
– pet –

A Nemzeti Múzeumból érkezõ
tárlat mind a történelem, mind pe-
dig a fotográfia iránt érdeklõdõk-
nek izgalmas élményt kínál. Annál
is inkább, mert a térhatású képek
(úgynevezett sztereófotók) segít-
ségével úgy érezhetjük, mi ma-
gunk is a lövészárokban vagyunk.

Bognár Katalin, a Nemzeti Mú-
zeum fotótárának történésze, a ki-
állítás rendezõje a tárlatot meg-
nyitva elmondta: már eredetileg is
vándorkiállításnak szánták ezt a
nem mindennapi bemutatót, hi-
szen a cél az, hogy minél több
helyszínre eljuthassanak ezek a
különleges fotográfiák. A Nézõ-
pontok cím – mint a neve is jelzi –
arra utal, hogy többféle szemszög-
bõl értelmezhetõ kiállítás. Egy-
részt mind az antant, mind pedig a

központi hatalmak területén ké-
szült felvételekbõl láthatunk válo-
gatást. A propagandafotókból
megtudhatjuk, hogy a szembenál-
ló felek hogyan jelenítették meg a
háborút, mint témát. Nemcsak a
lövészárkok rejtett zugaiba nyer-
hetünk bepillantást, hanem a tábo-
ri élet más területeibe is: legyen
szó a kenyérosztástól kezdve a
sebesültek ellátásáig.

Egy különös nézõpont az is,
ahogy ezek a fotók készültek: a
századelõn, egészen az 1910-es
évek végéig népszerû technika
volt az úgynevezett sztereófotó-
zás. A képet egy duplalencsés
géppel rögzítették két nézõpontból
(a két szem más-más látószö-
gének megfelelõen). Ebbõl állt
össze aztán egy térhatású felvétel.
Az eredeti sztereófotókat a Nem-
zeti Múzeumban digitalizálták, fel-

nagyították, és egy úgynevezett
anaglif-eljárás segítségével térha-
tásúvá tették. A látogatók a piros-
kék szemüvegeknek köszönhe-
tõen pedig úgy tudják élvezni a ko-
rabeli felvételeket, hogy nincs
szükség semmilyen speciális ké-
szülékre ahhoz, hogy három di-
menzióban elevenedjenek meg a
képek. A tárlat anyaga részben a
Nemzeti Múzeum saját gyûjtemé-
nyébõl, részben pedig magángyûj-
tõktõl (például Felvinczi Sándor
gyûjteményébõl) származik. A ma-
gánszemélyek nézõpontja azért
fontos, mert a privát fényképezõ-
gépekkel készült felvételek nem a
nyilvánosság számára, vagyis
nem propagandacéllal készültek.
Így nem kellett megfelelniük a ka-
tonai cenzúra elõírásainak.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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A helyi érték

A polgármester elmondta: meg-
történt az állapotfelmérés, amely
alapján az 50 méteres úszóme-
dencét – a karbantartás és felújítá-
sok hiánya, a téli fagy miatt – nem
lehet megmenteni. Helyette újat
szeretnének építeni, amely minden
elõírásnak megfelel, ez azonban
mintegy 300 millió forintba kerülne.
Ehhez pályázati forrást szeretne a

város igénybe venni. Az idei évben
reális célként a bébi- és gyermek-
medence, a zöldfelületek valamint
a sportpályák, felújítása történhet
meg. A városi strandot május vé-
gén, június elején nyithatják meg.
A döntéssel valamennyi képviselõ
egyetértett, hiszen mint elhangzott,
elsõsorban a kisgyermekes szü-
lõknek kedveznek, azoknak, akik

anyagi vagy utazási gondok miatt
nem tudnak eljutni az Aquacitybe.

Fontos döntés született az ön-
kormányzati kamattámogatásról –
folytatta Balaicz Zoltán. A Zala Me-
gyei Vállalkozásfejlesztési Alapít-
vánnyal kötött együttmûködés
szerzõdés alapján a város öt éven
keresztül 10 millió forintos keretet
biztosít a kamattámogatási alap-
ba. Elsõsorban a zalaegerszegi
székhelyû, magyar tulajdonú mik-
ro- és kisvállalkozásokat segítik.
Például a 35 év alatti vállalkozók
kisvállalkozásuk indításához a ka-
mattámogatás 3 százalék.

(Folytatás a 2. oldalon.)

– pet –

Czeglédy András, a városvédõ
egyesület elnöke bevezetésképpen
elmondta: a céljuk, hogy a favéde-
lem megfelelõ rangot kapjon a vá-
rosban. Zalaegerszeg növényállo-
mánya gazdag, ám meglétét sok
minden veszélyezteti. Figyelni, gon-
dozni kell a fákat, hogy sokáig meg-
maradhassanak. Sajnos az elmúlt
években nagyon sok fa esett áldo-

zatul az építkezéseknek vagy ép-
pen a szélsõséges idõjárásnak.
Gesztenyefasor tûnt el a Vizslaparki
út kivezetésénél, a Batthyány utcá-
ból és a Tomori Pál utcából. Megko-
paszodott a Köztársaság út a kerék-
párút építését követõen, de ehhez
hasonlóan eltûnt a Kossuth utca
vadalmafasora is. A polgármesteri
hivatal elõl pedig két vadgesztenye-
fa és egy hársfa tûnt el két év alatt.

Az elnök szerint a sort hosszan

lehetne folytatni, a kérdés azonban
az, hogy milyen megoldást lehetne
találni arra, hogy megfelelõ ismere-
teink legyenek a város faállományá-
ról, és hogy minél késõbbi idõre to-
lódjon egy-egy fa kivágása, még ak-
kor is, ha valamilyen betegség tá-
madja meg õket.

Ezekre a kérdésekre kereste a
választ elõadásban Lukács Zoltán,
a faápolók egyesületének elnöke is.
Mint fogalmazott: nincs olyan fa,
aminek az életét ne lehetne meg-
hosszabbítani, még akkor is, ha pél-
dául a fa már félig kidõlt. Akarat és
pénz kérdése a megmentés. Jelen-
leg a faápolás újkorát éljük: a vizs-
gálati módszerek sokkal fejletteb-
bek, mint régen, és a fák megmen-
tésére is számos lehetõség adódik.

(Folytatás a 2. oldalon.)

KORREKT, SZAKMAI VITA FOLYT
ELFOGADTÁK AZ ÚJ HELYI ADÓ KONCEPCIÓJÁT

JÚNIUSTÓL RÉSZLEGESEN ÚJRANYIT A VÁROSI STRAND

KAMATTÁMOGATÁS VÁLLALKOZÓKNAK

ENERGETIKAI KORSZERÛSÍTÉS A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
Az önkormányzati választások után, az októberi közgyûlésen

elfogadott polgármesteri program része volt: megvizsgálni a vá-
rosi strand újranyitásának lehetõségeit. A múlt heti testületi ülést
követõ sajtótájékoztatón Balaicz Zoltán, jelezte: a város költség-
vetésében 55 millió forintot különítettek el arra, hogy a 2011-ben
bezárt városi strandot részleges felújítás után megnyithassák.

ÁTLAGOSAN ÁPOLT FAÁLLOMÁNY
EGYSÉGES FAKATASZTERRE LENNE SZÜKSÉG ZALAEGERSZEGEN IS

A fák szerepérõl, fenntartásuk és megõrzésük lehetõségeirõl
tartott fórumot a Tudomány és Technika Házában a Zalaegerszegi
Városvédõ Egyesület. A rendhagyó ülésen két szakmai elõadást
is meghallgathattak az érdeklõdõk. Lukács Zoltán, a Magyar Fa-
ápolók Egyesületének elnöke a városi fák ápolásának hazai és
külföldi gyakorlatáról, Ócsvári Gábor a Garden Kft. képviseleté-
ben pedig a városi fák statikai megerõsítésének lehetõségeirõl
beszélt.

– Antal Lívia –

– Feltételezve, hogy egészsé-
gesen születünk, lelki egészségünk
alapjai gyermekkorban alakulnak
ki, a család éppen ezért játszik fon-
tos szerepet abban, hogy felnõtt-
ként milyen lelki higiénével bírunk.
Minden gyermek igénye, hogy be-
szélgessenek vele, a napi történé-
sek mellett sokkal inkább az érzé-
seirõl, élményeirõl. Az édesanya a
minõségi idejét adja oda, ne moso-
gatás közben kérdezgesse gyer-
mekét, és ha a „semmi”-nél több
választ szeretne, akkor ne arról

faggassa, mi volt az óvodában
vagy az iskolában. A szülõnek el
kell érni azt, hogy gyermeke tudja
megfogalmazni érzéseit, és legyen
igénye arra a személyes kapcsolat-
ra, amit egy beszélgetés jelent.
Szerencsés esetben minden tag
támogatóként éli meg a családot.

– Mit jelent a lelki fejlõdésben
a serdülõkor?

– Erikson, a neves fejlõdéspszi-
chológus azt mondja, szakmai, ne-
mi és világnézeti identitásunk kiala-
kítását serdülõkorban kell megvaló-
sítanunk. 

(Folytatás a 6. oldalon.)

KAMASZKORI KÍSÉRLETEK
FIGYELJÜNK LELKI EGÉSZSÉGÜNKRE!
Mit is jelent a lelki egészség? Hogyan alakul ki, mennyire múlik

rajtunk, és mi mindent tehetünk lelki egészségünk fenntartása ér-
dekében? Zaleczky Elzával, a Zalai Mentálhigiénés Egyesület el-
nökével beszélgettünk minderrõl. 

TÉRHATÁSÚ KÉPEK A LÖVÉSZÁROKBÓL
HÁROM DIMENZIÓBAN A NAGY HÁBORÚ – KIÁLLÍTÁS A GÖCSEJI MÚZEUMBAN

Aki háromdimenziós vizuális élményre vágyik, a multiplex után
most már a múzeumba is ellátogathat. Popcornt persze nem osz-
tanak a bejáratnál, de 3D-s szemüveget igen; enélkül ugyanis
csak homályos képeket láthatunk a falakon. Nézõpontok címmel
nyílt meg a Göcseji Múzeumban az a különleges fotókiállítás,
mely a Nagy Háború (vagyis az I. világháború) éveibe kalauzolja
el a nézõket.
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VÁLASZ A JOBBIK PETÍCIÓJÁRA
Lapunkban beszámoltunk arról, hogy Pete Róbert, a zala-

egerszegi Jobbik szervezet elnöke, önkormányzati képviselõ
tiltakozó petícióját a Fidesz irodavezetõje vette át, mivel Vigh
László országgyûlési képviselõ a jelzett idõpontban Budapes-
ten tartózkodott. 

A Jobbik szervezet a kormány azon intézkedései ellen tiltakozik,
melyek, mint Pete Róbert fogalmazott, pénzügyi válságba hozták
Zalaegerszeget.

Vigh László válaszát az alábbiakban olvashatják. 

VÁLASZ A PETÍCIÓRA

Úgy gondolom, azok, akik ismerik a munkámat, tisztában van-
nak azzal is, mennyit dolgozok nap mint nap Zala megye 1. számú,
vagyis Zalaegerszeg központú választókerületének képviselõje-
ként a zalai megyeszékhelyen élõk, a város önkormányzata, vala-
mint a városban mûködõ vállalkozások érdekeit szem elõtt tartva.

A gazdasági válság nyomán az Európai Unió legyengült, és et-
tõl nem lehetett független a magyar gazdaság sem, vagyis a kor-
mány kényszerpályán, korlátok között mozog. Ennek ellenére fo-
lyamatosan arra törekszik, hogy az embereknek jobb legyen. Elis-
merte az önkormányzatok gondos gazdálkodását is: 2013-ra 800
millió forint kiegészítõ támogatást, 2014-re 1,3 milliárd forintot nyúj-
tott a zalai megyeszékhelynek, és idén eddig újabb 800 millió forin-
tot adott a közbenjárásomra, ami óriási segítséget jelentett Zala-
egerszeg 2015-ös költségvetésének tervezéséhez.

Nagy lehetõséget jelent, hogy a 2014–2020 közötti európai
uniós fejlesztési ciklusban Zalaegerszeg elõre meghatározottan
11,2 milliárd forintot fordíthat munkahelyteremtõ gazdaságfejlesz-
tésre, vállalkozásbarát és népességmegtartó településfejlesztésre.

Jómagam, miként eddig, úgy ezután is arra törekszem, hogy mi-
nél kedvezõbb helyzetbe hozzam Zalaegerszeget, örömmel ve-
szek minden segítõ szándékú megkeresést, folyamatosan egyez-
tetek Zalaegerszeg vezetõivel is.

