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GÁLAEST ÉS DÍJÁTADÁSOK
A KULTÚRA NAPJÁT ÜNNEPELTÉK ZALAEGERSZEGEN

 A magyar kultúra napja alkalmából rendezett gálaest keretében
adták át az idei Kultúra mecénása díjat, valamint a közmûvelõdés
terén dolgozó kulturális szakemberek tevékenységét elismerõ
okleveleket.
A Hevesi Sándor Színházban
rendezett ünnepségen a múzeumi
ágazatban végzett munkájáért elismerést vehetett át Marx Mária etnográfus (Göcseji Múzeum), Göcsej, Hetés, sõt egész Zala megye

néprajzi értékeinek feltárása érdekében végzett tudományos tevékenységéért.
A közmûvelõdési ágazat részérõl oklevelet kapott Nagy Johanna,
a Gönczi Galéria szakmai vezetõ-

VÉRVÉTEL ELÕJEGYZETT
IDÕPONTBAN
 Február elsejétõl kizárólag napra, órára, percre elõjegyzett idõpontban fogadják a beutalóval vérvételre érkezõ pácienseket a
zalaegerszegi Szent Rafael Kórház Rendelõintézetének laborjában. Ezzel az intézkedéssel együtt a sorszámkiadás megszûnik.
A részleteket sajtótájékoztatón ismertette a kórház vezetése.
– A. L. –
Dr. Halász Gabriella fõigazgató
felidézte, hogy az idõpont-egyeztetés lehetõsége már közel két éve
biztosított a laborban. Bár az ezzel
élõk száma folyamatosan növekszik, de még mindig nem haladja
meg a betegforgalom harminc

FELÚJÍTJÁK
A SZÍNHÁZAT
 Kormánydöntés született arról, hogy elkezdõdhet a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház teljes körû felújítása. A
részletekrõl Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri
biztos, Balaicz Zoltán polgármester és dr. Besenczi Árpád, a
teátrum igazgatója számolt be.
– V. Zs. –
Mint Vigh László fogalmazott, a
beruházás mintegy negyven évvel
az épület megnyitása után történik. Fontos ez az intézmény a város életében is, hiszen Zalaegerszegen a „kultúra szentélye” a Hevesi Sándor Színház, és õ öt évvel
ezelõtt ígérte meg a választóknak,
hogy mindent megtesz azért, hogy
az épület felújításra kerüljön. „A falakon kívül szeretnénk mindent kicserélni” – fogalmazott a képviselõ.
(Folytatás a 4. oldalon.)

százalékát, ami naponta 250 és
570 fõ közé tehetõ. Ez a nagy tömegben való várakozás több veszélyt hordoz magában a betegek
és a munkatársak számára egyaránt. Egyrészt kockázatot jelent a
cseppfertõzéssel terjedõ betegségek okán, különösen az influenzás
idõszakban. A nyári meleg sem
kedvez, hiszen naponta fordulnak
elõ rosszullétek, sõt újraélesztésre
is sor került már. Nem elhanyagolható a munkatársak leterheltsége
sem.
(Folytatás a 3. oldalon.)

je, az elmúlt évtizedekben végzett
sokoldalú és magas szakmai színvonalú kulturális munkásságáért.
Elismerést kapott továbbá a
könyvtári ágazatban végzett kiemelkedõ munkájáért, a megyei
és kistelepülési könyvtári szolgáltatások szervezéséért, illetve a zalai helyismereti gyûjtemény digitalizálásában, az informatikai rendszer fejlesztésében végzett munkájáért Sebestyénné Horváth Margit, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese.
A gálaesten a színházi produkciók létrejöttének támogatásáért
és más, újszerû rendezvények felkarolásáért Kultúra mecénása díjban részesült az M7 Takarékszövetkezet. A cég nevében dr. Tófeji
Edina vette át az elismerést
Balaicz Zoltán polgármestertõl.
A kultúra napi ünnepség keretében beszédet mondott dr. Szabó
László, a Zalai 47. Honvédzászlóalj
Hagyományõrzõ Egyesület elnöke.
A rendezvény a Zala Táncegyüttes,
valamint a Szalonna és Bandája
együttes mûsorával zárult.
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ÚJKÕKORITELEPÜLÉSATESZTPÁLYAALATT
A FELÚJÍTÁS ELLENÉRE SEM ÁLL LE A MÚZEUMI MUNKA
 Újkõkori, késõ réz- és késõ bronzkori leleteket is találtak a Göcseji Múzeum régészei az épülõ Jármûipari Tesztpálya területén.
A szakemberek az építkezések kezdete óta végeznek próbafeltárást a területen.
– pet –
A helyszín korábban katonai létesítmény volt, még a múzeum
munkatársai sem tudták, hogy
van-e bármiféle régészeti lelõhely
a tesztpálya alatt. Simmer Lívia
ásatásvezetõ, a zalaegerszegi
múzeum osztályvezetõ régésze a
minap az intézmény kultúra napi
szimpóziumán számolt be a próbafeltárások eredményeirõl. A
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárban rendezett találkozón
megtudtuk: a tesztpályán dolgozó
stáb mindenekelõtt azt vizsgálta
meg, hogy egyáltalán érintett-e régészetileg a terület. A nyári próbafeltárások pozitív eredményt hoztak, olyannyira, hogy több korszakból kerültek elõ objektumok.
Ezért is adta Simmer Lívia elõadásának a „Rejtõzködõ évezredek a Jármûipari Tesztpálya alatt”
címet.
Hogy milyen korszakokat és leleteket rejtett a föld mélye? A régész elmondta: a leglátványosabbak az újkõkori, úgynevezett len-

VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAI:
z 2019. 02. 04-én 14.00 OKJ-s GÉPKEZELÕ
az alábbi szakma irányokban:
– Targoncavezetõ E-000883/2014/A001;
– Emelõgépkezelõ (kivéve targonca) E-000883/2014/A003;
– Földmunka,-rakodó -és szállítógépkezelõ E-000883/2014/A002;
– Útépítõ,- és karbantartógép E-000883/2014/A004;
– Energiaátalakító-berendezés kezelõje E-000883/2014/0005;
– Építési anyagelõkészítõ gép kezelõje E-000883/2014/A006;
– Alapozás, közmû és fenntartási -gép kezelõ E-000883/2014/007;
(vizsga: 2019.02.27.)
z 2019. 02. 25-én
– 8.00 ADR Veszélyes Áruszállító;
(jelentkezési határidõ: 2019.02.14., vizsga. 2019.03.02.)
– 13.00 GKI Teherautóvezetõ és Autóbuszvezetõ;
(jelentkezési határidõ: 2019.02.14., vizsga. 2019.03.02.)
Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás és szaktanfolyami képzéseinkre:
– („A, B, C, D, CE, BE”) e-learning elméleti képzéssel!
– TAXIvezetõ, személygépkocsis személyszállító; közúti árufuvarozó, TAXI és
személygépkocsis személyszállító vállalkozó

KEDVEZÕ ÁRAKON! MEGYEKÁRTYÁRA KEDVEZMÉNY!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! *Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
Felnõttképzési eng.sz: E-000883/2014
JÓ ÚTON EGY JOBB ÁLLÁS FELÉ!
Sikeres GKI-vizsga esetén (CE kategóriával) fix munkahelyet
és biztos megélhetést ajánlunk!
www.gartner.hu
92/506-141 • 30/939-4769

gyeli kultúra emlékei. Az eddigi
ásatásokból az látszik, hogy mintegy 6500–7000 évvel ezelõtt egy
nagy kiterjedésû, több hektárnyi
területet érintõ település volt itt
egykoron. Körülbelül húsz-har-

minc házból állhatott a falu. Több
épületnyomot, paticsmaradványt
(korabeli „vakolat”), tárolóvermeket, agyagnyerõ gödröt és hulladékgödröket is találtak. Utóbbiak
igazi kincsesbányák a régészek
számára, hiszen ezekbõl kerülnek
elõ a különféle használati tárgyak
– vagy azok töredékei – és az állati maradványok.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Épségben megmaradt 6500 éves edények.
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Közélet

HA MEGTELIK, JELZÉST KÜLD
INTELLIGENS HULLADÉKGYÛJTÕ EDÉNYEK A VÁROS KÉT PONTJÁN
 Zalaegerszegen a Köztársaság útja 89. szám, valamint a
Gasparich úti 11. szám alá helyeztek ki intelligens hulladékgyûjtõ
edényeket. A papír-, fém- és mûanyag hulladékok elhelyezésére
alkalmas tárolók különlegessége, hogy ultrahangos telítettségmérõvel vannak felszerelve.
– AL –
Az Interreg Magyarország–Horvátország határon átnyúló program
keretében támogatott EcoSmartCities projektrõl elsõként Balaicz
Zoltán polgármester beszélt. Elmondta, hogy a horvát Ludberggel
közös program 66 millió forint költségvetésû, melybõl Zalaegerszeg
26,5 millió forintot használhat fel. A
zalai megyeszékhelyen ebbõl két
helyszínen helyeztek ki ultrahangos telítettségmérõvel ellátott intelligens hulladékgyûjtõ edényeket.

Ennek elõnye, hogy a szenzor folyamatosan küld be jeleket a város
hulladékgazdálkodási cégénél lévõ
központba, így a megtelt edények
elszállításának ideje pontosan
meghatározható. Hosszabb távú
hozadéka az, hogy amikor sokkal
több ilyen hulladékgyûjtõ edény
lesz a városban, olcsóbbá és hatékonyabbá válik a begyûjtés.
A polgármester közölte továbbá,
hogy ebbõl a projektbõl is finanszírozták a jelenleg tesztüzemelés
alatt álló mobiltelefonos applikációt.
Márciustól áll éles üzembe ez az al-

kalmazás, ami az illegális hulladéklerakás bejelentésére ad majd lehetõséget.
Dubravko Bilic, Ludberg polgármestere kiemelte: az õ városuk is
okosváros, bár jóval kisebb, mint
Zalaegerszeg. Több smart city-projektet valósítottak meg, mindemellett
odafigyelnek a környezetre, az ökológiai értékeik megõrzésére. A zalai
megyeszékhellyel szívesen mûködnek együtt projektben, amely számukra is intelligens hulladéktárolók
beszerzését, valamint mobilapplikáció használatát teszi lehetõvé.
A Köztársaság útjai átadáson
Bognár Ákos önkormányzati képviselõ, valamint Horváth Márton, a
Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezetõje is beszélt a projekt jelentõségérõl.

NYÍLT NAP A GANZBAN A SIKER KULCSA DUÁLIS VERSENYEN
JÁTÉKOS SZAKMANÉPSZERÛSÍTÉS

 Izgalmas és jó hangulatú csapatverseny keretében ismerkedhettek az általános iskolák 7–8. évfolyamos tanulói a zalaegerszegi Ganz Ábrahám Szakgimnázium képzési ajánlatával.
– AL –
A szakmanépszerûsítõ csapatversenyt elsõ alkalommal rendezték meg az intézményben, melyre
zalaegerszegi és vidéki általános

rendelkezésre áll. Információkat
kapnak a felsõfokú tanulmányi, valamint az elhelyezkedési lehetõségekrõl, illetve arról, hogy az adott
szakmában megközelítõleg milyen
kezdõ fizetésre számíthatnak.

TUDÁSTESZTELÉS ÉS ISMERETBÕVÍTÉS

 Siker kulcsa címmel kilencedik alkalommal hirdetett duális ver- ti õket az életre, a kihívásokra, és
senyt középiskolások számára a Budapesti Gazdasági Egyetem
persze ízelítõt kapnak az egyetem
Zalaegerszegi Gazdálkodási Kara.
képzéseirõl. A pályaválasztás ugyan
még messze van, hiszen még csak
– AL –
valamint a vállalkozásfejlesztési 9. évfolyamosok, de úgy gondolták,
alapítvány (ZMVA) képviselõi.
mindent ki kell próbálniuk.
A mostani versenynek az a küA versenyen 18 háromfõs csapat
lönlegessége, hogy a feladatsoro- mérette meg magát. A diákok siófokat a kar három duális partnercégé- ki, tapolcai, kaposvári, szentgotthárvel állítottuk össze, válaszolt kérdé- di, nagykanizsai és zalaegerszegi
sünkre Lambertné Katona Mónika szakgimnáziumokból és gimnáziukiemelt projektigazgató. A Zala- mokból érkeztek. A versenyzõk
szám Informatika a rendszerszer- többsége a 10. és 11. évfolyamosok
vezõi munkakörben elvégzendõ közül került ki, míg három-három
feladatokra volt kíváncsi, az Autó- csapat tagjai 9. illetve 13. évfolyaipari Próbapálya Zala Kft. a teszt- mosok voltak. A nagy érdeklõdés ilpályán megvalósítandó élménysze- leszkedett a Siker kulcsa duális verrû szolgáltatásokra és azok kezelé- seny céljához, miszerint a közgazsére kérdezett rá. A harmadik hely- dász és az informatikai szakmát

EGERSZEG-KÁRTYÁT

ÉRINTÕ

VÁLTOZÁSOK
iskolák tanulóit hívták, mondta el
érdeklõdésünkre Makár Barnabás,
a Ganz Ábrahám Szakgimnázium
tagintézmény-vezetõje. A logikus
gondolkodást igénylõ játékos feladatok érintették az összes ágazati képzést, így a gépészetet, a
közlekedést-szállítmányozást és
logisztikát, valamint az informatikát, a rendészetet és közszolgálatot. Ennek megfelelõen hat állomást állítottak fel a csapatversenyhez. A rendészeten például egy
feltételezett bûnesetet kellett a
diákoknak felderíteniük. Az informatikusok robotot programoztak,
melynek egy akadálypályán is keresztül kellett haladnia. A gépészek 3D-s nyomtatótollal rajzoltak
különféle alakzatokat, míg a logisztikai állomásán négyütemû Otto-motor és a Diesel-motor részeit
kellett felismerniük. Mit tudnak
Ganz-szakgimnáziumról? – egy
kvízkérdéssorozatban adhattak
erre választ a diákok.
Makár Barnabás továbbá elmondta, hogy a beiskolázási idõszakban felkeresik az általános iskolákat, hogy tájékoztassák a diákokat a szakgimnázium képzéseirõl, azok követelményeirõl, továbbá az érettségire épülõ szakképzéseikrõl, ami valamennyi szakon

Megtudtuk, hogy minden évben
nagy az érdeklõdés a szakgimnázium által kínált szakok iránt, amit
a túljelentkezés is mutat. A jó tanulmányi eredmények mellett fontos
elvárás a választott szakma iránti
elhivatottság. A szakgimnázium
cserébe versenyképes tudást, a
munkaerõpiacon is keresett, elismert szakmákat kínál a diákoknak.
A gyakorlati oktatás az intézmény
korszerûen felszerelt tanmûhelyeiben történik, a rendelkezésre álló
eszközparkot folyamatosan bõvítik. Vállalati partnereik gyakorlati
oktatói szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy a jövõ számára kiváló
szakembereket képezzenek.
Varga Csongor, a zalaegerszegi Izsák Imre Általános Iskola végzõs tanulója elsõ helyen jelöli meg
a Ganz Ábrahám Szakgimnáziumot, mert a rendészet szakon szeretne továbbtanulni. Elmondta, nagyon érdekli ez a terület, a környezete is úgy érzi, hogy ez nagyon
passzol hozzá. Bízik abban, hogy
a négyes-ötös tanulmányi eredményével megfelel a felvételi követelményeknek. Az erõnléti alkalmassági vizsgával nem lesz gondja, mert súlyemelõ, kor- és súlycsoportjában az országos élmezõnybe tartozik.

 Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyorsabb, kényelmesebb és zökkenõmentesebb ügyintézés érdekében
2019. március 1-jétõl az alábbi változások lépnek életbe az
Egerszeg-kártyával kapcsolatban.
Csány Csillagai: Rákos Tamara, Horváth Fanni és Varga Lili

színen a Zalavíz Zrt. a környezettudatosságról, valamint a megújuló
energiaforrások használatáról érdeklõdött. A csapatoknak elõzetesen prezentációt, rövid videofilmet,
vagy chat-robotot kellett készíteniük a kar bármely duális partnerérõl, amit természetesen be is mutattak. Minden helyszínen a zsûriben helyet kaptak a vállalati szakemberek, az iparkamara (ZMKIK)

népszerûsítsék a középiskolások
körében. A diákok és a felkészítõ tanárok díjazását európai uniós valamint a vállalati partnerek támogatása tette lehetõvé, amelynek értéke
elérte az egymillió forintot.
A zalaegerszegi Csány László
Szakgimnázium Csány Csillagai az
épülõ jármûipari tesztpályáról készítettek prezentációt. Varga Lili úgy
vélekedett, hogy a verseny felkészí-

Az eddigi személyes ügyintézés mellett, elektronikus úton,
ügyfélkapun keresztül is igényelhetõ lesz az Egerszeg-kártya.
Egy ügyfélkapun belül a többi családtag igénye is benyújtható.
Az igénylési rendszer egyszerûsítése érdekében a jelenlegi bélyeges érvényesítés megszûnik, kizárólag új kártya igénylésére
nyílik mód, melynek érvényessége a kibocsátás napjától számított 3 év.
A bélyeggel érvényesített kártyák a lejárati idõig továbbra is
használhatók. (Például 2019-es bélyeggel a kártya a 2020-as év
vonalkód feletti hónap, napjáig érvényes).
A 3 évre szóló kártya elõállításának egyszeri költsége van,
melynek összege 2000 Ft.
Az Egerszeg-kártyát érintõ kedvezmények változatlanok maradnak:
A kártya díjából 50% kedvezményt kapnak a 62. életévet betöltött személyek.
A fogyatékossági támogatásban részesülõk – igazolás bemutatásával – továbbra is díjmentesen igényelhetik az Egerszeg-kártyát. Elektronikusan benyújtott kérelem esetén az igazolások másolatát 8 napon belül el kell juttatni az ekartya@ph.zalaegeszeg.hu email-címre, ellenkezõ esetben a kérelem elutasításra kerül.
Személyes igényléskor a fizetés készpénzben és bankkártyával történhet (lakcímkártya bemutatása kötelezõ), elektronikus
igénylés esetén kizárólag bankkártya használható.
További változás, hogy az elkészült Egerszeg-kártyát a személyes átvétel mellett postai úton is kérheti a kérelmezõ.
Az érvényességi idõ lejártát követõen újabb kártyát kell igényelni, mely szintén 3 évig használható fel.
További információ:
www.zalaegerszeg.hu

Molnár Veronika
nyilvántartási szakreferens
(92) 502-100/321-es mellék

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban N Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. N Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes N Felelõs szerkesztõ:
Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra NSzerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 N Telefon/fax/üzenetrögz.:
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Endre ügyvezetõ N E-mail: info@zalamedia.hu NISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
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Aktuális

A PALACSINTÁZÓ AZ ÉV VENDÉGLÁTÓHELYE LMP: NE ALKALMAZZÁK A „RABSZOLGATÖRVÉNYT”
 A munka törvénykönyvének módosítása, vagyis a „rabszolgatörvény" miatt kialakult helyzet kapcsán kezdett országjárásba a Lehet Más a Politika. Az LMP legutóbbi zalaegerszegi sajtótájékoztaZalaegerszegre. Olyan bisztrót tójának vendége Ungár Péter országgyûlési képviselõ volt, aki dr.
szerettek volna, ami kuriózumnak Paksy Zoltán önkormányzati képviselõvel közös bejelentést tett.
számít a városban, innen jött a csaElhangzott: dr. Paksy Zoltán, az kezõ ülésen a közgyûlés támogatládias hangulatú, ám a kor ízlésének megfelelõ palacsintázó ötlete. LMP önkormányzati képviselõje- ná a kezdeményezést.
Ungár Péter elmondta: a FiA verseny elsõ helyezettjének ként egy határozatot nyújtott be a
100 ezer forintos jutalom, valamint zalaegerszegi közgyûlés februári desz máig nem tudta megindokolegy homlokzatra kihelyezhetõ táb- ülésére. Ennek célja az, hogy az ni, hogy miért volt szükség a munla jár. A szervezõk remélik, hogy önkormányzati tulajdonú cégek ne ka törvénykönyvének módosításáaz évrõl évre meghirdetett prog- alkalmazzák a rabszolgatörvényt, ra, amikor azzal a hazai munkáltaram minden vendéglátóhelyet arra és ne kössenek szerzõdést olyan tók többsége nem ért egyet. A
ösztönöz, hogy a lehetõ legmaga- vállalkozásokkal, melyek támogat- „rabszolgatörvény” csak a multinasabb minõségû szolgáltatást nyújt- nák a 400 órás túlmunkát, vagy a cionális cégeknek kedvez. Annál
sák a vendégeknek, s ne féljenek bérek kifizetésének hároméves is inkább, mert az országban koidõkeretét. Szeretnék, ha a követ- moly munkaerõhiány van, rengeaz újításoktól sem.

A VERSENY ÖSZTÖNZÕLEG HATHAT AZ ÉTTERMEKRE, KÁVÉZÓKRA
 A zalaegerszegi önkormányzat a Városmarketing Irodával közösen 2018-ban is meghirdette az „Év legkedveltebb vendéglátóhelye” versenyt. A megmérettetésen több mint 120 étterem, kávézó és cukrászda vett részt.
– pet –
A közönségszavazás alapján a
nyertes a Fészek Bisztró és Palacsintázó lett, akiknek tulajdonosai
– Németh Katalin és férje, Csorba

döntést. Néhány évnyi szünet után
a Városmarketing Iroda javaslatára indult újra az „Év legkedveltebb
vendéglátóhelye” verseny, ahol –
reagálva a kor kihívásaira – immár
a közönség dönti el egy internetes

teg ember vándorolt külföldre a
magasabb bér és jobb megélhetés
reményében. Ez a törvény pedig
arra jó, hogy az itthon maradottak
még többet dolgozzanak, kevesebb pénzért. Aminek következménye újabb elvándorlás lehet.
A sajtótájékoztatón azt is bejelentették, hogy a törvény elleni tiltakozásul ismét csatlakozik Zalaegerszeg az országos demonstrációhoz. Január 19-én (szombaton)
15 órától, a 74-es fõút Praktikertõl
a pózvai körforgalomig tartó szakaszán félpályás útzárt tartottak. A
tiltakozást a szakszervezet kezdeményezte, melyhez az ellenzék is
csatlakozott.

múzeumpedagógiai foglalkozásokra is sor kerül.
A délután folyamán Orha Zoltán
és Eke István régészek, dr.
Kostyál László mûvészettörténész, Béres Katalin történész,
Horváth Imre restaurátor és
Kissné Kovács Ágnes múzeumperi kerámiákat, csiszolt köveket, sok, a régészeti munkák, a restau- dagógus is beszámolt egy-egy akkõbalta-töredékeket, agyagkana- rálások ugyanúgy folytatódnak, és tuális témáról.
lakat, kultikus tárgyak maradványait is rejtette a föld mélye. A
szakemberek remélik, hogy a
munkálatok végeztével egy szép
településkép rajzolódik majd ki a
szemük elõtt.
A Göcseji Múzeum Pillanatképek címû szimpóziumán több rövid
elõadás is elhangzott az intézményben folyó munkákkal és a jövõbeni tervekkel kapcsolatban. A
találkozó apropóját a kultúra napon túl az adta, hogy a nagyközönséget tájékoztassák arról,
hogy a múzeumban a felújítás ellenére is zajlik a munka. S bár az
ott dolgozók ideiglenesen az egykori Kummer-kávéház épületébe
A szimpózium elõadói
költöztek, a helytörténeti kutatá-

ÚJKÕKORI TELEPÜLÉS A TESZTPÁLYA ALATT
Róbert – a napokban vehették át
az elismerést Balaicz Zoltántól. Az
eseményen a polgármester elmondta: a verseny nem elõzmények nélküli, hiszen 2005–2010
között a KISOSZ koordinálásában
már zajlott egy hasonló program.
Akkor egy szakmai zsûri látogatta
végig évrõl évre a vendéglátóhelyeket, és többféle szempontot
mérlegelve hozták meg a végsõ

szavazást követõen, hogy ki legyen a díjazott.
Elhangzott: a 2018-as megmérettetésre összesen 4123 szavazat érkezett. A legtöbb voksot pedig a Fészek kapta.
Németh Kata az elismerést
megköszönve elmondta: régóta
dolgoznak a vendéglátásban, és
némi fõvárosi és külföldi kitérõ után
tértek vissza néhány évvel ezelõtt

VÉRVÉTEL ELÕJEGYZETT
IDÕPONTBAN
(Folytatás az 1. oldalról.)
A kórház vezetése ezen lehetetlen helyzet megszüntetése
okán döntött az elõjegyzett idõpont mellett. Céljuk ezzel az, hogy
a vérvétel ideje ne legyen több
mint 10–15 perc. Mindez a labor
munkatársai számára egyenletesebb munkavégzést, míg a betegeknek nyugodtabb várakozást jelent. Kiszámíthatóbbat abban a tekintetben, hogy nem kell órákra
parkolójegyet vásárolniuk, emelte
ki a fõigazgató.
Akik már eddig is elõjegyzett
idõpontban érkeztek, 15 perc alatt
túlvoltak a vérvételen, akik sorszámot húztak, órákig vártak, fûzte
hozzá dr. Oroszlán Tamás fõorvos,
igazgatási koordinátor. Elmondta,
hogy az optimális vérvétel érdekében a napi betegforgalmat 370 fõ-

ben, míg a rendelési idõt 7 és 11
óra között határozták meg. A hét
munkaállomáson továbbra is annyi létszámú asszisztens várja a
betegeket, mint eddig. Felhívta a
figyelmet, hogy a reggeli idõpont
csak a vércukor és vérzsír mérésénél fontos, más esetekben (vérkép, májfunkció) nem szükséges
éhgyomorral érkezniük a betegeknek. A sürgõsségi vérvételnél a
beutalón szerepelnie kell az aznapi vagy az elõzõ napi dátumnak a
sürgõsségi jelzéssel együtt. Az
elõjegyzést kérõk várhatóan 2–4
munkanapon belüli idõpontot kapnak, a mûtétre várók számára pe-

(Folytatás az 1. oldalról.)
Többek között három teljesen
ép, körülbelül 6500 éves edényt is
találtak, melyek restaurálásakor
az is kiderült, hogy szépen díszített kerámiákról van szó.
Az ásatások során további korszakok is elõkerültek: így késõ
rézkori gödrök és késõ bronzkori
objektumok. A leletek száma fokozatosan gyarapodott.
Többek között díszes bronzko-

dig külön kontingenst tartanak
fenn.
Az igazgatási koordinátor arra
is felhívta a figyelmet, hogy a
székletmintát ezentúl csak a
gyógyszertárakban beszerezhetõ
higiénikus, zárható mintavételi tartályokban fogadja el a labor.
Vérvételre idõpontot kérhet a
háziorvos és a szakorvos is.
Amennyiben a kapott beutalón
nem szerepel dátum, akkor a rendelõintézet valamint a kórház fõépületének betegirányítójában tehetjük meg ezt. Telefonon a
92/507-509-es, a 92/507-574-es
vagy a 92/507-568-as közvetlen
számon tudunk egyeztetni. Regisztrálni
lehet
továbbá
a
www.zmkorhaz.hu honlap elõjegyzés menüpontjában, a kért útmutatások szerint. A megjegyzés rovatban akár több idõpontot is beírhatunk, melyre a választ 24 órán
belül kapjuk meg e-mailben.

