellépési lehetõségek sora határon innen és
túl. Mára közel 150 egykori és jelenlegi tag kötõdött az egyesülethez, a zeneszeretet és a hagyo-

mányápolás révén. A citerazenekar megalakulásától fogva ötévente évfordulós megemlékezéseket,
népzenei találkozókat szervezett.
Az idei, 45 éves évfordulót sajnos
az alapító nélkül ünnepelhetik. A
stafétát kisebbik lánya, Nagy Katalin viszi tovább, aki 1993 óta a zenekar vezetõje.

Nagy Lajos

Nagy Lajos több elismerést kapott munkáságáért. Így 1979-ben
közmûvelõdésben végzett kiváló
munkájáért kitüntetést, 1998-ban
Zalaegerszegért díjat a sokoldalú
népmûvelõi
tevékenységéért,
mellyel Botfa lakói számára szervezte a közösségi életet, a citerazenekar megalapításával, vezetésével, sikeres fellépésekkel hozzájárult a város hírnevének öregbítéséhez, 2011-ben Közösségért

A KITÜNTETETT MÛVELÕDÉSSZERVEZÕ
A BARÁTSÁGOK SZABADIDÕBEN KÖTTETNEK

 A magyar kultúra napja alkalmából a közmûvelõdés ágazatból
Léder Anita mûvelõdésszervezõt ismerték el kitüntetéssel. Az
idáig vezetõ útról beszélgettünk.
– Bánfi Kati –

ellenére sem sikerült bejutni a pécsi szakra. Munkát kellett keresTöbbféle kézmûveság felé is nem, így lettem elõször képesítés
hajlott, a sorból kiemelkedik a tex- nélküli óvónõ, majd Teskándon
tilmûvesség. Rajztanárnak ké- napközis nevelõ. Aztán nyílt az
szült, de érdeklõdik a pszichológia
iránt is. Foglalkozik lakberendezéssel. Nyíltak elõtte más kapuk,
alternatív utak, mégis maradt a
közmûvelõdésben, ahol 1986 óta
tevékenykedik. S bármilyen hihetetlen számára, a zalaegerszegi
kollégák között most õ a rangidõs.
Meglepõdve és örömmel fogadta
az elismerést.
– Negyedik osztályos voltam,
amikor vidékrõl beköltöztünk Zalaegerszegre és a Kilián- (ma Liszt-)
iskolában zene tagozatos lettem.
Ez az iskola és az akkori pedagógusok nagyon meghatározóak voltak a továbbiakban. Azt hiszem,
ezt minden „zeneis” elmondhatja
Léder Anita
magáról. Ott megtanultuk, hogyan
álljunk ki mások elé, és hogyan Apáczai ÁMK, ott lettem napközis
vállaljunk felelõsséget magunkért tanár a népmûvelõk melletti teremés a közösségért. A képzõmûvé- ben. Átjárogattam, én is részt vetszet iránt is mindig érdeklõdtem, tem a szervezésben, a kézmûvesszakkörös voltam a Kiliánban és programokban. Aztán lett egy pokésõbb a Zrínyiben is. Imádtam a zíció, és hivatalosan is én lettem a
technikaórákat, a mai napig hasz- szervezõ. Meg a mozis. Mert annosítom, amiket ott tanultam. Min- nak idején hétfõn és pénteken esdig is kétkezi ember voltam. Ké- te vetítés volt nálunk. Elõfordult az
sõbb a szövés iránt kezdtem ér- is, hogy negyedóra késéssel
deklõdni, akkor még nem volt a ugyanaz film ment, mint az Ady
képzésnek olyan rendszere, mint moziban. Volt futkosás a tekermost, magamtól kellett rájönnöm a csekkel, meg izgalom, hogy átérfortélyokra.
jen idõben. Telt házas elõadások
– Hogyan kerültél a közmûve- voltak. Közben persze elvégeztem
lõdésbe?
a szükséges iskolákat is, meg
– Rajztanár szerettem volna egyéb képzéseket, ami érdekelt és
lenni, ám többszöri próbálkozás kapcsolódott a munkámhoz, vala-

mint a kézmûvességhez. Szinte
egész életemben tanultam valamit. Így lettem szövõszakkör vezetõ, patchwork-készítõ, népijátékés kismesterség-oktató, csipkekészítõ, szakoktató, de tanultam virágkötészetet, és szakképzett lakberendezõ is vagyok.
– Nívós intézménybe, kiváló
kollégák mellé kerültél.
– Tartalmas és színes kulturális
élet volt az Apáczaiban, amíg óvoda és iskolák is mûködtek a házban. Olyan összetartás jellemezte
a mindennapokat, amit tanítani
sem lehet. Nagyon fájdalmas volt
látni mindennek a leépülését is.
Kelemen Gyula volt az egyik kollégám, aki alapító és oszlopos tag
volt az ÁMK-ban, és nála kreatívabb emberrel nem találkoztam
ezen a területen a pályám során,
azóta sem. Nagyon jó volt vele és
egykori kolléganõmmel, Andris
Csillával dolgozni. Rengeteg programot szerveztünk, amibõl kiemelkednek a gyerektáborok. Volt, amit
azért kellett szervezni, mert a gyerekekbõl lett fiatalok is vissza akartak jönni hozzánk. A mostani korlátozások idején megrázó látni,
ahogy nem tudnak építkezni ezek
a kapcsolatok, közösségek, nincsenek meg hozzá a közös élmények. A középiskolásoknak majdnem egy éve nincs már iskola, ami
elég stresszes helyzet. De a barátságokhoz egyébként sem lenne
elég a fizikaóra, azok nem délelõtt
a suliban születnek, hanem a szabadidõs programokban. Ezek hiánya mély mentális nyomot hagyhat.
– Sok év Apáczai után jött a
következõ állomás, Andráshida.
– Az évszámokra nem emlék-

Civil Diplomát, a citerazenekar létrehozásáért. Gyûjtötte a helybeli
népdalokat, 13 órányi CD-kiadása
van az egyesületnek. De Nagy Lajos nemcsak szülõföldje népzenei
kincsére ügyelt, hanem egyéb kultúrtörténeti dolgokra is. Több évtizedes kutatómunkájának köszönhetõ számos helytörténeti kiadványa, így a botfai uradalmi életrõl, a
helyi templom történetérõl, a botfai
határnevekrõl, a helyi marhapásztor-hagyományokról írt könyvet, illetve a citera hangszer múltjáról,
elterjedésérõl és kiemelten az ehhez köthetõ helyi vonatkozásokról.
De közremûködésével kerültek
nyilvántartásba a falu határában
lévõ keresztek és szobrok, illetve
ezek felújításában is közremûködött. Hegyi pincéjében jelentõs
gyûjteményt hozott létre, tervezte,
hogy múzeum szintjén mûködjön
az. Saját udvarukban aratóeszközökbõl bemutatót tartottak, aratási
szokásokat elevenítettek fel. Nevéhez köthetõ több hagyománnyá
lett kulturális program a településrészen. Vége-hossza nem lenne
annak a lelkes és lelkiismeretes
közmûvelõdési munka felsorolásának, mellyel õ jellemezhetõ.
52 évig tartó boldog házasságából 2 lánya született és négy
unokával gazdagodott az évek során a család, miközben a családfõ
betegsége és az ebbõl adódó életveszély folyamatosan jelen volt a
mindennapokban. Isteni kegyelem
volt, hogy ilyen egészségi állapotban ennyi évet megélhetett. A
hangsúlyt az általa megvalósítható
teendõkre tette, egész lényével
nevelt, tanított, múltat, jelent, jövõt
ápolt, jobbított. Jókait idézve
vallotta:, „áldott legyen a láng,
mely utamra világított”.