Természetesen kapcsolatban vagyok az érdekképviseletekkel,
civilekkel, ahogy kapcsolatban maradtam a választóimmal is, hogy
idõben és pontosan értesüljek a gondokról, problémákról és mi-
elõbb gyógyírt találjak azokra.

Célom továbbra is az, hogy Zalaegerszegen is erõs gazdasá-
got, biztos munkahelyeket teremtsünk!

Vigh László
országgyûlési képviselõ

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ugyancsak ennyit kapnak a

vállalkozók eszközbeszerzés ese-
tén is.

Balaicz Zoltán jelezte: a tör-
vénynek megfelelõen elfogadta a
közgyûlés a KKGESZ létrehozását
(errõl részletesen lapunk múlt heti
számában olvashattak), valamint
megkezdõdött az elõkészítõ mun-
ka a Zalaegerszegi Városrészek
Mûvelõdési Központjának és
Könyvtárának valamint a
Keresztury VMK-nak az összevo-
nására.   

Az új helyi adó bevezetésének
koncepcióját másfél órás vita után
fogadta el a közgyûlés. A polgár-
mester elmondta: a képviselõ-tes-
tület korrekt szakmai vitát folyta-
tott, konszenzust keresõ légkör-
ben. A tervezett építményadóról a
városi rendeletet az áprilisi ülésén

fogadja el a testület. Elhangzott,
az elmúlt hetekben több egyezte-
tés is zajlott a kamarákkal, az ér-
dekképviseletekkel. Az épületállo-
mány felmérése a rendelet elfoga-
dása után kezdõdik el, a sávozás,
a különbözõ mentesség kidolgo-
zása ennek ismeretében történik.
Az idei évben 600 forintot kell a
vállalkozásoknak fizetniük négy-
zetméterenként. 

Dr. Kovács Gábor jegyzõ arról
számolt be, hogy az önkormány-
zat közel 29 millió forintos, száz-
százalékos támogatást nyert el a
polgármesteri hivatal épületének
napelemes rendszerrel történõ
energetikai korszerûsítésére. A
szeptember végéig megvalósuló
beruházás révén 25 százalékkal
csökken a hivatal villamosenergia-
felhasználása. Ez mintegy kétmil-
lió forint megtakarítást jelent. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mindenekelõtt azonban a váro-

sok önkormányzatainak nyilván-
tartásba kellene venniük a terüle-
tükön lévõ faállományt, és vála-
szolni három fontos kérdésre: mi-
lyen fák vannak; mennyire veszé-
lyesek; és mit kell velük tenni, ho-
gyan kell õket gondozni. A felelõs-
ség ugyanis az önkormányzatot
terheli, ha egy közterületen lévõ fa
valamilyen problémát okoz.

A fák, bár szépek és haszno-
sak, mégis veszélyesek lehetnek,
ha nem gondozzák és ellenõrzik
õket szakszerûen, ha valamilyen
földmunkát végeznek körülötte, ha
száraz ágai, gallyai vannak, illetve
fagyöngyösödik. A problémákra
azonban csak akkor derül idõben
fény, ha van egy részletes nyilván-
tartás a faállományról, amit aztán
rendszeresen ellenõriznek is.

A szakember szerint a faápo-
lásnak ma már változatos szakte-
rületei vannak, a vizsgálattól és
növényvédelemtõl kezdve az élet-
feltételek javításán át a statikai
megerõsítéséig és gyökérkezelé-
sig. A kivágás csak az utolsó mo-
mentum, amikor már tényleg
annyira beteg és veszélyes egy fa,
hogy nincs mód a mentésre.

A probléma az, hogy Magyaror-
szágon még nincs egységes zöld-
felület-értékelési rendszer. Né-
hány városban mûködik már faka-

taszter egy speciális táblázatos
nyilvántartással, és külföldön is
számos jó példát látni. Nem egy
nyugat-európai városban online-
nyilvántartás is készült az adott
városok faállományáról. Valami

hasonló gyakorlatot Magyarorszá-
gon is szeretnének meghonosíta-
ni. Egyelõre mindössze három ha-
zai városban van fasorfenntartási
terv. A cél az, hogy ezeket a lehe-
tõségeket minél több helyen meg-
ismerjék, és éljenek is vele.

Lukács Zoltán elõadása elõtt a
városvédõkkel tett egy sétát is
Zalaegerszegen. Ennek alapján
úgy látja: a város faállománya át-
lagosan ápolt. Vannak nagyon ér-
tékes fák (vasútállomással szem-
beni mamutfenyõ) és olyanok,
amik ápolásra, védelemre szorul-

nak. A szakember szerint például
a Göcseji Múzeum elõtti platán-
nak koronabiztosításra lenne
szüksége.

A faápolók egyesülete tisztá-
ban van azzal, hogy az önkor-
mányzatok csak egy bizonyos
összeget tudnak a faállomány vé-
delmére fordítani, és a pénz nem
növelhetõ. Éppen ezért a rendel-
kezésre álló összeg hatékony fel-
használása a cél. A faállományról
készült részletes kataszter és a
folyamatos ellenõrzés éppen ezen
a hatékonyságon tudna javítani.(Folytatás az 1. oldalról.)

Bognár Katalin elmondta: van-
nak olyan képek, amiket egy ma-
gyar királyi orvos tanácsos készí-
tett, de Stróbl Alajos szobrászmû-
vész felesége, Kratochwill Alojzia
is fényképezett 1915-ben sebesült
katonákat a budapesti Epreskert-
ben. A képzõmûvészeti fõiskola
épületét ugyanis a háború alatt
hadikórházzá alakították, így an-
nak kertjében lencsevégre kap-
hatta a lábadozó bakákat. A ké-
pek között van olyan is, amit ma-
gyar hadifotós, bizonyos Jelfy
Gyula készített.

A zalaegerszegi kiállítás kiegé-
szül egy külön tárlóval is, melyben
helyi vonatkozású elsõ világhábo-
rús relikviák láthatók. Az itteni tár-
lat megrendezéséhez Béres Kata-
lin történész nyújtott segítséget.

A fotók történeti jelentõsége az,
hogy az elsõ világháború volt az
elsõ olyan háború, ahol tudatosan
alkalmazták a fotográfiát propa-

gandacélra. Az antanthatalmak-
nak és a központi hatalmaknak is
megvolt a maguk nézõpontja, sõt
azok a cégek is, akik a háborúban
készült fotók kiadásával foglalkoz-
tak. Az antant vizuális propagan-
dájáért a Keystone View Company
„felelt”, akik 1915–32-ig nyolc vi-
lágháborús sorozatot adtak ki. Õk
fõleg a gyõztes nagyhatalom né-
zõpontjából mutatták be az ese-
ményeket. Németország és az
Osztrák–Magyar Monarchia pro-
pagandájának termékeit pedig a
német Neue Photoraphische
Gesellschaft (NPG) által kiadott
sztereófénykép-sorozat jeleníti
meg. Az összeállítások fõleg az
osztrák és német közönségnek
készültek, de a magyarországi ve-
võk számára is létrejött egy válo-
gatás.

A tárlaton természetesen meg-
tekinthetõ a sztereófotók készíté-
sére alkalmas kétlencsés fényké-
pezõgép is.

APA A CSALÁDBAN
APÁNAK LENNI NAGY LEHETÕSÉG, SZENT FELADAT

UZSALYNÉ DR. PÉCSI RITA

NEVELÉSKUTATÓ ELÕADÁSÁRA SZERETETTEL

VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLÕDÕT

A SZENT CSALÁD ÓVODÁBA

2015. MÁRCIUS 17-ÉN, KEDDEN 17 ÓRAI KEZDETTEL.

KORREKT, SZAKMAI VITA FOLYT

Ugyanakkor szerinte a helyi
lakosok nem szólhatnak bele sa-
ját szûk lakókörnyezetük életébe,
mert a fontos dolgok nem hely-
ben, hanem központilag a Fi-
deszben dõlnek el. Mint fogalma-
zott, a kormány több intézkedé-
sével ellehetetlenítette az önkor-
mányzatokat. Ezeket Vigh László
országgyûlési képviselõ is meg-
szavazta. 

Keresztes Csaba szerint sike-

res vállalkozások nélkül nincs si-
keres Zalaegerszeg. Nincsenek
megélhetést biztosító munkahe-
lyek, nincs gazdasági növekedés,
nem nõnek a város bevételei. Az
új helyi adó mértékét magasnak
tartja, különösen az egyes piaci
szereplõk számára kivetett 1852
forintos négyezetméterárat.  Úgy-
szintén sokallja a stadionra fordít-
ható egymilliárd forintot, melyet
másra is lehetne fordítani.

DK: NE CSAK STADIONRA
A Demokratikus Koalíció közgyûlést követõ sajtótájékoztatóján

Keresztes Csaba, az önkormányzat külsõs bizottsági tagja egyet-
ért azzal, hogy az elmúlt évtizedekben Zalaegerszeg jól gazdálko-
dott, kiegyensúlyozott volt a pénzügyi helyzet.

TÉRHATÁSÚ KÉPEK A LÖVÉSZÁROKBÓL

ÁTLAGOSAN ÁPOLT FAÁLLOMÁNY
EGYSÉGES FAKATASZTERRE LENNE SZÜKSÉG ZALAEGERSZEGEN IS

A konstrukció célja olyan pro-
jektek megvalósításának támo-
gatása volt, amelyek az ország-
határon belül testvériskolai kap-
csolatokat alakítanak ki. Ezzel az
egy év során lehetõség nyílt in-
tézményközi kommunikációra,
az iskolák nevelés és oktatás te-
rén szerzett tapasztalatainak, pe-
dagógiai és módszertani eszkö-
zeinek, valamint jó gyakorlatai-
nak megosztására. 

A program az integráció segít-
ségével fejlesztette a résztvevõk
kommunikációs, szociális, életve-
zetési kompetenciáját, ismeret-
anyagát. Az együttmûködés le-
hetõséget teremtett a tanulók
és pedagógusok számára, hogy a
sajátjuktól eltérõ helyzetû tár-
sakkal kerüljenek kapcsolatba. A
közös interakciók során csökkent
a tanulók elõítéletessége.  

A programok alatt barátsá-
gok kötõdtek tanulók között,
betekintést nyerhettek egymás
hétköznapjaiba, egymás iskolá-
jának és családjának életébe, mi-
közben új kulturális, szakmai és
életviteli kompetenciákat is el-
sajátítottak. Eljuthattak olyan
mûvészeti és tudományos isme-
retterjesztõ programokra, me-
lyek hétköznapi körülmények
között nehezen lettek volna el-
érhetõk számukra.

A tevékenységrõl bõvebben
a www.bakpacsa.hu oldalon ol-
vashatnak. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0007

„Együttmûködés a konstruktív életvitelért Bak és Pacsa általános iskoláiban”

Uniós támogatással testvériskolai programokat
szervezett a pacsai és baki általános iskola

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 17 millió forintos
uniós támogatást nyert a TÁMOP „Hazai és nemzetközi testvér-
iskolai kapcsolatok kialakítása” címû pályázati kiírásán az Új
Széchenyi Terv keretében a pacsai és baki általános iskolák ta-
nulóinak együttmûködésére. A 17 millió forintos összköltségve-
tésbõl közös táborozást, színház- és múzeumlátogatást, heti
szakköröket valósítottak meg többek között.



Idén február 26. és március 1.
között rendezték meg a 38. Uta-
zás Kiállítást Budapesten, a
Hungexpo területén. A legran-
gosabb belföldi idegenforgalmi
vásáron városunkat a
Tourinformi-iroda, valamint a
Zalaegerszeg Turizmusáért
Egyesület tagjai képviselték. 

A látogatók több mint kétszáz-
ötven kiállító kínálatából válogat-
hattak, megtekinthették az egy-
millió Lego-kockából épült Ma-
gyarországot, sõt, ha kedvük
szottyant, a Bringaexpo újdonsá-
gait is kipróbálhatták. Belföldi
díszvendégként Székesfehérvár
kapott nagyobb publicitást, külföl-
di díszvendégként Románia jelent
meg. A látogatószám a tavalyihoz
hasonlóan alakult, ugyanis az
elõzetes beszámolók szerint idén
is közel negyvenezer fõt regiszt-
ráltak az Utazás Kiállításon. 

