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GUMIBITUMEN-ÜZEMET ÉPÍT A MOL BOKRÉTAÜNNEP A ZALACO-NÁL
MAGYAR SZABADALMI TERMÉK KÉSZÜL ZALAEGERSZEGEN

POGÁCSÁT GYÁRTANAK MAJD AZ ÚJ ÜZEMBEN

A magyar sütõipar újabb sikertörténetének nevezte a Zalaco Zrt.
újabb gyártócsarnokának építését az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelõs államtitkára az épület bokrétaünnepségén. A zalaegerszegi sütõipari vállalat ezt az új üzemet az öt évvel ezelõtt átadott egysége mellé létesíti az északi ipari parkban.
– AL –
Zsigó Róbert elmondta, hogy
ma Magyarországon közel 1100
sütõipari vállalkozás tevékenykedik, amelyek évente 160 milliárd
forint összbevételt termelnek, és
több mint 16 ezer embert foglalkoztatnak. Az elmúlt öt évben
eredményességük megduplázódott, ami az ágazatra jellemzõ alacsony bérek növekedését is lehetõvé tette. A hazai sütõipar szerkezetérõl elmondta, hogy a cégek
mindössze 5,7 százaléka tartozik
a közepes vagy nagyvállalatok közé. A Zalaco a három nagyvállalat

Balaicz Zoltán, Varga Mihály, Hernádi Zsolt és Vigh László

 Meg kell õrizni a magyar gazdaság válságállóságát, amelynek
egyik biztosítéka maga az olajcég, illetve a vállalat fejlesztése,
hangsúlyozta Varga Mihály a MOL hárommilliárd forintból épülõ
új gumibitumen-üzemének alapkõletételén Zalaegerszegen. A magyar szabadalmon alapuló termék gyártását szolgáló fejlesztéshez a kormány 750 millió forintot biztosít a nagyvállalati beruházási támogatás révén.
– A. L. –
A pénzügyminiszter úgy fogalmazott, a világgazdaság lassul,
ugyanakkor a magyar gazdaság
teljesítménye továbbra is nõ. A
magyar gazdaságpolitika és a hazánkban mûködõ vállalatok megpróbálják a közelgõ recessziót kivédeni. Ebbe az irányba mutat a
MOL beruházása is, hiszen a létesülõ új gumibitumen-üzem belföldön és a külpiacokon is versenyképes, magasabb hozzáadott értéket jelentõ terméket állít
majd elõ. Kiemelendõ, hogy a
használt gumiabroncsok feldolgozásával jelentõsen hozzájárul a
környezetterhelés csökkentéséhez. A Pannon Egyetemmel közösen kifejlesztett terméknek köszönhetõen egyre jobb minõségû
utak épülhetnek Magyarországon, kiváltképp, hogy a 15 éve létesített legrégebbi kísérleti szaka-

TAVASZ
A ZENEISKOLÁBAN
 Programokban gazdag tavaszról számolt be Gyõrffyné Könczöl Tímea, a Pálóczi Horváth
Ádám Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Igazgatója. Köztük
egy új, az óvodás korosztályt
megszólító kezdeményezésrõl.
– b. k. –
Naptárára nézve sorolja a helyi
és a Dunántúlt átölelõ versenyeket,
melyeket vagy szerveztek vagy
résztvevõi voltak. Illetve a hagyományos és új rendezvényeket, ahol a
diákok megmutathatják tudásukat,
vagy másokat támogatnak mûvészeti tevékenységgel. Köztük több
jótékonysági koncert, legutóbb hátrányos helyzetû gyerekek beiskolázására a helyi Karitászon keresztül.
(Folytatás a 2. oldalon.)

szon egyetlen kátyú sem keletkezett. Ez az évente 90 milliárd forintba kerülõ állami útfenntartás
miatt nem elhanyagolható szempont.
Varga Mihály hangsúlyozta: a
magyar gazdaság kilátásai jók, a
bruttó hazai termék (GDP) tavaly
5 százalékkal bõvült, ami háromszorosa az európai uniós átlagnak. Jó esély mutatkozik arra,
hogy az idei elsõ negyedévben 5
százalék fölött legyen a növekedés. Kitért arra, hogy 2010 januárja óta 48 százalékkal erõsödött a
magyar ipar. Soha nem volt ilyen
magas a foglalkoztatottsági ráta,
ami eléri a 70 százalékot. A növekedés döntõ többségét a versenyszféra adja.
A miniszter kiemelte, hogy a
kormány 2015-ben indította el az
uniós támogatásokból kiszoruló
nagyvállalatok támogatási programját. Az új technológiák beveze-

tésére, a versenyképesség javítására, az adó- és járulékbevételek
növelésével járó beruházásokra
eddig 110 szerzõdést kötöttek. Ennek révén 65 milliárd forint vissza
nem térítendõ támogatással 160
milliárd forint értékû beruházás valósult meg, és 2300 új munkahely
jött létre az országban.
– Meg kell védeni az elmúlt
években elért eredményeket, hogy
ellensúlyozni tudjuk a külsõ vagy
belsõ kihívásokat. Ezt a célt szolgálja a versenyképességi program, a családvédelmi akcióterv és
a kidolgozás alatt álló gazdaságvédelmi akcióterv – szögezte le
végül Varga Mihály.
(Folytatás a 3. oldalon.)

EGERSZEG-KÁRTYA
 Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyorsabb és
kényelmesebb ügyintézés érdekében elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül is igényelhetõ az Egerszeg-kártya.
Egy ügyfélkapun belül akár
több kérelem (családtag, barát, ismerõs) is benyújtható.
Elérési útvonal: www.zalaegerszeg.hu → On-line Egerszeg-kártya-igénylés ikon → ügyfélkapu
bejelentkezés.
Kizárólag új, 3 évre szóló kártya igényelhetõ, melynek egyszeri
elõállítási költsége 2000 Ft.
Az Egerszeg-kártyát érintõ kedvezmények változatlanok.

egyike, amely most kapacitásbõvítést hajt végre. A kormány szívesen állt emögé, hiszen egyik célja
a magyar vállalkozások támogatása, amelyek révén új munkahelyek
is létrejönnek. A Zalaco munkavállalói létszámát újabb 100 fõvel bõvíti majd a beruházás a 2020-as
teljes megvalósítása után.
Zsigó Róbert kitért arra, hogy
ma 150-féle kenyér és 500-féle
péksütemény szerepel a kínálatban, mellyel a táplálkozási igények
változását igyekeztek követni a
cégek. 2017-ben éppen emiatt új
sütõipari szabályozást léptettek

életbe. Az irányelveket a Magyar
Élelmiszerkönyv is tartalmazza
annak érdekében, hogy a magyar
vásárlók jobb minõségû, illetve
megkülönböztetõ minõségi jelöléssel is ellátott péktermékekhez
jussanak hozzá.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere azt mondta, hogy a
Zalaco immár 69 éve a város és a
megye egyik meghatározó cége,
amely 2001 óta családi tulajdonban
mûködik. Felidézte, hogy a vállalat
2014-ben 1,3 milliárd forintos beruházással építette meg elsõ üzemcsarnokát az északi ipari parkban,
ahol most újabb üzemet létesít több
mint 4 milliárd forintból. Ebbõl 836
millió forintot tesz ki a Nemzeti Befektetési Ügynökség által nyújtott
kormányzati támogatás.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Közélet

BOKRÉTAÜNNEP A ZALACO-NÁL VIRÁGOSÍTÁSSAL SZEBBÉ
POGÁCSÁT GYÁRTANAK MAJD AZ ÚJ ÜZEMBEN

(Folytatás az 1. oldalról.)
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri
biztos azt emelte ki, hogy a
Zalaco 2006-tól nem emelte az alaptermékei (a kenyér, a kifli és a zsemle)
árát. Sok ilyen magyar
cégre lenne szükség, tette
hozzá.
Berta László tulajdonosvezérigazgató elmondta,
hogy 2018 decemberében
kezdték meg az új, 6234
négyzetméteres üzem építését, ahol szintén fagyasztott termékeket fognak elõállítani. A termelés két
gyártósoron, lépcsõzeteBalról Peresztegi Imre, a kivitelezõ vezérigazgatója, Vigh László,
sen lép majd mûködésbe.
Berta László, jobbról: Zsigó Róbert és Balaicz Zoltán
Elõször csak fagyasztott
pogácsát készítenek, amely iránt ba, Horvátországba és Szerbiába. tartalmaz, jelen vannak a Dunántúl
70 százalékkal növekedett az A másik gyártósort késõbb, a ta- szinte teljes területén, kivéve Pest
igény a korábbi évekhez képest. pasztalatok birtokában, állítják megyét és a fõvárost. A ZÁÉV Zrt.
Ezzel a kapacitásbõvítéssel az ed- majd üzembe. A közel 1000 em- építi a vállalat legújabb gyártócsardig csak minimális exportot is nö- bert foglalkoztató cégcsoport saját nokát, ahol õsszel már a próbavelni tudják Ausztriába, Szlovákiá- bolthálózata több mint 50 üzletet üzem kezdõdik meg.

TAVASZ A ZENEISKOLÁBAN
(Folytatás az 1. oldalról.)
De programot szerveztek a magyar mûvészetoktatás napja alkalmából. Nemcsak ekkor, hanem
nyílt hetükön is igyekeznek a szülõk figyelmét felhívni a zenei nevelés, a zene hatásának fontosságára a gyerekek életében. Ebbe a
sorba illeszkedik legújabb programjuk a „hangszersimogató”, melyen 200 városi nagycsoportos
óvodás vett részt.
– Két részbõl áll ez a rendezvény – mondja az igazgatónõ. –
Elõször a vonósokkal és ütõsökkel
ismerkedhettek meg a kicsik, má-

jusban pedig majd a fúvósok mutatkoznak be. Nagyon jó, hogy
mindezt a mi tanítványaink, vagyis
gyerekek közremûködésével valósítottuk meg. Testközelibb volt ez
az óvodások számára, láthatóan
és hallhatóan megérintette õket,
amivel itt találkoztak. A zene kiegészült népmesével, interkaktív fog-

lalkozással. Korábban a szomszédos Szent Család Óvodával volt
már néhány közös programunk pályázat keretében. De ilyen, kifejezetten saját kezdeményezésû, pedagógiai célzatú, óvodásokat megszólító ez az elsõ. S mivel jók voltak a visszajelzések, szeretnénk
ezt a jövõben is folytatni.

