
– V. Zs. –

A törvényszéken megtartott ün-
nepségen elõször Vigh László or-
szággyûlési képviselõ köszöntötte
a megjelenteket, köztük a hat-
vanfõs marosvásárhelyi küldöttsé-
get. Szólt az összetartozás fontos-
ságáról és a kapcsolatok további
erõsítésérõl. Balaicz Zoltán pol-
gármester visszaemlékezett az
1996. október 22-én hivatalosan
létrejött testvérvárosi szerzõdésre,
melyet dr. Gyimesi Endre akkori
polgármester, néhai Fodor Imre

marosvásárhelyi polgármester és
Orbán Dezsõ alpolgármester írt
alá. Néhány évvel késõbb, 2000-
ben lelkes marosvásárhelyi polgá-
rok részvételével, Cseh Gábor ve-
zetésével létrejött a Marosvásár-
hely–Zalaegerszeg Baráti Kör, a
MAZA, 2003-ban pedig megala-
kult a Zalaegerszeg–Marosvásár-
hely Baráti Társaság, a ZAMA dr.
Hóbor Erzsébet vezetésével. A
polgármester utalt a 2004. decem-
beri, gyászos emlékû, a határon

túli magyarság kettõs állampolgár-
ságáról szóló népszavazásra. A
voksolás után kezdeményezte
Gyimesi Endre, hogy a testvérvá-
ros Marosvásárhely polgárait jel-
képesen fogadjuk Zalaegerszeg
tiszteletbeli polgáraivá. 

A nemzet sorsközösség –
folytatta Balaicz Zoltán. – Nem
más tartja össze, mint a szeretet, a
ragaszkodás, a hûség, az össze-
tartozás egymásba kapaszkodó
kis körei. Egy nemzetet nem az or-
szágának területe, hanem a szel-
lemisége tesz naggyá. Mindezt
tettekkel is kifejezik.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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FIATALOK
Újabb köztéri alkotással bõvült a belváros. Ünnepélyes ke-

retek között felavatták a Deák téren Farkas Ferenc szobrász-
mûvész Fiatalok címû bronzszobrát. Az eseményen részt vett
Vigh László országgyûlési képviselõ is.

Balaicz Zoltán polgármester köszöntõjében utalt arra, hogy
Zalaegerszeg a szobrok, köztéri alkotások városa, hiszen 2014
után több helyi mûvész munkája került ki a közterekre. A múlt
évben a rendezett tanácsú várossá válás 130. évfordulójának
tiszteletére a Dísz téren került felavatásra Farkas Ferenc: Zalai
nemes címû szobra. Az idén Szabolcs Péter szobrászmûvész
Sakkozók címû alkotása került a Dísz tér másik oldalára. 

2017-ben pedig a Piac tér sarkán felavatásra kerül Szabolcs
Péter alkotása, amely a zalaegerszegiek által jól ismert Szabó
Gyula kefekötõnek állít emléket – sorolta a polgármester. Meg-
jegyezte: Farkas Ferenc szobra a fiatalokról szól, és a jövõ
szempontjából fontos e generációra való figyelés. 

A Fiatalok címû alkotást Balaicz Zoltán és Farkas Ferenc
leplezte le. 

(A köztéri szoborról részletesebben
lapunk 5. oldalán olvashatnak.)

– B. K. –

– A szocializációban, az anyá-
tól való leválásban a szülõknek is
tanácsra van szükségük, az õ tu-
datos hozzáállásuk döntõ. Ezért a
beszoktatási idõben a szülõk fel-
készítése nagyon fontos. Ideális,
ha az anya–gyerek kapcsolat har-
monikus. Ez a legjobb alap, mely
azt az érzelmi biztonságot adja,
ami megkönnyíti az elválást. Akkor
csak tudatosnak kell lenni a továb-
biak terén – mondja az elején az
óvónõ, tanítónõ, gyógypedagógus
végzettséggel bíró szakember.

– Az elsõ dolog, hogy a gyerek
tudja azt, hogy változás fog történ-
ni az életében, megváltoznak az
addigi szokások. Ezt a szülõkben
lévõ belsõ szorongás érzékelése
révén meg is érzik. Csak azt nem
tudják, hogy jó vagy nem jó dolog
következik majd. Fontos tudni,
hogy melyek azok a megnyugtatá-
si módok, melyek az adott kisgye-
reknél hatásosak és ezeket alkal-
mazni, akár az érintés, akár egy
kedves plüssállat közelsége. Har-
madsorban olyan biztonságérzetet
kell adni, amit nem kérdõjelez meg

a kisgyerek. Ezt segíti a napirend,
ami mindig ugyanaz, kiszámítható,
vagy bizonyos dolgokat cselek-
véshez kapcsolni „uzsonna után
jön érted anya”. És ha ez mindig
így van, tehát a szülõ úgy válik el
reggel, hogy „jövök érted”, és való-
ban a megbeszélt idõben jön, ak-
kor ez növeli a gyerek biztonság-
érzetét. Ha tudja, mi fog vele tör-
ténni. Szintén a felkészülést segíti,
ha már az óvoda elõtt kis idõre el-
kerül az otthoni környezetbõl a
gyerek, például a nagymamához
megy vagy az anyuka barátnõjé-
hez. Ilyenkor megtapasztalja,
hogy az anya elmegy, de majd jön
vissza. Hiba, ha huszonnégy órát
mindig együtt vannak. A gyerek el-
kalandozhat és az anyának is le-
het külön dolga. Erre tudatosan fi-
gyelni kell. A beszoktatásnál a leg-
ideálisabb az lenne, ha mindkét
szülõ jelen tudna lenni. Látnák,
hogy hova megy be reggel a gye-
rek, melyik asztalnál eszik, játszik,
hova van kiírva a jele. Ugyanis a
gyereknek lehet olyan félelme is,
hogy a szülei nem is tudják, hogy
õ hol van. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

JÖVÖK ÉRTED
AZ ÓVODAI BESZOKTATÁSRÓL

Elsõsorban a szülõnek kell készen állnia arra, hogy óvodába
vigye, azaz „elengedje” a gyereket. Ez sokszor nehezebb, mint a
gyerek részérõl az eltávolodás. De tudatossággal könnyebbé te-
hetõ ez a folyamat, mondja Jakabné Somogyi Éva pedagógus,
családinapközi-vezetõ. A szeptember elején aktuális kérdésekrõl
beszélgettünk.

– Liv –

Balaicz Zoltán polgármester a
sajtótájékoztatón elmondta, örven-
detes, hogy a város mindhárom
felsõoktatási intézményében nö-
vekedett a felvettek száma, ezzel
együtt a hallgatói létszám is. Or-
szágos szinten inkább csökkenés
érzékelhetõ, ezzel szemben a za-
laegerszegi felsõoktatás folyama-
tos fejlõdést tudhat magáénak.

A polgármester kitért arra, hogy
az önkormányzat bár nem fenntar-
tó, mégis fontos számára a minõsé-
gi felsõoktatás, ami kihat a város
teljes életére. Éppen ezért segíti a
helyi kampuszokat rendezvényeik
támogatásával és hallgatói ösztön-
díjakkal. A város ezenfelül költség-
vetésében 30 millió forintot különí-
tett el arra, hogy valamennyi itt ta-
nuló hallgató ösztöndíjat kaphas-
son, bárhonnan is jöjjön az ország-
ból. A cél a hallgatói létszám növe-
lése. 

Lambertné Katona Mónika, a
Budapesti Gazdasági Egyetem Za-
laegerszegi Gazdálkodási Karának
dékánja arról számolt be, hogy a
pótfelvételivel együtt felvett 202 fõ-
vel sikerült átlépniük a 200-fõs lé-
lektani határt. A felvett hallgatók 84
százaléka nappali, míg 16 százalé-
kuk levelezõ képzésen kezdi meg
tanulmányait. Idén slágerszaknak
bizonyult a gazdálkodási és me-
nedzsment szak, de a pénzügyi és
számviteli, valamint a gazdasági
informatikus szakra jelentkezettek
számával is elégedettek. Mindhá-
rom szakon fejlesztéseket kíván-
nak végrehajtani. 