szem pontosan, de amikor a peremkerületek mûvelõdési házait
összevonták, egyre többször kellett megfordulnom Andráshidán is.
Eleinte ingáztam, aztán egyszer
csak lett ott asztalom, meg irodám.
Kicsit furcsa volt eleinte ez a helyzet, mert el kellett ott fogadtatnom
magam, megismerni az ottani embereket, mentalitást, érdeklõdést.
De végül is a jól bejáratott dolgokat vittem tovább. Nagy örömömre
sok értelmiségi nyugdíjas él ott,
gazdag intellektussal. Mindig kopogtatnak, mondják az ötleteket,
én pedig segítek megvalósítani.
Nagyon megszerettem azt a helyet.
– Tervek?
– A jelenlegi helyzetben bezárkóztak az emberek, kezdenek
szétforgácsolódni a közösségek,
vagy ahogy szokás nevezni, a civil
csoportok, amibõl Andráshidán
hat van. Õk nagy lelkesedéssel
vették birtokba a volt óvoda megüresedett épületét, építgették,
szépítgették, értékes tartalommal
töltötték meg, és létrehozták az
Andráshidai Közösségi Házat. A
mostani idõszak embert és közösséget próbáló. Reméljük, minél
elõbb vége lesz, és újra elkezdõdhet az élet minden területen.

ÖNKÉNTESEKET
KERESNEK!
A DélUtán
telefonos
lelkisegély-szolgálat

ÖNKÉNTESEKET
KERES,
akik vállalják az ingyenes kötelezõ képzést, és havi 8 óra otthonról végezhetõ – nem fizetett – esti elfoglaltságot.
Jelentkezés életrajzzal és
motivációs levéllel legkésõbb
március 15-ig.
info@delutan .hu
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A RÉGÉSZETI LELETEKTÕL AZ ERIKÁIG
VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSON A LEGÚJABB TÁRGYAK

 Az elmúlt években a magyar kultúra napja alkalmából a Göcseji Múzeum munkatársai rövid elõadások keretében számoltak be
a közönségnek elõzõ évi kutatásaikról, illetve a kutatások eredményeirõl.
2021-ben a Covid-világjárvány
nem tette lehetõvé az intézmény
számára, hogy megrendezzék a
kultúra napi konferenciát. Annak
ellenére, hogy lassan egy éve bezárt a múzeum, a színfalak mögött
azért intenzíven folytatódott a
munka. Ennek eredményeit egy
virtuális kiállításon tekinthetik meg
a múzeumbarátok – tájékoztatott
Szényi Krisztina sajtóreferens.
A gyûjtõtevékenység a múzeum legfõbb feladatai közé tartozik, forrásait régészeti feltárások,

célzott vagy alkalmi vásárlások,
ajándékozások egyaránt képezhetik. A kiállítás az elõzõ év legfontosabb szerzeményeit és a hozzájuk
fûzõdõ rövid történeteket, leírásokat tartalmazza. A most bemutatott, különbözõ méretû, korú, stílusú emlékek a múzeumi munka változatosságát is illusztrálják. A
„Gyûjteményeink gyöngyszemei
2020” címû virtuális kiállítás (mely
a múzeum Facebook-oldalán található linkrõl érhetõ el) a képzõmûvészeti, a történeti, a régészeti és

a néprajzi gyûjtemény legújabb
darabjait tárja a közönség elé. De
a skanzenben lévõ Hencz-malom
felújításáról is találnak érdekességeket a „látogatók”.
A képzõmûvészeti gyûjteményt
gyarapítja többek között idõsebb
Frimmel Gyula (1894–1979) zalaegerszegi tanító, festõmûvész
egyik olajfestménye, mely Izsák
Gyula korabeli fotója alapján készült. A Hébérezõ címû képen egy
jellegzetes zalai szõlõsgazda figuráját festette meg az alkotó. A korábbi tulajdonosa értéktelennek találta a festményt, ezért kidobásra
szánta; a „megmentõ” a hulladékból emelte ki a festményt és ajánlotta fel a múzeumnak megvételre.

A régészeti gyûjtemény is izgalmas leletekkel gyarapodott. A
tesztpálya területérõl elõkerült, Zalaegerszegi Vénusz névre keresztelt 6500 éves nõi idol, tavaly országos sajtóvisszhangra talált.
Kevesebb szó esett viszont arról
az agancsból készült, kelta korból

származó dobókockáról, melyre
Nemesrádó mellett bukkantak rá a
múzeum régészei. Azt, hogy milyen játékhoz használták õket,
nem tudni pontosan. Léteznek
olyan elképzelések is, hogy a kockákat jósláshoz is használhatták.
A kelták játékszenvedélyérõl a ró-

mai történetíró, Tacitus is megemlékezett Germania címû munkájában. Eszerint a kelta férfiak olyan
szenvedélyesen kockáztak, hogy
akár a személyes szabadságukat
is képesek voltak eljátszani.
Az újabb kori emlékek egyik
népszerû darabja a történeti gyûjteménybe került, mechanikus
szerkezetû, Erika márkájú írógép,
melyet a Német Demokratikus
Köztársaságban gyártottak. Nevét
a drezdai írógépgyáros, Bruno
Naumann unokájáról kapta. Ezen
a néven 1910-tõl gyártottak hordozható írógépeket. 1945 után a
Siedel és Naumann cég gyára az
NDK-ba került és államosították,
de az Erika márkanév megmaradt.
A tárgy érdekessége, hogy nem
most került a múzeum birtokába,
azonban mostanra vált történeti
értékké. Az írógépet a Göcseji Múzeum vásárolta még az 1980-as
évek elején, ráadásul épp a történeti osztályon használták egészen
addig, míg át nem tértek a számítógép-használatra.

RETRÓ HÍRADÁS A GIMISEKRÕL MINÕSÍTETT KÖNYVTÁR CÍMET KAPTAK
INTERNETES FÉLÉVI KIÁLLÍTÁS AZ ADY-BAN

(Folytatás az 1. oldalról.)
A tanárokból viszont egy pillanat
alatt médiajelenség lehet, ha nem
elég óvatosak (lásd vasalódeszkás
tesitanár), így nagyon meg kell
gondolni, hogy mit és milyen formában tárunk a közönség elé. A méltán népszerû egykori híradós, Kovács P. József azonban jó választásnak tûnt a mostani kiállításhoz,
így egy retró híradós tudósítás mutatja be a gyerekek munkáit.
A tanár azért azt is hozzátette:
nem állítja, hogy a diákok értik ezt
a poént, hiszen õk már nem látták
a régi Híradót, nem ismerik ennek
hangulatát. Azt azért sajnálja kicsit, hogy még csak azt sem kérdezte meg senki, hogy ki az a bácsi, aki a híreket olvassa. Rendes
iskolai körülmények között elmélyültebben lehetne beszélgetni
ezekrõl a dolgokról, a digitális oktatás keretei nem mindig adnak
ilyesmire lehetõséget. Monok Balázs azt reméli, hogy ha a médiakultúra tananyagban a híradás témaköréhez érkeznek, akkor nagyobb haszna lesz a videóklipnek,
annál is inkább, mert a film összeállítása a rengeteg vágás miatt –
hiszen minél többet szeretett volna
megmutatni a gyerekek munkáiból
– egyáltalán nem volt könnyû feladat.