EP-VÁLASZTÁS

 A május 26-i európai parlamenti választás tétje, hogy a
bevándorlást támogató
balliberális pártok, vagy a bevándorlásellenes erõk kerülnek
többségbe az európai parlamentben – fogalmazott sajtótájékoztatóján Kiss Ferenc, a Mi
Hazánk Mozgalom helyi szervezetének vezetõje.

Hangsúlyozta: A Mi Hazánk alternatívát kíván nyújtani azoknak,
akik ellenzik a bevándorlást, de
nem támogatják a Fidesz politikáját sem. Nem mûködnek együtt
Orbánnal és Gyurcsánnyal sem.
A mozgalom sikeresen összegyûjtötte a májusi EP-választáson való
induláshoz szükséges érvényes
aláírásokat, melyet le is adott. Kiss
Ferenc úgy érzi, a magyar emberek részérõl igény van a változtatásra.

FIATALOK A KÖRNYEZETÉRT

 Pünkösdi rózsát, fehérliliomot, cickafarkot és más növényeket
ültettek el a város négy pontján. A virágosítás kezdeményezõje a
Zalaegerszegi Fiatalok Egyesülete volt, míg a munkát a helyszínekhez közelesõ középiskolák diákjai végezték el.
– AL –
A Zalaegerszegi Fiatalok Egyesülete az ifjúsággal kapcsolatos
több tevékenysége mellett nagyon
fontosnak tartja, hogy hozzájáruljon a város természeti értékeinek
megóvásához, ápolásához, mondta el érdeklõdésünkre Rigó Márton
elnök. Ennek kapcsán szervezik
meg „Tegyük szebbé környezetünk” címmel ifjúsági virágosítás
programjukat, melynek fõ célja a
fiatalok környezetvédelmi szemléletformálása. A program megvalósítására az ALDI Magyarország
Élelmiszer Bt. valamint Zalaegerszeg önkormányzatának támogatásával került sor.
Virágszigetek létesültek a Platán sor 25. szám alatti tízemeletes
parkjában, a kertvárosi posta elõtti
parkos területen, a páterdombi vasúti átkelõ melletti füves területen,

valamint a Ganz Ábrahám Szakgimnázium mellett lévõ zöldterületen. A virágokat a helyszínek sorrendjében a Csány László Szakgimnázium diákjai, a Zalaegerszegi
Városi Diákönkormányzat tagjai, a
Báthory István Szakgimnázium, valamint a Ganz Ábrahám Szakgimnázium diákjai ültették el. A programon jelen voltak a városrészek önkormányzati képviselõi is, így Bali

Zoltán, Bognár Ákos, Gecse Péter
és Makovecz Tamás.
A várossal egyeztetve olyan
helyszíneket választottak, ahol elkelt még egy kis csinosítás. A Városgazdálkodási Kft. nyújtott segítséget a növényfajok kiválasztásában, illetve elültetésében. A gólyaorr például nagyobb mennyiségben
került ki a Platán sori tízemeletes
árnyékos parkjába. Hasonló okból
ad majd fehér színû virágot a pünkösdi rózsa a Ganz-szakgimnázium mellett, ami a másik három
helyszínen rózsaszínben pompázik
majd.

POLGÁRI ESTÉLY

HÉTVÉGÉN
FAZEKASTALÁLKOZÓ
Május 11–12-én immár tizenhatodik alkalommal kerül sor a Zalaegerszegi Nemzetközi FazekasKeramikus Találkozó és Fesztiválra. A népmûvészeti esemény
és a kirakodóvásár idén is a Gébárti-tó melletti szabadidõparkban,
illetve a Kézmûvesek Házában
várja az érdeklõket.
A meghívott mesterek most is a
Kárpát-medencei fazekas hagyományokat követve mutatják be
változatos díszítésû és formájú
edényeiket és más használati tárgyaikat. Az ingyenes, kétnapos
fesztiválon a vásár mellett szakmai elõadások, fazekasverseny,
kiállítás és népzenei mûsorok is
lesznek.

Tízedik, jubileumi estélyét rendezte a közelmúltban a Zalai
Polgári Körök Egyesülete az Arany Bárány télikertjében. A
résztvevõket köszöntötte Balaicz Zoltán polgármester. Az est
vendége volt Vigh László országgyûlési képviselõ és számos
zalai, zalaegerszegi közéleti személyiség.
A polgármester szólt az egyesület munkájáról, kulturális tevékenységérõl, hangsúlyozva, hogy a polgári körök támogatásával, II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választásának
315. évfordulója alkalmából köztéri szobrot állítanak Zalaegerszegen.
Az estély díszvendége Rátóti Zoltán színmûvész volt, valamint részt vett a bálon Eperjes Károly színmûvész is. A meglepetés pillanata pedig akkor adódott, amikor a jelenlévõk köszöntötték Németh János keramikusmûvészt 85. születésnapja alkalmából.

ISPITA ALAPÍTVÁNY
Kérjük, adója 1%-ával támogassa
alapítványunkat
a Zala Megyei Kórház betegeinek
gyógyulásáért!
Adószám: 19274391-2-20
Bankszámlaszám: 10104961-07114362-00000000
Felajánlásukat a fizioterápiás medence felújítására
gyûjtjük.

KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÉT!

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

A LEGBIZTONSÁGOSABB VÁROS
RENDÕRNAP: ELISMERTÉK A LEGJOBBAKAT

 A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház adott otthont a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság által a Magyar Rendõrség
Napja alkalmából szervezett ünnepségnek, melyen elismerték
a legjobb teljesítményt nyújtók
munkáját.

dolgozónak nyújtott át elismeréseket, majd a parancsnokok javaslata alapján az alábbi kitüntetõ címeket adományozta a szakterületükön a legkiválóbb munkát végzõknek. Kuzma Andrea fõtörzsõr-

nagy az Év zalai vizsgálója, Polgár
Krisztián címzetes fõtörzszászlós
az Év zalai bûnügyi technikusa.
Norsics Csaba címzetes rendõr
alezredes az Év zalai elemzõje,
Németh Attila alezredes az Év za-

–AL–
A megjelenteket – köztük a városok és társszervezetek vezetõit
– dr. Sipos Gyula rendõr vezérõrnagy, a megyei rendõr-fõkapitányság vezetõje köszöntötte. Elmondta, hogy minden évben van valamilyen szakmai kihívás, amire fel
kell készülni a megoldás érdekében. Kiemelte, hogy az elmúlt évben a lakosságot irritáló megoldatlan bûncselekmény nem volt a megyében, a lakásbetörések száma
kevesebb mint negyedére, a betörések és lopások száma pedig
harmadával csökkent a négy évvel
ezelõttihez képest. Felderítetlen
rablás nincs, és sikerült elérni,
hogy Zalaegerszeg az ország legbiztonságosabb városa a maga a
kategóriájában.
Ezt követõen 31 rendõrségi

mester az Év zalai nyomozótiszthelyettese, Sárvári János címzetes rendõr alezredes az Év zalai
nyomozótisztje, Horváth Anita õr-

lai felderítõje, Ribarics Róbert címzetes rendõr fõtörzszászlós az Év
zalai határrendésze, Luczi Evelin
õrmester az Év zalai közlekedés-

rendészeti járõre, Török Krisztián
fõtörzsõrmester az Év zalai helyszínelõje, Deák Attila zászlós az
Év zalai körzeti megbízottja, Bognár Tamás törzsõrmester az Év
zalai járõrparancsnoka, Csókáné
Kiss Edit az Év zalai szakmai támogatója.
Dr. Horváth István rendõr ezredes az Év zalai rendõri vezetõje
címet vehette át. A Zala Megye
Rendõrségéért kitüntetõ címben
Németh János Kossuth-díjas keramikusmûvész, valamint a Zala Megyei Szent Rafael Kórház részesült. Az intézményt dr.
Kecskés Gábor orvosigazgató képviselte.
A program az ÉLET!
címû kisfilm vetítésével
kezdõdött. A Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság zenés kampányvideójában a szabályos közlekedésre
buzdít. A folytatásban a
kitüntetõ címekkel elismert rendõrkollégákról
néztek meg rövid összeállításokat a résztvevõk, akik a rendezvény hivatalos része után Francis
Veber: Bérgyilkos a barátom címû
bohózatát nézték meg a színházban.

AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKRÓL
PALKOVICS LÁSZLÓ A KÉT POLITIKAI ERÕTÉRRÕL BESZÉLT
 Ilyen nagy tétje még nem volt európai parlamenti választásnak,
ami nem is a pártok versenyérõl szól, hanem arról, hogy két nagy
politikai erõtér áll egymással szemben. A migrációt támogatók és
az azt ellenzõk között dõl el, milyen lesz az EP összetétele – fogalmazott zalaegerszegi sajtótájékoztatóján Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.
Hozzátette: Magyarország
nincs egyedül, és nem csak a
volt szocialista országok nem
szeretnék
a
bevándorlást,
Olaszország is ugyanígy gondolkodik. Salvini olasz belügyminiszter a napokban Budapesten
tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnökkel és egyeztették az álláspontjukat: nem szeretnének

Európában bevándorló embertömegeket látni.
Magyarország
megmutatta,
hogy szárazföldön meg lehet állítani a migrációt, Olaszország pedig
megmutatta azt, hogy tengeren is
meg lehet állítani a bevándorlást –
fogalmazott Palkovics László. Utalt
arra, hogy a magyar nemzet a keresztény kultúra alapján áll, és ezt

a jövõben is szeretnék megõrizni.
A munkaerõhiány megoldását is
másképpen képzeli el a magyar
kormány: nem bevándorlókkal.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos jelezte: 21
magyar képviselõt választunk az
Európai Parlamentbe, és nem
mindegy, hogy a magyar emberek
érdekeit képviselik-e. Szólt az elmúlt évek gazdasági fejlõdésérõl,
a munkaerõhelyzetrõl és a jövõrõl
szólva kifejtette: jó irányban halad
Magyarország.
A sajtótájékoztatót követõen, a
Fidesz-irodán Palkovics László fórumára került sor.