Zalaegerszeg a városi turiszti-
kai kiadványcsaláddal, valamint
a Zalaegerszeg Turizmusáért
Egyesület prospektusaival jelent
meg a dekorációs zászlókkal szí-
nesített standon. Molnárné Riskó
Erzsébet népi iparmûvész, a Zala
Megyei Népmûvészeti Egyesület

tagja a babakészítés fortélyaiba
avatta be az érdeklõdõket, akik-
bõl nem volt hiány. Pereszteginé
Szabó Júlia, a városi Tourinform-
iroda vezetõjének tájékoztatása

szerint vasárnap délutánra szinte
az összes prospektus elfogyott.
Nagy sikert aratott az önkor-
mányzat által szervezett nyere-
ményjáték is: a szelvények kitöl-

tõi közül sorsolással döntik el a
közeljövõben, ki részesül hosszú
hétvégés városi üdülésben, s ki
kapja az aquaparkos belépõje-
gyeket. 

ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2015. március 10.

TAVASZI LOMTALANÍTÁS 2015.
Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai Közszolgáltató

Nonprofit Kft. és a Zala-Depo Kft. együttmûködésében – kizáró-
lag a lakosság részére – meghirdeti a háztartások tavaszi nagy-
takarítását.

A családi házas övezetekben és zártkertekben élõk számára a
lomtalanítás igénybejelentés alapján, házhoz menõen történik, a gu-
berálások megelõzése, illetve az újrahasznosítható hulladékok sze-
lektív gyûjtése érdekében. 

A lomtalanítást kérõ ingatlantulajdonosoknak a városrészenként
felajánlott két gyûjtési nap egyikére kell bejelenteni szállítási igényü-
ket, mivel a közszolgáltató csak az igénybejelentést leadó ingatlano-
kat keresi fel. 

Az összegyûjtött hulladékok közül elkülönítve szállítják el a papír,
a mûanyag, a fém, a zöld és a fa, az elektronikai, illetve az egyéb hul-
ladékokat, ezért a lehetõséghez mérten ezeket kérik külön elhelyez-
ni. A kötegelt ág és gally hulladékok kivételével az egyéb hulladéko-
kat az ingatlan kerítésén belül kell összegyûjteni.

Nem veszik át ez alkalommal sem a veszélyes hulladékokat (ide-
tatoznak pl. olajos-, festékes-, vegyszeres dobozok, csomagolások,
akkumulátorok stb.), az autóbontásból és egyéb, üzletszerûen vég-
zett tevékenységbõl származó hulladékokat, illetve az építési-bontá-
si törmeléket.  Kizárólag a lakossági lomhulladék elszállítását végzi a
szolgáltató a lomtalanítási akció keretein belül, így a háztartásinál na-
gyobb mennyiségben felhalmozott hulladékok nem kerülnek elszállí-
tásra. 

A veszélyes hulladékokat a városi hulladékudvarokban kérik lead-
ni, ezeknek a lakossági átvétele 20 kg/évig ingyenes. A lomtalanítási
igényeket – a számlán szereplõ vevõkód megadásával – a 92/900-
036-os és 92/598-940-es telefonszámon, illetve a logisztika@zkn.hu
e-mail címen lehet bejelenteni.

A társasházaknál és tömbházaknál egész évben zajlik a lomtala-
nítás. A közös képviselõkkel egyeztetett, évente egy alkalommal be-
jelentett idõpontban a közszolgáltató konténert biztosít a felesleges-
sé vált hulladék összegyûjtésére.

LOMTALANÍTÁSI IDÕPONTOK:

2015. március 16–17-én (HÉTFÕ vagy KEDD): 
(Lomtalanítás reggel 7.00 órától)

Pózva, Nekeresd, Neszele, Kaszaháza, Gólyadomb

Családi házas igénybejelentés fogadása: 2015. március 12.
csütörtök 16.00 óráig.

Az alábbi utcákban:
– Pózva, Akácfa, Felsõerdõ, Õrház, Vasút
– Egervári, Nekeresdi, Virágzó mezõ, 
– Gébárti 65-tõl és 82-tõl kezdõdõen, Neszelei, Irinyi J., Jedlik Á.,

Király, Jégmadár, Csillagvölgy, Esthajnal, Ilosvai, Bükkfa
– Kaszaházi, Zala, Vásártér, Ságodi u. 37-ig és 18-ig bezárólag

(Ságod késõbb lesz), Levendula, Panoráma tér, Papharaszt, Ró-
zsavölgyi, Kakukkfû, Füzike, Verõfény, Tücsök, Gólyadombi

2015. március 19–20-án (CSÜTÖRTÖK vagy PÉNTEK): 
(Lomtalanítás reggel 7.00 órától)

Besenyõ, Botfa
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2015. március 17.
kedd 16.00 óráig.

Az alábbi utcákban:
– Avashegyi, Botfa, Fehérhegyi, Gesztenyési, Rózsás, Várberki,

Karácsony-hegyi, Avashegy
– Besenyõ, Cseresznyésszeri, Csörge, Esze Tamás, Kutilapi, Pos-

ta, Szövetkezet, Hegyi  
utca
A további gyûjtési idõpontokról a késõbbiekben adunk tájékozta-

tást.

8.30 óra: ÜNNEPI SZENTMISE 
a Mária Magdolna Plébániatemplomban

10.00 óra: VÁROSI ÜNNEPSÉG A DEÁK TÉREN
Ünnepi beszédet mond:
dr. Gyimesi Endre, Zalaegerszeg díszpolgára

DÍSZMENET

MEGEMLÉKEZÉS A CSÁNY TÉREN

ÜNNEPI BESZÉDET MOND:
DR. HOPPÁL PÉTER KULTÚRÁÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁR

AZ ÜNNEPSÉGEN KÖZREMÛKÖDNEK:

ZALAI TÁNCEGYÜTTES, BELVÁROSI MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVÛ

ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAI, ZALAEGERSZEGI FÚVÓSZENEKAR,
ÖRÖKSÉG EGYÜTTES, H. HORVÁTH GYULA.

DÍSZÕRSÉGET AD A GYENESDIÁSI ASBÓTH SÁNDOR HUSZÁRBANDÉRIUM ÉS

A ZALAI 47. HONVÉDZÁSZLÓALJ HAGYOMÁNYÕRZÕ EGYESÜLET

Balaicz Zoltán
polgármester

ÚTLEZÁRÁS MÁRCIUS 15-ÉN
Felhívjuk a lakosság figyelmét,

hogy 2015. március 15-én (vasárnap)
a városi ünnepség miatt 10.30 órától

lezárják a Széchenyi teret és a Kossuth utcát.

10.00 órától a Csány térrõl nem lehet kihajtani a vasútállo-
más és a kórház irányába.  Az útlezárás teljes feloldására vár-
hatóan 12.00 órakor kerül sor. Megértésüket és türelmüket kö-
szönjük. Az útlezárás idején a Volán járatai a Mártírok útján
közlekednek.

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

ZMJV Önkormányzata

A múlt év végéig az éves keret-
bõl 47 munkavállalót 49 alkalom-
mal kölcsönzött a Kontakt a vele
együttmûködõ 25 vállalkozáshoz.
A cégek az esetek 85 százaléká-
ban kérték a négy hónapos szer-
zõdés még négy hónappal való
meghosszabbítását. A 2015-ös év
elején újabb 7 munkavállalóval kö-
töttek szerzõdést.

A munkavállalókat kölcsönzõ

cégek elsõsorban vendéglátással
és kereskedelemmel foglalkozó
vállalkozások közül kerültek ki a
múlt évben. Ezenkívül nagyarányú
kölcsönzési igénnyel kereste meg
a munkaerõt kölcsönzõ céget egy
nyílászárók kereskedelmével és
beépítésével foglalkozó vállalkozás
2014 második felében, így az év fo-
lyamán 7 munkavállaló talált ott
munkát. A múlt év legjellemzõbb

munkakörei: felszolgáló, szakács,
hulladékválogató, ügyintézõ, érté-
kesítõ, eladó. Elmondható, hogy a
vállalkozások jellemzõen az érett-
ségivel (34 százalék) vagy szakmá-
val (47 százalék) rendelkezõ mun-
kaerõt foglalkoztattak, a felsõfokú
végzettséggel rendelkezõ munka-
vállalók alkalmazása csökkent az
elõzõ évihez képest. A képzetlen
személyek iránt is kisebb a keres-
let.

A kölcsönvett munkavállalók
életkorát tekintve megfigyelhetõ,
hogy továbbra is kiugróan magas
25–49 év közöttiek aránya, min-
den területen õket keresik a legna-
gyobb arányban. Az 50 év feletti

dolgozókat fõleg betanított munka-
körben alkalmaztak. A múlt évben
a munkavállalók átlagosan
116.766 forintos munkabéren ke-
rültek alkalmazásra, a legmaga-
sabb  bér 8 órás munkaidõben 128
ezer forint volt, amelyet pénzügyi
ügyintézõi munkakörben foglal-
koztatott munkavállalónak fizettek.

A városi közgyûlés legutóbbi
ülésén tárgyalta a Kontakt múlt évi
tevékenységét. Tekintettel arra,
hogy a vállalkozások többször je-
lezték, hogy tovább is foglalkoztat-
nák a kölcsönzött dolgozót, ezért a
közgyûlés úgy döntött: a támoga-
tási idõt 8 hónapról felemeli 12 hó-
napra. A kölcsönzési idõ dolgo-
zónként minimum négy hónap kell,
hogy legyen. Így ösztönzõbb a
foglalkoztatások bõvítése.  Az idei
évi költségvetésben az önkor-
mányzat foglalkoztatáspolitikai
szerepének bõvítésére 19 millió
forintot biztosít. 

EMELKEDIK A KÖLCSÖNZÉSI IDÕ
A KONTAKT NONPROFIT KFT. A FOGLALKOZTATÁS BÕVÍTÉSÉÉRT
2006 óta 90 különbözõ vállalkozás számára biztosította a ked-

vezményes munkaerõ-kölcsönzés lehetõségét a Kontakt
Nonprofit Kft. Ebbõl 2014-ben 9 cég kereste fel elsõ alkalommal
munkaerõigényével a városi céget, míg a korábbi sikeres együtt-
mûködés következtében 16 korábbi partnercég kérte ismételten a
foglalkoztatás támogatását.

ZALAEGERSZEG NÉGY NAPRA A FÕVÁROSBA „UTAZOTT” 

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA,
MINT TÖBBSÉGI TULAJDONOS

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZTE KOSÁRLABDA KLUB SPORTSZOLGÁLTATÓ KFT.

ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek:
– felsõfokú iskolai végzettség,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– gazdasági felsõoktatásban szerzett végzettség, szakképzettség,
– sportmenedzseri végzettség,
– vezetõi tapasztalat,
– angol nyelvismeret,
– marketing területen szerzett gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:
– menedzserszemlélet,
– motiváltság, kosárlabda sportág iránti szakmai elhivatottság,
– kiváló szervezõkészség, dinamikus személyiség,
– kiváló kommunikációs képesség,
– lojalitás, megbízhatóság,
– felelõsségteljes, önálló munkavégzés. 

A pályázathoz csatolni kell:   
– 3 hónapnál nem régebbi teljes körû hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– motivációs levelet,
– szakmai vezetési gyakorlat igazolásáról szóló irat, referencia, 
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– vezetõi programot, mely tartalmazza a vezetõi elképzeléseket,

a gazdasági stratégiát, a társaság szervezeti, vezetési, mûkö-
dési struktúrájára vonatkozó részletes elképzeléseket, 

– bérigényt,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalásáról.

A gazdasági társaság fõ tevékenységi köre:
– egyéb sporttevékenység.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. március 16.

A pályázatok elbírálásának határideje:
2015. március 23.

A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2015. március 24., az
ügyvezetõi megbízás határozatlan idõre szól.

Az ügyvezetõ bérének megállapítása közös megegyezéssel tör-
ténik.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármester-
éhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) kell benyújtani.

A pályázati kiírással kapcsolatban információ a 92/502-164-es tele-
fonszámon, Matics Attila gazdasági tanácsadótól kérhetõ.



4 Városháza

HIRDETMÉNY
BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK

VÁLASZTÁSÁRÓL
Magyarország Alaptörvénye Bíróság címû feje-

zetének 27. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy a
törvény által meghatározott ügyekben és módon
nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az
ítélkezésben. 

A bíróságok ülnökeit az önkormányzati képvise-
lõ-testületek 2011-ben választották utoljára, megbí-
zatásuk az új ülnökválasztástól számított 30 nap el-
teltével jár le.

A köztársasági elnök a bíróságok ülnökeinek
megválasztását a 2015. március 7. és április 30.
közé esõ idõtartamra tûzte ki.

A járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye sze-
rint illetékes helyi önkormányzat, illetve települési
nemzetiségi önkormányzat képviselõ-testülete vá-
lasztja meg.

A törvényszék, valamint a közigazgatási és
munkaügyi bíróság ülnökeit a megyei, illetve me-
gyei jogú városi képviselõ-testület és a területi
nemzetiségi önkormányzatok képviselõ-testületei
választják meg.

Az ülnökök megbízatása 4 évre szól.

Ülnököt jelölni az alábbi bíróságokra lehet:

Jelöltet állíthat:
– a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és

választójoggal rendelkezõ nagykorú magyar ál-
lampolgárok,

– a bíróság illetékességi területén mûködõ helyi
önkormányzatok,

– a bíróság illetékességi területén mûködõ egye-
sületek, kivéve a pártokat.

A fiatalkorúak büntetõügyeiben eljáró bíróság
pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi terüle-
tén mûködõ alapfokú és középfokú nevelési-oktatá-
si intézmények tantestületei jelölik.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit

elsõsorban a munkavállalók és munkaadók érdek-
képviseleti szervei jelölik.

Ülnökjelölt lehet:
Az a 30. évét betöltött magyar állampolgár, aki

nem áll a cselekvõképességét érintõ gondnokság
vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továb-
bá büntetlen elõéletû, és nem áll közügyektõl eltil-
tás hatálya alatt sem.

Az ülnökök a megbízatásuk idõtartama alatt
nem lehetnek tagjai pártnak és politikai tevékeny-
séget sem folytathatnak. Az országgyûlési képvise-
lõi megbízatás, az önkormányzati képviselõ-testü-
leti tagság politikai tevékenységnek tekintendõ.
Nem politikai tevékenység a munkavállalói – szak-
mai, érdekvédelmi – szervezetben való részvétel.

Jelöléshez szükséges dokumentumok:
– A jelölõ választópolgár vagy jelölõ egyesület ál-

tal kitöltött és aláírt „Bírósági ülnökké jelölés” el-
nevezésû nyomtatvány.

– A jelöltnek a bírósági ülnökké jelölés elfogadá-
sáról szóló írásbeli nyilatkozata.

Az elfogadó nyilatkozat többek között tartalmaz-
za a jelölt arra irányuló nyilatkozatát, hogy az ül-
nökké válás törvényben meghatározott feltételeivel
rendelkezik-e illetve volt-e büntetve.

A jelöltnek a jelölés elfogadását követõen hala-
déktalanul, az ülnökké történõ megválasztásra jo-
gosult képviselõ-testület részére hatósági erkölcsi
bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen elõéletét.
Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmu-
lasztja, ülnökké megválasztani nem lehet. Hatósá-
gi erkölcsi bizonyítványt igénylõ nyomtatvány a
postahivatalokban szerezhetõ be. 

A jelöléshez szükséges nyomtatvány, a bírósági
ülnökké jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat, va-
lamint a bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit
tartalmazó tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati Osz-
tályán (Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17–19. II.
emelet 217-es iroda) munkaidõben átvehetõ, vagy
a www.zalaegerszeg.hu portálról a hirdetmények,
pályázatok menüpontból letölthetõ.

A jelölés benyújtásának helye, ideje:
A jelölést Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Pol-

gármesteri Hivatala Önkormányzati Osztályán (Za-
laegerszeg, Kossuth Lajos utca 17–19. II. emelet
217-es iroda) 2015. március 16. napjáig lehet
személyesen vagy postai úton a jelzett határ-
idõig beérkezõleg benyújtani.

A jelöléshez csatolni kell:
– a jelölt elfogadó nyilatkozatát, valamint
– a jelölt büntetlen elõéletét igazoló hatósági er-

kölcsi bizonyítványt
A hatósági erkölcsi bizonyítvány 2015. április 7.
napjáig pótlólag benyújtható.

Bíróság megnevezése
Megválasztható ülnökök
száma

Zalaegerszegi Járásbíróság
24 fõ ülnök +
12 fõ pedagógus ülnök

Zalaegerszegi
Törvényszék

5 fõ ülnök +
1 fõ pedagógus ülnök

Zalaegerszegi Közigazga-
tási és Munkaügyi Bíróság

5 fõ ülnök

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a tisztelt adózókat, hogy a 2015. I. félévi gép-

jármûadó-, valamint a 2015. I. félévi helyi iparûzésiadó-elõleg
összege 2015. március 16. napjáig fizethetõ be késedelmipót-
lék-mentesen.

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy késedelmes fizetés esetén
késedelmi pótlékot kell fizetni, melynek mértéke minden megkez-
dett nap után a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alap-
kamat kétszeresének 365-öd része.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Adóosztálya

Az Izsák Imre Általános Iskola, a ZVMKK
Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház és Fiókkönyv-
tár valamint Csács és Bozsok Településrészi
Önkormányzatának tavaszi programjai

MÁRCIUS 13. – péntek
10.00 Ünnepi megemlékezés – az Izsák Imre Ál-

talános Iskolában és  koszorúzás a Domb
utcai emlékhelynél 

MÁRCIUS 16. – hétfõ
16.30 Ingyenes kezdõ számítástechnikai tanfo-

lyam felnõtteknek a könyvtárban 
Érdeklõdni: Simonné Magyar Ágota.
Tel.: 30/408-9824

MÁRCIUS 21. – szombat 
MEDVEHAGYMA-NAP

14.00 Medvehagyma-túra 
Kirándulás a Mária-forráshoz, ismerkedés
a medvehagymával és  a medvehagyma
élõhelyével. Indulás az Izsák iskola elõl.
kb. 16.30 Medvehagyma-est 
„Amit a medvehagymáról tudni érdemes” –
Éder Katalin elõadása a növényrõl és
gyógyhatásairól. 
Medvehagymás ételek bemutatója, kósto-
ló, receptek ismertetése. 
A belépés díjtalan. 

MÁRCIUS 24. – kedd
18.00 Lehotai Gyula festményeinek kiállítása a

Dús László Galériában 

A kiállítást megnyitja: Gábriel József festõ-
mûvész

MÁRCIUS 25. – szerda
18.00 „Csácsi csevej” – Németh Jánossal, a

Nemzet Mûvésze címmel kitüntetett, Kos-
suth-díjas keramikus-szobrász mûvésszel. 
Kötetlen beszélgetés munkáról, hivatásról,
mûvészetrõl.  Házigazda: Péntek Imre – köl-
tõ. Helyszín: a ZVMKK–IZSÁK könyvtár ol-
vasóterme

MÁRCIUS 30. – hétfõ
16.30–18.30 Kézmûves-foglalkozás a könyvtárban

– felnõtteknek, húsvéti szokások fel-
elevenítése 

MÁRCIUS 31. – kedd
13.30–15.30 Kézmûves játszóház gyermekek-

nek a húsvét jegyében – tojásfestés.
A részvétel díjtalan, anyagot és
eszközt biztosítunk.

ÁPRILIS – KÖRNYEZETVÉDELMI HÓNAP
Civil szervezõdések, egyesületek és helyi kiskö-
zösségek jelentkezését vájuk, önkéntes munkafel-
ajánlásokkal. Bõvebb információ: 06/30/237-4844

ELÉRHETÕSÉGEK:
Horváthné Csõre Ildikó:

511-927/15 mellék vagy 30/407-8266
Herkliné Ebedli Gyöngyi:

511-926 vagy 30/237-4844

CSÁCSI TAVASZ – 2015

Meghívó
SZERETETTEL VÁRJUK A PETÕFI UTCAI

TAGÓVODA VOLT DOLGOZÓIT SZÜLETÉSNAPI

ÜNNEPÜNKRE,
MELYET 2015. MÁRCIUS 24-ÉN 10 ÓRAI

KEZDETTEL TARTUNK AZ ÓVODÁBAN.

40 ÉV, MINT AZ ÁLOM ELSZÁLLT,
EGYKORI OVISAINK MA MÁR GYERMEKÜKET HOZZÁK.
ÕK RAJZOLNAK, FESTENEK AZ ÜNNEP EMLÉKÉRE,

BÍZVA ABBAN, HOGY MÉLTÓK LESZNEK A DICSÉRETRE.
MÁRCIUS 24. AZ ÜNNEPSÉG VÁRVA-VÁRT NAPJA,

KÉRÜNK, GYERE KÖZÉNK, JÓ KEDVRE SOK DALRA.
HAGYD A BÚDAT, ÖRÜLJ, HOGY ÚJRA EGYÜTT VAGYUNK,

LEGYEN E SZÜLINAP EGY EMLÉKEZETES NAPUNK!

AZ ÓVODA DOLGOZÓI 1%
A „Lakhatásért” közalapítvány Zalaegerszeg város azon lakóinak

nyújt segítséget, akik önhibájukon kívül szociálisan nehéz helyzetbe
kerültek, közüzemi díjaikat nem, vagy csak nagy nehézségek árán ké-
pesek fizetni, és emiatt létfenntartásuk, lakhatásuk veszélybe került.

A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona
5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen egymillió forint (közvet-
len vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt
célokra. A közalapítvány munkatársainak a Családsegítõ Szolgálat
szakmai iránymutatása segít a támogatások odaítélésében.

A „LAKHATÁSÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18963287-1-20
Köszönjük támogatásukat!

Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány a zala-
egerszegi felsõfokú oktatás mûködését és fejlesztését támogatja.

A közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem
oszthatja fel, azt köteles céljának elérésére, vagyis a zalaegerszegi
nappali tagozatú felsõfokú oktatás feltételei megteremtésének és
mûködésének támogatására, e körben különösen a következõkre
fordítani:
– a felsõfokú képzéshez kapcsolódó eszközigény biztosítása,
– a felsõfokú intézmények mûködésének támogatása,
– a felsõfokú intézmények fejlesztésének támogatása,
– az oktatási körülmények javítása,
– a felsõfokú képzésben oktató tanárok szakmai és anyagi elisme-

rése,
– PhD-ösztöndíjak meghirdetése és finanszírozása.

A Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány ezúton
kéri és köszöni adója 1%-ának utalását.

Adószám: 18964549-1-20

Zalaegerszeg MJV Közgyû-
lése 38/2013. (III. 7.) sz. hatá-
rozatában döntött  a lakosság-
gal, érdek-képviseleti, civil és
gazdálkodó szervezetekkel,
egyházakkal (partnerekkel) tör-
ténõ – településrendezési esz-
közöket érintõ – véleményezte-
tés (partnerségi egyeztetés)
rendjérõl.

Partnernek csak regisztrált
résztvevõ tekinthetõ. A regiszt-
ráció megtehetõ 2015. március
16-ig postai úton, vagy a
partnerseg@ph.zalaegerszeg.h
u e-mail címen benyújtott nyilat-
kozatban, melyben meg kell je-
lölni a véleményezési eljárás

tárgyát (Ifjúsági Sportcentrumtól
délre lévõ terület), a partner ne-
vét, képviselõjét, postai címét és
e-mail címét.

Kérjük a lakosságot,a szak-
mai érdek-képviseleti szerveket,
a civil szervezeteket, az egyhá-
zakat, hogy a tervezés elõtt nyi-
latkozzanak, hogy részt kíván-
nak-e venni az egyeztetési eljá-
rásban? 

Az eljárás rendjérõl a Polgár-
mesteri Hivatal Fõépítészi Osz-
tály munkatársai készséggel áll-
nak az Önök rendelkezésére.
(Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19. 214-es iroda, tel.: 502-
134, 502-135). 

RENDEZÉSITERV-MÓDOSÍTÁS!
Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Zalaegerszeg település-

szerkezeti tervét, valamint helyi építési szabályzatát az Ifjúsági
Sportcentrumtól délre lévõ sportterület és mûvelõdési intéz-
mények, múzeum rendeltetésû területre vonatkozóan módosí-
tani kívánja.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
JAJ, DE JÓ AZ ALMÁS SÜTEMÉNY!
AZ ALMA AZ EGYIK LEGVÁLTOZATOSABBAN HASZNÁLT

GYÜMÖLCSE A GÖCSEJI KONYHÁNAK.
RÉTES, LEPÉNY, PALACSINTA, CSAK HOGY

A LEGNYILVÁNVALÓBB LEHETÕSÉGEKET EMLÍTSÜK.
ARRA KÉRJÜK LÁTOGATÓINKAT, BÕVÍTSÉK E SORT SAJÁT

KÉSZÍTÉSÛ SÜTEMÉNYEIKKEL, TORTÁIKKAL!