– pet –

A Híradó persze minden lényeges információt tartalmaz.
Vagyis, hogy az Ady-iskola legifjabb gimnazistái az ábrázoló geometriával, egyszerûbb csendéletekkel, illetve állat- és növénytanulmányokkal foglalkoztak az elõzõ félévben. A 10. évfolyamosok
már az emberi fej anatómiáját is
megismerték. Nemcsak síkbéli tanulmányokat folytattak, hanem a
térábrázolás is megjelent. Az otthoni tanulás miatt ehhez gyakran
a konyhából vettek alapanyagot

(fejek készültek krumpliból, de sóból és lisztbõl is). A felsõbb évfolyamosok pedig már szabadabb
képalkotási módszerekkel is kísérletezhettek. Például hétköznapi tárgyakat helyeztek új kontextusba, de volt, aki tárgytervezéssel is foglalkozott.
A Híradó szokás szerint idõjárás-jelentéssel zárult. (Ha már
amúgy is a megszokottól erõsen
eltérõ tanév az idei, akkor a virtuális kiállítás is kerüljön új kontextusba.)

TRADÍCIÓ ÉS MODERN TÖMBSZERÛSÉG
KÖTET NÉMETH JÁNOS KISPLASZTIKÁIRÓL
 A magyar kultúra napja alkalmából mutatták be azt az új albumot, mely Németh János
Kossuth-díjas keramikusmûvész munkásságáról készült.
Ezúttal kisplasztikáinak világába tehetünk egy látogatást. A
„Megformálta a föld porából”
címû kötet egy TOP-pályázatnak köszönhetõen, az önkormányzat kiadásában készülhetett el.

letõen; ezért is fogalmazódott meg
A mûvészettörténész szerint
néhány évvel ezelõtt, hogy kis- Németh János munkásságát nem
plasztikáit is jó volna kötetbe ren- egyszerû besorolni valamilyen ka-

– pP –
Szinte hihetetlen, de Németh
János 87. életévébe lépett. Ez
azonban nem akadályozza a munkavégzésben. Rengeteg a dolga,
sok új ötlete van és folyamatosan
alkot – hangzott el a Díszteremben
rendezett kötetbemutatón. A mostani kiadvány nem elõzmények
nélküli, hiszen köztéri alkotásairól,
majd korsóiról és butéliáiról már
születtek hasonló színes albumok.
Feltérképezésre váró terület
még így is maradt az életmûvet il-

KITÜNTETÉS A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRNAK

 A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár elnyerte a Minõsített Könyvtár címet. A cím átadására január 22-én, vagyis a
magyar kultúra napján került
sor. A járvány miatt azonban
csak az EMMI által szervezett
online ünnepség keretében lehetett nyomon követni az eseményt – tájékoztatta lapunkat
Tóth Renáta igazgatóhelyettes.

dezni – mondta dr. Kostyál László
mûvészettörténész, a könyv szerkesztõje az eseményen. Õ jegyzi
az albumhoz íródott tanulmányt is,
melyben a kisplasztikák tematikájára helyezi a hangsúlyt.

tegóriába, hiszen úgy szobrász,
hogy közben fazekas, és úgy népmûvész, hogy közben iparmûvész
is. Plasztikai világa egyszerre követi a tradíciót és a modern, tömbszerû építkezési technikákat. Kisplasz-

A díjat dr. Kásler Miklós miniszter adományozta az intézménynek.
Az oklevél szövege szerint a zalaegerszegi megyei könyvtár a TQMszemléletû minõségmenedzsment
eszközeinek és módszereinek kiemelkedõ színvonalú alkalmazásáért kapta az elismerést. A Minõsített Könyvtár címet 2021–2025
között jogosultak használni.
A díjazottat levélben üdvözölte
Fekete Péter kultúráért felelõs államtitkár is, aki úgy fogalmazott:
ezekben a nehéz idõkben bebizonyosodott, hogy a kultúrának nem
csupán szórakoztató, de léleknemesítõ, gyógyító, a nehézségeken
átsegítõ szerepe is van az emberek életében. A könyvtár helytállt a
nehéz idõkben, és a kimagasló
szakmai munka mellett képesek
voltak olyan hozzáadott értéket is

tikái tematikailag öt nagy csoportra
oszthatók, ezek alkotják a könyv
egyes fejezeteit. Az állatábrázolások, a szakrális figurák, a mitológia
és a pogány hitvilág szimbólumai,
valamint a férfiakról és nõkrõl (aszszonyokról) készült mûvei jól elkülöníthetõ csoportokba rendezik
szobrait. Az ötödik téma pedig nem
más, mint a legkorábbi idõszak,
amit a mûvészettörténész az útkeresés fázisának nevez. Persze már
a korai alkotásain is megfigyelhetõ
a Németh Jánosra jellemzõ tömegalkotási technika, ám az 1950-es
évek végén készült szobrait még
klasszikus arányrendszerrel mintázta. Ezeken nagyobb szerepet
kapnak a mozdulatok. De a színek
is eltérnek még a késõbbi munkák
terrakotta világától.
A kötetben több mint száz fotó
mutatja be a kisplasztikák sokféleségét és jellegzetességeit, csakúgy, mint a rájuk jellemzõ játékosságot, népies pajzánságot vagy
épp a filozofikus megközelítést. A
mûvekrõl Zóka Gyula készítette el
a fotókat, és õ volt a könyv képszerkesztõje is.
Németh János a kötet megjelenése kapcsán úgy fogalmazott:
csak teszem a dolgom. Leegyszerûsítve és újragondolva azt a formavilágot, ami a göcseji földbõl és
az õsi fazekasságból fakad.

felmutatni, melyek jövõformáló
erõvel bírnak.
A Könyvtári Intézet honlapján
található leírás szerint a teljes körû minõségirányítás, a Total
Quality Management (TQM) kialakulásának története az 1920-as
években egyrészt Japán néhány
gyárában, másrészt az Egyesült
Államok Haditengerészetének Repüléstechnikai Parancsnokságán
kezdõdött különbözõ szervezési,
hatékonysági munkálatokkal. A

1993-ban Nagy-Britanniában is. A
könyvtári minõségügy hazai kialakításában jelentõs szerepe volt a
Könyvtári és Informatikai Kamarának (KIK). A KIK 1990-ben történt
megalakulása óta fontos céljának
tartotta, hogy a könyvtárak meghatározó intézmények legyenek a társadalom életében, és új szerepben
jelenjenek meg a társadalmi, gazdasági, politikai térben. Ehhez szükség
volt a könyvtárak szervezetének,
irányításának, társadalmi kapcsola-

kezdeti lépések akkor váltak egy
késõbbi minõségi szemlélet, a
TQM-filozófia alapjává – a vevõ és
a termék közötti kapcsolat újfajta
megközelítésének kiindulópontjává –, amikor az elkötelezett szakemberek felismerték, hogy ez a filozófia minden szektorra kiterjeszthetõ és a haszna visszahat az
egész társadalomra. A TQM az
ipari területrõl elég hamar megjelent a közszolgálatban, az oktatásban és az információs ágazatban.
A TQM-et a könyvtári és információs szektorban az 1990-es évektõl
már az Egyesült Államokban és
Nagy-Britanniában is oktatták, az
egyetemeken folyó menedzsmentképzés keretében. A könyvtári világban 1990-ben vezették be a TQM-et
az Egyesült Államokban, majd

tainak, azaz szerepének a megújítására. A kilencvenes évektõl napjainkig számos tréninget, továbbképzést szerveztek a könyvtárak számára a TQM szellemiségében, a
2000-es évek elejétõl pedig akkreditált képzések zajlanak. Ezeken többek között a minõségmenedzsment
általános kérdéseit, a TQM alapelveit és eszközeit, valamint a változások hatékony menedzselésének és
a stratégiai tervezésnek a lehetõségeit járják körül.
A 2011 óta létezõ „Minõsített
Könyvtár cím” pályázat célja többek között az, hogy a könyvtárak a
TQM irányítási rendszert beépítsék a mindennapi tevékenységeikbe, és legfõképpen a partnerközpontúság által jobb pozíciókat érjenek el a társadalomban.