ELKÉSZÜLT AZ EGERVÁRI
BUSZFORDULÓ
 Befejezõdött az egervári
buszforduló építése a 74. fõútról nyíló ipari feltáróút mellett,
melyre bruttó 21 millió forintot
fordított Zalaegerszeg önkormányzata a vállalkozói alapból.
– AL –
Balaicz Zoltán polgármester elmondta, a közpénzekbõl gazdálkodó önkormányzat nem tud közvetlen
pénzügyi támogatást nyújtani a helyi
cégeknek, de a vállalkozói alapból
lehetõsége van kerékpárutak, buszfordulók illetve buszmegállók építésére. Ezt a cél szolgálja, hogy a dolgozók könnyebben és biztonságosabban tudjanak eljutni munkahelyeikre. A Schneider Electric Zrt. is
azért fordult az önkormányzathoz,
hogy az egervári üzeme mellé létesüljön egy buszforduló.
A beruházás során 7 méter
szélességû és 57 méter hosszúságú buszforduló épült meg, közepén zöldterülettel, szélein kiemelt
szegéllyel illetve zúzottkõ padkával. Az útfelület víztelenítésére 38

méter hosszban vízelvezetõ árkot
alakítottak ki.
A polgármester emlékeztetett
arra, hogy városban 29 helyszínen
fejezõdtek be, illetve még folynak
parkoló-, járda- és útfelújítási munkálatok az 1,7 milliárd forintos állami infrastrukturális fejlesztési csomag keretében. Ezek nagy része
lakossági kérésre teljesül, míg
más része olyan emblematikus
helyszínek – mint a Keresztury
VMK és a sportcsarnok elõtti tér –
átépítését teszi lehetõ hamarosan.

VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAI:
z 2019.05.13-án
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;
16.00 órakor Közúti árufuvarozó, Személyszállító és TAXI vállalkozó
(Utolsó TESZT lapos vizsga lehetõség!)
z 2019.05.27-én 13.00 GKI Teherautóvezetõ és Autóbuszvezetõ;
(jelentkezési határidõ: 2019.05.17., vizsga. 2019.06.01.)
z 2019.06.17-én 8.00 Személygépkocsivezetõ B kategóriás tanfolyam
GYORSÍTOTT ELMÉLETTEL!
Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás és szaktanfolyami képzéseinkre:
– („A, B, C, D, CE, BE”) e-learning elméleti képzéssel!
– TAXI vezetõ, Személygépkocsis személyszállító; közúti árufuvarozó

GUMIBITUMEN-ÜZEMET ÉPÍT A MOL
MAGYAR SZABADALMI TERMÉK KÉSZÜL ZALAEGERSZEGEN
(Folytatás az 1. oldalról.)
Hernádi Zsolt, a MOL-csoport
elnök-vezérigazgatója emlékeztetett arra, hogy Zala a magyar olajipar bölcsõje. Többek között elmondta, hogy a Pannon Egyetemmel közösen kifejlesztett technológiával 2012 óta 60 kilométer útszakasz készült el. Ehhez a 2012ben átadott, ma is mûködõ, évi ötezer tonna kapacitású üzemben
150 ezer gumiabroncsot használtak fel. Az új üzemben 2020-ban
indul el a termelés. Évente húszezer tonna gumibitument állítanak
elõ, amelyhez évi háromezer ton-

ÁLLÁS

TAKARÍTÓKAT
FELVESZÜNK
AZONNALI KEZDÉSSEL!

UTAZÁSTÁMOGATÁS,
PÓTLÉKOK ÉS BÓNUSZOK!

ALKALMIS ÉS ÁLLANDÓS
TAKARÍTÓKAT IS KERESÜNK!

TEL.: 06-70/615-3526

na gumiõrleményre, vagyis mintegy félmillió darab használt gumiabroncsra lesz szükség. Ez évente kétszáz kilométernyi (2x1 sávos
fõút) útszakasz aszfaltozására
lesz elegendõ, mindezt hosszabb
élettartamú, alacsonyabb zajterhelésû burkolattal.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos a biztonságos közlekedésre hívta fel figyelmet az önvezetõ és az elektromos
autók e célt szolgáló rendszerei
kapcsán. Mint mondta, a 45 milliárd forintos beruházással épülõ
zalaegerszegi próbapálya ennek

tesztelésére is lehetõséget ad, illetve a megyeszékhelyt az M7-es
autópályával összekötõ új gyorsforgalmi út is.
Balaicz Zoltán polgármester
emlékeztetett arra, hogy a belvárost tehermentesítõ út egy szakasza is már gumibitumennel készült. Kiemelte, hogy az 1952-ben
épült MOL olajfinomító Zalaegerszeg egyik legfontosabb vállalata.
Mostani fejlesztése is kiválóan illeszkedik a város gazdaságfejlesztési programjához, amelynek
révén 2014 óta négyezer új munkahely jött létre.

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
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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. 05. 29–30.
(Városrészenként eltérõen)
Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 05. 31. Papír: minden hónap utolsó pénteki napja.
Zöldhulladék gyûjtése: 2019. április 1-tõl december 1-ig
heti rendszerességgel történik
Üveg: 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:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: alpin002@t-online.hu Mobil: 30/3571-413

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN

Maya Rent Car
Autómentõ napi:
Teherautók:
Tréler:

25.000 Ft-ttól
25.000 Ft/nap
20.000 Ft/nap

Tel.: +36-330/866-44998 • +36-330/633-66023

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

MARAI

KAROSSZÉRIA

• kipufogó-gyorsszerviz
•
•
BEJELENTKEZÉS:

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

sérült és korrodált
autók javítása
alváz- és üregvédelem

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

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!
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Kultúra

HÁROM KONCERT, ÁTHANGSZERELT DALOKKAL
ÚJRA SZÍNPADON A PRAHA

 Több mint tíz év szünet után ismét színpadra áll, és egy kisebb
koncertkörútra indul a Praha együttes. Úgy érezték, hogy bõven
van még mondanivalójuk, nem fogytak ki az ötletekbõl sem, ezért
újra próbálni kezdtek.
– pet –
Menet közben aztán rájöttek,
hogy a zenekar idén éppen 20
éves, így apropója is lett az
újraalakulásnak. Az Enyingi Péter,
Nadrai Róbert, Wettstein Tamás
és Winkler Péter alkotta formáció
korábban három – saját dalokat
tartalmazó – lemezt is kiadott. A

kicsit „poposabb” hangzással szeretnének újból a nyilvánosság elé
lépni. Úgy gondolják, hogy a
nosztalgiázni vágyóknak és az újdonságokat keresõ zenekedvelõknek is érdemes lesz meghallgatni õket.
Ha már nosztalgiát emlegettünk: a Praha annak idején erõsen
kötõdött a régi Pázmány Péter ut-

mindenki sokat tanult, vagy más
formációkban szerzett tapasztalatot. Érettebbek lettek, jobban ismerik magukat, és talán még inkább megtalálták saját hangjukat;
úgy érzik, ezt most tudják is kamatoztatni. Ami a közösségi tereket illeti: a kilencvenes és kétezres
évek elejéhez képest országszerte

átalakult a klubélet és a koncertezés gyakorlata. A zenekarok java
része a tavasztól kora õszig tartó
fesztiválszezonra készül, a klubokban inkább a téli hónapokban
van élet. A hagyományos mûvelõdési házakból pedig egyre jobban
kiszorul ez a fajta „alternatívnak”
nevezett irányzat – fogalmazott.

Ráadásul amíg régebben ez inkább rétegzenének számított, a
zenei rádióadók, videómegosztók,
közösségi oldalak hatására populárisabb mûfaj lett. Ez nem feltétlenül baj, mert így a közönség és
maguk a zenészek is kicsit nyitottabbá váltak. Az biztos, hogy a
Prahának meg kell találnia újra a
maga közönségét. Persze remélik,
hogy a régi rajongók is szívesen
látják õket újra a színpadon.
Az együttes május elsõ hétvégéjén Sopronban és Molnaszecsõdön lépett fel, a zalaegerszegi
közönség pedig május 18-án este
nézheti meg õket a VMK Cafféban, ahol egy másik régi legendás helyi zenekar, a Ványamaradványa is fellép.