A IV. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja rendezvényünkön süte-
ménysütõ versenyt hirdetünk! Legjobb házi készítésû remek-
mûveiket várjuk, egy feltétellel. Muszáj, hogy legyen benne alma!
Szakavatott zsûrire bízzuk, hogy eldöntse, melyek sikerültek a
legjobban! A fõdíj mellett minden résztvevõt megjutalmazunk!

A SÜTEMÉNYEKET 2015. MÁRCIUS 29-ÉN

10.00–12.00 ÓRÁIG VÁRJUK GYÜMÖLCSOLTÓ

BOLDOGASSZONY ELNEVEZÉSÛ RENDEZVÉNYÜNKÖN.

(Egy tál süteménnyel a rendezvény díjmentesen látogatható!)

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

OKTATÁSI, KULTURÁLIS IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A KERESZTURY DEZSÕ VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT

MAGASABB VEZETÕI (IGAZGATÓ) BEOSZTÁSÁNAK

BETÖLTÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– büntetlen elõélet,
– egyetemi szintû mûvelõdési és felnõttképzési menedzser (nép-

mûvelõ, közmûvelõdési elõadó) szakképzettség, vagy nem
szakirányú egyetemi végzettség és szakképzésben szerzett fel-
sõfokú közmûvelõdési szakember, vagy kulturális menedzser
szakképesítés; fõiskolai szintû mûvelõdésszervezõ (népmûvelõ,
közmûvelõdési elõadó) szakképzettség, vagy tanítói oklevéllel
szerzett közmûvelõdési, népmûvelõi szakkollégiumi képesítés,
vagy nem szakirányú fõiskolai végzettség és a szakképzésben
szerzett felsõfokú kulturális menedzser szakképesítés; nem
szakirányú egyetemi végzettség és felsõfokú szakirányú munka-
köri szakvizsga,

– felsõfokú közmûvelõdési végzettségének és szakképzettségé-
nek vagy szakvizsgájának megfelelõ feladatkörben legalább
ötéves szakmai gyakorlat,

– közmûvelõdési-intézményvezetõi okirat,
– kiemelkedõ közmûvelõdési tevékenység.

A MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. március 31.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. április 16.

További információ: www.zalaegerszeg.hu



A kor embere a kortárs világ-
ban – talán ez lehetne a mottója
Nemes László festõmûvész új,
önarcképekbõl álló sorozatá-
nak. A képzõmûvész mûtermé-
ben járva azt is megtudtuk: af-
féle önvizsgálódó célzattal ké-
szülnek új képei, ehhez a mun-
kához pedig a tükör is nélkülöz-
hetetlen kellék.

– pP –

Bõ egy hónapja fogott hozzá az
új sorozathoz, melynek inspirálója
egy régi, fiatalkori önarcképe volt.
Mint meséli, mikor elõkerült ez a
korabeli kép, egybõl szembetûnt
neki az a bátorság, amivel azt ak-
kor megfogalmazta. Úgy érzi,
most sokkal több akadállyal talál-
kozik munka közben. Lehet, hogy
a tapasztalat elnyomja a rebelliót?
– teszi fel magának a kérdést. Bár
úgy érzi, hogy a lázadásra és az
újításra való hajlam sosem hal ki
belõle. Ezért is szeret mindig vala-
mivel kísérletezni.

Most például saját arcát, arc-
képét helyezi el különféle felülete-
ken. Nemes László szerint örök
probléma a mûvészetben, hogy
egy adott témát hogyan tudunk ér-
dekessé tenni; jó-e az a mostani
világ fílingje szerint? Mert lehet
technikailag jó portrékat készíteni,
de könnyen elõfordulhat, hogy a
mai ember számára az egyáltalán
nem érdekes. A dolgokat úgy kell
megfogalmazni, hogy aki ránéz,
ismerjen rá a globalizált világ kihí-
vásaira. 

Igyekszik napi vagy heti hangula-
tait megragadni, és az expresszio-
nista kifejezésmód eszközével a vá-
szonra vinni. Mint mondja, ebben a

sorozatban az érdekli elsõsorban,
hogy hogyan lehet a kortárs mûvé-
szet segítségével közelíteni a tisz-
tánlátáshoz, az igazmondáshoz és
végsõ soron az önvizsgálathoz.  Az
arcképek mimikája mindig változó,
és az is, hogy teljes vagy részleges
portréról van-e szó. Ami közös a
festményekben, az a Nemes László
által kedvelt komplementer színek
használata, és a sötét tónusok.

Azt mondja: nincs megállás.
Nemcsak azért, mert egy-egy so-
rozatot addig fest, amíg meg nem
unja, amíg ki nem hozott belõle
mindent, hanem azért is, mert min-
dig lehet fejlõdni szakmailag. Fi-
gyeli az új trendeket, a fiatal alko-
tók munkáit. Úgy érzi, a versenyt
ugyan nem lehet felvenni velük, de
az õ aktivitásuk és szellemiségük
frissen tartja az embert.

– liv –

Mint mondta, Németh Miklós
különleges grafikáit csak úgy le-
het megismerni, mintha az em-
ber egy könyvet olvasna. A ké-
pek láttán különös érzés fogta el,
a kavargó vonalak sokasága
akár egy képi jelentést is hordoz-
hat, de egy nagy könyv fejezetei
is lehetnek, amelyek emberi sor-
sunk történetét, gyötrelmét, örö-
mét, bánatát, vívmányait,
kultúremlékeit mesélik el. Félte-
nek, figyelmeztetnek, maradjunk
meg embernek! Bibliai történe-
tek, legendák, mesék ihlette jele-
netek utalnak erre sokszor
gúnyorosan, groteszkül, hogy az
ember esendõ, mégis megbo-
csátóan. 

Németh Miklós, nem illusztrál,
hanem szimbolikusan gondolko-
dik. Van saját nyelve, stílusa, sa-
játságos jelképrendszere, me-
lyek kölcsönös viszonyt alkot-
nak. Németh János ezt a szelle-
mi értéket tartja a legfontosabb-
nak, az alkotó ember munkájá-
nak.

Villon Haláltánc-ballada verse
egyik szimbolikus témája Né-
meth Miklósnak. A kilenc figura
egy-egy karakter a középkorból,
melyekkel mai világunkban is ta-
lálkozhatunk. Kufárok voltunk
mindahányan, kényúrként éltünk
mindahányan, ezek a sorok jel-
legzetes emberi tulajdonságra
utalnak. A kufár a kereskedõ, aki
sóher, a kényúr a császár, aki le-
het egy miniszter vagy vezetõ
politikus, a bujaság nõi alakja
egy plázacicának felel meg, akit
csak a ruha, az ékszer érdekel. A
középkori „pestis doktor” az a
kontár, aki nem tudja meggyógyí-
tani a halálos kórral küzdõ bete-
get, az alkimista aranyat csinál,
miközben az alkímia elsõsorban
az emberi személyiségfejlõdés-
rõl szól, és nem az aranycsiná-
lásról – mutatta be képeit.

A Zalai Építõk Móricz Zsig-
mond Mûvelõdési Egyesülete és
a Magyarucca Egyesület rendez-
te meg a kiállítást, melyen közre-
mûködött Pap Lujza színmûvész-
nõ valamint Z. Lukács Sándor
dalszerzõ-elõadómûvész.

– pet –

Nyáry Krisztián népszerûségét
valóban az egyik legnagyobb közös-
ségi oldalnak köszönheti, hiszen né-
hány évvel ezelõtt itt kezdte publikál-
ni a magyar írók, költõk és képzõmû-
vészek szerelmi történeteit. Persze
irodalomtörténészhez méltó színvo-
nalon, ám mégis közérthetõen. A
népszerû – több tízezres érdeklõ-
désre számot tartó – bejegyzések-
bõl azóta két kötet (Így szerettek õk
1–2.) is napvilágot látott. 2014-ben
egy újabb könyve is megjelent: az
Igazi hõsök – 33 magyar címû kötet
olyan 19–20. században élt embe-
rekrõl szól, akik személyes dönté-
seikkel, tetteikkel valamilyen példa-
értékût alkottak.

Az író szerint hõseiben az a kö-
zös, hogy a legtöbb emberhez képest
sorsfordító pillanatokban képesek
voltak megállni, és eldönteni, hogy mi
legyen, merre menjenek tovább.
Döntéseik mellett pedig következete-
sen ki is tartottak. Persze – mint
mondja – nem feddhetetlen és hibát-
lan hõsökrõl, hanem hús-vér embe-
rekrõl van szó a kötetben, akik olykor
hibáztak is; vagy egyszerûen nem
voltak túl barátságos figurák, esetleg
sokat káromkodtak nõ létükre.

A hõsöket a maguk korában picit
bolondnak is tartották a kortársak. Ma
is természetes dolognak számít,
hogy a másként gondolkodókra furán
nézünk, és bolondnak tituláljuk õket,
pedig lehet, hogy egyáltalán nem
azok, csak egyszerûen korábban fel-
ismertek valamit, mint mások. Sem-
melweis Ignácra is biztosan furán
néztek kollégái, mikor azt mondta,
hogy a kórházi fertõzéseket el lehet
kerülni azzal, ha az orvosok és az
ápolók rendszeresen kezet mosnak.
Annál is inkább, mert ennek üzenete
az, hogy aki addig nem mosott kezet,
hozzájárult mások halálához.

A kötetnek van zalai vonatkozása
is: Pap Simon geofizikus élete is be-
került a könyvbe, akit tulajdonképpen

csak az olajkutatás és a geofizika te-
rületén jártas szakemberek ismertek
eddig.

Nyáry Krisztián azt mesélte, hogy
sok olyan személy van a hõsök kö-
zött, akikrõl korábban õ sem sokat tu-
dott. Volt, akinek nevét egy
utcanévtáblán látta, vagy más, köz-
vetett módon került kapcsolatba egy-
egy szereplõvel. De az életrajzok
mindig is érdekelték, mondhatni gye-
rekkora óta gyûjti õket. Nõk pedig
azért szerepelnek kisebb számban a
kötetben, mert nagyon kevés adat
van róluk. Az elérhetõ szakcikkek túl-
nyomó többsége férfiakról szól. A
szerzõt minden esetben az emberi
sorsok érdekelték, és azok a fontos
döntések, amik egy adott pillanatban
hõssé tesznek valakit.

Az író úgy látja: minden kisközös-
ségnek megvannak a maguk hõsei.
A lényeg, hogy merjünk másként
dönteni, mint a tömeg, és mindig le-
gyen bennünk egészséges kételke-
dés a dolgokkal szemben.
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– Két évvel ezelõtt Nagy Szilvia
alkotásaiból volt nálunk kiállítás,
ennek folytatása az õ szárnyai alól
kinõtt tanulók munkáinak a bemu-
tatása – mondta Monok Balázs
rajztanár, a tárlat szervezõje. Majd
szintén az õ közremûködésének
köszönhetõen egy rövid videófilm
segítségével a közönség bepillant-
hatott a mûhelymunka titkaiba is. 

A kiállításon egyéni és közös
munkák, képek, ékszerek, dísz- és
használati tárgyak mutatkoznak
meg.

– A témaválasztás egyrészt
klasszikus – ilyenek az állatok,
motívumok, tájak, épületek, il-
lusztrációk –, másrészt adott pá-
lyázatra készültek, így mûfajilag
kötöttebbek. Ez utóbbira példák a
betlehemes munkák, a zalaeger-
szegi városképek, épületek vagy
a „Kertész leszek” alkotás. Vala-
mint a haladók egyéni ötletekkel

szoktak elõállni és valójában ez a
legjobb, amikor a saját kreativitá-
sát élheti ki valaki – mondta Nagy
Szilvia. 

– Ez az idõ mikor jön el?
– Változó. Van, akinek rögtön,

neki a tûzzománckészítés techni-
káját, a fogásokat kell tanítani,
mert megvan a saját világa.

– Jelenleg dolgoznak-e vala-
milyen pályázati anyagon?

– Igyekszünk minél több tehet-
séggondozó lehetõséget megra-
gadni. Most éppen az 1848-as
zászlók kerültek fókuszba, ezek
motívumain dolgozunk. 

– Mióta mûködik és mennyire
népszerû a tûzzománc szakkör
az iskolában?

– Több mint 25 éve mûködik a
szakkör. Nagyon népszerû, na-
gyobb lenne az érdeklõdés, mint
amit a mûhely mérete megenged.
Egyszerre csak tíz-tizenkét éves
gyerekkel tudok foglalkozni. De a
szakkörön kívül a kötelezõ órákon

belül is van tûzzománc-foglalko-
zás. 