KÖNYVTÁRI KATALÓGUS
TELEFONOS APPLIKÁCIÓN
 A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár katalógusa elérhetõvé vált telefonos applikáció segítségével is – tájékoztatott a könyvtár vezetése.
A Google Play-en keresztül letölthetõ applikáció mobil eszközökön is lehetõvé teszi a katalógusban való keresést. Ez a funkció mindenki számára elérhetõ, a beiratkozott olvasók pedig bejelentkezés után a webes felületen megismert funkciókat is igénybe vehetik. Így telefonon is lehetõség lesz az olvasói állapot megtekintésére, hosszabbításra, elõjegyzésre és foglalásra.
További információk a fejlesztõ ismertetõjében olvashatók.
https://textlib.hu/app/
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Városháza
FELHÍVÁS
A zalaegerszegi piac és vásárcsarnok területén korlátozott számban

ÁRUSÍTÓHELYEK KIADÓK.
Érdeklõdni: +36-20/263-6570

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HÁZIORVOSI

KÖRZET ELLÁTÁSÁRA

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a zalaegerszegi II. számú háziorvosi körzet ellátására NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT ÍR KI az alábbiak szerint.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ÉS
A DÍSZKIVILÁGÍTÁS KIÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a helyi építészeti értékek
valamint a városközpontban mûemléki környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket képviselõ építmények megóvásának, fennmaradásának, megõrzésének elõsegítése, valamint a helyi
védelemben részesült építészeti értékek, az országos védelem alatt álló értékek és egyéb mûvészeti értékek díszkivilágításának megvalósítása érdekében, vissza nem térítendõ támogatásra és kamatmentes kölcsönre.
A PÁLYÁZAT JELLEGE:
1.) A pályázat nyilvános, a településkép védelmérõl szóló 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelettel (továbbiakban: rendelet) védetté nyilvánított, valamint a hatályos rendezési terven Zalaegerszeg
városközpontjában jelölt mûemléki környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket képviselõ építmények tulajdonosai, kezelõi, használói pályázhatnak az épületek, építmények felújítására.
Pályázni annak az összegnek a mértékéig lehet, amely a védetté nyilvánítás miatt következik be.
2.) A díszkivilágítás kiépítésének támogatására a rendelet 1. számú mellékletében szereplõ védetté
nyilvánított építészeti érték, és egyéb mûvészeti érték tulajdonosai, kezelõi, használói pályázhatnak. A pályázatban a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az üzemeltetést a kiépítés után saját
költségén biztosítja.
A TÁMOGATÁS FAJTÁI:
I. Védett épület felújítására nyújtható támogatás:
1. Az épített környezet helyi védelmében részesülõ objektumok, valamint a városközpontban mûemléki környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket képviselõ építmények esetében a teljes felújítás költségének max. 25%-áig vissza nem térítendõ támogatás nyújtható az erre a célra létrehozott
pénzügyi támogatási alapból.
2. Az épített környezet helyi védelmében részesülõ objektumok, valamint a városközpontban mûemléki környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket képviselõ építmények esetében kamatmentes
kölcsön nyújtható a teljes felújítási költség max. 40%-áig, az erre a célra létrehozott pénzügyi támogatási alapból, amely jelzálogként az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezésre kerül.
3. Az 1. és 2. pontban meghatározott támogatás együttesen is kérhetõ. A támogatás együttes összege egy évben legfeljebb az erre a célra létrehozott alapban rendelkezésre álló összeg 80%-a lehet.

Pályázatot meghirdetõ szerv:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17–19.
Tel.: 92/502-100
Meghirdetett munkahely és beosztás: háziorvos (zalaegerszegi II. számú háziorvosi körzet, a körzet
ellátotti létszáma: 2.880 fõ).
Pályázati feltételek:
• az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról
szóló 313/2011. (XII. 23.) korm.rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM-rendeletben elõírt képesítési elõírásoknak való megfelelés,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen elõélet,
• magyar orvosi kamarai tagság,
• orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.
A pályázathoz csatolni kell:
• a végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát,
• részletes szakmai önéletrajzot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• az egészségügyi alkalmassági igazolását,
• a magyar orvosi kamarai tagság igazolását,
• a háziorvosi körzet ellátásának módjáról (önállóan, alkalmazottként) szóló nyilatkozatot,
• amennyiben a háziorvosi tevékenységet önállóan, vállalkozási formában kívánja ellátni, abban az
esetben a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolatát (társas vállalkozás esetén alapító
okirat/alapszabály vagy a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételrõl szóló dokumentum másolata),
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
• hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban részt vevõk a pályázati anyagot megismerhetik,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak
nyilvános tárgyalásához.
A tevékenység kezdete: 2021. május 1.
A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez kell benyújtani.

BENYÚJTÁSI HATÁRIDÕ:
2021. FEBRUÁR 12.
Részletes információ kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán (Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos utca 17–19., Tel.:502-100/212 mellék).

II. Díszkivilágítás kiépítésére nyújtható támogatás:
Helyi védelemben részesülõ objektumok esetén kamatmentes kölcsön nyújtható a teljes kiépítési
költség max. 40%-áig az erre a célra létrehozott pénzügyi támogatási alapból, amely jelzálogként
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül.

A pályázatokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. március 11-i ülésén dönt.
A részletes pályázati felhívás megtalálható www.zalaegerszeg.hu honlapon.

A védetté nem nyilvánított, de városi értéket képviselõ épületek-építmények, mûtárgyak díszkivilágításának kiépítésére támogatás legfeljebb a kiépítési költség 20%-áig terjedõ kamatmentes kölcsön formában, a fõépítész támogató véleménye után, a Mûszaki Bizottság egyedi döntése alapján adható.
A támogatások együttes összege egy évben nem haladhatja meg az alapban rendelkezésre álló
összeg 20%-át.