VARÁZSVILÁG TEXTILEKEN
FALIKÉPEK PAMUTBÓL, NEMEZBÕL

 Az iparmûvészet és a képzõmûvészet egyszerre van jelen a
Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben nyílt legújabb tárlaton, ahol két textilmûvész alkotásait nézhetik meg az érdeklõdõk.
– pet –

zalaegerszegi fellépéseiken túl,
rendszeresen koncerteztek más
városokban is olyan együttesek
elõzenekaraként, mint a Balaton,
az Európa Kiadó és a Sziámi.
Most tizenkét számot vettek
elõ, a közel 50 szerzeményt tartalmazó Praha-repertoárból – mondta érdeklõdésünkre Wettstein Tamás énekes. A dalokat kicsit átalakították, újrahangszerelték, némelyiknek pedig a szövegét is aktualizálták. Egy modernebb, talán

cai Ifjúsági Közösségi Házhoz. Tulajdonképpen onnan indult pályafutásuk, ott leltek elõször lelkes
közönségre. A „Pázmányt” azóta
lebontották, és a törzsgárda is
szétszéledt kicsit. Milyen lesz vajon a mostani zenei és kulturális
közegben újra játszani? – merül fel
a kérdés.
Az énekes szerint tény, hogy
sokat változott a közeg, sõt õk maguk is, hiszen több mint tíz év telt
el az utolsó fellépés óta. Azóta

A Rálátások címû kiállítás Bornemissza Eszter és Tóth Lívia
munkáiból válogat, akik eltérõ módon közelítenek a kortárs textilmûvészet felé. A kiállítást dr. Kostyál
László mûvészettörténész ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe. Mint
fogalmazott: a textil az emberiség
egyik legrégibb alapanyaga, mely
a bölcsõtõl a koporsóig kísér. A
textilben nemcsak változatos lehetõségek rejlenek, hanem rengeteg
szimbólumot, valamint történetiséget is hordoznak magukban. Elég,
ha csak a díszes keleti szõttesekre, vagy a sztyeppei népek jurtájá-

ra gondolunk, de a reneszánsz
korszak is páratlan díszkárpitokkal
és gobelinekkel ajándékozott meg
minket. A kortárs textilmûvészet
mindezekbõl merít, de új eljárások
és értelmezési keretek is megjelennek.
Bornemissza Eszter (Buda-

pest) alkotásairól elmondta: a varrógéppel és kézi festéssel készült
mûveken stilizált várostérképeket
láthatunk. Az utak, úthálózatok
különféle megközelítéseket rejtenek magukban, amik afféle lelki kivetülések, „belsõ utak” is lehetnek. De a városok õsi kultúrate-

NÉMETH JÓZSEF 85 MEGNYÍLT A PLÁZA KÖNYVTÁR
SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉS A MÚZEUMBAN

AZ OLVASÁST NÉPSZERÛSÍTI A SZABADPOLC

 Új szolgáltatással, a Pláza Könyvtárral várja az olvasókat a
ványok a könyvtár állományában
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár. Az üzletház emeletén ki- is megvannak már, ezért nem lelalakított könyvespolc nyitott, ahonnan bárki kölcsönözhet.
tározzák be õket. Innen jött az ötlet, hogy valamilyen formában
– pet –
nyilvános könyvespolcára. Sok ol- mégis hozzáférhetõvé kellene tenvasó viszi be ugyanis a könyvtárba ni az ajándékba kapott köteteket.
Az ünnepélyes avatáson Kiss régi, megunt könyveit. Vagy olyan, Népszerûsítve ezzel magát a
Gábor könyvtárigazgató elmondta: kisebb hagyatékokból származó könyvtárat és az olvasást is.
nem leltározott, jórészt adomá- köteteket, amik már nem férnek el
A most felállított, ingyenesen
nyokból származó könyvek kerül- a lakásban, de kidobni sem akar- használható könyvespolcról bárki
tek a pláza újonnan kialakított, ják õket. Általában ezek a kiad- szabadon kölcsönözhet, esetleg
két vásárlás között, vagy mozi
elõtt leülhet olvasgatni kicsit. A
Pláza Könyvtár állománya természetesen bõvíthetõ is. Az „üzemeltetõk” azonban azt kérik, hogy aki
 85. születésnapja alkalmából köszöntötték egykori kollégái Németh József irodalomtörténészt, Zalaegerszeg díszpolgárát, a
Göcseji Múzeum nyugalmazott igazgatóját, aki 1971–1992 között
töltötte be ezt a posztot. Majd 1994-ig még tudományos munkatársként tevékenykedett.
Az intézmény irodaházában
rendezett eseményen Kaján Imre
múzeumigazgató mondott köszöntöt. Többek között elhangzott: Németh József munkásságának érdeme, hogy igazi intézménnyé vált
a múzeum, hiszen õ kezdett szakmai csapatot építeni. Jórészt ma is
azok a kollégák (Béres Katalin,
Kostyál László, Marx Mára, Megyeri Anna) alkotják a múzeum gerincét, akiket annak idején õ felvett
munkatársnak. Persze sok minden
változott a nyugállományba vonulása óta; ám az utódok – az õt követõ dr. Vándor László igazgató,
és most Kaján Imre is – mindig
tudtak arra építkezni, amit Németh
József megalapozott.
Az ünnepelt úgy fogalmazott:
kicsit zavarba ejtõ és megható,
hogy bár már huszonöt éve nem

tagja hivatalosan a múzeumi csapatnak, mégis emlékeznek rá és
felköszöntik a születésnapján.
Igazgatói éveit felelevenítve elmondta: szerencsésnek érzi magát, hogy a hetvenes-nyolcvanas
években sikerült egy jó szakmai
közösséget létrehoznia. Annál is
inkább, mert a kezdetekkor még
lépcsõk helyett pallók voltak a múzeumi épületben, és nem volt sem
kiállítás, sem teremõr. Azonban
tehetséges szakemberek kerültek
a városba, akikkel öröm volt
együtt dolgozni. A múzeumban eltöltött évekre jó szívvel gondol
vissza.
A pezsgõs koccintást követõ
baráti beszélgetésen a régi kollégák is felidéztek néhány kedves
emléket, vagy tréfás történetet a
korábbi idõkbõl.
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A tárlatot dr. Erõss István
Munkácsy-díjas
képzõmûvész, egyetemi tanár nyitja
meg.

remtõ és megtartó szerepére is
utalnak.
Az alkotó – aki eredetileg matematikus, majd matematika–statisztikából doktorált – fõleg pamutból
és lenbõl, tehát növényi alapanyagokból készíti nagyméretû,
színes és absztrakt hatású textilképeit. Immár a kilencvenes évek
óta. Az elmúlt húsz évben számos
hazai és külföldi díjat is nyert. (A
zsinagóga tárlatnyitóján épp egy
párizsi kiállítás miatt nem tudott jelen lenni.)
Más úton indult el a Vas megyei
születésû Tóth Lívia, aki már korán megismerkedett a nemezkészítéssel, majd az iparmûvészeti
fõiskola textilszakán végzett. Õ
nem a város, hanem a vidék és a
vidéki táj felõl közelít. Alkotásainak
témája sokkal inkább a természet,
de õsi – sztyeppei – motívumokat
is felhasznál. Textilképein a nemezt szinte szobrászati anyagként
használja, mert kilép a síkból; képei így dombormûvekké válnak.
A mûvészettörténész kiemelte a
kiállított textilmûvek páratlan és izgalmas színvilágát is. Az összhatás olyan, mintha egy varázsvilágba léptünk volna, vagy magában
az elvarázsolt kastélyban lennénk.
A kiállítás május 25-ig látogatható.

könyvet szeretne adományozni,
az továbbra is a megyei könyvtárba vigye a köteteket, mert azokat
egy speciális, ragasztott „könyvjelzõvel” ellátva helyezik majd el a
polcra. Megtudtuk: körülbelül hatvan-nyolcvan kötet fér el a helyszínen.
Az új kezdeményezést üdvözölte Velkey Péter humánigazgatási osztályvezetõ is, aki a könyvespolcot – vagyis az új szellemi
szigetet – megnyitva többek között
az olvasás és a kézírás fontosságára hívta fel a figyelmet. A mai digitális világban ugyanis ez utóbbi
is veszélyben van. Az osztályvezetõ reméli, hogy felnõttek és fiatalok egyaránt szívesen forgatják
majd az üzletházban elhelyezett
köteteket.
A nyitóeseményen a Verami
Duó, valamint a Dózsa-iskola diákjai is felléptek.
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KEZED
MI ÁLLHAT AZ ÁLMATLANSÁG HÁTTERÉBEN?
PARKINSON-BETEGEK TALÁLKOZÓJÁN

ALVÁSKÖNYV A JÓ ALVÁSÉRT

Fotó: – pP –

G. Németh György, dr. Vida Zsuzsanna, dr. Szabó József, dr. Halász Gabriella

 Egyre többen alszunk rosszul. A legfrissebb kutatások szerint
a felnõtt lakosság 31 százaléka küzd alvászavarral. Miért nem tudunk aludni? Milyen mentális vagy szomatikus zavarok állhatnak
a háttérben, és mi jelenthet megoldást a problémákra? Elöljáróban annyit; nem az egyre nagyobb dózisban bekapkodott altatók.
– pet –
A fenti kérdésekre keresi a választ a napokban megjelent Magyar Alváskönyv, melyben a téma
hazai szakértõi ismertetik a legújabb kutatási, diagnosztikai vagy
éppen terápiás eredményeiket. A
könyv a zalaegerszegieknek is
hasznos olvasmány lehet (jól alvóknak és nem jól alvóknak egyaránt); annál is inkább, mert a Zala Megyei Szent Rafael Kórház két
munkatársa is publikált a kötetbe.
Dr. Vida Zsuzsanna, a kórház
szomnológiai szakrendelésének
fõorvosa az alvásgyógyászat témáját dolgozta fel, dr. Szabó Jó-

zsef, a pszichiátriai osztály mentális egészségfejlesztõ terapeutája
pedig a kórházban mûködõ alváslabor kialakításának történetét, az
ott zajló munkát, valamint a vizsgálati és terápiás módszereket ismertette.
A Libri Kiadó gondozásában
megjelent kötet zalaegerszegi bemutatóján dr. Halász Gabriella, a
megyei kórház fõigazgatója úgy
fogalmazott: az intézmény néhány
évvel ezelõtt vásárolt egy alvásdiagnosztikai készüléket, mely óriási lépés volt ahhoz, hogy mélyrehatóbban tudjanak foglalkozni az
alvászavarokkal. A téma nagyon
komplex, és gyakran számtalan

vizsgálatot kell elvégezni a pácienseken, míg kiderül, hogy mi okozza a problémát. Sokszor mentális
okok, máskor viszont komoly belgyógyászati panaszok állnak a
háttérben. Ezek felderítése mindenképpen fontos, hiszen alvás
nélkül, jó alvás nélkül nem élhetünk teljes életet. Sok lappangó
betegség pedig akár életveszélyessé is válhat, ha nem kezeljük
idõben.
A Magyar Alváskönyv szerkesztõje és a tavaly alakult Magyar Alvás Szövetség elnöke, G.
Németh György a kötetbemutatón
elmondta: a 21. században egyre
több ember számol be alvászavarról. A modern ember visszaél a
„fénnyel”; vagyis azzal, hogy a
nappalok a mesterséges fénynek
köszönhetõen meghosszabbíthatók. De, az okoseszközök által
kibocsájtott fény is káros az elal-