Dr. Szalai István, a Pannon
Egyetem Mérnöki Karának dékán-
ja, a zalaegerszegi Mechatronikai
Képzési és Kutatási Intézet igaz-
gatója elmondta, a mechatronikai
szakra 38 fõt vettek fel, amit több
mint duplája a tavaly felvett lét-
számnak.

(Folytatás a 2. oldalon.)

NÖVEKVÕ HALLGATÓI LÉTSZÁM
NÉPSZERÛEK A HELYI FELSÕOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Közel 20 százalékkal nõtt a felvett elsõéves hallgatók létszáma
a zalaegerszegi felsõoktatási intézményekben. Tavaly 329-en, míg
az idén 381-en kezdték meg tanulmányaikat – a sikeres beiskolá-
zási kampányok eredményeként.

ELSÕ ALKALOMMAL

Vadászkutyák és menhelyi kutyák felvonulása színesítette
a Zalaegerszegi Vadpörkölt- és Borfesztivált. Az ebek felvonu-
lására elsõ alkalommal került sor. A menhelyi kutyusokat ön-
kéntesek vezették, a narancssárgások sok simogatást kaptak
a járókelõktõl. 

AZ ÖSSZETARTOZÁS ÜNNEPE
HÚSZÉVES A MAROSVÁSÁRHELY–ZALAEGERSZEG

TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT
Jubileumi ünnepség helyszíne volt Zalaegerszeg, ahol a két vá-

ros a testvérvárosi szerzõdés 1996-os hivatalos aláírásáról és az
eltelt évtizedekrõl emlékezett meg. 



– Néhány hónapja jött az ötlet,
hogy a karitatív segítség mellett
valamilyen lelki programot is talál-
junk ki – mondta Rumi László, az
idén alakult Szent Márton Légió
tagja, a 24 órás felolvasás szerve-
zõje. – Sok idõt töltöttünk az elõ-
készületekkel. Az Újszövetség tel-

jes felolvasása 18 órát vesz igény-
be, mellette válogattunk az Ószö-
vetségbõl és voltak részek, ame-
lyek kétszer is elhangzottak, mert
különösen szépek, így Lukács

Evangéliuma. Akadtak nehezebb
szövegrészek, például Jézus szár-
mazási vonala, de mindent felol-
vastunk. Hamar rájöttünk, hogy ez
rengeteg szöveg, ki fogja felolvas-
ni. Meghirdettük a programot a
templomokban, és pontosan annyi
ember jelentkezett, amennyire

szükség van. Negyedórás váltá-
sokkal 96 fõre volt szükség. 

– Hogyan értékeli a rendez-
vényt?

– Nagyon pozitívan. Mindenki

eljött, aki megígérte, mindig voltak
hallgatók. Kellemes meglepetés-
ként, voltak olyan jelentkezõk, akik
hoztak magukkal gyerekeket, akik
csatlakoztak a felolvasáshoz.
Megálltak az utcán sétálók, kicsit
belehallgatni és semmi negatív at-
rocitás nem volt. Ez utóbbi a város
mutatója is. Érdekes volt látni az
emberek arcát. Azokét is, akik fel-
olvastak. Mert ez más mint otthon
olvasni, itt hangosan kellett, má-
sok számára. Éppen ezért volt, aki
csak az éjszakai felolvasást vállal-
ta, jóval csendesebb körülmények
között. És jó volt látni az utca em-
berét, akik nem fejcsóválva men-
tek tovább, hanem inkább elisme-
rõen bólogatva. Mi felvállaltuk ezt
a felolvasást, azt szerettük volna,
ha mások is elgondolkodnak az el-
hangzottakon. Kellemes fáradtság
volt, egy tagunk 24 órán keresztül
jelen volt. Nem akartuk magyaráz-
ni a szöveget, csupán felolvasni.
S ez talán megszólított, elindított
valamit az emberekben, amit az-
tán otthon is lehet folytatni. Nem
kell más, csak leemelni a polcról a
Szentírást. 

A képviselõ úgy érzi, itt az idõ
az elsõ lépések megtételére, a szí-
nészlakások rendbetételére, ame-
lyek szerinte „rettentõ” állapotban
vannak, különösen a 4. emeleten,
a folyamatos beázások miatt.
Ezért jótékonysági akciót kezde-
ményezett, elsõ körben nyolc cé-
get keresett meg, hogy térítés-
mentesen vállalnának-e lakásfel-
újításokat. Vigh László örömmel
számolt be arról, hogy az általa
felkért vállalkozások (Szabau
Invest Kft., EVO-Komplex Kft.,
Homeland Kft., Omega GM. Kft.,
LÉSZ Kft., Tóth Róbert alsórajki
festõmester, ZÁÉV Zrt., Windoor
Desing Kft.)  azonnal igent mond-
tak és 2–2 lakás kifestését vállal-
ták. 

A városi tulajdonban lévõ „szí-
nészházban” 36 lakás található,

ebbõl 16 rendbetételére tehát van
jelentkezõ, a megmaradt húszra
pedig további jelentkezõket vár-
nak. Olyan cégeket, akik segítené-
nek a munkában, õk Nagy Feren-

cet, a színház szervezési osztály-
vezetõjét keressék. 

A sajtótájékoztatót követõen a
helyszínen is megnéztük a szí-
nészlakások – és a folyosók – ál-
lapotát Czegõ Teréz színmûvész-

nõ kalauzolásával.  Többek kö-
zött elhangzott, hogy gépészeti
rekonstrukcióra is szükség lenne
a berendezések elavultsága
miatt.

2 Közélet
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A koraszülöttek számára az
anyatejnek életmentõ szerepe
van, de a megnövekedett szük-
séglet fedezéséhez sok esetben
dúsítani kell. A tápanyagtartalom
ellenõrzésében hatalmas elõrelé-
pést jelentenek az anyatejelemzõ
készülékek, amelyek lehetõvé te-
szik az egyénre szabott táplálási
programok kidolgozását, jelentõ-
sen javítva így az életben maradás
esélyét.

A Zala Megyei Szent Rafael
Kórház koraszülöttosztályán is

MIRIS anyatejelemzõ készülékkel
dolgozhatnak az orvosok az elkö-
vetkezõ hónapokban. A koraszü-
löttek megnövekedett szükségle-
teit sok esetben az anyatej nem
képes fedezni, így a 32. hét elõtt,
vagy 1,5 kilogrammnál kisebb
súllyal születetteknél szinte kivétel
nélkül dúsítani kell. Az anyatej-
elemzõ készülékek segítségével
hetente ellenõrizhetõ és javítható
az anyatej szénhidrát-, fehérje-,
zsír- és energiatartalma.

– Az anyatej összetételének

vizsgálatával könnyen megállapít-
hatjuk, hogy a fejlõdés érdekében
szükség van-e dúsításra, az ered-
mények segítségével pedig
egyénre szabott terveket készíthe-
tünk. Az anyatejelemzõ készülék,
amit az elkövetkezõ idõszakban
mi is használhatunk, hatalmas elõ-
relépést jelent a munkánkban –
nyilatkozta dr. Gárdos László, a
megyei kórház perinatális intenzív
centrumának osztályvezetõ fõor-
vosa.

A készülék a Nutricia Early Life
Nutrition jóvoltából kerülhet a kór-
ház koraszülöttosztályára, segítve
a babák életminõségének a javítá-
sát.

ANYATEJELEMZÕ KÉSZÜLÉK
A ZALAEGERSZEGI MEGYEI KÓRHÁZBAN

Évente csaknem 8 ezer baba jön világra koraszülöttként Ma-
gyarországon, amellyel az ötödik legrosszabb helyen állunk a
nemzetközi listán. 

Ez utóbbit Zalaegerszeg cím-
zetes fõjegyzõje, dr. Kovács Gá-
bor vehette át, aki idén nyáron már
a második elismerést kapta. 2016.
július elsejei hatállyal címzetes fõ-
jegyzõi címet adományozott Zala-
egerszeg jegyzõjének Orbán Vik-
tor miniszterelnök. 

Dr. Kovács Gábor Zalaegersze-
gen, a Zrínyi Miklós Gimnázium-
ban érettségizett 1991-ben. Az Ál-
lamigazgatási Fõiskola elvégzése

után 1994 szeptemberében kez-
dett dolgozni a polgármesteri hiva-
talban. 1999–2003 között önkor-
mányzati osztályvezetõ. Jogi dip-
lomáját 1999-ben szerezte.