ÚJ HELYEN AZ ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS KÖZLEMÉNY

Nem adható támogatás, ha az objektummal összefüggésben engedély nélkül vagy engedélytõl eltérõen, illetve szabálytalanul végeztek építési munkát.
A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
Az alapból nyújtandó támogatás csak a településképi rendelet 1. számú mellékletében szereplõ védetté nyilvánított értékek, valamint a városközpontban mûemléki környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket képviselõ építmények felújítására adható.
A felújítási támogatások odaítélésekor elõnyben kell részesíteni a városközpontban elhelyezkedõ
védett objektumokat.
Csak azok a pályázatok részesíthetõk támogatásban, amelyeket a munkák megkezdése elõtt nyújtottak be, és a felújítás költsége részletes alátámasztással (terv, költségvetés, mûszaki leírás) hitelt érdemlõen igazolható.
A pályázó vállalja, hogy a benyújtott költségvetés reális adatokat tartalmaz, és az alkalmazott mûszaki megoldás a lehetõ legtakarékosabb módon került kiválasztásra, összhangban a rendeletben elõírt követelményekkel.
Megkezdett épületfelújításra, díszkivilágítás-kiépítésre utólagos igénylés szerint támogatás csak a
közgyûlés egyedi jóváhagyásával nyújtható.
A pályázó vállalja, hogy felhalmozási célú pénzeszköz átadásáról megállapodást köt az Önkormányzattal, ennek aláírását követõen lehet a munkákat elkezdeni. Kiutalásra teljesítményarányosan a kifizetett számlák alapján kerül sor, a feladat elvégzésérõl benyújtott számlamásolat rendelkezésre bocsátását követõen.
A PÁLYÁZAT TARTALMA:
• kérelem a pályázó adataival (név, lakcím, telefonszám),
• építési engedélyezési terv a felújítás mûszaki leírásával, építési engedély határozat, vagy ha nem
kell, felújítási terv és mûszaki leírás,
• bekerülési költségek: kivitelezõi árajánlat alapján, az igényelt támogatás összegének és a saját erõbõl elvégzendõ munkák értékének, arányának megjelölésével, a támogatás felhasználásának leírása határidõkkel,
• elõzetes kötelezettségvállalás (az összes érintett tulajdonos, aláírásával) arra vonatkozóan, hogy a
támogatás elnyerése esetén az elnyert összeget a pályázati feltételek szerint használja fel az építtetõ.
A pályázat benyújtásának határideje:
2021. március 31.
A pályázatokat ZMJV fõjegyzõjéhez (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) lehet benyújtani. A
pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ a Fõépítészi Osztály munkatársaitól (IV. em. 413-as
szoba, tel.: 502-134).
A pályázatok folyamatosan, de legkésõbb 2021. április 16-ig elbírálásra kerülnek.
Az eredményt nyilvánosságra hozzuk és a pályázókat írásban értesítjük. A 2021. évben el nem fogadott pályázatok a következõ évben ismételten benyújthatók.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI:
• az épület helye, városképi jelentõsége,
• a vállalt felújítási összeg és az igényelt támogatás módja,
• a felújítás mûszaki szükségessége,
• az elbírálásnál elõnyt élvez a városközponti elhelyezkedés, valamint a vállalt önrész és a kért támogatás aránya és módja.
A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a településkép védelmérõl szóló 42/2017. (XII.
18.) önkormányzati rendelete megtekinthetõ és letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu / közigazgatás / rendeletek honlapról.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
anyakönyvvezetõi 2021. február 1-jétõl új helyen, a Széchenyi
tér 3–5. szám alatti épület II. emeletén fogadják az ügyfeleket. A
munkatársak telefonos elérhetõsége (06-92-502-197) nem változik,
miként e-mail-címe sem (anyakonyv@ph.zalaegerszeg.hu). Változatlan marad az ügyfélfogadás rendje.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

PÁLYÁZATOT HIRDET
HATÁROZATLAN IDÕRE A MÛSZAKI OSZTÁLYRA

BERUHÁZÁSI SZAKREFERENS

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• büntetlen elõélet,
• cselekvõképesség,
• mûszaki szakterületen szerzett (BsC/MsC) végzettség.
Elõnyt jelent:
• építészmérnöki, építõmérnöki végzettség,
• a munkakörnek megfelelõ igazolt szakmai gyakorlat,
• beruházási feladatok lebonyolításban szerzett gyakorlat,
• szakterületnek megfelelõ mûszaki ellenõri jogosultság.
Ellátandó feladatok:
• önkormányzati beruházásban és önkormányzati lebonyolításban megvalósuló magasépítési feladatok megvalósítása,
• a Magasépítési Csoport feladatkörébe utalt beruházási, városfejlesztési, meglévõ intézményi épületfelújítási és -fenntartási
feladatok ellátása,
• a településfejlesztéssel kapcsolatos testületi döntés-elõkészítések, valamint testületi és vezetõi döntések végrehajtása.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a 45/2012. (III. 20.) korm.rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott formátumú önéletrajzot,
• iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített
másolatát,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 4.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 9.
A munkakör a pályázat elbírálása után azonnal betölthetõ.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen a címzetes fõjegyzõ dönt.
Az illetmény megállapítása a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló
2011. évi CXCIX tv., valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet
alapján történik.
A pályázatot elektronikus úton a szemelyugy@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea
személyügyi szakreferenstõl a 92/502-121-es telefonszámon kérhetõ.

Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalában a koronavírus terjedésének megelõzése érdekében
2020. október 26-tól határozatlan ideig az ügyfélfogadás
szünetel. Kizárólag azokban
az ügyekben megengedett az
ügyfélfogadás, ahol jogszabály írja elõ a személyes megjelenés
szükségességét.
Amennyiben a személyes jelenlét kérdéses, kérjük telefonon egyeztessenek az illetékes osztály titkárságával.
Kérjük az ügyfeleket, hogy
elektronikus úton szíveskedjenek ügyeiket intézni!

TISZTELT
ÉRDEKLÕDÕK!
ÉRTESÍTJÜK ÖNÖKET,
HOGY A TOURINFORM
ZALAEGERSZEG
SZEMÉLYES
ÜGYFÉLSZOLGÁLATA
FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK
MIATT
VÁRHATÓAN
FEBRUÁR

28-IG

2021.
SZÜNETEL.

Az iroda munkatársai
telefonon és online elérhetõségeiken továbbra is állnak
rendelkezésükre.
Megértésüket köszönjük!

Telefon: +36-92/316-160
zalaegerszeg@tourinform.hu
www.zalaegerszegturizmus.hu
www.facebook.com/
tourinformzalaegerszeg
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A
ZALASZÁM TOVÁBBRA IS A ZAC FÕSZPONZORA
A NESZELEI VÁROSRÉSZBEN
PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSSAL ÚJ SPORTPÁLYA

 Zalaegerszeg neszelei városrészében, Németh Gábor
önkormányzati képviselõ kezdeményezésére, az MLSZ pályázati támogatásával 12x24
méter játékterületû mûfüves
sportpálya épült.
A sajtóbejáráson Balaicz Zoltán polgármester elmondta:
2019-ben már átadtak egy ilyen
létesítményt a Liszt Ferenc Általános Iskola udvarán, most pedig
újabb állomáshoz érkeztek, ami
a kaszaházai városrészben folytatódik majd. A pálya megépítése
16,5 millió forintos ráfordítással
valósult meg, melyhez 90 százalékos pályázati támogatást biztosított a Magyar Labdarúgó-szövetség, 10 százalékot pedig az
önkormányzat tett hozzá.
Németh Gábor önkormányzati képviselõ kiemelten fontos-

 Immár 17. alkalommal írta alá névadó szponzori támogatói szerzõdését a Zalaegerszegi Atlétikai Clubbal a Zalaszám Kft. A szerzõdés aláírása ezúttal nem ünnepélyes keretek között történt. A felek
a legkisebb esélyt sem kívánták megadni a Covid -19 vírusnak.
Dr. Szász Péter, a Zalaszám
Kft. ügyvezetõ igazgatója elmondta, a ZAC-cal való további együttmûködés nem volt kérdéses számukra. Biztosak benne, az atléták
a jövõben is tovább öregbítik a város, a cég, a klub hírnevét. Szakály
István, az egyesület elnöke megköszönte a Zalaszám támogatását.
Hangsúlyozta: a piramis elv alapján, a klubnál mindenki megtalálja
a számára ideális mozgásformát.
Bella Attila, a klub ügyvezetõje
kiemelte, az elmúlt évben az egye-

nak tartja a helyi közösségi élet
támogatását,
valamint
az
egészséges életmódot, ezért
örül, hogy Neszelében épülhetett meg a létesítmény. A lakópark folytatásával, a kisbolt ki-

alakításával, a Jedlik Ányos utca felújításával, valamint az Esthajnal és a Csillagvölgyi utca kiépítésével komoly helyi közösségi központ jöhet létre a következõ években.