ZÁRÓKONFERENCIA

 A 2017 júniusában indult másfél éves nemzetközi projektje végéhez érkezett el a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület. A szervezet vezetõpartnerségével lebonyolított CultuREvive Tour címet viselõ program, amely
„Az öko – kulturális turizmus fenntartható fejlõdése Kapronca–Krizsevác,
Muraköz és Zala megyében” címet viseli, az Interreg V-A Magyarország–
Horvátország Együttmûködési Program 2014–2020 (Projektazonosító:
HUHR/1601/2.1.3/0024) keretében került megvalósításra. Projektpartnerek: Kapronca Város Idegenforgalmi Közössége és a Rudolf Steiner Központ Donji Kraljevecbõl.
A pályázat legfõbb célja a projektterületen érintett Zala megye, a Mura
és a Dráva vidékén még meglévõ közös horvát–magyar népi kézmûves
kultúrkincs gyökereinek bemutatása
volt, valamint az e vidéken fellelhetõ
mesterek és a kapcsolható természeti
attrakciók turisztikai
elérhetõségének elõsegítése, mely egy turisztikai útvonal kialakításával meg is történt. A program során
képzések, tábor, fesztiválok, workshopok,
study tourok a határ
mindkét oldalán kiadványok
valósultak
meg, melyek szolgálták a kitûzött célokat.
A zárókonferencia
keretében 2019. január 25-én áttekintették a projekt során megvalósult
eseményeket, számba vették a létrejött eredményeket. A projektben
részt vevõket köszöntötte Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg MJV polgármestere, kiemelve, hogy a Zala Megyei
Népmûvészeti Egyesület civil szerve-

zetként már ötödik, az Európai Unió
által támogatott projektjét bonyolította, ezzel jelentõsen bõvítve a megyében ill. Zalaegerszegen megvalósult
kulturális események sorát. A vezetõ
partner képviseletében Skrabut Éva, a

vezetõ partnerszervezet elnöke áttekintést nyújtott a másfél év alatt történtekrõl. Bemutatta a turisztikai útvonal népszerûsítésére kialakított,
magyar oldalon lebonyolításra került
népszerûsítõ rendezvényeket, így a
két nagy fesztivált. A projektben több
képzési esemény is megvalósult:

workshopok a természetes anyagok
feldolgozásával kapcsolatos kézmûvesmesterségek
területén,
az
ökokulturális dudakészítõ és dudatanulási tábor, hátrányos helyzetûek
képzése, mely az EMMI Debreceni Javítóintézete Nagykanizsai Telephelyén
valósult meg 16 fõ részvételével, ahol
kézmûves kompetenciafejlesztés folyt
kézmûvestudás megalapozására. Elkészült az a közös projektkosár,
amely a turisztikai útvonal állomásainak termékeit, ismertetõit teszi elérhetõvé a turisztikai útvonal információs pontjain. A partnerek részérõl a
dr. Rudolf Steiner Központ munkatársa mutatta be a horvát
partnereknél megvalósult eseményeket, a horvát oldali turisztikai pontokhoz kapcsolódó kézmûves és gasztonómiai
fejlesztéseket, további
projekteseményeket. Ezt
követõen a magyar partner által jegyzett tanulmány és népzenei CD
került
bemutatásra,
mely a közös, csak e területre jellemzõ duda
népzenei hagyományt
taglalja és mutatja be.
Zárásként, a projekt legjelentõsebb
eseményeit bemutató filmet tekintették meg a résztvevõk. Ezzel a projekt
összegzése megtörtént, a partnerek
egy újabb projekt lehetõségének reményében zárták az eseményt.
A projektrõl bõvebb információ:
www.culturevive.eu
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Krónika

 Hetvenedik születésnapja alkalmából köszöntötték fel egykori kollégái és a Göcseji Múzeum jelenlegei munkatársai dr.
Vándor László régészt, az intézmény nyugalmazott igazgatóját.
Az ünnepségre a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár elõadótermében került sor.

HETVENÉVESEN IS AKTÍV SZÉPÜL A VÁROS

– pet –

mûvészettörténész. Az igazgatóhelyettes ezt követõen felelevenítette, hogy mi minden történt 2011
óta – vagyis mióta az igazgató
nyugállományba vonult – az intézmény életében. Majd jókívánságait fejezte ki a hetvenéves, ám
még mindig aktív szakembernek.
A találkozón köszöntõt mondott
dr. Müller Róbert régész, a Balatoni Múzeum volt igazgatója, Redõ
Ferenc, a Régészeti Intézet nyugalmazott munkatársa, aki évtizedekkel ezelõtt a zalalövõi ásatások
révén került munkakapcsolatba
Vándor Lászlóval. Mint fogalmazott, ennek köszönhetõen mind a
mai napig, egy kicsit zalai embernek is érzi magát. Szintén felszólalt Költõ László régész, a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum nyugalmazott igazgatója, Tóth János, a
Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum
vezetõje, Vajda László, a megyei

A baráti és kollegiális összejövetelre nemcsak a zalaegerszegi
közgyûjteménybõl, hanem az egykori Zala Megyei Múzeumok Igazgatóságának volt intézményeibõl,
így a keszthelyi Balatoni Múzeumból és a nagykanizsai Thúry
György Múzeumból is érkeztek
vendégek. Ezenkívül a Régészeti
Intézet és a Magyar Nemzeti Múzeum néhány – Zalából Budapestre költözött, vagy egykoron itt ásatásokat végzõ – munkatársa is
részt vett az eseményen.
Dr. Kostyál László, a Göcseji
Múzeum igazgatóhelyettese Vándor Lászlót köszöntve mindenekelõtt elmondta: egy híján húsz
éven keresztül voltak munkatársak, sõt tulajdonképpen épp neki
köszönheti, hogy annak idején Zalába került, mint frissen végzett

VÁNDOR LÁSZLÓ RÉGÉSZT KÖSZÖNTÖTTÉK

FELÚJÍTJÁK A SZÍNHÁZAT
(Folytatás az 1. oldalról.)
– Ebbe beletartozik a nyílászárók, a fûtési rendszer és a fény- és
hangtechnika cseréje is. A tervek
szerint a színház felújítása várhatóan 3–3,5 milliárd forintba kerül
majd.
Balaicz Zoltán utalt arra, hogy

színház, valamint a Ruszt Józsefrõl elnevezett tér és a színészház
is. Balaicz Zoltán jelezte: ha minden optimálisan alakul, a közbeszerzések rendben zajlanak le, akkor 2020 tavaszára elkészülnek a
kiviteli és az engedélyezési tervek,
az építkezés pedig 2021 januárjá-

ÉPÜL AZ ELSÕ OKOSLAKÁS

 Zalaegerszegen 2015 óta mostanáig a már elkészült, a jelenleg
építés alatt álló vagy engedélyre és kivitelezésre váró lakások
száma összesen 502 – közölte a város polgármestere az Ady út
12. szám alatt épülõ új „okos” társasháznál tartott sajtótájékoztatóján.
– AL –

önkormányzat nyugalmazott mûvelõdési osztályvezetõje, Havasi
Bálint, a Balatoni Múzeum igazgatója és Sümegi Valéria, a Göcseji
Múzeum egykori gazdasági vezetõje.
Többek között elhangzott: Vándor László 1992-tõl 2011-ig vezette az akkor még egy szervezeti
egységként (Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága) mûködõ megyei múzeumokat. Munkája során
mindvégig az élni, és élni hagyni
elvet követte; vagyis nem élt viszsza a múzeumi rendszer felépítésébõl fakadó, akár konfliktusokra
is okot adható helyzettel. A fiatalabb régész kollégákat nemcsak
abban támogatta, hogy a terepi
munka során szerezzenek szakmai tapasztalatokat, hanem kutatásra, tudományos tevékenységre
is ösztönözte õket.
Nyitott volt továbbá abból a
szempontból is, hogy olyan szakemberek is végezhettek ásatásokat Zala megye fontosabb lelõhelyein, akik nem a megyei múzeumi intézményrendszer munkatár-

sai voltak. Hanem például a Régészeti Intézettõl vagy a Magyar
Nemzeti Múzeumtól érkeztek.
Redõ Ferenc ezzel kapcsolatban
megjegyezte: tudományos elkötelezettsége és bátorsága is volt
ahhoz, hogy olyan régészeket engedjen a „zalai földekre”, akiknek
tulajdonképpen nem volt a fõnöke. Az együttmûködés és a jó
szakmai kapcsolat mégis mûködött.
A rendezvényen Kaján Imre, a
zalaegerszegi múzeum jelenlegi
igazgatója mondott pohárköszöntõt. Elhangzott: neki ugyan nincs
konkrét munkatársi kapcsolata
Vándor Lászlóval, hiszen éppen õt
követte az igazgatói székben. Egy
munkahelyi közösség és az ottani
légkör azonban mindig tökéletes
lenyomata annak, ahogyan a vezetõ dolgozik, és kijelenthetõ,
hogy mikor átvette tõle a képzeletbeli stafétabotot, egy nagyon jó
kollektívát talált a Göcseji Múzeumban. Egy olyan szakértõ csapatot, akik mindig képesek jó teljesítményt nyújtani.

Balaicz Zoltán úgy fogalmazott,
hogy a lakásépítési és -felújítási
hullámnak köszönhetõen a városkép is jelentõsen szépült ezekben
az években, hiszen több romos
épületet vagy elhanyagolt üres területet tettek rendbe. Állami beruházással több középületet újítottak
fel, melyek közül a legjelképesebb
az egykori Zóna étterem épülete,
ahol kormányablakot alakítottak ki.
Mindeközben magánberuházások
indultak a régi Color ruhagyár területén, ahol a lakópark második
üteme épül. Példaként említette
továbbá a Munkácsy úton, a Dózsa utcában és a Mártírok útján
felépítendõ társasházakat, melyek
tovább növelik a számot. A városkép szempontjából az évek óta
üresen álló Hotel Balaton négycsillagos szállodaként való átalakítása is fontos.
Az Ady út 12. szám alatti társasházzal kapcsolatban úgy vélekedett, hogy az itt beépülõ technológia már a 21. századhoz igazodik, hiszen az okos rendszerekkel
felszerelt lakások korábban el nem
képzelt kényelmi lehetõségeket
fogják nyújtani a lakóknak. Beszélt
arról is, hogy maga a város is
Smart City program megvalósításán dolgozik, melynek része az
5G-s mobilhálózat kiépítése.
A sajtótájékoztatón Simon Norbert, az építtetõ Belvárosi Beruhá-

zó Kft. képviselõje arról beszélt,
hogy minden lakásban önálló vezérlésre képes „smart home” rendszert alakítanak ki. A fény, az árnyékolás vagy a hûtés és a fûtés
az érzékelõk jelei alapján lépnek
mûködésbe vagy kapcsolnak ki. A
nyílászárók és falak kiváló hõ-, illetve hangszigetelésûek lesznek,

így összességében 40–50 százalékos energiamegtakarítás érhetõ
el a hagyományos épületekhez
képest. A tetõre telepített napelemek a társasház közös rezsiköltségeit majdnem teljes mértékben
fogják fedezni. A 2019 nyarán átadandó prémium minõségû társasházban 17 lakást, 3 irodát, 12
garázst és 9 parkolót alakítanak ki.
A garázsban minden beállóban
tölthetõk lesznek az elektromos
autók.

LÉZERKEZELÉSSEL EREDMÉNYESEN
A KÖRÖMGOMBA ELLEN
nem véletlen, hogy a sajtótájékoztatót Ruszt József szobra elõtt tartják. „A ’80-as években voltak olyan
emberek, akik mertek nagyot álmodni és volt hitük, erejük és bátorságuk végigvinni az álmukat:
hogy legyen állandó színháza Zalaegerszegnek.” A polgármester elmondta: decemberben két kormánydöntés született, az egyikben
bejelentették, hogy az épület felújítása a Modern Városok Program
keretében valósul meg, majd megjelent, hogy az önkormányzat 255
millió forintot kap, hogy elkészíttesse a felújításhoz szükséges engedélyezési és kiviteli terveket. A felújítás során megújul a Griff Báb-

ban megkezdõdhet, és 2022 decemberében fejezõdhet be.
Besenczi Árpád elmondta, a jelenlegi mûködést nehezíti a hiányos színpadtechnika, nincs például forgószínpad, de a hangpult
és a világítástechnika is elavult.
Szeretnék, ha a kiszolgálóhelyiségek, öltõzõk, a kellék és díszletraktár szintén megújulna, és megtörténne a teátrum akadálymentesítése. Hogy a felújítás alatt hol
fogják tartani az elõadásokat, még
nem tudják. Vannak elképzelések,
de a végsõ döntés még nem született meg. Olyan megoldást szeretnének, ahol sem a nézõszám,
sem pedig a bevétel nem csökken.