2003-ban nevezték ki a város
jegyzõjének.

(Felvételünkön: Balaicz Zoltán,
Zalaegerszeg polgármestere, dr.
Kovács Gábor, Szita Károly, a
MJVSZ elnöke és Pogácsás Tibor
önkormányzati államtitkár.)

DR. KOVÁCS GÁBOR

„AZ ÉV JEGYZÕJE”

A XXII. Városi Polgármesterek Randevúján, Szerencsen a Tu-
risztikai Központban adták át az „Év polgármestere”, az „Év al-
polgármestere” és az „Év jegyzõje” díjakat. 

A SZÍNÉSZLAKÁSOK RENDBETÉTELÉÉRT
JÓTÉKONYSÁGI FELHÍVÁS

Jótékonysági felhívásról számolt be Vigh László országgyûlési
képviselõ a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház elõtt. Mint fo-
galmazott, az elmúlt években többször foglalkozott a teátrum és
a színészlakások felújításának lehetõségeivel, állami forrást is
megcélozva.

IDÕS BETEGHEZ FÉRFI ÁPOLÓT KERESÜNK.
ÉRDEKLÕDNI DÉLELÕTT A 92/314-215 TELEFONSZÁMON LEHET.

PARKOLÓ-
FELÚJÍTÁS
Garázsok elõtti útszakaszt és

a Gyimesi utca 28–32. számú
házak elõtti parkolót újították
fel önkormányzati forrásból. A
mûszaki átadásra a közelmúlt-
ban került sor. 

Sajtónyilvános mûszaki át-
adásra került sor a Gyimesi utcá-
ban. Az itt lévõ közel 50 parkoló-
hely felújítása három ütemben va-
lósul meg. Tavaly 16, az idén 17
parkolóhelyet újítottak fel. A mos-
tani beruházás 6 millió forintos
költségbõl valósult meg, 60 folyó-
méteres szakaszt érint. Nemcsak
új térkövezet, hanem új aszfalt is
segíti a közlekedési komfortot, il-
letve kisebb parkosításra is sor
került. 

Bognár Ákos önkormányzati
képviselõ elmondta, lakossági ké-
résre készül a beruházás. Az út-
szakasz különösen esõzések ide-
jén vált problémássá, illetve zúza-
lékossága miatt idejét múlttá.
Hozzátette még: szintén megújult
az általa képviselt területen a Gö-
cseji úti temetõ hátsó bejáratánál
lévõ parkoló rész, illetve több jár-
daszakasz. A képviselõ továbbra
is várja a lakossági észrevétele-
ket, a megvalósítható ötleteket,
hogy a területre esõ költségvetést
minél hasznosabban lehessen
felhasználni. 

LECSÓNAPI
ADOMÁNY
A zalaegerszegi Keresztury

VMK hagyományteremtõ szán-
dékkal, idén elsõ alkalommal
rendezte meg a közelmúltban a
landorhegyi jótékonysági le-
csónapot. 

Ennek eredményérõl sajtótájé-
koztató keretében számolt be
Balaicz Zoltán polgármester,
Flaisz Gergõ, a VMK igazgatója,
Makovecz Tamás, a városrész ön-
kormányzati képviselõje, Magyari
Attila, a Zala Megyei Gyermekvé-
delmi Központ és Területi Gyer-
mekvédelmi Szakszolgálat igaz-
gatója és Gombos Zsoltné szak-
mai vezetõ.

Elhangzott: Zalaegerszegen az
elmúlt hetek különbözõ jótékony-
sági akciókról szóltak, így az
aquacitys fõzõnap, az augusztus
20-i akadályfutás és a lecsónap
után a vadpörkölt- és borfesztivál
70 fõzõcsapata is az elõbbiekhez
hasonlóan bevételét jótékonysági
célra adományozza. 

A lecsónap bevételét a Zala
Megyei Gyermekvédelmi Központ
és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat landorhegyi intéz-
ménye kapta. A 200 ezer forintot
Makovecz Tamás adta át Magyari
Attilának. A képviselõ hangsú-
lyozta: a civil szervezetekkel való
összefogás vezetett a sikerhez,
hiszen szinte egy emberként áll-
tak ki a rendezvény mellett. A
szervezõk bíztak a sikerben, ami
nem maradt el, ezért teljesen biz-
tos, hogy jövõre is lesz lecsónap
a Landorhegyen. Ezt mi sem bi-
zonyítja jobban: már most elfogy-
tak a fõzõhelyek, ezért terjesz-
kedni kell, hogy minél többen el-
férjenek.

Az adományt Magyari Attila és
Gombos Zsoltné köszönte meg.

LELKI PROGRAM A DÍSZ TÉREN
24 ÓRÁS SZENTÍRÁS-FELOLVASÁS

Szentírás-felolvasó napot szerveztek a zalaegerszegi Szent
Márton Légió tagjai. Augusztus végén a Dísz térre várták a csat-
lakozókat.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A hallgatók jó része duális kép-

zésen vehet részt a közremûködõ
vállalatoknak köszönhetõen. Pá-
lyázati és kari forrásból új számító-
gép- és mûszerparkot szereznek
be. Két új szak akkreditálását is
tervezik Zalaegerszegre, ez a
szerszámfejlesztõ szakmérnök és
a jármûipari tesztmérnök szak len-
ne. 

Dr. Ács Pongrác, a Pécsi Tudo-
mányegyetem Egészségtudomá-
nyi Kar oktatási dékánhelyettese
ugyancsak örömét fejezte ki a nö-
vekvõ hallgatói létszámmal kap-
csolatban. A zalaegerszegi képzé-
si központ gyógytornász és egész-
ségügyi szervezõ szakára össze-
sen 141 fõt vettek fel, ami 28 szá-
zalékos növekedés az elõzõ év-
hez képest. Kiemelte, a zalaeger-
szegi gyógytornászképzésnek

presztízse van, a hallgatók nem-
csak sorra nyerik az országos ta-
nulmányi versenyeket, de tudnak
elhelyezkedni is szakmájukban. A
zalaegerszegi oktatási portfóliót
bõvítve ergoterápia szak és egy
mesterképzés bevezetésében
gondolkodnak.

NÖVEKVÕ HALLGATÓI LÉTSZÁM
NÉPSZERÛEK A HELYI FELSÕOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK



– AL –

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ jelentette be ezt a már kész
fõépület elõtt tartott sajtótájékozta-
tóján. Mint mondta, az építkezés
folytatása többek között azért fon-
tos, mert a zalaegerszegi kórház
évente 900 ezer ember ellátását
biztosítja a megyében. Az 1023
ágyszámmal rendelkezõ intéz-
ményben évente 40 ezer fekvõbe-
teget kezelnek, 10 ezer mûtéti be-
avatkozást végeznek el. A munka-
társak száma csaknem 2 ezer, eb-
bõl 300 fõ orvos.

Kiemelte: a Magyar Közlöny
augusztus 24-i számában jelent
meg a kormány 1461/2016. (VIII.
24.) határozata, amely érinti a Szent
Rafael Kórházban a Kardiológiai és
Szívsebészeti Centrum kialakítását
és infrastruktúra-fejlesztését is. En-
nek folytatására a kormány állami
forrásból 1,77 milliárd forintot bizto-
sít. Az építkezés ugyanis leállt, a
korábbi vállalkozó a négyszintes
zöld épületet 20–30 százalékos ké-
szültségben hagyta ott, a nyílászá-
rókat kicserélte, a tetõszerkezetet
megújította, megépítette a régi és
az új épület közti összekötõket. Az
új beruházásként induló kivitelezési
munkák a közbeszerzési eljáráso-
kat követõen kezdõdhetnek el, vár-
hatóan õsszel.

Az országgyûlési képviselõ fel-
idézte, hogy az új szívcentrum ki-
alakítása eddig mintegy 4 milliárd
forintba került, illetve 1,75 milliárd
forintból eszközfejlesztést hajtottak
végre, melybõl 750 millió forintot
tett ki az új MR-készülék beszerzé-

se. A mostani 1,77 milliárd forintos
támogatással közel 8 milliárd forint-
nyi fejlesztési forrás jutott a Szent
Rafael Kórháznak az elmúlt öt év-
ben.