FOLYTATTÁK A RÖPLABDÁSOK
A ZTE RK MEGNYERNÉ A NYUGATI CSOPORTOT
 Hosszú kényszerszünet után folytatódott az NB II-es férfi röplabdabajnokság. A csapatok nem tudták lezárni az alapszakaszt
az Extra Liga és az NB I utánpótláscsapatai idõ elõtt visszatértek
a saját bajnokságukba. A sok elmaradt mérkõzést nehéz lett volna pótolni. A bajnokságban a folytatásban már csak a felnõtt NB
II-es csapatok szerepelnek. A ZTE RK két ellenfél ellen folytatja a
bajnokságot. SZOSE, és a Széchenyi Gyõr.
– Az országos szövetség kénytelen volt meghozni ezt a döntést,
mivel nehezen lehetett volna pótolni a sok elmaradt mérkõzést. – vélekedett Merth Attila, a ZTE RK elnöke. – A járvány miatt az iskolák
zárva vannak, a csapatoknak az
edzéslehetõség is gondot okozott.
Az utánpótláscsapatoknak vissza
kell térni a saját bajnokságukba.
– A csapatnak miként sikerült
átvészelnie a járványt?
– A felnõtteknél nem volt gond,
inkább az utánpótlás csapatainknál
esett át több fiatal a Covidon. Szerencsére utánpótlás csapataink is
túl vannak a fertõzésen, és elkezd-

hették a rájátszást. A felnõtteknél a
folytatás elõtt kötelezõ volt a teszt,
utána minden találkozó elõtt nyilatkozni kell, hogy a csapatban nincsen fertõzött. A mérkõzések minden korosztályban továbbra is zártkapuk mellett zajlanak.
– Hogyan folytatódik a bajnokság?
– A Nyugati csoport három csapata befejezi az alapszakaszt. Ezután a helyezés függvényében
bónusz pontokat kapnak az együttesek. A folytatásban a tervek szerint bekapcsolódnak a rájátszásba
a másik két NB II-es csoport
együttesei, de ez még nem biztos.
– Mi a cél?
– Elsõ lépésben jó lenne megnyerni a Nyugati csoportban az
alapszakaszt. A legnagyobb ellenfelünk a Széchenyi Gyõr együttese lesz. Az utána következõ rájátszásban szeretnénk minél jobb
eredményt elérni.

BAJNOKOK SZERETNÉNEK LENNI
A FÉRFIAKNÁL FOLYTATÓDIK A TEKÉZÕK SZUPER LIGÁJA
Folytatódik a tekebajnokság a Szuper Ligában. Egyelõre csak a
férfiaknál, a hölgyek február közepén kapcsolódnának be. Az országos szövetség a csapatokkal egyeztetve döntött a folytatás
mellett, ezt kívánja a sportág érdeke is. Az újabb be nem fejezett
bajnokság sokat árthatna a tekének.
– Októberben léptünk utoljára
pályára, nagyon régen volt, már
hiányzott a játék a csapat tagjainak – hangoztatta Fehér László
edzõ. – A kényszerszünetben,
ahogy a lehetõségek engedték,
igyekeztünk fizikálisan szinten
tartani a csapatot. Decemberben
heti egy, januárban már heti kettõ
golyós edzés szerepelt a programban.
– Mennyire nehéz ilyen helyzetben a felkészülés?
– A „felborult” versenynaptár
miatt rendkívül nehéz a formaidõzítés. Többször csúszott a folytatás. Ha nem is csúcsformában, de
egyéni képességeik felsõ határának közelében tudnak teljesíteni
a játékosok. Nagy szerepet kap a
küzdeni tudás és a rutin. Remélem, a játékosok fokozatosan felépítik magukat. A nagy riválisunk,
a Szeged elleni rangadóig lesz
másfél hónapunk, hogy jó formába lendüljünk. Fertõzött játékosunk nincsen. A sérülésbõl fel-

KORAI KEZDÉS A NÕKNÉL

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI

MINÉL TÖBB MÉRKÕZÉST NYERNE A ZTE FC

Szuperligás férfi tekemérkõzés.
Budapest.

 A járvány miatt félbeszakadt õszi idényt a negyedik helyen zárta a ZTE nõi labdarúgócsapata az NB II Nyugati csoportjában,
amely megfelel a realitásoknak.

– Várakozáson felül teljesítettünk az õsz során – értékelt Pergel
Andrea, a csapat edzõje. – Okoztunk meglepetést, akadt olyan
csapat, amely tavaly megvert minket, idén mi nyertünk fölényesen
4-0-ra. Az elõttünk állók közül a
Fehérvár FC ellen nagyobb odafigyeléssel talán sikerült volna egy
pontot szereznünk. Nem bánkódunk az õszi szereplésünk kapcsán, kiegyensúlyozott teljesítményt mutat. A verhetõ csapato-

sületben ténykedõ edzõk, sportolók erõn felül teljesítettek, a Covid19 vírus miatt kialakult helyzetben.
Zalaszám további támogatása, az
õ munkájuk elismerése.

kat legyõztük, az elõttünk álló,
jobb körülmények között dolgozóktól kikaptunk.
– Õsszel két mérkõzésük maradt el. Mikor pótolják?
– Korán kezdõdik számunkra
az idény, február 6-án már Csepelen játszunk. A másik elmaradt
mérkõzésünket március 6-án pótoljuk Ajkán. A bajnokság igazi tavaszi idénye február 13-án kezdõdik.
– Ennek fényében korán
kezdték meg a felkészülést a
folytatásra.
– Január 4-tõl folyamatosan
dolgozunk, heti három edzéssel
készülünk a tavaszi idényre. Az
idõjárás, a munkahelyi problémák is zavarták felkészülésünket, ennek ellenére viszonylag
nagy létszámban vettek részt a
lányok a tréningeken, amiért dicséret illeti õket. A játékoskeretben nem történt változás. A
saját nevelésû fiatalokra igyekszünk támaszkodni. Jelenics Rita
felsõoktatási intézménybe jár. Mivel nem egerszegi, Szekszárdon
lakik, és online oktásban tanul,
érthetõ módon nem tud részt

venni az edzéseken, a mérkõzéseken sem, de továbbra is a játékosunk.
– Az õszi jó szereplés után
mit várnak a tavaszi idénytõl?
– Szeretnénk minél több mérkõzést megnyerni. Tisztában vagyunk vele, nem a legjobb csapat
vagyunk a másodosztályban. Célunk a jelenlegi helyezés megtartása. Ha a sors úgy hozza, szeretnénk egy helyet elõbbre lépni.
Tisztában vagyunk vele, ehhez
nagyon jól kell teljesítenünk.