– Hány éves kortól ajánlott?
– Negyedik-ötödik osztályos

kortól, azoknak, akik szeretik az
aprólékos, elmélyült munkát, van
türelmük, grafikai készségük.

– Van-e visszajelzés, hogy a
pályaválasztásban meghatározó
volt valamelyik diáknak a tûzzo-
mánctudás?

– Konkrétan az ötvös- és ék-
szerésztanulók tudják legjobban
kamatoztatni ezt a tudást, mert a

grafika, festészet mellett fémmû-
vesismeretekre is szükség van. In-
kább iparmûvészethez tartozik ez
a terület. De mivel sok készséget
fejleszt, hogy milyen mértékben já-
rult hozzá mások pályájához, azt
nehéz megmondani. 

– Nagyon mutatósak a közös
alkotások.

– Ez valóban különleges, min-
denkinek a lelke megmutatkozhat
benne, és ami a mai gyerekek
számára nagyon fontos, az az,
hogy együttmûködésre ad módot. 

KÉPEK, ÉKSZEREK, DÍSZTÁRGYAK
TÛZZOMÁNC-KIÁLLÍTÁS A KÖLCSEYBEN

Tûzzománc-kiállítás várja az érdeklõdõket március 3. és április
3. között a Kölcsey-gimnáziumban. A tárlaton az Ady-iskola mû-
helyében készült alkotások láthatók. Nagy Szilvia rajztanár egy-
kori és jelenlegi diákjai munkáiból válogattak 15 évre visszame-
nõleg. 

Egy új civil kezdeményezés
elsõ rendezvényén a résztvevõk
között volt és szólt a civil élet, a
közös találkozások jelentõségé-
rõl Balaicz Zoltán polgármester,
dr. Gyimesi Endre fõlevéltáros, a
város volt polgármestere, Né-
meth János keramikusmûvész,
Horváth A. Attila, a Zalai Hírlap
szerkesztõségének vezetõje. Bé-
res Katalin történész, muzeo-
lógus pedig részletesen bemutat-
ta a két világháború között Zala-
egerszegen mûködõ civil egye-
sületeket, azok tevékenységét,
és szólt arról, milyen szerepet töl-
töttek be a város gazdasági és
kulturális életében.

A jó hangulatú összejövete-
len Pénzes Csaba, a Griff Báb-
színház rendezõje tréfás vers-
részleteket olvasott fel, míg
Kelemen Gyula énekmondó
megzenésített verseket adott
elõ.  

A házigazdák, Péntek Imre
és dr. Tátray Ádám elmondták:
a programokat folytatni kíván-
ják, és rendszeressé tenni, mi-
vel fontosnak tartják a civil élet
erõsödését. A klub nyitott min-
denki elõtt, várják a csatlakozni
kívánókat. A következõ össze-
jövetelen hivatalosan is meg-
alakul a Zalaegerszegi Polgári
Klub.

POLGÁRI EST
ÚJ CIVIL SZERVEZET ALAKUL

Legyen egy hely, ahol össze lehet jönni beszélgetni minden-
rõl, az irodalomtól a zenéig, és értelmes vitát folytatni, vi-
szonylag politikamentesen – hangzott el a szervezõk – dr.
Tátray Ádám és Péntek Imre – részérõl a kertvárosi polgári va-
csoraesten.

AKIK MÁSKÉPPEN GONDOLKODNAK
NYÁRY KRISZTIÁN ÉS AZ IGAZI HÕSÖK

Miért hajlamosak az emberek rossz útra térni, a tömeggel tartani,
vagy épp gonosz parancsoknak bedõlni? És mi van azzal a 30 száza-
lékkal, akiket nem lehet ilyesmikkel befolyásolni? Ebbe a kisebbségbe
tartozik Nyáry Krisztián harminchárom hõse is. Az Igazi hõsök címû
kötet szerzõje a közelmúltban Zalaegerszegen járt. A Facebookon is-
mertté vált irodalomtörténésszel, a Magvetõ és Athenaeum Kiadó igaz-
gatójával Lovas Tibor újságíró beszélgetett a Keresztury VMK-ban.

Nyáry Krisztián

SAJÁTOS STÍLUSBAN
NÉMETH MIKLÓS GRAFIKÁI A MÓRICZ GALÉRIÁBAN

A mûvész az, aki akkor is dolgozik, amikor nincs megbízatása.
Németh János Kossuth-díjas keramikusmûvész értékelte így Né-
meth Miklós grafikusmûvész munkásságát, akinek kiállítása nyílt
a Móricz Galériában.

KÖZELÍTENI A TISZTÁNLÁTÁSHOZ
ÖNARCKÉPEK ÉS ÖNVIZSGÁLÓDÁS – NEMES LÁSZLÓ FESTÕMÛVÉSSZEL



– B. K. –

– A virágok nemcsak gyógyha-
tással bírnak, hanem táplálékként
is szolgálnak, bár leginkább saláta-
díszítésre, cukrászati célra hasz-

nálatosak – mondta Takács Ferenc
gyógynövényszakértõ. – Ilyen
szempontból a tavasz a legjobb,
60–70 féle növény áll rendelkezés-
re. Akár a kerti rózsa vagy a bazsa-
rózsa szirmait is felhasználhatjuk.
A gyógynövényekbõl készült tea
vagy saláta hatása majdnem
ugyanaz, csak fõzéssel szétesik a
nyákanyag, a pektin, a vitamin. A
virágokat inkább a kész ételbe te-
gyük, ne is pároljuk, mert azzal
tönkremennek. A teákat is régen
hideg áztatással készítették, csak
így tovább tart a folyamat.

– Ha ilyen bõ a választék, me-
lyik virágot/növényt eszeges-
sük?

– Amit jó étvággyal eszünk, az
gyógyít. Túladagolni a virágokat
nem lehet. A korai növények közül
például az ibolyának az egész tes-
te fogyasztható, a nárcisznak a
szirmai, de a hagymája már erõs
hatású. A gyümölcsfák virágai
mind szépek és mind ehetõk. A kö-
römvirág, a kasvirág erõsebb ható-
anyaggal bír. A gyermekláncfû vi-
rágát halványítani kell, akkor nem
olyan keserû. De a keserû ízre is
szükségünk van, a máj és epe
rendbentartására. Persze nem en-
nek kell a domináns íznek lenni –
teszi hozzá a szakértõ.

Van közömbös ízû, így a pász-
tortáska, a százszorszép. A tüdõfû
virágát nagyon régóta használják
díszítésre, a kígyószísz virágát és
levelét egyaránt. A fekete nadálytõ
kékeslila virága jelenleg EU tiltólis-

tán van, mert nagyobb mennyiség-
ben árthat. A nagyobb mennyiség
azonban kérdés. Egyszerre sokat,
vagy hosszabb távon, de keveseb-
bet? Mi számít nagy mennyiség-
nek? Az egyéni eltérés rettentõ

változatos. Kérdés, hogy gyermek
vagy felnõtt fogyasztja, a testsúly-
tól is függ az adagolás. Nehéz álta-
lános elveket megadni. Pontosan
tudni kell a virágok összetevõit is.
Például a kamillából 126 ható-
anyag mutatható ki. Ezek között le-
het, ami allergizál. És az is igaz,
hogy a városlakók el vannak sze-
parálva, nem ismeri az immun-
rendszerük ezeket az anyagokat.
Régen a faluban nem volt olyan,
aki a parlagfûre allergiás lett volna.
De a flaszteren nevelkedett, kipu-
fogóházhoz szocializálódott embe-
reknek ismeretlen sok növényi
anyag. Azért vannak mindenkire
érvényes szabályok, így a boglár-
kafélék virágát nem szabad fo-
gyasztani, a burgonyafélék család-
jába tartozók mérgezõek. És pél-
dául az orgonának a levele mérge-
zõ, de a virága ehetõ. 

– Mikor nem ajánlott a gyógy-
növény fogyasztása?

– Vannak állapotok, amikor na-
gyon meg kell gondolni a gyógynö-
vényfogyasztást. A várandósság el-
sõ három hónapja alatt szinte sem-
mit, mert nagyon sok az abortív ha-
tású anyag. Szintén ügyelni kell a
kismamáknak a szoptatás alatt, il-
letve a hölgyeknek klimax idején. A
hormonháztartásra is hathatnak a
növények, s ha az egyébként is
problémás, akkor gond lehet. Van-
nak rossz ízû növények, melyeket
kapszulázva adnak, de itt is érvé-
nyes a szabály, amit nem szívesen
eszünk meg, az nem is használ.

Vannak egyéb hasznos tudnivalók
is. Harmat felszállta után gyûjtsük a
virágokat, az illóolaj-tartalmúakat,
mint például a levendula délben,
hogy minél kevesebb víz legyen
benne. A holdállás is hatással van
a hatóanyag-tartalomra, nem bo-
szorkányság tehát ezt figyelembe
venni, akár vetésrõl, akár aratásról
van szó. Azt is tudni kell, hogy min-
den növényben virágzáskor van a
növényben a csúcshatóanyag-
tartalom, a gyökérrészt ne ilyenkor
gyûjtsük. Az eltarthatóság általá-

ban egy év, kivételes ezen a téren
a kakukkfû, melyet 3–4 évig is fel-
használhatunk. 

A növényekkel gyógyítás egy-
idõs az emberiséggel – jegyezte
meg Takács Ferenc, majd felsorolt
erre néhány példát.

– Martilapuvirág köhögés ellen,
százszorszép az anyagcserét javít-
ja, vizelethajtó hatású, az ibolya szá-
mos gyógyhatása mellett cukrászati
alapanyag is, a kankalin C-vitamin-
ban gazdag, a kökényvirág vizelet-
hajtó, a körömvirág sokoldalú
gyógy- és fûszernövény, a bazsaró-
zsa gyulladáscsökkentõ, a pacsirta-
fû virága köptetõ hatású, a lóhere vi-
rága máj-, epe- és cukorbaj ellen fo-
gyasztható, az akácvirág köhögés-
csillapító, a borágó virága vértisztító,
a kasvirág immunerõsítõ, az arany-
vesszõvirág a vese gyógyítója.
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Megnyílt a Varga Horgászbolt
Zalaegerszegen, az Ola utca 30.
szám alatt, a volt lámpabolt he-
lyén. A bolt felszereltségét te-
kintve olyan, mint egy halakkal
teli horgásztó, ahol ezerféle
eszköz akadhat a pecások hor-
gára.

– AL –

Böjte Sándor, a településrész
önkormányzati képviselõje beszé-
dében Henry Kissingert idézte: ha
nem tudod, hová tartasz, minden
út a sehovába visz. Mint mondta,
a Varga Horgászbolt tulajdonosa
tudta, mit akar, kemény munkával
eljutott odáig, hogy egy ilyen je-
lentõs szaküzletet nyithasson
meg. Szólt arról, hogy vállalkozó-
ként a sikerhez vezetõ út hosszú
és göröngyös, kell hozzá biztos

családi háttér és elhivatott, jól
képzett munkatársak. Ezek a fel-
tételek a Varga Horgászboltban
rendelkezésre állnak. A pazar vá-
lasztékot egy internetes oldalról
vett gondolattal jellemezte, misze-

rint az egyszerû, vékonypénzû
pecás ugyanúgy elégedetten tud
távozni, mint a BMW-s nagyar-
cúak.

Varga András tulajdonos kö-
szönetét kifejezve családjának,

barátainak és kollégáinak elmond-
ta, elsõ üzletét 22 éve nyitotta meg
tíz négyzetméteren. Az eltelt idõ
alatt a cég folyamatosan bizonyí-
totta piacképességét. Ennek ered-
ménye az új horgászbolt, ami az
ország egyik legnagyobb kis- és
nagykereskedése. 

Makovecz Tamás önkormány-
zati képviselõ, az oktatási, kulturá-
lis, ifjúsági és sportbizottság elnö-
ke, valamint a Horgászegyesüle-
tek Zala Megyei Szövetségének
elnöke úgy vélekedett, igazán pél-
daértékû teljesítményt tett el a hor-
gásztársadalom asztalára, hiszen
kevés ilyen jól felszerelt horgász-
bolt van az országban. Ez a fan-
tasztikus árukészlet elégedettsé-
gére lehet a négy zalaegerszegi
horgászegyesület 2700 tagjának.
De nemcsak kínálat, hanem a ma-
ximális kiszolgálás, amely minden
bizonnyal más térségekbõl is vonz
majd a horgászokat a horgászbolt-
ba, méltatta a vállalkozást. 