Miután az elmúlt 4–5 évben so-
kat fejlõdött az orvosi szakma és a
technológia, ezért az osztályok ki-
alakítását a jelenlegi igények szerint

végzik el. A megújítandó zöld épület
felsõ két emeletén az onkológia és
pulmonológia, az elsõ és a második
szinten a kardiológiai rehabilitáció,
a vizsgálók és a szívsebészet kór-
termei kapnak helyet. Az osztályok
U-alakban fognak elhelyezkedni az
új és a felújított épületben. A zöld
épület alagsorában a kiszolgáló gé-
pészetet, míg a mellette lévõ nyak-
tag épületben a röntgeneket, diag-
nosztikai berendezéseket helyezik
el – közölte Vigh László.

– B. K. –

Bár a csácsi részen iskolai ok-
tatásról már a régebbi idõkbõl is
szól a fáma, rendszeres tanítás
azonban, ahol tanító is, diák is és
rendes iskolaépület is volt, csak
1816-ban kezdõdött. Ezt ünnepel-
hetik tehát az idén az érintettek.
Az évnyitón jelen volt Balaicz Zol-
tán polgármester és Kajári Attila
tankerületi igazgató. Az utóbbi az
elsõsöket köszöntötte, akik idén
kétosztálynyi létszámot tesznek ki.
Herkliné Ebedli Gyöngyi igazgató
nagy örömmel jelentette ezt be, és
fogadta hivatalosan is az intéz-
ménybe a kicsiket. Valamint fel-
idézte elõdeit, akik közül többen
jelen voltak az ünnepségen. 

A polgármester köszöntõjében
beszélt az iskola történetérõl az
1700-as évek közepétõl, a telepü-
lésrész Zalaegerszeghez csatolá-
sáról 1963-ban, az iskola államosí-
tásáról 1959-ben, s a névadó vá-
lasztásról 1994-ben, amikor is még
középiskolás diákként maga is,
mint az Ady-iskola Izsák Imre Ön-
képzõkör tagja jelent itt meg. Most
viszont egyéb bejelentést is tett. A
városrész kulturális és civil életét
segítendõ, bõvíteni fogják az épü-
letet, erre 80 millió forintot különí-
tett el a város vezetése. Még egy
ugrással nõ tehát a 200 év során
fokozatosan kialakult infrastruktu-
rális távolság, mely 1816-ban taní-
tólakkal és a hozzáépült, 30 fõt be-
fogadó iskolateremmel vett startot.

Az elsõsök alig lépték át az
õket köszöntõ virágos kaput, már-
is mûsorral kedveskedtek. Az év-
nyitó végén pedig az új kollégákat
mutatták be, a tavalyihoz képest
növekedett létszámú oktatási in-
tézményben. 

3Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról.)
De a tudatosság része, hogy a

szülõ utánajár, milyen az óvoda,
ahova készülnek, akár a nevelési
program, akár az óvónõ személyi-
sége, mert lehet, hogy nem
passzol az õ gyerekéhez. 

– Mi a helyzet, ha hiányzik az
alap, a harmonikus szülõ–gye-
rek kapcsolat?

– Már ennél a fiatal korosztály-
nál is egyre gyakoribb, hogy
„csonka családból” érkeznek, vagy
egyéb problémák vannak a háttér-
ben. Azt meg kell jegyeznem,
hogy a legrosszabb család is jó a
gyereknek, amíg nem lát másra
példát. Az ilyen gyerekeknek sok
érintésre, elismerésre, együttes jó
élményre van szüksége, hogy
vágyjon ezek megismétlõdésére.
A személyiség színessége a minél
több élményalapú tapasztalástól
függ – sorolja a gyakorlati dolgo-
kat.

– Én sosem veszem ki a szülõ
kezébõl a gyereket, de ha látom,
hogy már érdeklõdik, akkor lépek
felé. Viszont ha a gyerek már elin-
dul a csoport felé, akkor az anyu-
ka ne akarjon még egy puszit, le-
gyen õ is bizalommal az intéz-
mény felé. A játék csodálatos do-
log, alkalmas a gyerek figyelmé-
nek az elterelésére. Persze egy
kis játszmázás is még belefér reg-
gelente. Aki nehezebben nyílik
meg, amellé odaülök, a közeli dol-
gokkal játszunk. Lehet, hogy ezt
mindennap meg kell tenni, nem
várhatjuk el, hogy 3 nap alatt min-
dent megszokjon. Majd kézen fog-
va sétálni viszem, a terem távolab-
bi részével is ismerkedjen. Van,
akinek nem a játék, hanem a tevé-

kenység, az alkotás a segítség,
így már reggel ki van készítve a
gyurma, amivel kreatívkodhat.
Szintén tudatosnak kell lenni ab-
ban, hogy hároméves korra alakul

ki a szégyenérzet, a bûntudat. Te-
gyünk róla, hogy ne ezek legyenek
a dominánsok, például sikertelen-
ség esetén. 

– Lehet egyébként is eltérés
a gyerekek között, hogy mikor
alkalmasak az óvodai, iskolai
létre.

– Igen, akár egész nagy kü-
lönbség is. A szülõnek kell felis-
merni, hogy mikor jön el az a pont,
amikor a gyereknek már kevés a
csak otthoni lét, színesebb prog-
ramra vágyik. A szocializációval
csínján kell bánni, lépésrõl lépés-
re. Azért szeretem a vegyes kor-
osztályú csoportokat, mert itt a kü-
lönbözõ életkorú gyerekek tudnak
egymásnak segíteni ebben is, sok-
kal többet adnak és kapnak érzel-
mileg ilyen közegben. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezek közül többek között meg-

említette a zalaegerszegi székely
kaput, Marosvásárhelyen pedig a
göcseji haranglábat, és hogy egy-
egy évben többször is utaznak a
baráti társaságok Erdélybe, illetve
Zalaegerszegre. Mindkét fél erõsen
õrzi a testvérvárosi kapcsolatot.

Cseh Gábor, a MAZA elnöke,
aki Zalaegerszegért-díjas, az el-
múlt évtizedek közös munkájáról,
gazdasági, kulturális és sportese-
ményeirõl számolt be. De ez a
kapcsolat több, mint események
láncolata, emberi, baráti, érzelmi
kapcsolatokról van szó. Dr. Csegzi
Sándor, a marosvásárhelyi polgár-
mester tanácsadója, egykori alpol-
gármester kiemelte, számukra Za-
laegerszeg a megújuló energia.
Köszöntõjében több hivatalos ese-
ményre, közös rendezvényre is
utalt. A barátságot hûséggel, sze-
retettel lehet ápolni – mondta.

Dr. Gyimesi Endre utalt arra,
hogy a marosvásárhelyi kapcsolat
nem a testvérvárosi szerzõdés
aláírásával kezdõdött, a barátság

régebbre nyúlik vissza. Marosvá-
sárhely elsõ magyarországi test-
vérvárosa Zalaegerszeg. Szemé-
lyes emlékei közül felelevenítette
a kezdeti évek történéseit és a két-
ezres évek közepének eseménye-
it, baráti találkozóit. Az ünnepsé-
gen köszöntötte a jelenlévõket
még Orbán Dezsõ egykori alpol-
gármester, aki kézjegyével látta el
a testvérvárosi szerzõdést. Szá-

mára – mint fogalmazott – a zala-
egerszegi kapcsolat a legértéke-
sebb és a legéletszerûbb is. 

Az ünnepséget követõen a pol-
gármesteri hivatal elõtti téren
Balaicz Zoltán és Cseh Gábor, dr.
Gyimesi Endre és dr. Csegzi Sán-
dor felavatták a két város kõlap cí-
merét. Egyúttal kezdetét vette a
hétvégi Zalaegerszegi Vadpörkölt-
és Borfesztivál. 

JÖVÖK ÉRTED
AZ ÓVODAI BESZOKTATÁSRÓL

Jakabné Somogyi Éva

PÖRKÖLT-
REKORD

A tavalyihoz képest lénye-
gesen több csapat jelentkezett
a Zalaegerszegi Vadpörkölt- és
Borfesztivál – Zalai Teríték
szombati fõzõversenyére. Lap-
zártakor kaptuk a hírt, hogy a
72 fõzõcsapat több mint egy-
millió forintot gyûjtött össze a
zalaegerszegi csecsemõ- és
gyermekotthon javára.