 A Parkinson-betegek világnapján, a Zalaegerszegi Parkinson
Egyesület is találkozóra hívta tagtársait. A Fogom a kezed címû
rendezvénynek – melyen számos hasznos tájékoztató elhangzott
vás szempontjából, fõleg ha a há- – a város alsóerdei vendégháza adott helyet.
lószobában használjuk õket. A
életminõséget, hangsúlyozta a fõmost megjelent könyv abban se- – AL –
orvos.
gít, hogy eligazodjunk az egyes
Dr. Halász Gabriella, a zalaTolvaj Mártát, Zalaegerszeg alszakterületek között, hiszen 120féle alvásbetegség létezik: a fog- egerszegi Szent Rafael Kórház fõ- polgármesterét, az egyesület elnöorvosi panaszoktól kezdve, a fül- igazgatója köszöntötte az egybe- két édesapja betegsége ösztönözorr-gégészeti és légzési problémá- gyûlteket, kiemelve a civil szerve- te 1998-ban a klub megalapításákon át az endokrinológiai vagy kar- zetekkel való szoros együttmûkö- ra, ami 2001-ben egyesületté aladiológiai
megbetegedésekig dés fontosságát a gyógyításban, kult. Mint mondta, fõ célként hatászámtalan tényezõ kiválthatja az
alvászavart. De lelki okok és a
stressz is.
A szakemberek szerint 2–3 hónapnyi alvászavar nevezhetõ már
kórosnak, de adott esetben elõbb
is érdemes a háziorvost felkeresni
(aki aztán továbbküldi a beteget a
megfelelõ szakrendelésre). Sokszor olyan banálisnak tûnõ panasszal is, mint a horkolás vagy a
fogcsikorgatás – fogalmazott dr.
Vida Zsuzsanna. A zalaegerszegi
alváslaborban mûszeres vizsgálat
segítségével tárják fel a problémákat; ehhez egy éjszakát a kórházban kell tölteni.
Dr. Szabó József mindehhez
hozzátette: az alváslabor mellett
2018 õszétõl egy inszomniaDr. Németh László és Tolvaj Márta
szakrendelés is mûködik a kórházban. A háziorvosok is ideirányítják majd dr. Németh László, a neuro- rozták meg, hogy segítsék a beteelsõ körben a betegeket. A rende- lógia osztályvezetõ fõorvosa azt geket mindazon ismeretek átadálésen az esetleges neurológiai, mondta, a Parkinson-betegek ese- sával, melyek által könnyebbé válbelgyógyászati, pszichiátriai vagy tében is a kulcsszó az életminõ- nak a hétköznapok számukra. A
egyéb társbetegségeket tárják fel, ség, amely az utóbbi idõben jelen- tagok hetente két alkalommal vízi
majd különféle terápiákat dolgoz- tõsen javult. Az új terápiák között tornán vehetnek részt a termálmegemlítette, hogy az ország ban, illetve gyógytornán a kórháznak ki a páciensek számára.
négy egyetemi centrumában mû- ban. A támogatásokból idén is vátéti megoldás – neuro-pacemaker sároltak gyógytornaeszközöket.
beültetése – is rendelkezésre áll
A rendezvényen Hathalmiazon betegek számára, akiknek József Veronika gyógytornász a
remegése gyógyszeresen nem mozgás jótékony hatásairól tartott
csillapítható, és nem szenvednek elõadást. Németh Gábor rehabilidemenciában. Miután a Par- tációs szakember egy a boxra
kinson-kórt az agy dopaminhiánya épülõ új mozgásterápiát mutatott
okozza, létezik egy eljárás, amely be videón, felajánlva a tagoknak a
során a dopamint az úgynevezett részvételt. Dékányné Boros Magduodopapumpa segítségével – se- dolna alelnök az elõadások után
bészeti beavatkozás útján – juttat- egy kis mozgásra invitálta a tagoják be a vékonybélbe, ahol felszí- kat és a szakembereket. Az
vódik. Mivel az adagolás állandó egészségfejlesztési iroda munkajellegû, a pumpát a páciensnek társai jóvoltából vérnyomás- és
egész nap viselnie kell, amitõl ódz- vércukorszintmérésre, valamint
kodnak a betegek, de nem szabad táplálkozási tanácsadásra is sor
félni tõle, mert jelentõsen javítja az került.
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AZ MR-DIAGNOSZTIKA CSÚCSA HA UTOLÉR A SZELLEMI HANYATLÁS
AZ INTEGRITY MAGÁNKLINIKÁN

 Világszínvonalú MR-berendezést adtak át a zalaegerszegi Integrity Magánklinikán. A Siemens MAGNETOM Skyra 3T MR típusú készülék az iparágban jelenleg elérhetõ legmodernebb technológiákon alapul.

ALZHEIMER CAFE KEZDTE MEG MÛKÖDÉSÉT ZALAEGERSZEGEN

 Minden Alzheimer-kórban lévõ beteg demens (szellemi hanyatlásban szenved), de nem minden demens A0lzheimer-beteg. Ez a
megfogalmazás is elhangzott az elmúlt héten az Alzheimer Cafe
elsõ összejövetelén, ahol elõadást tartott dr. Sebestyén Gábor, a
Zala Megyei Szent Rafael Kórház pszichiátriai osztályának fõorvosa.

képesek vagyunk választ adni” –
emelte ki.
A nagy térerejû MR-berendezést
a kvantitatív MR-diagnosztikában
PhD-fokozatot szerzett Aradi Mihály
– A. L. –
töttünk egyetlen szakmai kompro- doktor mutatta be a jelenlévõ szakmisszumot sem, a teljes felsze- embereknek. Az orvosi képalkotási – V. Zs. –
Az átadási ünnepségen Balaicz reltséget még tovább bõvítettük technológia folyamatos fejlesztéséSzáz évvel ezelõtt még nem volt
Zoltán polgármester úgy fogalmajellemzõ a szellemi hanyatlás,
zott, hogy ezzel a berendezéssel
ugyanis az átlagéletkor 40 év körül
Zalaegerszeg egyedülállóként felvolt. Manapság 75–78 éves korig is
kerül az országos és nemzetközi
elélnek az emberek, de a 90 éves
szakma térképére. Az új eszközzel
kor sem ritka (ez utóbbiaknál az
klinikai szintû vizsgálatokat is el leAlzheimer-kór már megközelíti a 30
het végezni, ami miatt az ország
százalékot.) Nem véletlen tehát,
bármely területérõl, sõt külföldrõl
hogy a pszichiáter fõorvos vetített
is érkezhetnek páciensek. Mindez
képes elõadásának a Kóros korokedvezõen hat majd a város
sodás a 21. században címet adta.
egészségügyi turizmusára.
A demencia az átlagéletkor emelPigler István, az Integrity Makedésével növekszik, nem kis tergánklinika tulajdonos-ügyvezetõje
het jelentve a családokra, ahol szüelmondta, hogy egy 0,4 tesla térlõ vagy nagyszülõ szenved ilyen
erejû, nyitott MR-berendezéssel
betegségben. Az egészségügyi és
kezdték a munkát. De mint minszociális rendszer pedig nem felkédenben az életben, az MRszült a gyorsuló folyamatra.
diagnosztikában sincs megállás,
Mi a teendõ? – tette fel a kérés mindig van jobb. „Kíváncsiak
dést dr. Sebestyén Gábor. Egyetvoltunk, hogy ha a kisebb térerejû
len szó, az „Idõ”, vagyis hogy minél
MR-berendezésbõl a szakma és a
betegek által visszaigazoltan ki speciális csukló- és bokateker- vel nemcsak a betegségek mielõbbi elõbb felismerjék a demenciát, már
tudjuk hozni a legjobb teljesít- csekkel. Az elsõ hetek tapasztala- és pontosabb kimutatása lehetsé- a korai szakaszban, mert ekkor
ményt, mire megyünk a világ tai alapján kijelenthetjük: elértük ges, de a kezelési eredmények szo- még lehet késleltetni a betegség
egyik legjobb 3 Teslás MR-plat- az MR-technika határát, amilyen rosabb utánkövetése is, mely szin- súlyosabb kialakulását. A korai tüformjával, a Siemens MAGNE- klinikai kérdésre MR-diagnosz- tén elengedhetetlen a páciensek netek felismerése és szakember
segítsége elengedhetetlen. A tíz
TOM Skyra rendszerrel. Nem kö- tikával válaszolni lehet, arra mi hatékony gyógyításában.

korai demenciatünet a következõ
(ezek a legáltalánosabbak, de mindenkinél más-más tünettel jelentkezik a szellemi hanyatlás). Az elsõ a memóriazavar, aztán nehézségek megjelenése a mindennapi
tevékenységben. Nyelvi kifejezési
zavar, idõbeli, térbeli tájékozódási
zavar, hibás vagy csökkent ítélõképesség, a figyelem hanyatlása, tárgyak rossz helyre tétele, hangulati
változások, személyiségváltozás,
a kezdeményezõkészség elvesztése. Természetesen a felsorolt tünetek közül egy-egy bárkinél elõfordulhat, és ha valaki ugyanúgy
dolgozik a mindennapokban, ellátja magát, még nem lehet rámondani, hogy demens.
Az alzheimeres betegeknél az
idegrendszer pusztulni kezd, az
agy bizonyos helyen lévõ idegsejtjei károsodnak, az agyszövet fokozatosan elsorvad (a folyamat CTés MRI-vizsgálattal kimutatható,
és a kezdeti szakaszban gyógyszeres kezelés is rendelkezésre
áll). A korai stádiumban való felismerés segíti a „minõségi életévek”

növekedését. A betegség nem
gyógyítható, de a folyamatot lassítani lehet. Dr. Sebestyén Gábor
utalt arra elõadásában, hogy sajnos kevesen vannak, akik a korai
szakaszban már felkeresik az orvost. Az elõrehaladott stádiumban
már nehezebb a szinten tartás, és
a folyamat romlásának megállítása.
Hová kell fordulni, ha valakinek
a családjában demens beteg van,
vagy legalábbis erre utaló jeleket
fedeznek fel a családtagok? Elõször a háziorvoshoz, aki beutalhatja a beteget az Alzheimer-szakambulanciára, amely Zalaegerszegen
is mûködik. Innentõl már folyamatos a páciens megfigyelése.
Az Alzheimer Cafe elsõ összejövetelén köszöntötte a megjelenteket Balaicz Zoltánné, a Zalaegerszegi Nõi Szalon elnöke, aki
három civil szervezet nevében
szólt az egészséges életmód fontosságáról, a megelõzésrõl és arról, hogy kellenek olyan közösségek, ahol az érintettek beszélgethetnek egymással betegségükrõl
és kicserélhetik tapasztalataikat.
Zalaegerszegen, a Kossuth utcai egészségfejlesztési irodában
minden hónap utolsó hétfõjén 17
órai kezdettel tartanak elõadásokat e témában. Az Alzheimer Cafe
várja az érdeklõdõket.