Ferencvárosi Torna Club–
ZTK FMVas
0:8 (3363-3489 )

ZTE FC–Paksi FC
4-4 (1-2)
NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
Gl.: Szépe (6.), Favorov (46.),
Babati (78.), Könyves (82.), ill.
Bognár (31.), Hahn (38.), Szabó
(73.), Papp (94.).
Szombathelyi ESE–ZTE RK
1:3 (–21, –24, 22, –24)
Szombathely. NB II-es férfi röplabdamérkõzés.

épülõ játékosok is lassan csatasorba állnak. Rájuk még inkább
igaz, hogy fel kell építeni õket.
– Mi szólt a folytatás mellett?
– A sportág érdeke, hogy
játsszunk, mellette a legfonto-

sabb az egészség. A nemzetközi
kupák elmaradnak, csak a hazai
feladatokra kell koncentrálnunk,
ami teljesíthetõ lesz. A Szuper Ligában szereplõ csapatok maximálisan igyekeznek alkalmazkodni egymáshoz. Olyan idõpontokban játszunk, hogy a játékosok
ki tudják pihenni magukat, mivel
a pályán és a munkában is helyt
kell állniuk.
– Milyen célokkal vágnak neki a folytatásnak?
– A nehéz körülmények ellenére harcban akarunk lenni a
Szegeddel a bajnoki címért. A
folytatás elõtt a csapatok döntik
el, hogy tesztelnek, vagy sem. A
játékosokra van bízva, hogy saját zsebbõl fizetnek, vagy sem.
A klubok anyagi helyzete nem
engedi meg, hogy fizessék a
teszteléseket. Abban reménykedünk, hogy minden csapat felelõsségteljesen gondolkodik, és
ha valamelyik játékosuk a Covid19 tüneteit produkálja, nem játszik. A ZTK-nál biztosan, így
lesz. A Szuper Liga mérkõzései,
a folytatásban is zárt kapusak
lesznek.

MÓDOSUL A VERSENYKIÍRÁS
A FÉRFI KOSÁRLABDÁZÓKNÁL
 Legutóbbi elnökségi ülésén megváltoztatta az MKOSZ elnöksége az NB I-es A csoportos férfi kosárlabda-bajnokság versenykiírását. Bodnár Péter, a szövetség fõtitkára közölte, a férfibajnokság élvonalában eltörlik a középszakaszt.
Az alapszakasz után az elsõ
nyolc helyen végzett csapat számára következik a rájátszás. A
9–14. helyen végzett együttesek részére új lebonyolítási formát dolgoznak ki, ami egyensúlyt teremt a csapatok foglalkoztatottságában, és az
érdeklõdés fenntartásában. Az elképzelések szerit a csapatok magukkal viszik eddigi eredményeiket,
vagy az alapszakaszban elért helyezésük alapján bónuszpontokat
kapnak, ezután rendeznek egy újbóli oda-visszavágós kört.
A Zalakerámia ZTE férfi csapa-

NAGY

PÁLMA

EZÜSTÉRME
 Gyõrben rendezték meg az
Új Év Kupa atlétikai versenyt.
A 60 méteres síkfutók felnõtt
mezõnyében jól szerepelt Nagy
Pálma, a Zalaszám ZAC futója.
Az elõfutamban 7,83 mp-es
egyéni csúcscsal ért célba,
amelyet a döntõben tovább javított, 7,79 másodperces idõvel
ezüstérmet szerzett.

ta a jelen állás szerint minden bizonnyal, a 9–14. helyezett csapatok küzdelmében lesz érdekelt.
A Magyar Kupa nyolcas döntõjét megrendezi az országos szövetség. Az elmúlt években rendre
ott volt a mezõnyben a ZTE férfiés nõi csapata. Az idei döntõben
hosszú idõ után nem lesznek zalai
csapatok.
Az NB I nõi A csoportos bajnokságot az eredeti formában rendezi
meg az országos szövetség. A
ZTE együttese az alsóházi küzdelmekben lesz érdekelt.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2021. FEBRUÁR 2.
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: 2021. 02. 24., 25. (Városrészenként eltérõen)
Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 2021. 02. 26. papír: minden hónap utolsó pénteki napja.
Üveg: 2021. 02. 05.
Zöldhulladék gyûjtése: 2020. december 1-tõl 2021. március 31-ig
páratlan heteken kétheti rendszerességgel.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
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 Munkáshotel üzemeltetése
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

FOLYAMATOSAN

– GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targoncavezetõ z Emelõgép-kezelõ z Földmunka-, rakodó- és
szállítógép-kezelõ z Útépítõ és karbantartógép-kezelõ 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

FEJLÕDIK A TOLMÁCSSZOLGÁLTATÁS

– b. k. –
– A SINOSZ már a nyolcvanas
évektõl kezdõdõen folyamatosan
tevékenykedett a jelnyelv elismertetéséért és fejlesztéséért. Szervezetünk 2006-ban célul tûzte ki,
hogy jogszabály szülessen a magyar jelnyelvrõl, ismerjék el jogilag,
és legyen kötelezõ a jelnyelvi tolmácsok képzése, a tolmácsszolgáltatás biztosítása. Három év alatt sikerült ezt elérni. 2009-ben törvényben rögzítették a magyar jelnyelv
használatát, és ezután a jelnyelv
folyamatosan fejlõdött, kutatások,
fejlesztések, oktatások indultak
több területen párhuzamosan. A
felnõttképzési célú jelnyelvi képzések már 12 éve a korszerû KER
szintbesorolások szerint történnek
országos szinten a SINOSZ jelnyelvi tanfolyamain, így jelentõs tapasztalatunk gyûlt mostanra össze
– ismertette Sáfrány Margit igazgató. – Létrejött egy jelnyelvoktatói és
-vizsgáztatói szakma, amely képviselõi anyanyelvi jelnyelvhasználók,
nagy oktatói gyakorlattal. Közülük
10 fõ egyetemi szakirányú továbbképzés keretében jelnyelvoktatói
diplomával is rendelkezik. Õk az elsõk, akik jelnyelvoktatásból diplomát szereztek. A törvény kimondja,

hogy létre kell hozni a jelnyelvi oktatók névjegyzékét, és hivatalosan
csak azok vállalhatnak jelnyelvi oktatást, akik a névjegyzékre kerülnek. Az elmúlt években megkezdõdtek a nyelvészeti célú jelnyelvi
kutatások is az MTA Nyelvtudományi Intézetében dr. Bartha Csilla vezetésével. Hatalmas szakmai elõrelépés volt, amikor már nyelvész
végzettségû siket személyek is bekapcsolódtak a kutatásokba, sõt,
közülük van olyan is, aki már a doktori fokozat elérésének útján is elindult, siket, anyanyelvi jelnyelvhasználó nyelvészként. Ezek a mérföldkövek mind-mind szükségesek voltak ahhoz, hogy az államilag elismert nyelvvizsgakérdésrõl pozitívan dönthessen a parlament 2020.
július 3-án – mondta Sáfrány Margit, majd hozzátette – szükség volt
arra is, hogy a SINOSZ következetesen kiálljon és képviselje a nyelvvizsga ügyét, és ehhez széles körû
szakmai támogatást is kellett szerezni.
– Milyen újdonságokat hozott
még a tavaly júliusban elfogadott törvénymódosítás?
– A törvény szövegében pontosítottunk egyes definíciókat is, például megfogalmaztuk, hogy mit csinál a jelnyelvi tolmács, mit jelent az,

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

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

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladékszállítást.
HÍVJON! SEGÍTÜNK!