(A rendezvényrõl fotógalériánkat
a www.zalamedia.hu

hírportálunkon találják.)

– b. k. –

Kizárólag kutatási céllal hasz-
nálható és engedélyhez kötött
elektromos halászattal mérték fel
a Botfához bevezetõ híd környé-
kén a Válicka-patakot Horváth Je-
nõ természetvédelmi szakember
irányításával. Egy júliusi próbaha-
lászat és a mostani nyilvános ese-
mény alkalmával 11-féle halat ta-
láltak, közülük négy védettet, illet-
ve egy inváziós állatot. Valamint
békát, folyami rákokat, mely utób-
biak jelenléte biztató a folyóvíz ál-
lapotát illetõen.

– Régebben rákászhely volt a
Válicka, de a patak szennyezése
miatt eltûntek ezek az élõlények.
Most viszont újra lehet néhány
egyeddel találkozni, ez is egy
mutatója a vízminõség-javulás-
nak – mondta dr. Illyés Zoltán, az
ismeretterjesztõ délelõtt fõszer-
vezõje.

– Általánosságban milyen ál-
lapotú a víz?

– Folyóvíz esetén gyors válto-
zások fordulhatnak elõ. Egy
szennyezés nagyon hamar érezte-
ti hatását, ugyanakkor a regenerá-

lódás is néhány év alatt megtör-
ténhet. A Válicka ilyen szempont-
ból még nem volt vizsgálva, de ha
lett volna, az elmondottak alapján
gyorsan változhatna a kép.

– Akkor érdemes több alka-
lommal is megismételni a vizs-
gálatot. Tervezik ezt?

– Igen, mindenképpen évi rend-
szerességgel jó lenne egy ilyen al-
kalmat beiktatni, szerencsére a
szakemberekkel jó a kapcsolat,
gyakran járnak erre, ilyen szem-
pontból sincs akadály.

A szakemberek másik csoport-
ja, Zalai Béla biológus vezetésével
pedig a nádasban kifeszített mint-
egy 100 méter hosszú háló segít-
ségével igyekezett felmérni a ma-
dárállományt. A településrészen
etetési idõszakban rendszeres a
madárgyûrûzés, viszont a nádas-
ban most vizsgálódtak elsõ alka-
lommal a szakemberek. 

A madarászérdekességeket fo-
kozta egy gyöngybagoly-bemutató
is, dr. Klein Ákos, a Gyöngyba-
golyvédelmi Alapítvány elnöke
közremûködésével. A madár
egyébként honos a nevezett tér-
ségben is.

A nap során nemcsak a védett
értékekre hívták fel a szakembe-
rek a figyelmet, hanem például a
kárt okozó inváziós élõlényekre.
Így a nagyon látványos naphalra,
melybõl többet kifogtak a patakból,
és nem is engedték õket vissza,
ezzel is óvva a természetes kör-
nyezetet. Valamint a bemutatott ál-
latok között, csupán demonstrá-
ciós céllal, láthatóak voltak vörös-
és sárgafülû ékszerteknõsök. Ez
utóbbiak, mint megunt hobbiálla-
tok kerülhetnek a magyar termé-
szetes vizekbe, ahol sokáig elél-
nek, meglehetõsen agresszív mó-
don. Viszont szaporodni a hazai
körülmények között nem tudnak,
így várhatóan 10 éven belül ki-
pusztul ez az állomány, mert már
behozatali tilalom van ezen élõlé-
nyekre, tette még hozzá dr. Illyés
Zoltán. 

A fent nevezett program egy-
ben bevezetõje is a Botfa termé-
szeti értékeit bemutató fotópályá-
zatnak, melyre beküldött munkák-
ból a tél folyamán szerveznek kiál-
lítást, de már most többen gépet
ragadtak ez ügyben. S van is mit
fotózni, mint ahogy az egyik lelkes
résztvevõ, Horváth Miklós, a TESZ
tiszteletbeli elnöke megjegyezte,
csodálatos a természet, ahogy
megújítja magát, s újra gazdag az
élõvilág, utalt a helyi természeti
szépséggel kapcsolatos gyermek-
kori élményeire.

A VÁLICKA-PATAK ÉRTÉKEI
ÉVENTE VIZSGÁLÓDNAK A SZAKEMBEREK

A Válicka-patak és a Válicka-völgy természeti értékeit mutatták
be az érdeklõdõknek az Összefogás Botfáért Egyesület és a
Mindszenty Közösségi Ház által szervezett programon a közel-
múltban. Több biológus, halászati és madarász szakember veze-
tésével az itteni vízi élõvilágot, illetve a nádasba kifeszített hálók
segítségével a folyóvíz menti madárvilágot vizsgálták meg.

Fotó: Seres Péter

AZ ÖSSZETARTOZÁS ÜNNEPE

ÜNNEPELTEK
200 ÉVES A CSÁCSI ISKOLAI OKTATÁS
Jubileumi tanévnyitóra került sor a csácsi Izsák Imre Általános

Iskolában. A jeles alkalmon 185 diák bújt ünneplõbe, köztük 35
kiselsõs. Anno 30 fõ volt az össztanulólétszám. 

KORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
1,77 MILLIÁRD A KÓRHÁZFELÚJÍTÁSRA

Kormánydöntés alapján 1,77 milliárd forintos állami támogatás-
ból folytatódhat a Kardiológiai és Szívsebészeti Centrum építése
a Szent Rafael Kórházban, Zalaegerszegen.



4 Kitekintõ

– B. K. –

Az andráshidai Szent István ut-
cában rendezett ünnepség házi-
asszonya Harmatos Lászlóné volt,
aki annak idején megálmodta a
fent nevezett emlékmûvet. Ötletét
az önkormányzat támogatta,
ahogy ezt többek között elmondta
dr. Gyimesi Endre, egykori polgár-
mester, ünnepi köszöntõjében.

– Fiatal, alig 50 éves utcában
ünnepelhetünk, mely mégis már
harmadik nevét viseli. Elõször Jó-
kai Mór utca volt, majd amikor Zala-
egerszeghez csatolták a települést
Majakovszkij utca lett, a rendszer-
váltás után kapta a Szent István
nevet. Késõbb talán bánta a város-

vezetés, hogy egy ilyen kis utca vi-
seli nagy királyunk nevét, viszont a
névadó emlékét egy emlékkõvel
erõsítettük 1996-ban, majd egy év
múlva zászlótartó is került mellé,
így minden állami és egyházi ünne-
pen felvonhatjuk a lobogót – idézte
fel az utca történetét Harmatos
Lászlóné, Éva néni, az emlékkõ lét-
rehozásának szorgalmazója.

Beszélt arról is, miképpen vált
az utca lakossága közösséggé,
hogyan vált hagyománnyá náluk
az augusztus 20-i ünnepség. A ki-
alakult szokásokhoz (megemléke-
zés, kenyérszentelés, gulyásparti,
borkóstoló, közös tánc) csatlako-
zott késõbb Sümegi László, a tér-
ség önkormányzati képviselõje,

majd a helyi Igazgyöngy Hagyo-
mányõrzõ Egyesület, újabban pe-
dig a Szélrózsa Tánckör is. 

Gyimesi Endre mint legrégebbi
nemzeti ünnepünkrõl emlékezett
meg beszédében, többször utalva
Szent István idõtálló intelmeire,

mely a mai idõkben is útmutató.
Úgy mint, a hagyományok és az
õsök tisztelete, a magyar föld vé-
delme, az ország biztonsága, szö-
vetségi rendszer, a hit, az erkölcs
és az adott szó fontossága, vala-
mint a nemzeti függetlenség. 

Az ünnepségen, melyen részt
vett Balaicz Zoltán polgármester,
kenyéráldásra és -szentelésre is
sor került. A mûsorban közremûkö-
dött az Igazgyöngy Hagyományõr-
zõ Egyesület, a Szélrózsa Tánckör
és Dervalics Bálint szavalattal.