Az ünneplõk reményüket fejez-
ték ki, hogy az eddig lámpabolt-
nak titulált épület hamarosan hor-
gászcentrumként él tovább a köz-
tudatban.  

MINDEN, AMI HORGÁSZAT
PAZAR KÍNÁLAT AZ ÚJ VARGA HORGÁSZBOLTBAN

(Folytatás a 6. oldalon.)
A kamaszkor kísérletek soroza-

ta, olyan, mint egy korlátokkal öve-
zett út, ahol a fiatal az egyik faltól a
másikig csapódik, mert keresi útját,
saját szerepét. Ha van irány és cél,
mert a család megadta számára a
követendõ értékrendet, akkor ez
teljesülhet. Lelki egészsége és ön-
ismereti képessége birtokában
meg tudja valósítani önmagát, nem
fog például droghoz nyúlni, és fel-
nõttként könnyebben fogja kezelni,
megoldani a krízishelyzeteket, a
problémákat. Ha gyermekkorban
az értékátadás hiányt szenved, ak-
kor serdülõkorban – amikor a kor-
társcsoport véleménye számít leg-
inkább – újfajta értékek közvetíté-
sére már vajmi kevés lehetõsége
van a szülõnek.

– Milyen feladatokat lát el a
mentálhigiénés egyesület? 

– Lelki elsõsegély telefonszol-
gálatunk 1989. május elsejétõl ér-
hetõ el az év minden napján. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy 1993-ban
Zalaegerszegért díjjal ismerték el e
tevékenységünket. A tavalyi sta-
tisztika alapján magány, elszigetelt-
ség, családi, párkapcsolati, házas-
sági, valamint érzelmi problémák
miatt fordultak hozzánk. A legna-
gyobb probléma a magány, nincs
kivel beszélni, mutatja, hogy az
anyagi nehézség a hetedik helyre
szorult az okok között. A telefoná-
lók 67 százaléka nõ volt. Többsé-
gében a 41–50 éves korosztály
(férfi, nõ) kért segítséget az úgyne-
vezett életközépi válság megoldá-
sára.    

Egyesületünk fontos vállalása
emellett a családokra való odafi-
gyelés, a lelki egészségre törekvõ
nevelés segítése. Ezt szolgálta az

elmúlt évben a város támogatásá-
val megvalósult Egység – családi
program Zalaegerszegen elneve-
zésû projektünk, amely során egy-
aránt megszólítottuk a kis- és nagy-
kamaszokat, a szülõket és nagy-
szülõket. A projekt végén szervez-
tünk egy konferenciát. Az elõadá-
sok témaválasztásában a Hogyan
legyünk boldogok? kérdésre keres-
tük a választ. A negatív életesemé-
nyek senkit nem kerülnek el, és fel-
dolgozásuk nagyon is eltérõ lehet,
ugyanakkor, nem mindegy, hogy
azt miként kommunikáljuk önma-
gunk számára. Viszonyulhatunk
egy kellemetlenséghez úgy is,
hogy az elrontja napunkat, de ke-
zelhetjük úgy is, hogy ez egy várat-
lan helyzet, amit meg kell oldanunk
– hangsúlyozta Zaleczky Elza.

Az idén 25 éves fennállását ün-
neplõ Zalai Mentálhigiénés Egye-
sület a következõ Szülõklub-prog-
ramját március 26-án tartja, amikor
is Básti Zoltán családterapeuta
számít az érdeklõdõk figyelmére. 

KAMASZKORI KÍSÉRLETEK
FIGYELJÜNK LELKI EGÉSZSÉGÜNKRE!

GYÓGYÍTÓ VIRÁGOK, NÖVÉNYEK
VAN, AMIKOR NEM AJÁNLOTT

A virágokról elsõsorban esztétikájuk szokott eszünkbe jutni. Szép-
ségük mellett azonban jósággal is bírnak. Testet-lelket képesek gyó-
gyítani, táplálni. Ennek mikéntjérõl kérdeztünk hozzáértõket.

Zaleczky Elza

FELHÍVÁS
A „BEFEKTETÉS A JÖVÕBE” ZALAEGERSZEGI

FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉRE

Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 2011. december 2-i ülésén megalkotta
a zalaegerszegi hallgatóknak adható „Befektetés a jövõbe” Zalaegersze-
gi Felsõoktatási ösztöndíj pályázati feltételeit tartalmazó 27/2011. (XII.
02.) sz. rendeletét.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a mai nappal pályázati felhívást tesz közzé a „Befektetés
a jövõbe” Zalaegerszegi Felsõoktatási ösztöndíj támogatás elnyerésére. 

A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót az elsõ alkalommal be-
nyújtott kérelméhez csatolt, a felsõoktatási intézmény által kiállított eredeti
hallgatói jogviszony igazoláson „a hallgatói jogviszony megszûnésének – a
tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján – becsült idõpontja” ro-
vatban feltûntetett idõpontig, de legkésõbb attól számított egy évig illeti meg.
A tanulmányi idõbe nem számítanak bele a külföldön végzett tanulmányok,
valamint a hivatalosan igazolt rendkívüli események (így különösen beteg-
ség, baleset) miatti halasztás idõszakai.

A pályázók köre:
Felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a 

a) zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ nappali tagozatos hallgató, aki a
Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Gépészeti és
Mechatronikai Intézet felsõoktatási intézmény zalaegerszegi képzési
helyén az elsõ diploma megszerzése érdekében mechatronikai mér-
nök szakon BSc/BA képzésben végzi tanulmányait (kód: ZM),

b) zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ nappali tagozatos hallgató, aki
Zalaegerszeg város közigazgatási területén mûködõ bármely állami-
lag elismert felsõoktatási intézményben az elsõ diploma megszerzé-
se érdekében BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait
(kód: ZV),

c) zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ, legalább egy félévet már sike-
resen elvégzett nappali tagozatos hallgató, aki bármely államilag el-
ismert felsõoktatási intézményben az elsõ diploma megszerzése ér-
dekében BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait és a
kérelem benyújtását megelõzõ tanulmányi félévben a hivatalosan
bejegyzett és az 1-5-ös számtani skálán érdemjeggyel minõsített
tantárgyi osztályzatainak számtani átlaga mûszaki és egészségügyi
képzés esetén legalább 4.00, egyéb képzéseknél legalább 4.50, vala-
mint legalább a 30, vagy a felsõoktatási intézmény hivatalos igazo-
lása alapján az adott félévben maximálisan teljesíthetõ kreditpontot
megszerezte (kód:T).

Az ösztöndíj mértéke, folyósítása: 
A pályázók köre a) pontjában meghatározott esetben 12.000 Ft/hó
A pályázók köre b) pontjában meghatározott esetben 5.000Ft/hó
A pályázók köre c) pontjában meghatározott esetben 5.000Ft/hó

További információ: www.zalaegerszeg.hu
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– Milyen az egészségi állapo-
tod, volt egy vállsérülésed, az-
tán  az influenza terített le…

– A vállsérülésem a múlté. Az
influenzáról annyit: már nem fertõ-
zöm, de  még odébb van a vissza-
térésem.

–  Mit szólsz a tavaszi sze-
zonkezdéshez?

– Két mérkõzésen is emberhát-
rányban szereztünk pontot, ami a
csapat mentális tartását bizonyítja.
Viszont el kell gondolkoznunk a
két kiállítás után.  Fegyelmezet-
tebben  kell játszanunk, s a döntet-
lenekkel sem megyünk semmire.
Arra viszont büszke vagyok, hogy
két élcsapat ellen 10 emberrel si-
került pontot szereznünk.

–  Mely tulajdonságok jellem-
zik igazán a   mai ZTE-t, mi a
csapat erõssége?

– Mentálisan mindenképpen
elõreléptünk, és sokat javult  a  vé-
dekezésünk is. Gyorsan visszazá-
runk, ezáltal masszívabbá váltunk
hátul.  Már csak azt kell megtanul-
nunk, hogy ebbõl a zárt védeke-
zésbõl hogyan tudunk gyorsan  és
eredményesen támadni. Bizako-
dom, hogy ezen a téren is elõrelé-
pünk. Lendvai Miklós vezetõ-
edzõnk elmagyarázza, hogy mit

miért csinálunk. Ezáltal a  keret
tagjai szívesebben végzik a gya-
korlatokat, mivel tudják, ez a fejlõ-
dés alapja.  

– A csapat a vezetõedzõ sze-

rint elõrelépett, ahogy õ mond-
ta, felsõbb szintre került. Való-
ban így van? 

–  Biztosan, mutatják az eddigi
eredmények és a játékunk. Igazán
majd akkor tudunk nagyot elõre-
lépni, ha megtanulunk idegenben
is gyõzni. 

– Az idei bajnokságban a fel-
jutást már el kell felejteni, de a

legjobb ötbe kerülés sem lesz
könnyû feladat… 

– A feljutás  biztosan nem sike-
rülhet, nagy a ponthátrányunk, de
valóban, az elsõ ötbe kerülés sem
lesz könnyû feladat.  A jelenleg ott
tanyázó csapatok nagyon elhúz-
tak. Õket befogni sem  lesz kön-
nyû, már ehhez is kiváló tavaszt

kellene produkálnunk. Természete-
sen nem adjuk fel, mindent megte-
szünk a jó szereplésért, de szá-
molni kell a realitásokkal is.

– Öt új játékos érkezett, beil-
leszkedtek már  a csapatba?

– Akik a felkészülés nagy ré-
szében velünk voltak, velük már
semmi gond, a késõbb érkezõkkel
sem lesz probléma.

A CSAPATKAPITÁNY A TAVASZRÓL
NEHÉZ LESZ AZ ELSÕ ÖTBE BEKERÜLNI

Ki mit  vár  a tavasztól? – a ZTE FC-nél vezetõ,  vezetõedzõ
már elmondta véleményét. A fõszereplõk miként látják a csapat
lehetõségeit, errõl Simonfalvi Gábor csapatkapitányt kérdeztük 

– Mely csapatokban szere-
peltetek játékos-pályafutásotok
során?

Szakály Attila: – Körmenden
ismerkedtem meg a labdarúgás-
sal, onnan kerültem a Haladáshoz,
majd az Illés Akadémiára. Tagja
lettem a felnõttcsapat keretének,
több NB I-es mérkõzésen játszot-
tam. A Haladástól kerültem a ZTE-
hez.

Murai Márk.: – A Ferencváros-
nál nevelkedtem, egyéves kitérõm
volt A Kaposvári Rákóczinál, utána
kerültem a zalaegerszegi együt-
teshez. 

– A labdarúgás mellett más
sportággal kacérkodtatok?

Sz. A.: – Más sportág szóba
sem került, már óvodáskoromban
labdarúgó akartam lenni.

M. M.: – Mindig labdarúgó
akartam lenni, a foci vonzott a
sportágak közül, mint a legtöbb
kissrácot. 

– Mely poszton szerepeltek?

Erényeitek, gyengéitek a foci-
ban?

Sz. A.: – A középpályán érzem
jól magam. Erényeim közé tarto-
zik, hogy jól passzolok, jó a
lövõkészségem, jól össze tudom
fogni a csapatot, ebbõl adódik,
hogy az irányítókészségem jó.
Fejlõdnöm a fejjáték, a gyorsaság
és a dinamika terén kell.

M. M.: – Csatárposzton vagyok
a legtöbbre képes, de a támadók

mögött is szeretek játszani. A pá-
lyán kreatív vagyok, jól használom
ki a lehetõségeimet, más szóval,
gólérzékeny vagyok. A felsoroltak

ellenére még bõven
van tanulnivalóm, hogy
jó játékos váljék belõ-
lem. 

– Miért a ZTE-t vá-
lasztottátok?

Sz. A.: – A Haladás-
nál a vezetõedzõ csak
csereként számolt ve-
lem. Ezért döntöttem a
váltás mellett. A ZTE-
nél számomra szép
terveket vázoltak.
Vissza akarnak jutni az

élvonalba, jó játékommal szeret-
nék ehhez hozzájárulni.

M. M.: – Szimpatikus közegbe
kerültem. Úgy érzem, itt tovább
fejlõdhetek. A szerzõdésajánlat is
kedvezõ volt számomra. Az sem
utolsó szempont, hogy a ZTE-nek
jól cseng a neve a labdarúgásban,
és nagyon bízom benne, hogy bõ-
ven kapok játéklehetõséget. Egy
labdarúgó csak így fejlõdhet iga-
zán.

BÍZNAK MAGUKBAN ÉS A CSAPATBAN
ÚJ JÁTÉKOSOK A ZTE FC-NÉL

A téli átigazolási szezon során több új  játékos érkezett a ZTE
FC-hez. Hárman már bemutatkoztak lapunk hasábjain. Most Mu-
rai Márk és Szakály Attila beszél terveirõl.