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

ELISMERT A JELNYELV
 Államilag elismert nyelvvizsgát lehet tenni július elsejétõl jelnyelvbõl, ennek kapcsán fejlõdik a képzési lehetõség. A korlátozások idején pedig egyre nagyobb segítséget jelent a rászorultaknak a tolmácsszolgáltatás. Mindezekrõl Sáfrány Margitot, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége igazgatóját, illetve
Pummerné Gróf Katalint, a SINOSZ Zala Megyei Szervezete ügyintézõjét kérdeztük.

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

ELÉRHETÕSÉGÜNK

hogy anyanyelvi jelnyelvhasználó.
Bevezettünk egy teljesen új fogalmat is, a siket jelnyelvi tolmácsot,
amely egy új szakma alapjait teremti meg. A siket jelnyelvi tolmács
anyanyelvi jelnyelvhasználó, vagyis nem hangzó beszédet tolmácsol,
hanem csapatmunkában vesz
részt egy halló tolmáccsal együtt,
és a siket kultúra felhasználásával
olyan egyedi információkat, nívós
tolmácsszolgáltatást tud nyújtani a
hallássérülteknek, amit száz százalékban meg tud érteni a célcsoport.
Kelet-Közép-Európában az elsõk
között vagyunk, ahol megvalósul
mindez.
– A jelnyelvi tolmácsok képzése eddig OKJ keretben történt.
Hogyan tovább?
– A jelnyelvi tolmácsok képzése
is hatalmas fejlõdésen ment keresztül az elmúlt években, évtizedekben. Elõször segítõ családtagok, majd lelkes érdeklõdõk ismerkedtek meg a jelnyelvvel. Õk két rövidebb kommunikációs tanfolyam
után jelentkezhettek is tolmácsképzésre, amely a kezdetekkor
200–300 órás képzés volt. A jelnyelvi törvény 2009-es elfogadása
után aztán szépen elindult a jelnyelvi tanfolyamok KER szintû fejlesztése is, amely már elõzetesen
300 órás jelnyelvi tanfolyami tanulást követelt meg a tolmácsképzésre jelentkezõktõl. 2020-ig OKJ keretben történt a jelnyelvi tolmácsok
képzése, melyben a végzettséget
1000–1100 órás tanulás után lehetett megszerezni. A jelnyelvi tolmácsok képzésének szakmai fejlesz-

tése jelenleg is folyamatos. Az OKJ
keret megszûnt, de maga a képzés
marad 1000–1100 órás továbbra is,
hiszen egyre magasabbak az igények a jelnyelvi tolmácsok akadálymentesítõ munkájával kapcsolatban.
– Hogyan vehetik igénybe a
hallássérült személyek a jelnyelvitolmács-szolgáltatásokat?
– A jelnyelvi törvény térítésmentes jelnyelvitolmács-szolgáltatást ír
elõ a hallássérült személyek számára. Évi 120 órás személyi keretet biztosít az állam. Az élet minden területén elõfordulhat, hogy
szükség van rájuk: ügyintézés, állásinterjú, betanítás, értekezlet,
vészhelyzet, egészségügyi ellátás.
Az állam vállalja ezek térítését.
Ezenfelül még jár évi 120 óra középiskolai
oktatásban
és
szemeszterenkén 60 óra felsõoktatásban tanulók számára, valamint felnõttképzésben az órák
20%-áig vehetõ igénybe a szolgáltatás hallássérültek részére. Míg a
siket ügyfelek jelnyelvi tolmácsot
kérnek, a nagyothalló személyek
egyre többen veszik igénybe az
írótolmácsok munkáját. Például
olyan helyzetekben, amikor nem
tudnak a hallásmaradványukra támaszkodni, szájról olvasni, vagy
kiemelten fontos, hogy pontosan
megértsék az elhangzottakat. Az
írótolmácsok tulajdonképpen élõben feliratoznak számukra.
A jelnyelvi tolmácsolás megrendelése több elérhetõségen is megvalósulhat, személyesen Zalaegerszegen a Kosztolányi utca 23-ban
lévõ irodánkban, sms-ben, telefonon (92/401-475, 70/708-7006) emailben: zala@jtsz.hu, videóhíváson (Skype zala-tolmacs), postai
úton. A tolmácsolást minimum három munkanappal a tolmácsolási
eset elõtt kell megrendelni. A kért

tolmácsolási rendelésrõl minden
esetben visszaigazolást küldünk
–tette hozzá Pummerné Gróf Katalin.
– A korlátozások alatt milyen
a jelnyelvitolmács-szolgáltatás
igénybevétele?
– A jelnyelvitolmács-szolgáltatás mellett a SINOSZ által üzemeltetett KONTAKT-ot is egyre többen
veszik igénybe, ami egy videó alapú jelnyelvitolmács-szolgáltatás. A
letölthetõ applikáció segítségével
elérnek egy távoli jelnyelvi tolmácsot. Így telefonálni tudnak bármikor bárhonnan. Valamint a készüléket kihangosítva akár ügyet is
tudnak intézni úgy, hogy a tolmács
fizikailag nincs jelen. Ez a korlátozások idõszakában bebizonyította
létjogosultságát, hiszen a legtöbb
ügyet telefonon keresztül lehetett
elintézni, ami nagy nehézség a siketeknek és nagyothallóknak.
Vagy ha a jelnyelvi tolmács nem le-

hetett jelen a járványügyi intézkedések miatt, akkor sem maradtak
akadálymentesítés nélkül ügyfeleink. A forgalmi kimutatásaink is
azt támasztják alá, hogy megnõtt a
hívások száma az elmúlt idõszakban. Ez az akadálymentesítési forma ingyenes, és augusztustól már
minden, a jelnyelvi törvény által térítésmentes tolmácsszolgáltatásra
jogosult hallássérült személy számára elérhetõ egy regisztráció segítségével.
– Ha valaki jelnyelvi tolmács
szeretne lenni, hogyan tudja
megvalósítani, mit és mennyit
kell tanulnia érte?
– A jelnyelvi tanfolyamokról és a
jelnyelvitolmács-képzésrõl részletes információk találhatók honlapunkon, a https://jelnyelv.hu/ oldalon. Aki ezt a szép és komoly hivatást választja, 2–3 év jelnyelvi tanfolyami és 2 év szakmai képzési
idõvel számoljon.

EGYEZTETÉS
A ZTE TENISZ KLUB FEJLESZTÉSÉRÕL
Zalaegerszegen, az Ifjúsági és Sportcentrumban, a ZTE Tenisz
Klub székházában egyeztetett a már zajló, közel 240 millió forint
értékû, állami támogatásból megvalósuló fejlesztésrõl (három új
kemény borítású teniszpálya épül), valamint egy másik, még csak
tervezett, 1,5 milliárd forint állami segítséggel összeállított beruházásról (újabb szabadtéri pályák, fedett pályák, új klubház stb.)
Balaicz Zoltán polgármester, a Magyar Tenisz Szövetség elnökségi tagja, Vágó László, a Magyar Tenisz Szövetség elnökségi tagja, Sávolt Attila, a Magyar Tenisz Szövetség szakmai igazgatója
(korábbi top 100-as Davis Kupa-játékos és kétszeres magyar bajnok), Bardóczky Kornél, a Magyar Tenisz Szövetség fejlesztési
igazgatója (évekig Davis Kupa-válogatott, háromszoros egyéni és
hatszoros páros magyar bajnok), valamint a ZTE Tenisz Klub vezetõi.