HÚSZÉVES A SZENT ISTVÁN-EMLÉKKÕ
ÜNNEPSÉG ANDRÁSHIDÁN

Jubileumi volt az idei augusztus huszadikai ünnepség
Andráshidán. Húsz évvel ezelõtt állították itt ugyanis lakossági
kezdeményezésre a Szent István-emlékkövet, amely egyben a vá-
ros elsõ köztéri emlékmûve, mely államalapító királyunk elõtt
tiszteleg.

– Antal Lívia –

– A KRESZ kimondja: „Nem
szabad a jármûvel indokolatlanul
olyan lassan haladni, hogy az a
forgalmat akadályozza” – válaszol
felvetésünkre Anti András rendõr
alezredes, a Zala Megyei Rendõr-
fõkapitányság közlekedésrendé-
szeti osztályának vezetõje. –
Konkrét szabályozás azonban
nincs arról, mi tekinthetõ indokolat-
lanul lassú haladásnak. Vélemé-
nyem szerint figyelembe kell venni
az adott forgalmi szituációt, és azt,
hogy a haladási sebesség megvá-
lasztása emberfüggõ. Tehát, ami
az egyiknek lassúnak tûnik, az a
másiknak normális sebesség.  

– Felmerült, hogy büntetni
kellene a lassú haladókat,
ahogy a gyorshajtókat?

– Gyakorlatilag lehetne szankci-
onálni, miután KRESZ-szabályba
ütközik, ugyanakkor ennek tényét

elég tág határok között lehetne
csak megállapítani. Természetesen
olyan szabályozás sem létezik,
amely szerint mindig a megenge-
dett legnagyobb sebességre kelle-
ne törekedni. A közlekedõknek el-
lenben mindig az adott forgalmi,
idõjárási, látási és útviszonyokat
kell figyelembe venniük. Nem árt
észben tartani azt sem, hogy az
úton nem egyedül vagyunk, ezért a
jármû sebességét úgy kell megvá-
lasztani, hogy bármely váratlan
akadály elõtt meg tudjunk állni. Pél-
dának okáért a lassú haladásnak
valamilyen oka is lehet. Persze, ha
megfelelõek a körülmények, fel le-
het venni a forgalom ritmusának
megfelelõ sebességet, természete-
sen a megengedett sebességhatá-
rokon belül.

– Melyik veszélyesebb, a las-
sú haladás vagy a gyorshajtás?

– A lassú haladásra agresszí-
van reagálva gyakorta hirtelen elõ-

zésbe kezdenek a jármûvezetõk,
ami egy hosszabb feltorlódott sor-
nál rendkívül veszélyes manõver.
Hiába érezzük lassúnak egy adott
útszakasz sebességét, a baleset
bekövetkezése illetve végkifejlete
akár 4–5 kilométer/órás sebesség-
különbségen is múlhat. Sokan
gondolják azt, hogy teljesen jól és
magabiztosan tudnak vezetni, és
nem szükséges kellõ figyelemmel
lenniük a közlekedés többi résztve-

võje iránt, de ezt a magatartásukat
a bekövetkezett súlyos akár halá-
los balesetek sokszor megcáfolják.
S ez az állítás igaz a gyorshajtókra
is. A megyében az elmúlt évhez
képest közel tíz százalékkal csök-
kent a gyorshajtás okozta balese-
tek száma idén augusztusig, de így
is az elsõ helyen áll az okok között.

A gyorshajtás egyébiránt min-
denütt elõfordul lakott területen és
azon kívül is. A közelmúltban állí-
tottunk üzembe egy úgynevezett
lopakodó autót, melynek fedélzeti
kamerái folyamatosan figyelik a
forgalmat, így a gyorshajtást is. Ha
szabálysértést észlelnek, megkü-
lönböztetõ jelzés használatával
megállítják az autóst. Vita ritkán
fordul elõ, hiszen a kamerák rögzí-
tik a szabálytalanság tényét. 

– Az alkoholos befolyásolt-
ság miatt bekövetkezett balese-
tek száma milyen tendenciát
mutat?

– A baleseti okok tekintetében
az ittas vezetés is visszatérõ prob-
léma. Idén még határozottabban
fellépünk az ittas vezetõkkel
szemben. Korábban is voltak cél-
irányos ellenõrzéseink, de ezek
most szinte folyamatosak. Végez-
tünk egy felmérést, melyik nap-
szakban fordul elõ leggyakrabban
az ittas vezetés. A 24 órát délelõt-
ti, délutáni, esti, éjszakai részre
osztottuk, és sajnos azt tapasztal-
tuk, hogy minimális különbségek
vannak ezen idõszakok között –
zárta a beszélgetést Anti András.

BÜNTESSÉK A LASSÚ VEZETÕKET?
A MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI

OSZTÁLYÁNAK VEZETÕJÉT KÉRDEZTÜK
A gyorshajtók mellett gyakran okoznak bosszúságot az indoko-

latlanul lassan haladók. Ez utóbbi helyzet legalább ugyanannyira
jelen van a közlekedésben, ami a türelmetlen sofõröket kiszámít-
hatatlan manõverekre, veszélyes elõzésekre kényszerítheti.

Anti András

– Bánfi Katalin –

– Az eszközök elterjedése és a
kórtünetek megjelenése között
mennyi idõ telt el?

– Körülbelül tizenöt éve jelentek
meg ugrásszerûen ezen újszerû pa-
naszok, melyek elsõsorban a nyak-
és vállövet érintik. De mivel a test-
ben minden mindennel összefügg,
és a szervezet kompenzálni igyek-
szik az elváltozásokat, láncszerûen
alakulnak ki a problémák a statikus
rendszerben. Az is feltûnõ, hogy
míg néhány évtizede az idõskorúak
ellátása volt a fõfeladat, ma már a
30–40-es vagy a még fiatalabb kor-
osztály is itt van a rendeléseken. A

huszonévesek egyébként sokkal
egészségtudatosabbak, viszont töb-
bet is ülnek a számítógép elõtt.
Szintén gond, hogy az iskolásoknál
a mostaninál nagyobb odafigyelés
kellene a tartásproblémák esetén. A
serdülõ korosztály leginkább fehér
folt, õket érjük el legnehezebben.
Bár a közelmúltban a testnevelõ ta-
nároknak tettünk szakmai ajánlást,
amit remélhetõleg beépítenek az
órákba, így talán elindul valami. 

– Milyen tünetekrõl beszélünk
konkrétan?

– Az iskolában, a munkahelye-
ken egyre többet kell számítógép
elõtt ülni, amely egy fixált helyzet-
ben tartja a testet, tartósan. Ez fõ-

ként a nyak hátsó részén az
antigravitációs izmokat és a váll-
övet terheli fokozottan. A fej tartó-
san elõrehelyezett, a csigolyák
normál görbületétõl eltérõ módon.
A porckorong követi ezt a válto-
zást, viszont a tartós hatás miatt
elváltozik, létrejöhet a porckorong-

sérv erõs idegi fájdalmakkal. Szin-
tén jelentõs az ágyéki gerinc terhe-
lése a hosszú idejû ülés miatt, a
derékfájós betegek köre szintén
nagy. Jellegzetes panasz még az
egérhasználathoz kapcsolódó te-
niszkönyök-, csuklóproblémák és
a kézfej kisízületeinek elváltozása.

Aki pedig ágyban fekve laptopozik,
az még rosszabb. Hiszen a nyak
még inkább elõredõl, a karoknak
semmilyen alátámasztása nincs,
erõsen fixálódnak az arc- és szem-
izmok, a nyaki kisizmok tónusa fo-
kozódik. Mindez a fejfájást erõsít-
heti, hajlamosíthat rá. 

– Visszafordítható folyamatok-
ról van szó?