KELEMEN BARBARA
kozmetikus

1–4D szempillaépítés
z Arckezelések, smink
z Szempilla- és
szemöldökfestés
z Gyantázás
z

Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.
Tel.: 06-30/469-6953

 A körömgomba egy nagyon makacs fertõzés,
melynek eltávolításában rendkívül eredményes
módszernek számít a lézeres kezelés. Nemcsak
jóval kíméletesebb, de messze meg is haladja
az ecsetelõkkel, gyógyszerekkel történõ
kezelések hatásosságát. Ennek lehetõségét
kínálja vendégeinek a Bright Lézer Stúdió.
A lézerkezelés valóban a leghatékonyabb eljárás jelenleg, miután az ecsetelõkkel 5–10 százalékra, míg a gyógyszerekkel 50–60 százalékra tehetõ a gyógyulási
arány, addig a lézeres eljárással ez
80–90 százalék – mondja érdeklõdésünkre B. Kovács Viktória, a Bright Lézer
Stúdió tulajdonosa. – A gyógyszeres kezelés esetében ráadásul mellékhatásokkal is
számolni kell. Emiatt mostanában egyre
gyakrabban maguk az orvosok is javasolják
a lézeres kezelést, mondhatni utolsó
mentsvárként. Tudni kell azonban azt is,
hogy a páciensek tíz százalékánál nem vezet tartós eredményre, melyben szerepet
játszhatnak egyéb körömbetegedések,
egészségügyi állapotok, mint például a pikkelysömör.
Körömgomba kialakulhat a láb bõrének gombás
fertõzése következtében, ha nem kezelik idejében.
Okozhatja a köröm fizikai sérülése: amikor valaki
becsípi az ujját az ajtórésbe, vagy beüti a lábujját az
asztal lábába. A cipõnyomás okozta deformitás is
hajlamosító tényezõ, valamint a legyengült immunrendszer. A fertõzés elsõ tünetei a köröm elszínezõdése, sárgás vagy akár sötétebb árnyalatokban,
továbbá a köröm megvastagodása, morzsalékossá
válása. Fájdalom is kialakulhat, végül a köröm akár
le is válhat. Körömgomba, sajnos nem tûnik el
magától.
Ebbõl is kitûnik, hogy nem csupán esztétikai
problémáról van szó. Professzionális Nd. Yag lézergéppel dolgozom, melynek speciális hullámhossza
megöli a körömben és a lágyrészben lévõ gombákat. Mivel a fertõzés elterjedhet az egyik körömrõl a

másikra, vagyis átfertõzõdik, ezért már az elsõ jeleknél érdemes felkeresni Stúdiónkat, mert akkor
kevesebb alkalommal végzett kezeléssel is meg lehet szabadulni e kényes állapottól. A több éves körömgomba értelemszerûen hosszabb kezelést igényel. Valamint jó tudni, hogy ha valaki szervezetében megtalálható a gomba, gyógyulása után is kiújulhat a körömgomba a
körmön. De személyes tanácsadás alkalmával erre is
van megoldás. Mint minden betegségnél, a körömgombánál is a legfontosabb
a megelõzés. Használhatunk különféle bõrfertõtlenítõket, különösen, ha például
uszodába, szaunába vagy
közösségi öltözõkbe járunk.
Nagyon fontos a cipõk fertõtlenítése, amit Stúdiónkban ultrahangos készülékkel tudunk biztosítani. A
zoknik megfelelõ fertõtlenítését 50–60 fokon való mosással lehet elérni. Ezekkel a tanácsokkal is ellátom
a vendégeimet, hiszen a lézeres kezelés eredménye csak ezek betartásával tartható fenn.
Az Nd. Yag lézergéppel arc- és bõrkezelésekkel
is rendelkezésre állok õsztõl tavaszig. Ilyen a pigmentfolt-eltávolítás, a lézeres bõrrejuvenáció nemcsak fiatalít, de nagyon szépen kezelhetõ vele a
zsíros és az aknés bõr. A megunt vagy elrontott tetoválások eltávolításában is hatékony eszköz a lézer. Számomra fontos, hogy az emberek megismerhessék ezt a legújabb technológiát, és elégedetten
távozzanak gyógyulásuk után!
Elérhetõségek:

Bright Lézer Stúdió
Zalaegerszeg, Göcseji út 45.
Szombathely, Körmendi út 1.
Tel.: 06 (30) 624 2522

5

Kultúra

IRATOK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG SZÁMÁRA
GYORSULÓ DIGITALIZÁCIÓS FOLYAMATOK A LEVÉLTÁRAKBAN

 A tavalyi eredmények, az idei tervek és a 2019-ben induló országos e-ügyintézés is szóba került a Magyar Nemzeti Levéltár
Zala Megyei Levéltárának hagyományos kultúra napi sajtótájékoztatóján. Az esemény vendége ezúttal dr. Mikó Zsuzsanna, az
MNL általános fõigazgató-helyettese volt.
– pet –
A 2018-as évet értékelve Káli
Csaba, a zalai levéltár igazgatóhelyettese elmondta: törvény adta
kötelezettségeiknek megfelelõen
tavaly is folyt a megye területén lévõ iratképzõ szervek ellenõrzése.
Az idetartozó 391 intézménybõl 47
szerv iratkezelését ellenõrizték a
levéltár munkatársai. Elhangzott: a
szûkös befogadóképesség miatt
tavaly viszonylag kevés iratot vettek át. Állományuk 134 iratfolyóméterrel gyarapodott, ezzel elérték a 11 ezer 137 iratfolyómétert. A
kutatószolgálatot 196-an, az ügyfélszolgálatot pedig 1149-en keresték fel.
Ami az intézmény tudományos
és közmûvelõdési tevékenységét
illeti, a levéltár munkatársai tavaly
is részt vettek konferenciákon, elõadásokon, és több kiadványban is
publikálták az aktuális kutatási
eredményeket. Az igazgatóhelyettes kiemelte a Forrásaink a reformációról címû kötetet, és a Városbírók és polgármesterek címû
könyvet, melyek létrejöttében több
kollégájuk is közremûködött.
2018-ban mindezeken túl konferenciával emlékeztek meg az

kenységét (ennek kapcsán Molnár feladat, hogy az ország legrégibb
András szerkesztésében egy kötet közgyûjteményeként megmutasis napvilágot lát), valamint a II. vi- sák azt a szakmai munkát, amit az
lágháború
utolsó
évének egyes levéltárakban végeznek, hi(1944–45) zalai eseményeit.
szen az állampolgárok nincsenek
Az idei évben több kiadványt is mindig tisztában az itt folyó komp1848/49-es szabadságharc zalai megjelentetnek, többek között a lex tevékenységgel.
hõseirõl, valamint az I. világháború
zalaegerszegi eseményeirõl is. A
nyár folyamán pedig a hagyományokhoz híven megrendezésre került a Magyar–Szlovén Levéltári
Kutatótábor.
Molnár András, a levéltár igazgatója mindehhez hozzátette: a tavalyi évben egy pályázatnak köszönhetõen jelentõs technikai fejlesztést is végrehajtottak. Nemcsak számítógépeket, hanem a digitalizáláshoz és az elektronikus
ügyfélszolgálat hatékonyabbá tételéhez szükséges eszközöket is
vásároltak.
Az intézmény vezetõje az idei
tervekkel kapcsolatban elmondta:
három történelmi évfordulóról emKáli Csaba, Mikó Zsuzsanna és Molnár András
lékeznek meg 2019-ben. Száz évvel ezelõtt kiáltották ki a Tanács- 2017-ben rendezett A protestantizReagálniuk kell az új kihívásokköztársaságot, az ehhez kapcso- mus zalai évszázadai címû konfe- ra is: például, hogy a levéltári tevélódó Zala megyei eseményekrõl rencia anyagát, a Zalai Hírlapban kenység 21. századi módon tudjon
márciusban rendeznek majd tudo- megjelent levéltári cikksorozat kapcsolódni a közigazgatáshoz.
mányos ülést. A téma azért is ér- gyûjteményes kötetét, de a Zala- Annál is inkább, mert számos irat
dekes, mert az utóbbi évtizedek- egerszegi Füzetek sorozat is (hiteles dokumentum) már csak a
ben alig volt friss kutatás az 1919-es újabb számokkal bõvül.
levéltárakban érhetõ el. Ezért is
történésekkel kapcsolatban, így a
A levéltárak országos szinten fontos a megfelelõ adatbázisok kikonferencia új megközelítésekkel zajló elektronikai és digitalizációs építése és a digitalizáció. Vagyis
is szolgál. Szintén egy tudomá- fejlesztéseirõl Mikó Zsuzsanna fõ- hogy az ügyfelek minél gyorsabnyos ülés keretében értékelik a 47. igazgató-helyettes számolt be. ban, ha kell otthonról is elérjék a
honvédzászlóalj 1848/49-es tevé- Mint fogalmazott: egyre fontosabb szükséges dokumentumokat. Egy-

re lényegesebb szempont, hogy a
napjainkban keletkezett – nem
mindig papír alapú – iratok is megõrzõdjenek. „Mert az iratokat tulajdonképpen az örökkévalóság számára õrizzük” – fogalmazott Mikó
Zsuzsanna. Hozzátette: a Nemzeti Levéltár legkorábbi dokumentuma például 1109-bõl származik. A
cél az, hogy a most keletkezõ
anyagok is hasonló idõtávban maradjanak fenn.
A sajtótájékoztatón elhangzott:
a Magyar Nemzeti Levéltár honlapján már 12 millió fölötti digitalizált oldal érhetõ el – különféle
adatbázisokba rendezve – amik
szabadon és ingyenesen használhatók. Egy jelenleg zajló európai
uniós projekt keretében pedig egy
olyan e-közigazgatási szolgáltatást fejlesztenek ki (mintegy 2,6
milliárd forint értékben), melynek
révén az állampolgárok vagy más
hivatalos szervek közvetlenül,

elektronikus úton kereshetik meg
a levéltárakat. Akár a kormányablakokon keresztül benyújtva az
igényeket. A tervek szerint az új
elektronikus rendszer az év második felétõl áll majd az ügyfelek rendelkezésére. Persze a levéltárakat
továbbra is fel lehet keresni a hagyományos postai úton, vagy
e-mailben.
A fejlesztés részeként a Nemzeti Levéltár igyekszik olyan megoldást találni, ami lehetõvé teszi,
hogy az állampolgárok más megyék levéltárainak anyagaihoz is
gyorsan hozzájussanak. A technikai fejlesztések pedig azt is segítik, hogy a régebbi papír alapú dokumentumokról hiteles, digitális
másolatok készüljenek.
A távlati cél az, hogy az ország
közgyûjteményeinek most még
különálló anyagai egy egységes
keresõfelületen – központi tárhelyen – legyenek hozzáférhetõek.

A SOKSZÍNÛSÉG JEGYÉBEN
MEGJELENT A PANNON TÜKÖR IDEI ELSÕ SZÁMA

 A magyar kultúra napja alkalmából mutatta be idei elsõ lapszámát a Pannon Tükör. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban rendezett eseményen a lendvai Bencze Lajos költõ legújabb
kötete, az Írott szóval is debütált.
– pet –
A szerzõvel – aki ezúttal nem
költeményekkel, hanem esszékkel
jelentkezett – dr. Göncz László író,
politikus beszélgetett.
A lapszám- és kötetbemutatón

Zsombor Rossz versek címû filmajánlójával ismerkedhetnek meg
az olvasók. De, Tóth László zongoramûvész Bogányi Gergely zalaegerszegi koncertjérõl írt zenekritikáját is olvashatjuk. A folyóiratot többek között Nemes László

Kiss Gábor könyvtárigazgató és
dr. Gyimesi Endre, a Pannon Írók
Társaságának elnöke köszöntötte
a közönséget. A kulturális és mûvészeti folyóirat legfrissebb számát Bubits Tünde fõszerkesztõ és
Nagygéci József fõszerkesztõ-helyettes mutatta be.
Elhangzott: a kortárs kultúrára
jellemzõ sokszínûség, sokszólamúság jól leképezõdik a mostani
lapszámon is. Zalai vonatkozású
irodalmi újdonságok, muravidéki
kultúra, helytörténet, zene és képzõmûvészet egyaránt jelen van.
Nagy Betti zalaegerszegi költõ például most elsõ alkalommal jelentkezik prózával. A fiatalok közül Dezsõ Kata költõ új verseivel, Péter

festõmûvész alkotásai illusztrálják,
aki nemrégiben ünnepelte 70. születésnapját.
A lapszámbemutatót könyvbemutató követte. Bencze Lajos költõ tavaly megjelent esszé- és tanulmánykötetérõl a szerzõvel
Göncz László író beszélgetett. Az
Írott szóval címû könyv tulajdonképpen afféle második rész, hiszen Bencze Lajosnak korábban
már megjelent az Írott szóval a
megmaradásért címû könyve,
melyben a muravidéki magyarságés irodalom fennmaradásának
kulcskérdéseit elemzi. A mostani
könyv tanulmányai ezen némiképp
túllépve már a fejlõdés felé, a minõségi változások felé fordulnak.

TÉR ÉS IDÕ METSZÉSPONTJA
ILLUZÓRIKUS TEREK OROSZ ISTVÁN KIÁLLÍTÁSÁN

 Elveszni térben és idõben. Átgyalogolni egy láthatatlan határmezsgyén a jelenbõl a múltba. Zavarodottan állni a fõvárosi
Andrássy és (vagy?) Népköztársaság út egyik buszmegállójában,
miközben nem teljesen világos, hogy az elõttünk álló sarokháznak vajon a külsõ homlokzatát, vagy a belsõ udvarát látjuk-e.
– pP –

szobát), de aztán felsejlik egy
újabb (tér)réteg, és minden összezavarodik. Illuzórikus helyszínek
között sétálgatunk.
Az ember ide-oda lépked a grafikákon feltûnõ (néha meg eltûnõ)
ellentmondásos terekben. Vajon
melyik a helyes út? Elbizonytalanodunk ebben a zûrzavarban, a
tér-idõ metszéspontjában – utalt a
szemünk elõtt váltakozó látványra