AZOK A ’90-ES ÉVEK

Bogár Imre (balról) polgármester (1990–1994)

Az egykori pártok háza

A választások éjszakája 1994 (MDF-iroda)

Medgyessy Péter az MSZP vendége

Az átalakuló belváros. Épül a Harmónia

Göncz Árpád Zalaegerszegen

Orbán Viktor, Pintér Sándor
és dr. Gyimesi Endre
Németh János és Keresztury Dezsõ

Hámori József miniszter (1998–1999), Szalay Annamária
és dr. Gyimesi Endre

Lenin-szobor Lenin nélkül (Vizslapark)

A Sziámi zenekar a ’90-es években

Az OTP-székház alapozása

Kossuth utca a Dél Hercegnõje nélkül
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Hirdetés

Városháza
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VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE – ZALAEGERSZEG
A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY
20/A § ALAPJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET
VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE

INTÉZMÉNYVEZETÕ-HELYETTES
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

2019. MÁJUS 6. 18 ÓRA

A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY IDÕTARTAMA:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

2019. MÁJUS 7. 18 ÓRA

FOGLALKOZTATÁS JELLEGE:
Teljes munkaidõ.

2019. MÁJUS 8. 14 ÓRA

A VEZETÕI MEGBÍZÁS IDÕTARTAMA:
Vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.

2019. MÁJUS 8–JÚNIUS 3.

A MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.

2019. MÁJUS 8. 19 ÓRA

A MUNKAKÖRBE TARTOZÓ, ILLETVE A VEZETÕI MEGBÍZÁSSAL JÁRÓ LÉNYEGES FELADATOK:
– Az intézményvezetõ teljes jogú helyettese, távollétében teljes hatáskörben és felelõsséggel
helyettesíti.
– Mûszaki feladatok ellátása.
ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

2019. MÁJUS 8–MÁJUS 28.
2019. MÁJUS 9–JÚNIUS 12.
2019. MÁJUS 9. 21 ÓRA
2019. MÁJUS 10. 17 ÓRA

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• felsõfokú képesítés, mûszaki végzettség,
• mûszaki területen eltöltött legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
• B-kategóriás jogosítvány,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

2019. MÁJUS 10. 20.30 ÓRA
2019. MÁJUS 10–JÚNIUS 5.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELÕNYT JELENT:
Fõiskola, mûszaki végzettség, villamosmérnök.

2019. MÁJUS 11. 9–15 ÓRA

A MUNKAKÖR BETÖLTHETÕSÉGÉNEK IDÕPONTJA:
A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthetõ be.

2019. MÁJUS 11. 15 ÓRA

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. MÁJUS 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodrogi Csaba nyújt, a +36-92/314-090-es
telefonszámon.

2019. MÁJUS 11. 17 ÓRA

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
Postai úton, a pályázatnak a Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye – Zalaegerszeg
címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 65/2019,
valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ-helyettes.
Elektronikus úton Bodrogi Csaba részére a vsgi@tolna.net e-mail-címen keresztül.

2019. MÁJUS 11. MÁJUS 12.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. MÁJUS 22.

2019. MÁJUS 16. 14–18 ÓRA

A PÁLYÁZATI KIÍRÁS TOVÁBBI KÖZZÉTÉTELÉNEK HELYE, IDEJE:
ZalaEgerszeG hetilap
Zalaegerszeg megyei jogú város honlapja

2019. MÁJUS 16. 19 ÓRA

2019. MÁJUS 15. 18 ÓRA

2019. MÁJUS 17. 21 ÓRA

2019. JÚNIUS HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
FIGYELEM! E-MAIL-CÍM-VÁLTOZÁS!
kozetkeztetes@zegesz.hu
 A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2019.
MÁJUS hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:

2019. MÁJUS 18.
2019. MÁJUS 18. 10–18 ÓRA
2019. MÁJUS 18. 20 ÓRA
2019. MÁJUS 18. 21 ÓRA
2019. MÁJUS 21. 18 ÓRA

INTÉZMÉNY NEVE

SZEDÉS IDEJE

Teleki Blanka Kollégium

2019. 05. 20.

13–16 óra

2019. 05. 21.

13–16 óra

Kovács Károly Kollégium

2019. 05. 22.

13–16 óra

Kovács Károly Kollégium

Kaffka Margit Kollégium

2019. 05. 22.

13–16 óra

Kovács Károly Kollégium

Eötvös József Ált. Iskola

2019. 05. 16.

7.00–17 óra

Eötvös-iskola

Liszt Ferenc Ált. Iskola

2019. 05. 13.

7.00–17 óra

Liszt-iskola

Ady E. Ált. Iskola

2019. 05. 22.

7.00–17 óra

Ady-iskola

Báthory István Szakgimn.

2019. 05. 22.

12–14 óra

Landorhegyi Ált. Iskola

2019. 05. 20.

7.00–17 óra

Landorhegyi-iskola

Izsák Imre Ált. Iskola

2019. 05. 23.

7.00–17 óra

Izsák-iskola

Petõfi Sándor Ált. Iskola

2019. 05. 14.

13–17 óra

Petõfi-iskola

2019. MÁJUS 24. 20 ÓRA

2019. 05. 15.

7.00–13 óra

Dózsa Ált. Iskola

2019. 05. 14.

7.00–17 óra

Dózsa-iskola

2019. MÁJUS 24. 21 ÓRA

Deák–Széchenyi Szakgimn.

2019. 05. 20.

13–16 óra

2019. 05. 21.

13–16 óra

Ganz–Munkácsy Szakgimn.

2019. 05. 22.

13–16 óra

Kovács Károly Kollégium

Kölcsey Ferenc Gimnázium

2019. 05. 15.

10–13 óra

Kölcsey-gimnázium

Öveges József Ált. Iskola

2019. 05. 21.

7.00–17 óra

Zrínyi Miklós Gimnázium

2019. 05. 16.

10–15 óra

Zrínyi-gimnázium

Csány László Szakgimn.

2019. 05. 16.

10–15 óra

Zrínyi-gimnázium

SZEDÉS HELYE
Teleki Blanka Kollégium

2019. MÁJUS 22. 9.30 ÉS
szi
10.45 ÓRA
2019. MÁJUS 23.
2019. MÁJUS 23. 19 ÓRA
2019. MÁJUS 23. 19 ÓRA

Báthory-szakgimnázium

Teleki Blanka Kollégium

Öveges-iskola

2019. MÁJUS 24–MÁJUS 25.

2019. MÁJUS 25. 10–18 ÓRA
2019. MÁJUS 25. 13 ÓRA
2019. MÁJUS 25. 15 ÓRA
2019. MÁJUS 25. 18 ÓRA

PÓTBESZEDÉS: 2019. MÁJUS 29. (SZERDA) 9–17 ÓRA

2019. MÁJUS 25. 20 ÓRA

Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az
üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a kozetkeztetes@zegesz.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt. A tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés
lemondását.

2019. MÁJUS 26. 11 ÓRA

Egyéb ügyintézés:

06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945

2019. MÁJUS 31.

Személyesen:

ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Kis u. 8.

Ügyfélfogadás:

H–P.: 7–11 óráig, szerda: 13–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

2019. MÁJUS 29. 17.30 ÓRA

2019. MÁJUS 31–JÚNIUS 2.
2019. MÁJUS 31. 21 ÓRA

Ébredezõ(k) – A bennünk lévõ õsi erõ aktiválása
Keresztury Dezsõ VMK
Világjáró programsorozat: Mexikó
Keresztury Dezsõ VMK
Huncut fesztivál
Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ
Színek és formák a 2. c-ben címû kiállítás
József Attila Városi Tagkönyvtár
JAZZSZERDA 2018/19 – NÁRAY ERIKA QUARTET „ELLA
FOREVER – ELLA FITZGERALD, A JAZZ NAGYASSZONYA”
Városi Hangverseny- és Kiállítóterem
EGY MÁSIK VILÁG CÍMÛ KIÁLLÍTÁS
Keresztury Dezsõ VMK – Gönczi Galéria
Arany Pillanatok – Aranycsapat-kiállítás
Hevesi Sándor Színház
THE LIZARD SECRET-KONCERT
Club PopUp Underground
Elõdeink nyomában
Göcseji úti köztemetõ
Csillaglesõ sorozat: Hold és a tavaszi csillagképek
Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ
id. Albert Attila magyarszombatfai fazekasmester kiállítása
Gébárti Kézmûvesek Háza, Gébárti-tó
Regionális foltvarró találkozó
Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház
Orchidea-túra Botfán
Mindszenty Ifjúsági Ház
Lippai Marianna (ÉLETKEdv) Zalaegerszegen
Keresztury Dezsõ VMK
XVI. Zalaegerszegi országos fazekas-keramikus találkozó és
fesztivál
Gébárti Szabadidõpark
Esti mese felnõtteknek: Dániel András: Kicsibácsi és
Kicsinéni (meg az Imikém)
Griff Bábszínház
Termelõi és kézmûvesvásár
Art mozi
Literaturista Szépíró Kalandozások – Jász Attila
Club PopUp Underground
Antonia Vai-koncert
Keresztury Dezsõ VMK – VMK Caffé
Országos dzsúdó diákolimpia
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok
Village-food fesztivál
(Göcseji Falumúzeum)
Ványamaradványa- és Praha-koncert
Keresztury Dezsõ VMK
Tej-koncert
Club PopUp Underground
Pszicho estek programsorozat: Hogy is vagyunk egymással?
Keresztury Dezsõ VMK – VMK Caffé
Mesevarázs – Fabula Bábszínház: Erdei történet, avagy Nyukapitány kalandjai
Keresztury Dezsõ VMK
A Csácsbozsoki Fiókkönyvtár névadó ünnepsége
Izsák Imre iskola
Egerszegi Páholy: Ördög Nóra és Nánási Pál
(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
Dumaszínház: CSAKAZÉRTIS! – Felméri Péter és a Szomszédnéni Produkciós Iroda
Art mozi
III. MOBIL jármûipari és logisztikai szakkiállítás és
konferencia
Zala ZONE Jármûipari Tesztpálya
Zaklatás- és Pocket Fox-koncert
Keresztury Dezsõ VMK
Operentzia-koncert
Club PopUp Underground
Egervári GyermekFesztiVár
Egervári Várkastély
Gyermeknap
Andráshidai Sportcentrum
Orbán-napi ünnepség
Csácsi-hegyi kápolnakert
Eltérõ megközelítések a magyar történet kutatásában:
Görgey Artúr
Keresztury Dezsõ VMK
Ákos-koncert
ZTE Aréna
Hõsök napja
Hõsök Kertje
Pszichofilmklub: Foxtrott
Keresztury Dezsõ VMK – VMK Caffé
Májusfa-kitáncolás Andráshidán
Zalaegerszeg-Andráshida, Kutasi forduló
III. Street Food Weekend
Takács Eszter és zenekara
Keresztury Dezsõ VMK – VMK Caffé
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Városháza