– A testtartás optimalizálásával
igen. Kivédeni teljesen nem lehet,
de csökkenthetõ a gerincet és az
izomrendszert érintõ károsító hatás
megelõzõ tornával, praktikákkal. Így
10–15 percenként ajánlott a géptõl
felállni, fej- és vállkörzést végezni,
karokat nyújtani. Ez már elég ah-
hoz, hogy a porckorong visszamoz-
duljon korábbi helyzetébe. Illetve a
számítógép-monitor legyen közé-
pen, szemmagasságban (látható
aszimmetrikus tüneteket okoz, aki
például oldalra nézve számítógépe-
zik), a kar legyen jól alátámasztott, a
háti részhez tegyünk kisebb párnát,
a szék olyan magas legyen, hogy a
comb és a lábszár 90 fokos szöget
zárjon be. Az ágyban használjunk
tálcát, és itt is kellõ háttámaszra len-
ne szükség. Hangsúlyozni szeret-
ném a lazító és nyújtó gyakorlatso-
rokat minden esetben. Ezekre
egyébként paradox módon éppen
az interneten is találhatunk ajánlá-
sokat. Sokan megjelennek nálunk is
ez ügyben, és feltûnõen a járóbe-
teg-ellátás nõtt meg. Vagyis nem a
táppénzt választják, hanem munka
mellett veszik igénybe a szakmai
segítségünket. Elmondhatom, hogy
nagyon jó csapatom van. Egyénre
szabottan látjuk el a betegeket, óra-

rendszerûen, pontos beosztással.
Tervezhetõ tehát a kezelés, ritka a
csúszás. Vannak várólistás terüle-
tek, fõként a masszázsok és egyéb
ultrahangos kezelések, de a csopor-
tos gyógytorna azonnal igénybeve-
hetõ. Viszont az fontos lenne, hogy
a mozgásra és helyes testtartásra
vonatkozó tanácsainkat életvitel-
szerûen megtartsák, ne csak fellán-
golás legyen a jó hozzáállás. Vala-
mint, akinek panasza van, minél
elõbb keressen minket, mert annál
nagyobb eséllyel fordíthatók vissza
az elváltozások, szüntethetõk meg
a fájdalmak. 

– Jótanács?
– Mozogjunk. Mindenki vá-

lassza azt a mozgásformát, ami
neki jól esik és azt, ha lehet napi
rendszerességgel tegye. Viszont
az edzéseknél, testépítésnél min-
dig a helyes testtartás legyen az
alap. Mi ez utóbbit tudjuk, az edzõk
meg az izomépítést, és az a jó, ha
mindenki a szakterületénél marad.
A kórházban jelenleg koraszülöttõl
az idõsekig minden korosztállyal
foglalkozunk, és minden osztályon
ott vannak a kollégák, és ez na-
gyon pozitív dolog a kórházi szem-
lélet mutatójában. A munkánk egy-
re elismertebb a gyógyító teamon
belül, és pozitív a betegek vissza-
jelzése is.

NE VIDD AZ ÁGYBA A LAPTOPOT!
ÜLÕ ÉLETMÓD, CIVILIZÁCIÓS ÁRTALMAK ÉS A GYÓGYTORNA

Ma már napi gyakorlattá vált a gyógytornászok munkája a Zala
Megyei Szent Rafael Kórházban. Egyaránt nõtt a betegek igénye és
az orvosok szakmai elismerése e terület iránt. Közben önálló egy-
séggé nõtte ki magát e gyógyító ág, több mint 50 munkatárssal,
méghozzá orvos nélküli, vezetõ gyógytornász irányítással, mely
országosan is említésre méltó. Gombosné Papp Judit osztályveze-
tõt fõként a legújabb kórtünetek, a számítógép-, laptop-, okostele-
fon-használat elterjedésével kapcsolatos problémákról kérdeztük.

Gombosné Papp Judit a nyaki gerinc szerkezetét mutatja.



– pet –

Mint fogalmazott: az idén több
elõadással és szélesebb reper-
toárral készülnek. Újítás lesz,
hogy az óvodásoknak, iskolások-
nak más-más bérletet állítottak ös-
sze, így célirányosabban tudnak
foglalkozni az egyes korosztályok-
kal. A társulat már az elõzõ évad
végén babaszínházi produkciókat
is létrehozott, ez a 2016/17-es
évadban is folytatódni, bõvülni fog.
Igyekeznek ezenkívül a megye
több pontjára is eljutni tájelõadá-
sokkal, erre is egy külön mûsorter-
vet dolgoztak ki.

A gyerekek elõször szeptember
23-án és 24-én mehetnek a báb-
színházba. A nyitó hétvégén há-
rom elõadást is megtekinthetnek,
szombaton pedig a színház elõtti
téren játszóházzal készülnek. Az
elsõ elõadás (szeptember 23-án)
a Lúdas Matyi lesz, melyet már ját-
szott a társulat. A felújított mesével

a bábszínház néhai igazgatójára,
a tavaly elhunyt Horváth Károly
zeneszerzõre emlékeznek, aki az
elõadás zenéjét is írta egykor.

Szeptember 24-én délelõtt a
babaszínházban a Piroskalandot
(rendezõ Kiss Erzsi), délután pe-
dig a Szemenszedett mesét (ren-
dezõ Bartal Kiss Rita) láthatják a
gyerekek.

Az évad folyamán színpadra
kerül többek között a Holle Anyó, a
Misi Mókus kalandjai és a
Mindentlátó királylány is. Szûcs
István elmondta: ugyan a bérletso-
rozatban eggyel kevesebb bemu-
tatót találhat a közönség, azonban
sokkal többször játsszák majd az
egyes darabokat. A tavalyi évben
ugyanis épp az volt a gond, hogy
alig tudták „kijátszani” az elõadá-
sokat, annyi volt az új bemutató.

Örömhír, hogy a tavasszal be-
nyújtott pályázatokon eddig 3,2 mil-
lió forintot nyertek. Ez a szám még
bõvülhet, hiszen a nyári projektek

elbírálására majd csak õsszel kerül
sor. A társulat nemrég tért haza Ja-
pánból, ahol sikeresen vendégsze-
repeltek a Hétalvó címû, bunraku
bábjátékkal. A következõ napokban
és hetekben pedig a szombathelyi
Savaria Karneválra, a kecskeméti
bábszínházi találkozóra és Ljublja-
nába is készülnek.

A Griffnek négy új (végzõs
egyetemista és friss diplomás)
tagja is lesz ettõl az évadtól: Dõry
Brigitta, Fekete Ágnes, Üveges
Anita és Tóth Mátyás személyé-
ben. 

A társulati ülésen részt vett
Vigh László országgyûlési képvi-
selõ és Balaicz Zoltán polgármes-
ter is. A képviselõ köszöntötte az
új tagokat, gratulált az idei mûsor-
füzethez és mûsortervhez, mert
mint fogalmazott: gyermekközpon-
tú évadot sikerült összeállítaniuk.
Arra kérte a bábszínház igazgató-
ját és mûvészeti vezetõjét, Bartal
Kiss Ritát, hogy a következõ hóna-
pokban próbáljanak meg a megye
minél több településére eljutni, hi-
szen fontos, hogy a vidéki gyere-
kek is megismerkedhessenek a
bábszínház és a mesejátszás cso-
dás világával.

– pánczélPetra –

A korláton poros lehet a cipõ, tá-
madhat rés a zokni és a nadrág kö-
zötti területen, felcsúszhat térd fölé
a szoknya. Korláton ülni intimitás.
Egyedül a fák alatt; gondolatokba
mélyedve. Vagy párban; finoman
összeér a kéz, elkap, ha hátraesnél.
Vagy csak úgy, haverságból; meg-
dumálni, hogy épp kivel, mi a szitu.

Korláton ülni fiatalság. Nemcsak
testben, lélekben. Tudja ezt Farkas
Ferenc szobrászmûvész is, aki ta-
nárként szépen kifigyelte a diákse-
reg korláton ücsörgésének forté-
lyait. (Hisz mint mondja, öröm nézni
nagyszünetekben a felszabadult
diákokat.) Eszegetés, kólázgatás,
kötetlen csevej, telefonnyomkodás,
esetlen vagy épp rámenõs udvar-
lás. A tapasztalatokat aztán egy
koncepcióvá sûrítette, majd megfor-
málta: egy lány és egy fiú a korlát-
nál. Az elõbbi ül, a másik támaszko-
dik, egyik lábát lazán feltámasztva
az alsó rúdra. Kezük véletlen – ép-
pen hogy csak – összeér. Elsõ ran-

di? Bimbózó viszony? Bármi lehet
(belõle).

A szobrász azt meséli, elõbb kis-
plasztika készült, majd jött egy
NKA-s pályázati lehetõség, s ezt
követõen fogalmazódott meg a köz-
téri szobor ötlete. Még 2015-ben ír-
tak ki ugyanis egy országos tendert,
megyeszékhelyeken megvalósítan-
dó köztéri alkotásokra, melyen Far-
kas Ferenc pályamûve sikeresen
szerepelt.