Ami a Gönczi Galériában kiállított grafikákat illeti, talán dr. VadPercíz, mint a geometria, trük- vári Tibor alpolgármester fogalkös, mint egy görbe tükör és való- mazta meg legtömörebben a lészerûtlen, mint egy szürreális nyeget: a tárlat egy igazi agytorna!
álomkép. Paradoxon és geometria
együtt; vagyis Paradoxonometria.
Ezt a címet kapta Orosz István
Kossuth-díjas grafikusmûvész, a
nemzet mûvésze legújabb kiállítása, mely a napokban nyílt meg a
Keresztury VMK Gönczi Galériájában. A kecskeméti születésû, Budapesten élõ mûvész talán így elsõ hallásra kevésbé ismerõs a közönség elõtt, ám ha azt mondjuk
Tovarisi konyec!, akkor sokaknak
bevillan a rendszerváltozás idõszakának egyik legemlékezetesebb plakátja. Merthogy az alkotó
a grafikák mellett plakáttervezéssel, sõt animációs filmek készítéFrimmel Gyula és Orosz István
sével is foglalkozott pályafutása
kezdetén. Korábbi plakátjaival egy Elsõ ránézésre azt hisszük, hogy Frimmel Gyula grafikusmûvész,
vetítés révén ismerkedhetnek meg valami nyilvánvaló dolgot látunk aki egy általa írt „tanmesével”,
a látogatók a VMK aulájában.
(épületet, csarnokot, utcaképet, vagy inkább rövid elbeszéléssel érkezett a tárlatnyitóra. A Keresztezõdések címû történet a Népköztársaság útról Andrássyra nevezett
forgalmas útszakasz szürreális
metszéspontján játszódik; így folyatva össze múltat és jelent, teret
és idõsíkokat. A sztorihoz az alapötletet Orosz István Sarokház az
Andrássy út és a Népköztársaság
út sarkán címû grafikája adta. S a
képet nézve nemcsak az a kérdés
merül fel, hogy vajon kifelé (az utca felé), vagy befelé (az udvar) felé fordulnak-e a falak, hanem az is,
hogy a látásmód alakítja-e az általunk észlelt valóságot? Mert lehet,
hogy a világ egy nagy trükkös rajz.
Soha nem lehetünk elég biztosak

abban, hogy a valóságot látjuk-e.
Talán mindannyian egy fura, megtévesztõ kép részei vagyunk.
A Gönczi Galériában látható
tárlaton mindenképpen igaz ez az
állítás, sõt nemcsak egy, hanem
megannyi aprólékosan kidolgozott
képben veszhetünk el. Orosz István munkásságának alapja a kettõsség, a kettõs értelmezés. Mint
azt a megnyitót követõ tárlatvezetésen elárulta: ezt a dupla értelmezési síkot még plakáttervezõként
kezdte el alkalmazni. Rájött
ugyanis, hogy a plakát tökéletesen
alkalmas arra, hogy messzirõl is
és közelrõl is szemrevételezzük,
így nézõponttól (és távolságtól)
függõen más-más jelentést lehet
adni egyazon képnek.
Ezt az elvet kezdte el aztán grafikáin is használni. Így fordulhat elõ,
hogy ami messzirõl egy épület
szerkezete, az közelrõl arckép, de
így váltak Sebastian Brant 1494-es
A bolondok hajója címû könyvének
egyes „közeli” grafikai elemei, „távoli” koponyákká. E könyvet amúgy
annak idején Dürer illusztrálta elõször (persze õ nem ilyen kettõs jelentéssel); ezek után talán nem is
csodálkozunk, hogy Orosz István
munkáinak egy része épp Dürerre
reflektál. Rinocéroszok tûnnek fel.
Van, hogy labirintus testtel.
A kiállítótér izgalmas darabjai
az úgynevezett anamorfózissal
készített mûvek is. Ezek olyan torzított, síkba kiterített képek, melyek csak egy speciális tükörhenger segítségével fedik fel eredeti
jelentésüket. Vajon meglátjuk a tükörbe nézve a dolgok valódi formáját, eredeti üzenetét?
Február 23-ig bárki tehet egy
kísérletet a Gönczi Galéria tárlatán. A lényeg, hogy ne akarjon
egybõl kiutat találni a labirintusból,
és néhány percre hagyja magát elveszni az idõsíkok között.

NEM CSAK FIATALOKNAK
ISMERKEDÉSI EST A VMK-BAN

 Lakat Party címmel ismerkedési estet szervez a Keresztury
VMK. Az intézmény kávézójába február 8-án, 20 órától várják
azokat a hölgyeket és urakat (25 és 60 éves kor között), akik
még nem találták meg párjukat, vagy válás után új partnert keresnek, esetleg szimplán új emberekkel szeretnének megismerkedni.
Mint azt a szervezõk nevében Józsa Zsuzsa közmûvelõdési szakember lapunknak elmondta: az est lehetõséget ad
a felszabadult, személyes és
kötetlen ismerkedésre, új kapcsolatok, ismeretségek kialakítására. És természetesen a
párkeresésre is. Ebben nyújt
majd segítséget az a lakat, amit
belépésnél a hölgyek, illetve a
kulcs, amit az urak kapnak.
Minden kulcsnak ott lesz a hoz-

zá tartozó lakatja, csak meg
kell találni. Mindeközben pedig
játékos formában számos emberrel ismerkedhetnek meg a
résztvevõk.
A szervezõ hangsúlyozta: a
zenés rendezvény elsõsorban a
közép- és idõsebb korosztálynak szól, és nem kizárólag társkeresõ jelleggel. Baráti kapcsolatok is szövõdhetnek, vagy társaságok is kialakulhatnak a
program során.
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ISMÉT ESKÜVÕI KIÁLLÍTÁS NEMCSAK TANULNAK, KUTATNAK IS
„AZ UDVARLÁST SOHA NEM SZABAD BEFEJEZNI”

 A szép szertartás és a vidám lakodalom kelléktárát sorakoztatta fel a tizennegyedik alkalommal megrendezett esküvõi kiállítás
a városi hangversenyteremben.
– b. k. –

dogító igen utáni napokra, évekre.  Ipari robotok és más technológiai újdonságok mûködésével is
Dr. Marx Gyuláné 34 évnyi házas- megismerkedhettek a pályaválasztás elõtt álló középiskolások a
ság és nyolc gyermek felnevelése Pannon Egyetem Mérnöki Kar Zalaegerszegi Mechatronikai és
Kutatási Intézete nyílt napján. A rendezvényen az egyetem képzési kínálatáról is tájékoztatást kaptak.
– AL –

Az új év küszöbét átlépve az elsõ hagyományos rendezvények
között jegyzik a fent nevezettet. A
Családi Intézet munkatársainak
szívügye ez a program, mely az
egész, úgy tûnik egyre apróbb
részletekig megtervezett szertartás lebonyolításában segítséget
tud nyújtani. Az idén 25 rutinos kiállítót, szolgáltatót ajánlottak az érdeklõdõ pároknak. Maga a hely-

szín is ünnepi
pompát kapott a
megcsillantott
hangulatvilágítások, léggömbdekorációk, látványos terítékek,
asztali
díszek,
süteménycsodák,
ínycsiklandozó
csoki szökõkút,
megörökített látványos pillanatok, alkalmi öltözetek bemutatásával.
Mindez szép,
de nem elég a
hosszú, boldog
házassághoz. A
megnyitón megszívlelendõ
jó
tanácsok is elhangzottak a bol-

okán hitelesen és humorral megtûzdelten szólt ez ügyben, s a
nagy kalandra vállalkozásra biztatta a fiatalokat. Többek között a férfiaknak azt tanácsolta, soha ne
hagyják abba az udvarlást, a nõknek pedig, hogy csodálattal tudjanak felnézni férjükre.
A szolgáltatók kínálatának felmérése közben színpadi bemutatókra is sor került. Legyen szó a
zenei aláfestés felcsendülésérõl
vagy alkalmiruha-bemutatóról. Az
elõbbit egy fiatal vonósnégyes, az
Appassionato biztosította. Stílusosan Mendelssohn közismert Nászindulójával nyitották a rendezvényt. A kiállítás fénypontját a
mennyasszonyi ruhák felvonultatása jelentette, de a rendezõk nem
feledkeztek meg a násznép ünnepi megjelenésérõl sem, a kortól és
testalkattól függetlenül önbizalmat
erõsítõ alkalmi ruhák ajánlásával.

INTIMTORNA INDUL A MOVELAND-BEN
AZ INKONTINENCIA MEGELÕZHETÕ, KEZELHETÕ

 Sokszor még ma is tabutéma, részben azok körében, akiknek még nem volt semmilyen panasza. Néha viszont azoknál
is, akiknek vannak problémáik, csak nem mernek beszélni róla, vagy elbagatellizálják a dolgot.
Az intimtornáról,
vagy más néven
gátizomtornáról van
szó, melynek elsajátításával sok kellemetlenségtõl szabadulhatnak meg a nõk. A
Moveland Mozgásmûhely szakmai vezetõje,
Veszprémi
Borbála
gyógytornász azt mondja,
szinte nincs olyan nõ,
akinek ne lenne szüksége a gátizomtornára. Fõleg azért,
mert az elsõdleges
cél a prevenció kellene, hogy legyen.
A vizeletinkontinencia ugyanis sokakat érintõ
kérdés, és már egyre fiatalabb
korban jelentkezik. Okozója az,
hogy a gátizom záró funkciója
megsérül, és ez az amúgy tenyérnyi izom nem képes a kismedence (és az abban lévõ
szervek) súlyát megtartani. Az
izmok és a kötõszövetek megereszkednek, ami a kezdeti enyhe panaszok után, komoly problémákat is okozhat.
– Eleinte lehet, hogy valaki
csak annyit észlel, hogy tüsszentéskor, köhögéskor vagy sportolás (például ugrálás, futás) közben elcseppen a vizelete. Ezt
stresszinkontinenciának hívjuk. A
stressz itt a hirtelen jelentkezõ
hasûri nyomásra utal. Megdöb-

NYÍLT NAP A PANNON EGYETEM MECHATRONIKAI KÉPZÉSÉN

bentõ, hogy a felmérések szerint
a 18 év alatti lányok 30–40 százaléka már beszámolt efféle panaszokról – mondja a szakember.
A gyógytornász, aki épp e témában írta szakdolgozatát, hozzátette: a probléma az életkorral
együtt nõ, hiszen a többszöri
szülés, a változókor, a túlsúly
mind rizikófaktornak számít. A
gátizom egyre gyengül, a kezde-

TÖBB

ti enyhébb panaszok után pedig
hólyag-, hüvely- vagy végbélsérv
is kialakulhat.
Mindezek megelõzhetõek, sõt
a már kialakult betegségek is jól
kezelhetõk a gátizomtorna
megfelelõ elsajátításával. Napi
5–10 perces gyakorlással néhány hónap alatt már észrevehetõ a javulás, és elkerülhetõ a
mûtéti
beavatkozás.
A
Moveland Mozgásmûhelyben
február 23-án egy kétszer 3
órás tanfolyam keretében lehet
elsajátítani az otthoni gyakorláshoz szükséges ismereteket.
A tréninget Veszprémi Borbála
vezeti.
Az intimtorna persze nemcsak
a már említett inkontinencia
esetén nagy segítség. A tanfolyamra azokat is várják, akik
szülés elõtt állnak, vagy már
van gyermekük, esetleg menstruációs problémákkal, gyakori
felfázással, méhsüllyedéssel, hüvelyszárazsággal, vagy szexuális
problémákkal küzdenek. De – a
visszaesés elkerülése érdekében
– kiemelten ajánlott azoknak is,
akik már átestek inkontinencia
miatti mûtéten.
A kurzuson a gátizom megfelelõ tornáztatása mellett a helyes
légzést, ülést, testtartást is megtanulják a résztvevõk.

INFORMÁCIÓ:

MOVELAND.HU

Telefon: 06-20/982-1485

A zalai megyeszékhely legfiatalabb felsõoktatási intézményérõl
elsõként dr. Vadvári Tibor alpolgármester beszélt az érdeklõdõ
diákoknak. Felidézte, hogy 16 évvel ezelõtt gépészmérnökképzésnek indult a helyi és környékbeli
cégek igényei alapján, majd az
ipari környezet változásaihoz igazodva a gépészet, az elektronika
és az informatika tudományágát
magában foglaló mechatronikai
mérnöki képzéssé alakult át.
2012-ben már duális képzésben
való részvételre is lehetõség nyílt,
mely az országban elsõként indult
Kecskeméttel egy idõben. Akik ezt
választják, a partnercégeknél töltik a hét és fél éves képzés idejének felét, és fizetést is kapnak
munkájukért. Az alpolgármester
az ösztöndíj-lehetõségek között
kiemelte a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány által
biztosítottat is, ami a helyi hallgatóknak jár.
A zalaegerszegi mechatronikai
mérnöki BSc alapszak további elõnye, hogy a hallgatók gyakorlati tudásukat elmélyíthetik az intézet
korszerû laborjaiban is, az iparban
használt legmodernebb berendezések megismerésével és használatával. Emellett bevonják õket a

kutatás-fejlesztési projektekbe is.
Errõl a tantárgyakat is ismertetve
dr. Szalai István, a Mechatronikai
Képzési és Kutatási Intézet igazgatója beszélt. Elmondta, hogy pályázatok révén lehetõséget nyertek például a gépjármûvek rezgéseinek tanulmányozására, továb-

nyomtatási módszerekkel is foglalkoznak.
Beszélt arról is, hogy hallgatóik
többsége duális képzésben vesz
részt, melynek hátterét partnervállalatok, közte a jármûipari próbapálya biztosítja. Jellemzõen diplomásként is annál a cégnél tudnak
elhelyezkedni, ahol a gyakorlatukat végezték. A duális képzésrõl
dr. Utasi Anett, a Pannon Egyetem
Duális Képzési Központjának vezetõje szólt részletesebben. Dr.
Horváth Krisztián docens, a Pan-

A hallgatók által fejlesztett Pneumobil jármûvel ismerkednek
a fiatalok.

bá elektromos jármûvek akkumulátorának
fejlesztésére,
ami
visszanyeri a jármû mechanikai
rezgéseibõl származó energiát.
Egy multinacionális céggel közösen önjáró robotokat fejleszthetnek, valamint intelligens anyagok
ipari alkalmazásával illetve 3D-s

non Egyetem oktatási dékánhelyettese többek között azt emelte
ki, hogy az egyetem bármely szakán olyan képzést kínálnak, ami a
gazdaság számára hasznos tudással vértezi fel a hallgatókat, a
biztos elhelyezkedést nyújtva számukra a munkaerõpiacon.