Szakály Attila Murai Márk

– Maximálisan elégedett va-
gyok az alapszakaszban elért ha-
todik hellyel – értékelte a csapat
teljesítményét Varga Zsófia. – Az
alapszakasz során többször  felbo-
rítottuk a papírformát. A PEAC-ot
hazai pályán legyõztük, a Gyõrt
oda-vissza vertük, a papírforma-
találkozókat pedig  biztosan hoz-
tuk. Talán egyedül a Cegléd elleni
idegenbeli vereségünk lóg ki ebbõl
a sorból. Úgy vélem, ennyi botlás
megengedhetõ.

– Minek tulajdonítja a csapat
a jó szereplését?

– Elsõ helyen a csapategysé-
get emelném ki.  Az elmúlt évek
legegységesebb csapata jött
össze. Tudtunk egymásért küzde-
ni, többször vesztett helyzetbõl
nyertünk mérkõzéseket.  Szakmai
szempontból nézve: sokat javult  a
csapat védekezése.

– A vezetõedzõ Gáll Tamás
szerint is  egy nagyon jó szelle-
mû társaság jött össze, így
többször  sikerült átlendülni a
holtponton. Így feltehetõen az
esetleges összezördülések is
gyorsabban elsimultak...

–  Minden csapat életében elõ-
fordul kisebb összezördülés. Ha
megy a  csapatnak, és jó közössé-

get alkotunk, a problémák gyor-
sabban megoldódnak.

– Az alapszakasz után elõbb
a Magyar Kupa, majd  a ráját-
szás vár a ZTE-re. Mivel lenné-
tek elégedettek?

– A kupában  számunkra a leg-
jobb ellenfél jutott. Mondom ezt
akkor is, hogy  Gyõrben rendezik a
döntõt. Ellenfelünket kétszer le-
gyõztük. Most is mi játszhatunk

nyugodtabban, mivel a gyõrieknek
hazai  környezetben bizonyítaniuk
kell. Növeli esélyünket, hogy a

Rába-partiak nem szeretnek elle-
nünk játszani, mert nem tetszik ne-
kik a  stílusunk. Szeretnénk túljut-
ni rajtuk, s bekerülni a négyes
döntõbe. A rájátszásban az
Aluinvent DVTK Miskolc már jóval
kellemetlenebb ellenfél számunk-
ra.  Játékuk miatt is, meg hogy so-
kat kell utaznunk, ami nem  növeli
esélyünket. Ellenük 40 százalék-
nyi esélyt adok magunknak. Az el-
sõ mérkõzésen kellene õket le-
gyõzni Miskolcon, akkor lehetne
esélyünk a továbbjutásra. Sike-
rünk  azonban az igazán nagy bra-
vúr kategóriájába tartozna. A sé-
rült  Horváth Zsófia pótlására Sop-
ronból kölcsönbe  érkezett az
U–20-as válogatott Aldazbal

Berroa Laura. A 19 éves játékos
segítségünkre lehet céljaink eléré-
sében.

TOVÁBBI BRAVÚROK KELLENEK
VARGA ZSÓFI ELÉGEDETT AZ EDDIGI SZEREPLÉSSEL

Véget ért az alapszakasz a nõi  kosárlabda NB I-ben, a ZTE
NKK együttese a 6. helyen zárt. A rájátszásban az Aluinvent
DVTK Miskolc lesz az ellenfél, s vár még rájuk a Magyar Kupa
döntõje is. Mennyire elégedett az eddigi szerepléssel? – többek
között errõl is beszélgettünk Varga Zsófiával, a  zalaiak rutinos
játékosával, aki bekerült a hazai rendezésû felnõtt nõi Európa-
bajnokságra készülõ magyar válogatott bõ keretébe is.

BKV Elõre–ZTE ZÁÉV 2:6 (3173-3227)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, rájátszás az 1-4. helyért.

Budapest.

Répcelaki SE–ZTK FMVas 5:3 (3606-3592)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, rájátszás az 1–3. helyért.

Répcelak.
Zalakerámia ZTE–KTE Duna-Aszfalt

52-95 (11-25, 17-29, 16-20, 8-21)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

ZTE FC–Szigetszentmiklósi TK Erima 1-1 (1-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.

Tarr Sprint Andráshida SC–Horváth-MÉH Kiskanizsa 3-0 (1-0)
Megyei I. o. labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg-Andráshida.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI

HÁROM EGERSZEGI
A VÁLOGATOTT KERETBEN

A ZTE NKK nõi kosárlabda-
csapatának három játékosa is –
Nagy Dóra, Varga Zsófia és Zele
Dorina – meghívást kapott a hazai
rendezésû felnõtt nõi Európa-baj-
nokságra készülõ magyar váloga-
tott keretébe.

SZÛCS VALDÓ PRÁGÁBAN

A prágai fedett pályás atlétikai
Eb elsõ napján Szûcs Valdó, a

Zalaszám ZAC atlétája a 60 méte-
res gátfutás elõfutamában állt rajt-
hoz. Legjobbjától nem sokkal  el-
maradva  7,97 mp-es eredményt
ért el, ami  nem volt elég az elõ-
döntõbe jutáshoz. 

Az egerszegi fiatalt elsõsorban
további fejlõdése érdekében ne-
vezte a versenyre a MASZ.  

A KÖLCSEY NYERTE
A BAJNOKSÁGOT

A városi röplabdabizottság a
városi diáksportbizottsággal közö-

sen évek óta megrendezi a közép-
iskolások vegyes röplabdabajnok-
ságát. Idén három középiskola,
négy csapata mérkõzött oda-
visszavágós rendszerben a bajno-
ki címért, helyezésekért.

A bajnokság végeredménye: 1.
Kölcsey-gimnázium (Andris Kriszti-
na, Bíró Júlia, Dancs Réka, Nagy
Rebeka, Novák Kamilla, Pálfi Zsa-
nett, Pete Vanda, Büki Barnabás,
Godena Márk, Kõrösi Csaba, Lu-
kács Balázs, Papp Márton, Pusztai
Ákos, Simán Kristóf, Szõllõs Bálint.
Felkészítõ: Balázs Erik testnevelõ),
2. Zrínyi-gimnázium 1-es csapata, 3.
Ganz–Munkácsy Szakközépiskola,
4. Zrínyi-gimnázium 2-es csapata.

SPORTHÍREK RÖVIDEN

Egerszegi dobogósok:
FIÚK. „A” nem igazolt: 1.  Vizsy Dominik (Deák–Széchenyi Szakképzõ,
Zalaegerszeg), 244.

„B” nem igazolt: 2.  Szalai Levente (Kölcsey-gimnázium, Zeg.) 236,
3. Kondor Kristóf  (Izsák ÁMK. Zeg.)  234. 

„B” igazolt 2. Klinger Csaba (Izsák ÁMK, Zeg.)  274.
LÁNYOK. „A” igazolt: 1. Gál Henrietta (Ganz  SZKI, Zeg.) 261.  

„A” nem igazolt: 1. Fellner Gréta (Csány KSZI, Zeg.) 186.

DOBOGÓS EGERSZEGIEK
Zalaegerszegen rendezték meg tekében a területi diákolimpia

döntõjét. A résztvevõk igazoltak és nem igazoltak kategóriájában,
valamint A (1996. 07. 01. és 2000. 06. 30) és B (2000. 07. 01 után
születettek) korcsoportban versenyeztek.

A Kecskeméten megrendezett fel-
nõtt nõi nemzetközi birkózóverse-
nyen a 48 kilósok mezõnyében Kõrö-
si Kitti az elõdöntõig menetelt. Végül
a 3. helyen zárt.

Kõrösi Kitti (Zalaegerszegi Birkózó
SE) tagja a Lengyelországban megren-
dezésre kerülõ U–23-as Európa-baj-
nokságra utazó magyar válogatottnak.
A kötöttfogásban Cegléden megrende-
zett nemzetközi serdülõ rangsorolón a
205 fõs mezõnyben ott voltak a ZBSE
fiataljai, akik közül a 76 kilósok mezõ-
nyében  Bartáky Marcell elsõ mérkõzé-
sét elvesztette, utána hármat meg-
nyert, ami a bronzérmet jelentette szá-
mára. A 50 kilósok között Németh
Zsuppányi Patrik az 5. helyen zárt.

Kaposváron rendezték meg Délnyu-
gat-Magyarország területi bajnokságát
kötöttfogásban.

Serdülõ (2000–2001). 46 kg: 1.
Molnár  Bálint. 63 kg: 2. Benkõ Roland,
63 kg: 3. Kaszás Kristóf. 76 kg: 1.
Bartáky Marcell.

Diák I. (2002–2003). 38 kg: 2.
Kalányos László. 54 kg: 3. Gyuk Bene-
dek. 69 kg: 3. Doszpoth Dávid.

Diák II. (2004–2005). 35 kg: 3.
Tóth Dominik. 46 kg: 2. Babati Noel. 50
kg: 1. Kajdi Kristóf, 3. Bedi Balázs.

BIRKÓZÓ-
SIKEREK

A Természettudományos okta-
tás eszközrendszerének és mód-
szertanának fejlesztése a Köl-
csey Ferenc Gimnáziumban
(TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0023)
elnevezésû, az Új Széchenyi Terv
keretében megvalósult projekt fel-
használási lehetõségeit mutatjuk
be három tanóra keretében.

A közvetítések idõpontja és
témája:
2015. március 11-én (szerda) 9,
illetve 11 órai kezdettel, valamint  

2015. március 12-én (csütörtö-
kön) 12 órai kezdettel.

Szerdán a foglalkozásokon a
Kertvárosi Általános Iskola Eöt-
vös József Tagiskolájának 36 ta-
nulója vesz részt, csoportbontás-
ban felváltva. A biológialaboros
foglalkozás témája „A fénymikro-
szkóp felépítése és használata
növényi készítmények vizsgála-
tával”. 

A fizikalaboros foglalkozás té-
mája „Mérések digitális multimé-
terrel”.

Alapvetõ áramköri elemek je-
lei. Egyszerû áramkör összeállí-
tása, áramerõsség mérése.
Gyümölcselem vizsgálata. Gya-
korlati alkalmazások – EEG,
EKG, hazugságvizsgáló mûkö-
désének alapja. 

A csütörtöki reálblokkos bioló-
giaórán az ember vérkeringésé-
vel kapcsolatos vizsgálatokat vé-
geznek a tanulók. A vérnyomást
és a pulzust, illetve a szívhango-
kat vizsgálják. 

A fizikaórán gumidinamométe-
rek segítségével az erõmérést
gyakorolják és Newton III. és IV.
törvényét igazolják a tanulók.

ÉLÕ INTERNETES KÖZVETÍTÉS A KÖLCSEYBÕL
Rendhagyó témájú élõ internetes közvetítéssel jelentkezünk

szerdán és csütörtökön a www.zalamedia.hu weboldalon.
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Asztali
számítógépek,

laptopok, monitorok
javítását vállalom
SZOMBATON ÉS
VASÁRNAP IS!

Telefon:
06-30/247-0700

Schneider Electric-termékek
nagy választékban,

megrendelés esetén RÖVID SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDÕVEL KAPHATÓK!

Gewis-, Hensel-, Legrand-, Spelsberg-termékek, Prodax-kapcsolók,
kábelek, vezetékek, csövek, csatornák, szerszámok stb. kedvezõ áron.

...ÉS MINDEN, AMI A VILLANYSZERELÉSHEZ KELL!
Keresse honlapunkat: www.ampervill.hu

Zalaegerszeg, Könyök u. 1. Tel.: 92/510-148 Fax.: 92/510-149

AHOL AZ ÁRAK AKCIÓ
NÉLKÜL IS ALACSONYAK!

-PARTNER

ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT
A GYÁRTÓTÓL!

„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR
Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035

Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187. 

SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK

KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK

Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…

ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET! 

Bõrtáskák és egyéb író- és irodaszerek

KEDVEZMÉNYESEN ELADÓK.

Zalaegerszegen, 
a Csipke Üzletház emeletén

19 m2 üzlethelyiség
KIADÓ vagy ELADÓ

Érdeklõdni:

06-20/490-3009

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált autók
javítása

• alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,
Hegyi u. 17.

Telefon: 30/9373-638

MARAI KAROSSZÉRIA

8900 Zalaegerszeg, Jákum F. u. 4.

Telefon: 30/622-9816 • 30/412-4650

http://www.city-partner.hu