PÁLYÁZATI

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

 Lezárult a szavazás a VII. ZegaSztár 2. elõdöntõje után, így a zsûri döntése mellett a közönség szavazataival a következõ produkciók kerülnek színpadra a Hevesi Sándor Színházban a
Zalaegerszegi Televízió élõ közvetítése mellett megrendezésre kerülõ gálán 2019. május 13-án
19,00 órakor. A gála alatti közönségszavazatokkal derül fény arra, ki lesz a 2019. évi VII.
ZegaSztár végsõ gyõztese.

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ
FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK

A gálára belépõjegyek érkezési sorrendben igényelhetõk, illetve vehetõk át a Hevesi Sándor Színház szervezési osztályán (telefon: 92/598-400).
Cím

VII. ZEGASZTÁR GÁLA
2019.

MÁJUS

13. 19.00

ÓRA

• HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZ

KÖNNYÛZENE: 1. Szántner Luca, 2. Kovács Réka Hajnalka, 3. Menedék zenekar, 3. Sánta Viktória.
HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY KÜLÖNDÍJASA: Csizmadia Lili–Kovács Réka Hajnalka duett.
KÖZÖNSÉGSZAVAZATOKKAL: Szakonyi Franciska.
KOMOLYZENE: 1. Takács Bertalan, 2. Takács Lõrinc, 3. Prenner Hanna.
KÖZÖNSÉGSZAVAZATOKKAL: Giusto hegedûegyüttes.

HIRDETMÉNY

Alapterület Szoba(m2)
szám

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

2019-ben érvényes
fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szálláshaszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A
A I/18.

34

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély

összkomfortos

226

7.684

B II/19.

36

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély

összkomfortos

226

8.136

B II/21.

36

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély

összkomfortos

226

8.136

NÉPZENE, NÉPDAL: 1. Závecz Nikoletta, 2. Bokréta (erdélyi népdalcsokor), 3. Mrakovics Mira.
NÉPTÁNC: 1. Fokla gyermek leánytánccsoport, 2. Landorhegyi lurkók, 3. Lipusz Bendegúz.
KÖZÖNSÉGSZAVAZATOKKAL: Bajnóca gyermektáncegyüttes.
MODERN TÁNC: 1. Albatrosz: Amazon, 2. Dream csoport: Telephone, Gála, 3. Maxima Életmód Klub:
Born This Way, 3. Kontler Luca solo.
KÖZÖNSÉGSZAVAZATOKKAL: Ruzsics Dorina–Császár Bálint
VERS, PRÓZA: 1. Weinhoffer Péter, 2. Kocsis Maja, 3. Kiss Nelli.
KÖZÖNSÉGSZAVAZATOKKAL: Nárai Dominik.

FOGADÓÓRA
SENIOR AKADÉMIA
2018–2019 tavaszi félév
PROGRAM • 2019. MÁJUS 9.
TUDOMÁNY A BGE ZALAEGERSZEGI KARÁN
Dr. Solt Katalin professor emerita, Budapesti Gazdasági Egyetem
14.00–14.45 Miért hagyják el a fiatalok a felsõoktatást
diploma nélkül?
15.00–15.45 Csináljunk fesztivált!

BALI ZOLTÁN
önkormányzati képviselõ
2019. május 6-ai,
soron következõ
FOGADÓÓRÁJA ELMARAD,
azt 2019. május 13-án,
hétfõn 18 órától pótolja.
A fogadóóra helyszíne:
Fidesz-iroda, Zalaegerszeg,
Kosztolányi u. 8.

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2019. május 9-én 15.45 órától 16.45 óráig a helyszínen. A
szálláshelyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2019. május 21. (kedd).
Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok
Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek,
– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,
– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalkozással rendelkezik,
– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét,
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazolhatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg,
– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft),
– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére,
– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be.
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is.
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha
– határidõn túl nyújtották be,
– nem a rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be,
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatkozott,
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon kívánta
megtéveszteni az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra,
– a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.
Nem nyújthat be pályázatot öt éven belül az a személy
a) aki önkényes lakásfoglaló, vagy jogcím nélküli önkormányzati lakáshasználó volt,
b) aki önkormányzati lakásának bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében lemondott,
c) akinek önkormányzati lakásbérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1)
bekezdése alapján felmondással szûnt meg,
d) aki olyan önkormányzati bérlõ háztartásában rendelkezett bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel, akinek a bérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1) bekezdése
alapján felmondással szûnt meg,
e) akinek lakhatása jogcím nélküli lakáshasználóként vagy a háztartásában élõ más személyként önkormányzati lakbértartozás, külön szolgáltatásokkal kapcsolatos díjtartozás vagy közüzemidíj-tartozás miatt szûnt meg.
– Az ötéves idõtartamot az a)–b) pontok esetében a kizárásra okot adó körülmény bekövetkezésétõl,
a c)–e) pontok esetében a lakás visszaadásának idõpontjától kell számítani.
– Nem nyújtható be pályázat öt év után sem az önkormányzat (önkormányzati lakáskezelõ szerv) felé
fennálló tartozás megfizetéséig vagy a tartozás behajthatatlanná minõsítéséig.
Szálláshasználó kijelölés:
A javaslattételnél és a kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat elõnyben részesíteni:
1. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
2. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
3. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
4. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
5. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
6. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
Azonos családi állapottal rendelkezõk (házastársak, regisztrált élettársak illetve egyedülálló személyek)
közül azt kell elõnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb.
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ letelte után soron következõ ülésén (várhatóan 2019. június 3-án). A pályázattal kapcsolatos
részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.: 92/502139 vagy 92/502-140).
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SOK VOLT A HÁTRÁLTATÓ TÉNYEZÕ HIBÁTLAN TAVASZ UTÁN
GYENGÉBB SZEZON A ZTK FMVAS-NÁL

 Nem zárt sikeres idényt a ZTK FMVas szuperligás férfi tekecsapata. A nemzetközi porondon balszerencséjük volt, egy fán múlott, hogy nem jutottak be a Világkupa négyes döntõjébe. A Bajnokok Ligájában sem sikerült a négy közé jutás. A hazai bajnokságban címvédésre készültek, végül a harmadik helyen zártak.
– Megvédeni a bajnoki címet
nehezebb, mivel minden csapat az
aranyérmest szeretné legyõzni –
vélekedett Fehér László edzõ. –
Sok összetevõje van a gyengébb
szereplésünknek. Nem magyarázkodni akarok, tényekkel szeretném
alátámasztani az idei teljesítményünket. Elsõ helyen említeném a
csapatot sújtó példátlan sérüléshullámot. Másodikként az ingadozó formát, ami az elõbbibõl következett, ez azt eredményezte, hogy
nem voltak tartósan kiemelkedõ
eredményeink. Készítettem egy
statisztikát, amely mutatja, hogy a
csapat nem tudott elõrelépni a tavalyi évhez képest az eredményesség terén. Sokat foglalkoztunk
az országos szövetség által kiírt új
versenykiírással. Tiltakoztak ellene
a csapatok, mi is, mindhiába. Pár
fordulón át nem tudtuk, hogy hová
utazunk a hétvégén, ami zavarólag
hatott a teljesítményünkre. Ezáltal
csökkent a koncentrációnk. Felújították hazai pályánkat, úgy éreztük, eredményesebbek lehetünk,
nem így történt. Negyven éve dolgozom a sportágban, ilyen évre
még nem emlékszem.

– A szerencsével is hadilábon állt a ZTK FMvas…
– A Világkupán rendkívül balszerencsések voltunk, ha ott négy
közé jutunk, nagy lökést adhatott
volna nekünk. A külföldi csapatok
a következõ idényre alaposan
beerõsítettek, a négy közé jutni
óriási fegyvertény lesz hazai csapatnak.
– A játékosok formájáról már
szólt, sikeresebb idényükben is
elõfordult a formahanyatlás.
Idén ez viszont tartósabbnak
bizonyult…
– A játékosok közül többen
hosszabb ideig voltak gödörben,
igyekeztek kimászni belõle, úgy is,
hogy más mozgásformát választottak, az sem jött be. Sérülés
miatt is változtattak játékosaim a
dobás kivitelezésén.
– A harmadik helyezésük
alapján melyik kupában indulhatnak nemzetközi porondon?
– Az NBC-ben, ahol mindenképpen jó szereplést tervezünk. Ilyen
még nem fordult elõ velünk, amióta
a Szuper Ligában szerepelünk.
– Ebbõl a kupából is el lehet
jutni a BL-be?