ÁLLÁST KERES?
BÖNGÉSSZEN

A FOGLALKOZTATÁSI SZERVNÉL BEJELENTETT
ÁLLÁSAJÁNLATOK KÖZÜL:

ács, áruszállító, asztalos, autóbusz-vezetõ, autódarus, autófényezõ, autószerelõ,
bádogos, banki tanácsadó, betanított munkás, beszerzõ, CNC-gépkezelõ, cukrász,
csomagoló, eladó, elektromos karbantartó, építõipari projektmanager, építõipari
segédmunkás, épületasztalos, épületgépész, erõsáramú villamosipari technikus,
értékesítési asszisztens, értékesítõ, esztergályos, felszolgáló, fémfestõ, fémszerkezetszerelõ, festõ, fitneszedzõ, fogászati asszisztens, folyamatmérnök, forgácsoló-köszörûs,
forrasztó, fuvarszervezõ, gépészmérnök, gépésztechnikus, gépjármû-értékesítõ,
gépjármûtechnikus, gépkezelõ, gépszerelõ, gondnok-karbantartó, gyártás-elõkészítõ,
gyermekfelügyelõ, gépkocsivezetõ, hegesztõ, hengerfejfelújító, hideg-meleg burkoló,
homlokzatszigetelõ, hûtõ- és klímaszerelõ, informatikai rendszerüzemeltetõ,
ingatlanértékesítõ, irodai munkatárs, Java/JEE fejlesztõ, javító, jogi adminisztrátor,
karosszérialakatos, kereskedelmi ügyintézõ, kézbesítõ, kézi anyagmozgató, konyhai
kisegítõ, kõmûves, könyvelõ, közlekedési mérnök, lakatos, légtechnikai szellõzõszerelõ,
logisztikus, marós, mechanikai karbantartó, nyílászáró-beépítõ, mûszaki értékesítõ,
mûszaki ügyintézõ, mûszaki rajzoló, mûvészeti kisegítõ, ofszetgépmester, operátor, pék,
pénz- és értékszállító, pénztáros, pénzügyi koordinátor, pénzügyi tanácsadó, pincér,
pizzafutár, portás, promóciós munkatárs, raktári anyagmozgató, raktáros, recepciós,
rehabilitációs mentor, sátorszerkezet-szerelõ, segédmunkás, sorfeltöltõ, sorvezetõ,
szabász, szakács, szerkezetlakatos, szerszámkészítõ, szerviztechnikus, katona,
szociális gondozó, szövegíró, takarító, telefonos értékesítõ, telephelyvezetõ, termelési
koordinátor, területi képviselõ, tervezõ, udvari rakodó, ügyfélszolgálati asszisztens,
üzletvezetõ, vasbetonszerelõ, vegyésztechnikus, villanyszerelõ, víz-, gáz- és központifûtés-szerelõ, webfejlesztõ

További részletek: vmp.munka.hu. • Hasznos információk:
www.paktumportal.hu
ÉRDEKLÕDJÖN MUNKATÁRSAINKNÁL:
Kontakt Nonprofit Kft. Zalaegerszegi Fejlesztési Iroda
8900 Zalaegerszeg, Deák F tér 3–5. B fsz. 1.
Tel.: 92/707-621 • E-mail: iroda@paktumportal.hu
Zala Megyei Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási Hivatal
Foglalkoztatási, Családtámogatási és
Társadalombiztosítási Fõosztály
Foglalkoztatási Osztály
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 42–44.
Tel.: 92/549-480
TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001
– A vállalkozások igényeire alapuló
foglalkoztatásfejlesztési program
Zalaegerszeg megyei jogú városban
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Városháza

CSÁCSBOZSOKI TÉL
A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT, A CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ,
A DFMVK APÁCZAI TAGKÖNYVTÁR CSÁCSBOZSOKI FIÓKKÖNYVTÁRA,
AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS A CSÁCSBOZSOKI „ÉVGYÛRÛK” NYUGDÍJASKLUB

2019. FEBRUÁR 1. 18 ÓRA
2019. FEBRUÁR 1. 19 ÓRA

SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT A

CSÁCSBOZSOKI TÉL

– 2019

PROGRAMJAIRA
2019. FEBRUÁR 14. – CSÜTÖRTÖK 15.00
Valentin-napi ajándékkészítés. A Kreatív
Klub soron következõ kézmûves-foglalkozása. Helyszín: könyvtár olvasóterme
2019. FEBRUÁR 19. – KEDD 14.00
„Maskarák és álarcok” – kézmûves-foglalkozás. Farsangi álarckészítésre várjuk az érdeklõdõket. A foglalkozáson való részvétel
ingyenes. Helyszín: Izsák-iskola aulája
2019. MÁRCIUS 1. – PÉNTEK 16.00
Az Évgyûrûk Nyugdíjasklub zártkörû
farsangi rendezvénye. Helyszín: Tóka
étterem
2019. MÁRCIUS 2. – SZOMBAT 19.00
Izsák jótékonysági bál. A bállal kapcsolatosan információ kérhetõ Szõke Mariann
iskolatitkártól a 92/511-927/14-es telefonszámon
FELHÍVÁS álarckészítõ versenyre. Szabadon
választható technikával készítsd el farsangi
álarcodat! A beérkezett alkotásokból az
Izsák-iskola mûvészeti mûhelyében kiállítást
szervezünk. A legjobbakat díjazzuk! Elkészítési határidõ: 2019. február 28.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK:
Évgyûrûk Nyugdíjasklub:
Minden hónap 1. és 3. kedd, 17.00–20.00.
Klubvezetõ: Király Imre, telefon: 30/497-7008
Évgyûrûk Dalkör:

Minden csütörtök 17.00–20.00.
Kapcsolat: Nagy József László, telefon: 30/663-6775
Csácsbozsoki Tûtáncoltatók Foltmûhely:
Minden hónap 2. és 4. szerda 16.15–19.00.
Klubvezetõ: Takács Zoltánné, telefon: 30/235-5747
Nõi torna:
Minden hétfõ és csütörtök 18.00–19.00.
Foglalkozásvezetõ: Köcs Ágnes, tel.: 30/835-5147
Pilates:
Minden szerda 17.45. Herkliné Ebedli Gyöngyi,
telefon: 30/237-4844
Természetjáró gyalog- és kerékpártúrák:
Herkliné Ebedli Gyöngyi, telefon: 30/237-4844
Csácsbozsoki Fiókkönyvtár „LÁJK” Gyermek
Olvasóklub:
Havonta egy alkalommal. Részletes információ a
könyvtárban.
Csácsbozsoki Fiókkönyvtár Felnõtt Olvasóklub:
Információ és a részletes program a könyvtárban.
Kreatív Klub:
Klubfoglalkozás havonta egy alkalommal, a Mûvelõdési Ház és a Könyvtár közös szervezésében.
Foglalkozásvezetõ: Csaplár Nagy Franciska és
Kozmáné Gál Bernadett. Kapcsolat: 30/408-9824
Csácsbozsoki Sportegyesület:
Lukács Péter elnökhelyettes. Kapcsolat: 30/8449690
Labdarúgó-szakosztály edzések:
– felnõtt: kedd, szerda, péntek.
– ifjúsági:
kedd, péntek
– Bozsik-program: hétfõtõl péntekig mindennap
Tekeszakosztály edzések: hétfõn és szerdán

2019.
2019.
2019.
2019.

FEBRUÁR
FEBRUÁR
FEBRUÁR
FEBRUÁR

2. 21 ÓRA
2–3.
2–3.
3.

2019. FEBRUÁR 4-IG
2019. FEBRUÁR 12-IG
2019. FEBRUÁR 17-IG
2019. FEBRUÁR 19-IG
2019. FEBRUÁR 20-IG
2019. FEBRUÁR 20-IG
2019. FEBRUÁR 23-IG
2019. MÁRCIUS 8-IG
2019. FEBRUÁR 4. 17.30 ÓRA
2019. FEBRUÁR 5. 18 ÓRA
2019. FEBRUÁR 6. 18 ÓRA
2019. FEBRUÁR 7. 17 ÓRA

2019. FEBRUÁR 7. 19 ÓRA
2019. FEBRUÁR 8. 21 ÓRA
2019. FEBRUÁR 9.
2019. FEBRUÁR 9. 21 ÓRA
2019. FEBRUÁR 10. 14 ÓRA

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

2019. FEBRUÁR 10. 17 ÓRA

PÁLYÁZATOT HIRDET

2019. FEBRUÁR 11. 18 ÓRA

HATÁROZOTT IDÕRE

ÚTÉPÍTÉSI SZAKREFERENS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– építõmérnök, közlekedésmérnök, településmérnök, infrastruktúra-építõmérnöki (BsC/Msc) végzettsé.
ELÕNYT JELENT:
– útépítési/közmûépítési szakmérnök szakképzettség,
– szakterületnek megfelelõ mûszaki ellenõri vagy felelõs mûszaki vezetõi jogosultság,
– közigazgatási alap- és szakvizsga,
– szakmai gyakorlat.
ELLÁTANDÓ FELADATOK:
Önkormányzati tulajdonú úthálózat/közmûhálózat felújítási, fenntartási feladatainak ellátása.
A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:
– részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. FEBRUÁR 01.
A PÁLYÁZAT

ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

2019.

FEBRUÁR

15.

2019. FEBRUÁR 12. 17.30 ÓRA
2019. FEBRUÁR 13. 9.30 ÉS
10.45 ÓRA
2019. FEBRUÁR 13. 19 ÓRA
2019. FEBRUÁR 14. 15 ÓRA
2019. FEBRUÁR 15. 14 ÓRA
2019. FEBRUÁR 15–17.
2019. FEBRUÁR 15. 18 ÓRA
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.

FEBRUÁR
FEBRUÁR
FEBRUÁR
FEBRUÁR
FEBRUÁR
FEBRUÁR

15.
15.
15.
16.
16.
16.

19 ÓRA
20 ÓRA
10–18 ÓRA
13–20 ÓRA
20 ÓRA

2019. FEBRUÁR 16. 21 ÓRA
2019. FEBRUÁR 16–17.

A munkakör 2019. február 18-tól tölthetõ be.
2019. FEBRUÁR 17. 14–18 ÓRA

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen a jegyzõ dönt.
Az illetmény megállapítása a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX tv., valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján történik.
A pályázatot Zalaegerszeg megyei jogú város címzetes fõjegyzõjéhez postai úton (8900, Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.), vagy e-mailben a bartlandrea@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferenstõl kérhetõ
(92/502-121).

2019. FEBRUÁR 19. 18 ÓRA
2019. FEBRUÁR 19. 18 ÓRA
2019. FEBRUÁR 20. 18 ÓRA
2019. FEBRUÁR 20. 18 ÓRA

ÁPOLÓT/GONDOZÓT

KERESNEK

A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK GONDOZÓ HÁZA
(ZALAEGERSZEG, LANDORHEGYI U. 13/A)

FELVÉTELT HIRDET
HATÁROZATLAN IDÕRE

1 FÕ ÁPOLÓ/GONDOZÓ

MUNKAKÖRBE.

2019. FEBRUÁR 21. 14–18 ÓRA
2019. FEBRUÁR 21. 18 ÓRA
2019. FEBRUÁR 21. 18 ÓRA
2019. FEBRUÁR 22-TÕL

2019. FEBRUÁR 22–24.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
OKJ-s szociális (szak)gondozó, ápoló képesítés az 1/2000. SZCSM-rendelet 3. sz. melléklete szerint;

2019. FEBRUÁR 23. 15 ÓRA

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal és a végzettséget igazoló okiratok másolatával az intézményben
lehet személyesen vagy a gondozohaz@gkzalaegerszeg.hu e-mail-címen.
Az állásról bõvebb információ kérhetõ az intézmény vezetõjétõl, dr. Halász Erzsébettõl a 92/511-342,
illetve a 30/848-2765-ös telefonszámon vagy személyesen.

2019. FEBRUÁR 26. 18 ÓRA
2019. FEBRUÁR 27. 19 ÓRA

Dumaszínház: Humos sapiens – a felegyenesedés hátrányai
– Kiss Ádám és Benk Dénes estje (Art mozi)
Orgonabérlet 2018/19: Jeremy Joseph (Ausztria) orgonamûvész hangversenye, „Klasszikusok másként” címmel
(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
Frenk-koncert (Keresztury VMK)
Ivánkovics István kosárlabda emléktorna (Apáczai MK)
V. Dóczy Éva 24 órás jótékonysági úszógála (Fedett Uszoda)
Szabó Rezsõ-emléktorna (Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)
Megmutatom magam: Színek keringõje címû kiállítás (József
Attila Városi Tagkönyvtár)
Fényhozó mandalák – Mandalakiállítás (Apáczai MK)
Vitrinkiállítás: Nagyné Kovács Katalin és Nagy Béla népi
iparmûvészek kiállítása (Gébárti Kézmûvesek Háza)
A lélek dala – Kiállítás Ambrus Adrienn mandaláiból (andráshidai Öveges József Általános Iskola kisaulája)
IX. Zalaegerszegi Sajtófotó Kiállítás (Hevesi Sándor Színház)
Gál Csilla a Dienes-festõkör tagjának bemutatkozó kiállítása
(csácsbozsoki Izsák-iskola Dús László Galériája)
Paradoxonometria: Orosz István grafikusmûvész kiállítása
(Keresztury VMK Gönczi Galériája)
Négyszögletû Kerek Kiállítás Lázár Ervin emlékére (Deák
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)
Gyógynövény Klub: Fermentáljunk az egészségünkért!
(Apáczai MK)
Világjáró programsorozat: Madeira (Keresztury VMK)
Szerelmem, Erdély – Rékasi Károly Wass Albert-estje (Keresztury VMK)
Hagyomány – Mesterség – Jövõ – A BSZC Nádudvari Népi
Képzõmûvészeti Szakközépiskola kiállításának megnyitója
(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
PILÁT GÁBOR – párkapcsolati és életviteli coach elõadása
Tiszta érzelmek, zavaros kapcsolatok címmel (Art mozi)
Lakat Party (Keresztury VMK)
Ismerõs Arcok 20 éves jubileumi koncertturné (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
Neoton Família-koncert (Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)
Masha és a Medve Live: Karácsonyi kaland (Zalakerámia
Sport- és Rendezvénycsarnok)
Magic Show II. – Bûvész- és illúzióshow (Hevesi Sándor Színház)
Ébredezõk programsorozat: A szemmel láthatatlan világok
mérése (Keresztury VMK)
PszichofilmKlub: Oroszlán (Keresztury VMK)
Mesevarázs programsorozat: Nefelejcs Bábszínház –
Boribon cicája elõadás (Keresztury VMK)
JazzSzerda 2018/19 Szûcs Gabi Quartet (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
Valentin-napi ajándékkészítés (Csácsbozsoki Mûvelõdési
Ház könyvtárának olvasóterme)
Maskarák és álarcok kézmûves-foglalkozás (csácsbozsoki
Izsák-iskola aulája)
KULTÚR-ZSÚR – Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat
(Apáczai MK)
Legyen a zene mindenkié címû kiállítás megnyitója (Apáczai
MK, február 17. 12 óráig)
Phantom zenekar light unplugged-koncert (Apáczai MK)
Glamúr Lokál (Art Mozi)
RADIoGRAMM-koncert (Keresztury VMK)
Demók, workshopok (Apáczai MK)
Wedding Show (Art mozi)
Zeg-Jam – II. Zalaegerszegi Jam Session találkozó (Apáczai
MK)
Slow Village-koncert (Club PopUp Underground)
Diákolimpia futsal országos döntõk (Zalakerámia Sport- és
Rendezvénycsarnok)
Hagyományok tára rendezvénysorozat a farsang jegyében
(Gébárti Kézmûvesek Háza)
Pszicho Estek programsorozat: Vészhelyzetben – a pánik
pszichológiája (Keresztury VMK)
Sokszínû Klezmer – Miskolc Klezmer Band koncertje (Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem)
Eltérõ megközelítések a magyar történelem kutatásában
programsorozat: Rákóczi-szabadságharc (Keresztury VMK)
Esti mese felnõtteknek: Azért a kis bolondságért – magyar
népi pajzánságok (Griff Bábszínház)
Termelõi és kézmûvesvásár (Art mozi)
Gasztro 'Talk' Show (Keresztury VMK)
Famous last words – kiállításmegnyitó Borsos Zoltán fotográfiáiból (március 14-ig)
Vitrinkiállítás: Múltidézõ kincseim – Minden, ami kézimunka… 1880–1945 évek – Hercig Marianna gyûjteménye (Gébárti Kézmûvesek Háza, március 26-ig)
VI. Pressdance táncverseny (Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)
Szépkorúak és civil csoportok farsangja (Andráshidai Mûvelõdési Ház)
Mit üzen a születési képletünk? – számmisztikai elõadás
(Apáczai MK)
Egerszegi Páholy: Liptai Claudia és Pataki Ádám (Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem)
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KÉNYELMES ÉS TANULSÁGOS
VÁLTOZÁSOK A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

 Küllemében és tartalmában is sok változás történt és történik
még folyamatában a Deák Ferenc-könyvtárban és tagkönyvtáraiban. Aki ritkábban jár ide, annak is feltûnhetett a nívós és ingyenes programkínálat a megújult vagy új funkciót kapott belsõ terekben. A rendszeresen idelátogatók pedig többféle, szintén
újonnan bevezetett szakkör közül választhatnak.
– b. k. –
Vége is alig látszik a változások
ismertetésének, amire Sebestyénné Horváth Margit igazgatóhelyettest kértük.
– Három EU-s pályázatnak köszönhetõen infrastukturális fejlesz-

Sebestyénné Horváth Margit

tések és sok új program jött létre a
három tagkönyvtárban, illetve a
csácsi, a ságodi és a besenyõi fiókintézményekben. Az elõbbi a megfelelõ környezetet és hátteret hivatott biztosítani, az utóbbi a minél
több közösségi kulturális élményt.
Ügyeltünk a hátrányos helyzetûek

bevonására is – foglalta össze elõször dióhéjban a bõ kétéves projektet. – A leglátványosabb az új elõadó- és oktatóterem kialakítása a
volt pedagógiai könyvtár helyén.
Nagyon kellett ez a tér, és nagyon
kihasznált is. 100-fõs rendezvényeket tud befogadni. Jelenleg egy kiállítás látható benne.
– A pedagógiai könyvtárnak
mi lett a sorsa?
– Átvettük az állományt, és mint
pedagógiai szakszolgálat mûködtetjük tovább. Az alagsorba kerültek a könyvek, a kollégák jelenleg
válogatják azokat, és továbbra is
elérhetõek az érdeklõdõknek.
– Viszont van, ami felköltözött
onnét.
– Igen, a helytörténeti gyûjtemény kapott a korábbinál méltóbb
helyet, és idekerült két új digitalizáló készülék, amelyekkel a régi megyetörténeti kiadványokat dolgozzuk majd fel, de a lakosság számára is elérhetõ.
– Nyoma is alig van a régi olvasóteremnek.
– Funkcióváltás történt. Kényelmes fotelokkal és kivetítõvel, zenei
részleggel rendeztük be. Ez amolyan barátságos hangulatú közösségi tér lett, „beszélgetõs” része a
könyvtárnak, miközben a helyben
olvasásra is itt van lehetõség. Több
programnak ez a helyszíne, és már
befogadott rendezvényeink is voltak itt, szintén ingyenesen. És ami
ugyancsak látványos, a könyvtár

megújult világítása, ami már nagyon indokolt volt. Az infrastrukturális fejlesztések kiterjedtek a József Attila- és az Apáczai-könyvtárra is – tette még hozzá az igazgatóhelyettes.
– Nívósak és sok érdeklõdõt
vonzanak a programok.
– Kellett már ez a lehetõség a
belvárosban. Divatos témákat, ismert szakembereket, közösségi
kulturális élményeket kínálunk gyerekeknek és felnõtteknek több vonalon. Az aktuális eseményekrõl a
honlapon lehet tájékozódni. Vendégünk volt már többek között Szili
Nóra, Kandász Andrea, Laposa
Julcsi. Várjuk még Tari Annamáriát,
Boldizsár Ildikót. De nagyon fontosnak tartjuk a helyi, megyében élõ
szakemberek meghívását, foglalkoztatását, népszerûsítését, hiszen
szerencsére vannak bõven és
megilleti õket a nagyobb ismertség.
Így például a filmklubban helyi pszi-

chológus vagy színész vezeti a beszélgetést. Utazással kapcsolatos
témában legutóbb Iványi Ildikó tartott elõadást. A felnõtteknek szóló
programokon belül van, ami a hátrányos helyzetûeket szólítja meg.
Így jelentõsnek tartjuk, hogy a családok átmeneti otthonában is rendszeresen tartunk foglalkozásokat.
De odafigyelünk a látás- és hallásfogytékkal élõkre is szintén speciális programokkal. Megújult formában tovább mûködik a társasjáték
klub, ahol a játék fejlesztõ hatásán
van a hangsúly. Hiszen a felnõtteknek szóló rendezvényeink az életre
szóló tanulás jegyében szervezõdnek. A gyerekeknek pedig az iskolán kívüli mûvelõdést kínáljuk. 14
oktatási intézménnyel kötöttünk
szerzõdést ez ügyben óvodától a
középfokú oktatási intézményig. És
tavaly nyáron megvolt az elsõ tábor
is a Deák-könyvtárban, nagy sikerrel. A projektek folyamatosan indultak 2018 januárjától, és 2020 elején
fogynak le.
A modern oktatás részeként elearning (számítógépes képzési
forma) is lesz az év második felében a megújuló honlapon. Jelenleg
ezen dolgoznak a kollégák, ahogy
minden programnak egy-egy munkatársunk a felelõse.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 1,7 milliárd forint kormányzati támogatásból szinte minden városrészben utakat, járdákat újíthat fel.
Jelenleg a páterdombi városrészben, a Kinizsi utcában, két helyszínen zajlanak útépítési munkák. A Kinizsi utca 80. szám alatti társasház környezetében új, 22 férõhelyes, térköves burkolatú parkoló épül.
A projektben a várakozóhelyeket és a társasház közötti gyalogjárdát
is felújítják. A parkolóépítéssel párhuzamosan folyik a Kinizsi utca burkolatának felújítása. A Radnóti úti csatlakozástól, mintegy 350 méter
hosszon újul meg az útburkolat. A kivitelezõ jelenleg csapadékcsatorna-építési munkákat és a szegélyek cseréjét végzi.
A beruházások 2019 tavaszán fejezõdnek be, addig a munkavégzés miatt nehézségek adódhatnak a közlekedésben, amiért szíves türelmüket és megértésüket kérjük!

JÓTÉKONYSÁG
A DELTA ZENEKAR ADOMÁNYA

 December végén egy rendhagyó és meghitt hangulatú akusztikus karácsonyi koncerttel várta rajongóit a DELTA zenekar az Art
moziban, melynek teljes jegyárbevételét a Koraszülöttmentõ és
Gyermekintenzív Alapítvány számára ajánlott fel. Az 1 millió 262
ezer forint összegû adomány átadására a közelmúltban került sor
a zalaegerszegi Szent Rafael Kórház gyermekosztályán.
– AL –
A sajtótájékoztatón Vigh László
országgyûlési képviselõ, a rendezvény fõvédnöke mondott elsõként
köszönetet a felajánlásért. Úgy fogalmazott, hogy a zenekar „stílusfüggetlen zenéjével” nemes célt
támogatott, a Koraszülöttmentõ és
Gyermekintenzív Alapítvány számára juttatott jelentõs összegû
adománnyal. Kiemelte, hogy a zalaegerszegi
gyermekosztályon
magas színvonalú gyógyító munka folyik, melyhez az alapítvány
minden segítséget megad. A jótékonysági koncert megtartásának
más szereplõi is ingyenesen végezték tevékenységüket. Az Art
mozi megtelt érdeklõdõkkel, családokat mozgatott meg az esemény,
melyre 628-an váltottak jegyet.
Szabó Péter zenekarvezetõ azt
mondta, nagy öröm tölti el szívüket, hogy átadhatják ezt az adományt. Úgy érzi, nagyon jól sikerült a koncert, a közönség szívesen fogadta a szolidabb stílust,
amit ezen az estén képviseltek.
Már elõvételben elfogytak a jegyek, ami biztosíték volt számukra, hogy biztosan tudják segíteni a
Koraszülöttmentõ és Gyermekintenzív Alapítványt.
Dr. Gárdos László, a gyermekosztály vezetõ fõorvosa köszönetét fejezte ki az adományért. Kiemelte, hogy a Koraszülöttmentõ
és Gyermekintenzív Alapítvány a
gyermekosztály minden részlegét

támogatja, és Európában egyedülállónak számít abban, hogy állami
feladatot lát el, vagyis a koraszülöttek mentését végzi a Dunántúl
három megyéjében. Ugyan kap
ehhez állami támogatást, de nagyon sokat hozzá kell tennie a mûködtetéséhez. Az alapítványnak
köszönhetõ az is, hogy a mentõautó az egyik legjobban felszerelt
az országban. Mint mondta, a
munkaerõ megtartásában is sokat
segít az alapítvány. Ennek szintén
egyedülálló eleme a „Gyógyító
mosoly”, orvosösztöndíj és a „Tündérkéz”, nõvérösztöndíj, amit a
februári alapítványi bálon adnak át
hagyományosan.
Az adománynak biztosan meglesz a helye, hiszen a gyermekosztály a mozgásszervi és baleseti rehabilitációban valamint a légúti
idegentest-eltávolításban is centrumszerepet tölt be a régióban.

FELVILÁGOSÍTÁS, KÉPZÉS
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FONTOSSÁGA

 Az Interreg Magyarország–Horvátország határon átnyúló program keretében megvalósuló „EcoSmartCities” ökológiailag okos
és fenntartható városok címû projekt következõ rendezvényére
Zalaegerszegen, a megyei könyvtárban került sor.

fontosságára és annak népszerûsítési eszközeire. Kertész Balázs
okleveles környezetmérnök A környezetvédelem és az informatika
kapcsolódási pontjai és az ebbõl
fakadó lehetõségek címû elõadásában bemutatta a saját fejlesztésû hulladékgazdálkodási platform
fejlesztésének lépcsõfokait, kiemelten a 21. század környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazásokra.
Megállapítható: a továbbképzés erõsítette az intézményi kapcsolatokat, a projekt hozzájárult a
horvát jószomszédi kapcsolatok
elõmozdításához és a harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlõdés ösztönzéséhez.

A program konkrét célkitûzé- óvodáskorban elkezdõdik, és folysének teljesítése érdekében peda- tatódik az iskolákban is.
gógusok, környezetvédelmi szakA továbbképzésen Katkó Lajos
emberek, illetve a téma iránt ér- természetvédelmi szakértõ többek
deklõdõk részére nemzetközi to- között arról beszélt, hogyan tudjuk
vábbképzést szerveztek. A peda- megóvni a természetet, és szólt a
gógusok projektbe történõ bevo- természetvédelem és a hulladéknása a felvilágosítás és a képzés gazdálkodás kapcsolatáról. Szefontosságára hívta fel a figyelmet. benyi Péter környezetmérnök a
A jövõ generációjának gondolko- Komposztolok, hogy ne az avart
dásában benne kell, hogy legyen égessem címû elõadásában bea hulladékszemlélet újfajta megkö- mutatta a zöldhulladék hazai helyzelítése. A megjelent intézményi zetét és a jelenlegi kezelési módvezetõket, szakembereket Gecse ját. Rávilágított a komposztálás
Péter alpolgármester köszöntötte, a felelõsségteljes hulladékszemléletrõl beszélt. Köszöntõjében rámutatott: növelni kell a megértést a hulladékgazdálkodás fontossága és a lehetõségek
irányába. A gazdasági fenntarthatóság
keretében csökkenteni kell a hulladékgazdálkodás költségeit, és beépíteni a
termék árába, a
„szemetelõ
fizessen” elv alapján.
Az alpolgármester elmondta: Zalaegerszeg környezetvédelmi programjában benne van a jövõ generációjának
környezettudatos Katkó Lajos természetvédelmi szakértõ, Kertész Balázs okleveles környezetmérnök, Gecse Péter alpolgármester és Szebenyi Péter környezetmérnök.
nevelése, ez már az
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KÉT FRONTON HELYTÁLLNI SIGRID KOIZAR ÉS SZABÓ ZSOLT

 A ZTK FMVas férfi szuperligás tekecsapatának két fronton kell
helytállnia a tavaszi idény során. A hazai bajnokságban címvédésre készülnek. A rájátszás felsõházában a Szegeddel azonos,
hat ponttal kezdik a tavaszt, s a BL legjobb nyolc csapata között
szintén a Szeged vár rájuk.
– December 20. után egy kicsit
lazítottunk, a játékosok egyéni
edzésterv alapján készültek a téli
szünetben – hangoztatta Fehér
László, a ZTK FMVas edzõje. – Az
új évben több játékosunk egyéni
tornákon vett részt Ausztriában.
Január elején kezdtük meg a közös munkát, egy edzõmérkõzést
játszottunk és Sárváron emlékversenyen vettünk részt.
– Mennyire került jó formába
a csapat a bajnoki rajtra?
– A csúcsformát késõbbre, a
Bajnokok
Ligája-mérkõzéshez
igyekszünk igazítani. A játékosok
jó állapotban vannak. Úgy vélem,
nem lesz gond a formaidõzítéssel,
optimistán várjuk a bajnokság folytatását.