– Ehhez meg kell nyerni az
NBC Kupát, vagy a második helyen végezni, akkor bekapcsolódhatunk a Bajnokok Ligájába. Nem
lehetetlen feladat.
– A gyengébb szereplés hatására együtt marad a játékoskeret, vagy változik?
– Ezzel a kerettel lettünk bajnokok, nyertünk Világkupát. Van
olyan egy csapat életében, hogy
becsúszik egy gyengébb szezon. Két fiatal – Pintér Károly és
Takács Tamás – kölcsönbeadását tervezzük, hogy több mérkõzést tudjanak játszani más csapatnál a Szuper Ligában, mint
nálunk. Szûkebb kerettel vágunk
neki a következõ szezonnak, így
mindenki több játéklehetõséget
kap.
– A Magyar Kupában miért
nem indultak?
– Nem látjuk szakmai értelmét.
A nevezõket nézve kisebb tudású
csapatok indulnak. Nem indul –
többek között – a bajnok Szeged
sem. Úgy láttuk, jobb, ha egy fárasztó idény után inkább pihennek
a játékosok.
– Mikor kezdik meg a felkészülést a következõ idényre?
– Július közepén. Több edzés
és gyakorló mérkõzés is lesz a
programban. Igyekszünk jól felkészülni, feledtetni szeretnénk az
idei gyengébb szezont.

NÉPES MEZÕNY AZ EURO-GEO KUPÁN
DIENES MÁTYÁS KIVÁLÓ EREDMÉNYE

 Szombaton délután nyolc
sportegyesület 300 résztvevõjével rendezte meg a Zalaszám
ZAC a Zalaegerszeg hagyományos nyílt bajnokságát, az
Euro-Geo Kupát. Egyúttal ezzel
a versennyel emlékeztek meg
Németh Istvánról, a sportegyesület néhai élvonalbeli középtávfutójáról és késõbbi szponzoráról.
A szép számú közönség örülhetett a fiatalok nagy versenyzési
kedvének és több kiváló teljesítménynek.
Zalaegerszegen már régen futottak 100 m-en 10,5 mp-et. Most
Dienes Mátyás, a Zalaszám ZAC
ifi- Eb-helyezett rövidtávfutója ezt
megtette. Ezzel az õ „birtokába” került a legjobb teljesítményt nyújtó
férfi atlétának járó Németh Istvánserleg. A hölgyeknél szintén a
Zalaszám ZAC versenyzõje, a juniorválogatott sprinter – Nagy Pálma
– vihette haza a serleget. Õ 100 men 12,2 mp-es eredménnyel lett elsõ.
A legtöbb
gyõzelmet
a
Zalaszám ZAC csapata érte el, így
a sportegyesület vezetõedzõje –
Kámán Ferenc – vehette át a fõdíjat, az Euro-Geo Kupát.

VEILAND VIOLETTA
EGYÉNI CSÚCSA
 Magyarország dobóválogatottja Montenegróban edzõtáborozik.
A kemény napi két edzés
mellett részt vett a csapat a Drazsevinában megrendezett nemzetközi idénynyitó versenyen,
amelyen Veiland Violetta nagyszerû eredményt ért el.
A Zalaszám ZAC olimpiai kerettag atlétája súlylökésben 15,91
m-es egyéni csúccsal kezdte az
idei versenyszezont. Ezzel a teljesítménnyel második helyezést
ért el a világbajnok Márton Anita
mögött.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
ZTE FC–Budafoki MTE 4-1 (2-1)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
Bajnok lett a ZTE FC!
ZTE NKK–CMB Cargo UNI Gyõr
80-60 (21-21, 21-10, 15-15, 23-14)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.
Bronzérmes lett a ZTE NKK!
KTE Duna Aszfalt–Zalakerámia ZTE KK
98-95 (33-18, 24-23, 21-34, 20-20)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Kecskemét.
PMFC–ZTE FC 0-2 (0-1)
NB II-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Pécs.
Tarr Andráshida SC–Dunaharaszti MTK 0-3 (0-1)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg-Andráshida.
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Út a munkaerõpiacra
EURES Információs Fórum
TÉMA:
Tájékoztatás a biztonságos uniós munkavállalással
kapcsolatos tudnivalókról álláskeresõk részére
HELYSZÍN:

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MÛVELÕDÉSI –
FELNÕTTKÉPZÉSI KÖZPONT
8790 ZALASZENTGRÓT, BATTHYÁNY LAJOS UTCA 9.

Idõpont: 2019. május 15. 10–11 óráig
Részvételi szándékát 2019. május 13-ig
a nemeth.alexandra@zala.gov.hu e-mail-címre jelezze!

MEGVÉDTE BAJNOKI CÍMÉT A ZTE ZÁÉV

 Ellentétben a férfiakkal, a ZTE ZÁÉV TK szuperligás nõi tekecsapata sikeres idényt zárt, megvédte bajnoki címét az Szuper Ligában. A Világkupán bejutott a legjobb négy közé, ott a negyedik
helyen zárt, a Bajnokok Ligájában pedig a legjobb nyolc között
búcsúzott a további küzdelmektõl.
– A bajnokság elõtt megfogalmazódott a csapat felé, hogy jó
lenne megvédeni bajnoki címünket
– hangoztatta Baján János, a ZTE
ZÁÉV edzõje. – Úgy véltem, a célkitûzés akkor valósulhat meg, ha
két vereségnél többet nem gyûjtünk be, és ugyanattól a csapattól
kétszer nem kapunk ki. A két vereséget az õsz során „húztuk” be.
Idegenben a Gyõrtõl és a
Rákoshegyi VSE elsõ csapatától
kaptunk ki. Mindkét vereség vállalható volt, nem játszottunk alárendelt szerepet. Az õsz során a Világkupán is jól teljesítettünk, a legjobb négy közé jutásunk bravúrnak
számít, még ha ott negyedikek lettünk is. A tavaszi idény során várt
ránk egy BL-szereplés, úgy vélem,
a velünk hasonló tudású cseh csapat ellen nagyobb odafigyeléssel
gyõzhettünk volna, azaz bejuthattunk volna a négyes döntõbe. A
Szuper Ligában a tavaszi idény során biztosan hoztuk a kötelezõket
és a két rangadót hazai pályán.
Igaz, más csapatok is besegítettek, de tavasszal végig gyõzelmi
kényszer alatt játszottunk. A lányok
elbírták a pszichés terhelést, és
veretlenül, pontveszteség nélkül
fejezték be a tavaszi szezont.
– Egyértelmûen a Gyõr és a
Rákoshegy I. volt a riválisuk. A
Ferencváros meg besegített a
címvédésbe…
– Veszélyes és jó képességû
csapat az FTC. Az õsz során
olyan mérkõzéseket buktak el,
amelyen esélyesek voltak. Ezzel

kivonták magukat a bajnoki címért
folytatott harcból. Hazai pályán
roppant veszélyesek, nekünk is
alaposan meg kellett küzdeni a
gyõzelemért. Pályájukon 3400 fa
felett kellett dobunk, hogy nyerjünk.
– Miben volt egyértelmûen
jobb a ZTE ZÁÉV a riválisoknál?
– Csapatfában többet dobtunk
a tavalyinál, ami döntõnek bizonyult. A másik fontos tényezõ az
volt, hogy a mérkõzések során
mindig akadt több olyan játékos,
aki átlag felett teljesített. Ez együtt
hozta meg a bajnoki címet számunkra.
– A bajnokcsapatot sikerül
együtt tartani, netán megerõsíteni?
– Úgy néz ki, hogy együtt marad a társaság. A játékosok és a
klubvezetés is szeretné, hogy

együtt maradjanak. Egyébként
csak olyan játékost lenne érdemes
igazolni, aki egyértelmûen húzó
ember lenne, ilyen nincs a láthatáron. A Szuper Ligában nincsen
ilyen mozdítható játékos.
– Bajnokként ismét indulhatnak a Világkupán?
– A város vezetésének is bírjuk
a támogatását, hogy Zalaegerszeg nevét öregbítsük a nemzetközi porondon. Szeretnénk idén is
jól szerepelni, olyan eredményt elérni, hogy a Bajnokok Ligájába is
bekerüljünk. A Vk-szereplésünk
döntõ módon meghatározza, hogy
milyen sorsolásra számíthatunk a
BL-ben. Az idei Világkupát Németországban rendezik, azaz nem a
közelben lesz, mint a tavalyi, de ez
nem jelenthet gondot, igyekszünk
jól szerepelni.
– Még egy feladat vár a ZTE
ZÁÉV-re, a Magyar Kupa. Nem
volt kötelezõ az indulás, mégis
vállalták. Miért?
– Úgy éreztük, hogy friss bajnokként ott a helyünk, a tavalyi
ezüst után itt is szeretnénk nyerni.

JÓL SZEREPLÕ EGERSZEGI BIRKÓZÓK
TIZENKÉT ÉREM A TERÜLETIN

 Nagykanizsán rendezték meg szabadfogásban a Diák I., Diák II.
korosztály területi birkózóbajnokságát. A versenyrõl 12 éremmel
tértek haza a Zalaegerszegi Birkózó SE fiataljai.
EREDMÉNYEK.
Diák
II.
(2008–2009). 32 kg: 2. Rékli Hunor. 46 kg: 2. Ruzics Milán. 50 kg:
1. Németh Péter.
Diák I. (2006–2007). 35 kg: 1.
Cséri Csenger, 2. Baranyai Adolf.
38 kg: 3. Kerti Attila. 42 kg: 3.

Henczi Benjamin. 46 kg: 2. Gyarmati Balázs, 3. Ruzics Milán. 50
kg: 3. Varga Zalán, 3. Németh Péter.
Felkészítõ edzõk: Berzicza Ferenc, Gerencsér Zoltán, Gerencsér Roland.
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