– A BL-ben a nagy riválissal
Szegeden kezdenek. Milyennek
látja továbbjutási esélyeiket?
– Remélem, hogy sikerül megtalálom a hat legjobb formában lévõ játékost, illetve a továbbjutás a
visszavágón, Egerszegen dõl el.
Bízom játékosaimban, hogy jó
eredményt érünk el, és hazai környezetben kiharcoljuk a továbbjutást. Hatvan százalék esélyt adok
magunknak erre.
– Jó vagy rossz, hogy Szegeden van az elsõ mérkõzés?
– Talán annyiban jobb, hogy
nem kell kockáztatnom. A felírásnál arra kell törekednem, hogy a
ZTK-nál jó formában lévõ játékosokat írom a gyengébb szegediekre. Folyamatosan figyelem ellenfe-

lünk játékosainak teljesítményét.
Minél több meccs- és belsõ szettpontot akarunk szerezni. Általában
a visszavágó mérkõzésen nagyobb a kockázat.
– A bajnokságban is a Tiszapartiak lehetnek a legnagyobb
ellenfelek, mivel a Szeged is hat
ponttal érkezik a rájátszásra.
– Erõltetett menet lesz a tavaszi idény. A Szeged elleni BLmeccs miatt a Répcelak elleni
rangadót el kell halasztanunk. A
tavaszi idény programja nagyon
sûrû. Minden bizonnyal a bajnokság vége felé tudjuk pótolni a bajnoki mérkõzést. A bajnoki cím is
a ZTK FMVas és a Szeged között
dõl el. Az utolsó fordulóban jönnek hozzánk. Minden bizonnyal
az lesz a döntõ. A Szuper Ligában nagyobb esélyt látok arra,
hogy megvédjük bajnoki címünket. A felsõházban azonban nem
hibázhatunk, akkor lehet esélyünk az aranyéremre.

AZ ELMÚLT ÉV LEGJOBB KOSÁRLABDÁZÓINAK ELISMERÉSE

 A Zala Megyei Kosárlabda
Szövetség 28. alkalommal díjazta az elmúlt év legjobb kosárlabdázóit, edzõit és vezetõit.
Az elmúlt esztendõt dr. Villányi
Antal, a megyei szövetség elnöke
értékelte. Hangsúlyozta: idén 50
éves lesz a Göcsej Kupa, amelyet
méltóképpen kívánnak megrendezni. Az elmúlt év eredményeirõl
szólva elmondta, volt minek örülni
Zalában. A ZTE nõi csapata nagyszerûen szerepelt az NB I-ben,
negyedik helye mindenképpen dicséretes. A férfiak középmezõnybeli helyezése sem rossz. Örömét
fejezte ki, hogy a megyében egyre szélesebb körû az utánpótlás
nevelése, és ismét volt Zalából
felnõtt és korosztályos válogatott
játékos.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere elmondta, hogy
mintegy 30 éve remek kezdeményezést indítottak útjára az akkori

vezetõk. A városban egyre népszerûbb a kosárlabda, és az eredmények sem rosszak. A városban
jelentõs fejlesztések indultak el a
sport területén is – ilyen többek
között az uszoda fejlesztése. A
sportcsarnokra is ráférne egy felújítás. A polgármester szerint erre

NEHÉZ TAVASZ ELÕTT A ZTE ZÁÉV FONTOS MÉRKÕZÉSEK ELÕTT

 A ZTE ZÁÉV TK nõi szuperligás tekecsapatának a tavasz során
szintén két fronton kell helytállnia. A nõknél nincsen rájátszás,
egy sima tavaszi forduló vár rájuk, ami nem lesz egyszerû, mivel
õsszel kétszer is kikaptak a legnagyobb riválisoktól. A Bajnokok
Ligájában a cseh KK Slovan Rosice vár a zalai lányokra.
– Nem volt elõrehozott tavaszi
forduló, így volt két hónapos szünetünk, amit igyekeztünk jól kihasználni – hangoztatta Baján János, a
ZTE ZÁÉV TK edzõje. – Igazából
nem álltunk le, csak karácsony és
szilveszter között kaptak pihenõt a
játékosok. Szorgalmasan készülünk a bajnokságra, illetve a Bajnokok Ligájára, ahol hosszabb szünet
után indulunk újra. A Szuper Liga
elsõ fordulójában nehéz pályán,
biztos gyõzelmet arattunk.
– Hazai környezetben kezdenek a BL-ben. Mekkora az esélye a ZTE ZÁÉV-nek a továbbjutásra?
– Cseh ellenfelünket már több-

ször láttam játszani. A világkupán
elõttünk játszottak. Nekik is esélyük volt a négybe kerülésre,
akárcsak nekünk. Balszerencsésen estek ki. A BL-ben hazai riválisunkat, a Rákoshegyi VSE csapatát búcsúztatták. Jó játékerõt képviselnek. Egy hajtós, egymásért
küzdõ csapat vár ránk. Idegenben,
hazai pályán – csapatszinten –
rendre 3400 fa körül teljesítenek.
Náluk, ha valakinek nem megy,
mindig akad egy játékos, aki átlag
felett teljesít. Nem könnyû ellenfél.
Ötven százalék esélyt adok csapatomnak. Bízom a hazai pályánk
elõnyében.
– A Szuper Ligában a tavaszi

idényben már több vereség nem
fér bele, ha meg akarja védeni
bajnoki címét a ZTE ZÁÉV…
– Nem egyszerû a helyzetünk.
Igaz, hozzánk jönnek riválisaink,
de ponthátrányban vagyunk.
Kulcsmérkõzés lesz az Ipartechnika Gyõr elleni hazai mérkõzésünk.
Itthon legalább 6:2-re kell nyernünk és a belsõ szettpontok tekintetében is jobban kell állnunk.
Mellette a többi találkozót is hoznunk kell. Idegenben egy nehéz
találkozó vár ránk, a Ferencváros
elleni.
– Az ellenfelek nem segíthetnek?
– A keresztbe verésekkel úgy
vagyok, hogy minket is érhet meglepetés. Jó lenne, ha nem kellene
az ellenfeleket figyelgetni. Ha magunkban bízva, jól teljesítve játszanánk végig a tavaszt, akkor sikerülhetne a cím védés.

TOVÁBBRA IS A ZALASZÁM A FÕSZPONZOR

 Immár 16. alkalommal újította meg névadó fõszponzori szerzõdését a Zalaszám Kft. a Zalaegerszegi Atlétikai Clubbal.

szóló névadó fõszponzori szerzõdést.
Vigh László országgyûlési képviselõ hangsúlyozta: eddig és ezután is segíti majd ezt a jól szervezett egyesületet, Balaicz Zoltán
polgármester pedig konkrét támogatási összeget ígért a Zalaszám
Zalaegerszegi Atlétikai Clubnak.

 A sakkozóknál folytatódik a bajnokság. Az NB I A csoportjában
szereplõ Csuti az elmúlt három forduló során egy gyõzelmet aratott a szegedi Maróczy ellen, a bajnokesélyes DVTK-tól, valamint
a Dunaharasztitól kikapott.
– Az elsõ három fordulóból a
Dunaharaszti ellen elvesztett találkozót sajnálom – hangoztatta Horváth Tamás, a Z. Csuti Hydrocomp
SK szakmai vezetõje, játékosa. –
Igaz, a DVTK ellen is szoros mérkõzést játszottunk, de nem volt
esélyünk a gyõzelemre. A szegediek ellen kötelezõ volt a gyõzelem. Õket eddig mindenki legyõzte,
valószínûleg õk az egyik kiesõk.
– A másik kiesõhelyet négy
együttes igyekszik elkerülni.
Köztük a Csuti…
– A célunk továbbra is az, hogy
kiharcoljuk a bentmaradást. Hogy
ez sikerül, vagy sem, a következõ
három fordulóban dõlhet el. Riválisaink ellen ülünk asztalhoz. Közülük Makó az Élõ-pontszámok alapján nálunk gyengébb, a Kõbánya
és a Pénzügyõr kicsit erõsebb.
Kellõ koncentrációval gyõzhetünk
ellenük.
– Hány pont kell a bentmaradáshoz?
– Öt meccsponttal bentlehet
maradni a legjobbak mezõnyében.
– A sorsolás szeszélye folytán az utolsó két fordulóban két
bajnokesélyes ellen játszanak…
– A Paks és a Kanizsa ellen
nincsen esélyünk a gyõzelemre,
ellenük csak a tisztességes helytállás lehet a célunk. Semmikép-

ISPITA ALAPÍTVÁNY
Kérjük, adója 1%-ával támogassa
alapítványunkat
a Zala Megyei Kórház betegeinek gyógyulásáért!
Szakály István, az egyesület a klub idei terveirõl, majd dr. Szász
ügyvezetõ igazgatója a hét elején Péter cégtulajdonos és Kámán Vilmegtartott sajtótájékoztatón szólt mos klubelnök aláírták az idei évre

Adószám: 19274391-2-20
Bankszámlaszám: 10104961-07114362-00000000
Felajánlásukat a fizioterápiás medence felújítására
gyûjtjük.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI

KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÉT!

ZTE ZÁÉV TK–KK Slovan Rosice 5:3 (3329-3258)
Bajnokok Ligája nõi tekemérkõzés. Zalaegerszeg.
Szegedi TE–ZTK FMVas 6:2 (3773-3686)
Bajnokok Ligája férfi tekemérkõzés. Szeged.
Naturtex-SZTE-Szedeák–Zalakerámia ZTE KK
75-85 (19-20, 14-21, 14-25, 28-19)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Szeged.
PINKK Pécsi 424–ZTE NKK 38-62
(10-13, 11-18, 9-17, 8-14)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Kozármisleny.
Aquaréna Kõbánya SC–Z. Csuti Hydrocomp SK 6,5–5,5.
NB I A csoportos sakkmérkõzés. Budapest.

Tisztelt Adózó!
Kérjük, adója 1%-ával támogassa a
ZALAI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNYT!
Fõbb tevékenységeink:
• hátrányos helyzetû, tehetséges gyermekek támogatása
• kedvezményes gyermektáboroztatás
• „Gyermekekért” egyéni és közösségi díj adományozása
További tájékoztatást kérhet az alábbi elérhetõségek valamelyikén:
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47–51.
Tel.: 92/312-770, 06-30/8248-348
www.gyorokiifitabor.hu • info@gyorokifitabor.hu

Adószámunk: 19270366-2-20 • Köszönjük!

pen nem szabad az utolsó két fordulóra hagynunk a döntést.
– Elõtte a szomszédvár Haladás együttesével játszanak…
– A szombathelyiek ellen már
értünk el jó eredményt, de egyértelmû, hogy a bajnokság közepén
kell kiharcolnunk további NB I-es
tagságunkat.

a következõ önkormányzati ciklusban kerülhet sor.
Bodnár Péter, az országos szövetség fõtitkára a magyar csapatok
elmúlt évi jó szereplését emelte ki.
A nõi válogatott kijutott az Eb-re, a
korosztályos nõi csapat is jól szerepelt, amelynek tagja volt Kovács
Georgina (ZTE NKK), az egyik díjazott). A felnõtt férfi válogatottnak
van még esélye kijutni a vb-re.
Ezután következett a díjátadás,
az utánpótláskorú nõknél Kovács
Georgina (ZTE NKK), a férfiaknál
Farkas Attila (Zalakerámia ZTE
KK) végzett az élen. A felnõtteknél
Sigrid Koizar (ZTE NKK) és Szabó
Zsolt (Zalakerámia ZTE KK) lett a
legjobb. Az elmúlt év legjobb edzõje: Gáspár Dávid (ZTE NKK), a Zala megyei bajnokság legjobb játékosa Tóth Olivér (EAC) lett. A Kosárlabdáért Zala Megyében díjat
hárman vehették át: Tóth László, a
ZTE NKK ügyvezetõje. Kustány
Kálmán, a megyei szövetség volt
elnöke és Gergye Károly, a megyei
szövetség volt fõtitkára.
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Közérdekû
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)

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: 2019. 01. 30–31.
(Városrészenként eltérõen)
2019. 02. 27–28.
Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 2019. 02. 22.
Papír: minden hónap utolsó pénteki napja.
Zöldhulladék gyûjtése: 2018. december 1-tõl 2019. március 31-ig
kétheti rendszerességgel, páratlan heteken történik.
Üveg: február, május, augusztus és november elsõ pénteki napja.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

ELÉRHETÕSÉGÜNK

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

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

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

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

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

LENTI:
Lenti, Honvéd u. 31., 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: 9–12 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!