Így kerültek most a Fiatalok
(mert a szobor végül ezt az egysze-
rû, ám mégis kifejezõ címet kapta)
a Deák térre. S milyen különleges
is a korlát szimbolikus jelentése, hi-
szen míg funkcióját tekintve elvá-
laszt, véd, kizár, tilt valamit (és egy-
bõl a korlátozni igére asszociál az
ember), addig egy egyszerû moz-
dulat felülírhatja a szigorú jelentést.
Aki a korláton ül, határon ül; már
nem itt, még nem ott. Ezért is adhat
egyfajta szabadságérzést és elvo-
nulásra alkalmas teret ez a „senki
földje”.

A korlát viszont akár idõsíkokat

is összeköthet; és épp ezt teszik a
Fiatalok is. Térben a régi Deák te-
ret kötik össze a felújítottal; mert a
kompozíció a nemrég létesült ügy-
félforgalmi iroda épülete elé ke-
rült. A fiú az új házak felé, míg a
lány a bíróság épülete felé fordul.
Az alakok azonban a mai és az
egykoron élt fiatalok közötti folyto-
nosságot is kifejezik. Részben,
mert egy klasszicizáló zsánerszo-
borról van szó. Ezenkívül a fiú öl-
tözéke – fõleg cipõje és inge – kis-
sé a Pál utcai fiúk viseletét idézi.
Mintha csak a grundot hagyta vol-
na ott a srác a randi kedvéért. A
lány ruhája ezzel szemben telje-
sen up-to-date. 

Farkas Ferenc azt mondja, már
többen mondták neki ezt a kettõs-
séget, de nem direkt alkotta ilyenre
a figurák ruháját. Sokkal inkább a
mai öltözködést akarta megjeleníte-
ni, de végül nem bánja, hogy lett
egy ilyen múltat idézõ jelentése is a
fiúnak.

A Fiatalok amúgy kissé kiemel-
kednek a járda vonalából. Az alkotó
elárulta, hogy volt egy kis vita arról,
hogy teljesen a térkövek síkjába il-
leszkedjen-e a szobor, vagy kapjon
valamiféle alapozást. Végül az utca
lejtése miatt (süttõi márványból)

mégis készült egy – egyáltalán nem
tolakodó – talapzat. Jól kiemeli ez a
közel életnagyságú (170 centiméte-
res) alakok környezetét. A figurákat
a szobrász saját mûhelyében öntöt-
te bronzba. Ami nagy kihívás volt,
hiszen korábban csak egy-egy ki-
sebb mû öntését végezte el saját
otthonában a mûvész – ahogy
mondja, családi összefogással.

Egy apró hiányérzete lehet az
embernek: miért nem lehet a Fiata-
lok mellé a korlátra ülni. (Jó, oké, a
randevút nem illik megzavarni.) Az
alkotó azt meséli, volt róla szó – fõ-
leg mert az interaktivitás a köztéri
mûvek esetében amúgy is divatos
jelenség –, de a szobor tervezésé-
nél figyelni kellett a méretekre, hi-
szen a piachoz vezetõ útról van
szó. A meghosszabbított korláttal
nem szerettek volna közlekedési
zavart okozni. Farkas Ferenc
amúgy is biztos benne, hogy meg-
másszák, megölelik majd a figurá-
kat; akár egy-egy fotó kedvéért is.

És mivel az alakok ellentétes po-
zícióban vannak, a szobor környe-
zete és az egész Deák tér korlátla-
nul „körbefotózhatóvá” válik. Persze
a tér csak a háttér lesz, mert a fó-
kuszban ebbõl a nézõpontból a Fia-
talok állnak. 

5Kultúra

FIATALOK A KORLÁTON – VAGÁNYSÁG, SZABADSÁG
KORTALAN ÉS KORLÁTLAN ÜCSÖRGÉS A DEÁK TÉREN

Korláton ülni jó. Vagányság, szabadság. Egy kis lazulás a
spanokkal az órák közti szünetben, mielõtt újra vissza kell térni a
tanterem rendjéhez. Korláton ülni lázadás. A tanárok ellen, majd az
öltönyös-nyakkendõsök világa ellen. Az etikett és a protokoll ellen.

LÚDAS MATYI, HOLLE ANYÓ, MISI MÓKUS
ÉVADNYITÓ A GRIFF BÁBSZÍNHÁZBAN

Megkezdõdött az idei évad a Griff Bábszínházban. Augusztus
végétõl két új darabot is próbál a társulat, melynek tagjai között
négy új fiatal színészt is köszönthetnek majd a nézõk. A részle-
tekrõl Szûcs István igazgató számolt be az évadnyitó társulati
ülésen.

– pP –

Az igazgató elmondta: az õsz,
majd az azt követõ adventi idõ-
szak a klasszikus hangverseny-
bérlet koncertjeirõl, a Jazz-
Szerdákról, valamint újdonságként
az orgonaestekrõl szól majd. No-
vembertõl ugyanis – hosszú kiha-
gyás után – ismét lehet orgona-
koncertekre is bérletet váltani. Az
intézmény fontos feladatának tar-
totta, hogy e csodás hangszer ne
kihasználatlanul „heverjen” a zsi-
nagóga falai között.

A további programokkal kap-
csolatban úgy tájékoztatott: lesz-
nek képzõmûvészeti kiállítások is,
valamint szeptembertõl ismét lesz
Egerszegi Páholy, aminek házi-
asszonya továbbra is Karáth Anita

lesz. Az elsõ estre szeptember
20-án kerül sor, melynek vendége
Udvaros Dorottya lesz; a beszél-
getésen kívül a színmûvész le-
mezbemutató koncertjére is sor
kerül.

Az egyes programpontok rész-
leteit Majer Piroska ismertette. A
klasszikus hangversenybérlet elsõ
koncertjére szeptember 30-án ke-
rül sor; Szirtes Edina Mókus és a
Zalaegerszegi Szimfonikus Zene-
kar lép színpadra. A JazzSzerda
elsõ vendége Gájer Bálint lesz ok-
tóber 12-én, az orgonaest-sorozat
pedig november 12-én debütál a
zalaegerszegi születésû Mátyás
István koncertjével. A 2016/17-es
évad vendégei lesznek még töb-
bek között: Faschang László,
Xaver Varnus, Kozma Orsi, Malek

Andrea, Bíró Eszter és a Talamba
Ütõegyüttes is.

A zsinagóga már most készül
az adventi hetekre is. December
8-án Rákász Gergely különleges,
Illuminations címû mûsora érkezik
Zalaegerszegre. A koncert szinte
teljes sötétségben, ezer gyertya
fényénél zajlik majd. Ezenkívül
egy nagyszabású Szász Endre-
tárlat is nyílik a karácsony elõtti
hetekben.

Az intézmény bekapcsolódik az
1956-os emlékév eseményeibe is.
Tiszta lángok címmel zalai és a
megyébõl elszármazott képzõmû-
vészek körében hirdettek az októ-
beri eseményekhez kötõdõ pályá-
zatot. Közel hetven mûvészt szólí-
tottak meg. A mûvek beküldési ha-
tárideje október 10. A szakmai zsû-
ri – melynek elnöke a tervek szerint
Fekete György MMA-elnök lesz –
döntése után díjazásra is sor kerül,
a beérkezett alkotásokból pedig
október 21-én nyílik tárlat.

ORGONAESTEK ÉS SZÁSZ ENDRE-TÁRLAT
ÚJ ÉVAD A HANGVERSENYTEREMBEN

Újdonságokkal és hagyományos programokkal egyaránt ké-
szül az õszi szezonra a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem. A
részletekrõl sajtótájékoztatón számolt be Flaisz Gergõ intéz-
ményvezetõ és Majer Piroska csoportvezetõ.

Marosvásárhely és Zalaeger-
szeg közötti testvérvárosi kap-
csolat 20. évfordulója alkalmá-
ból Czirék Lajos festõmûvész
és Duha László fafaragó képzõ-
mûvész alkotásaiból Jubileum
címmel nyílt tárlat a Városi
Hangverseny- és
Kiállítóteremben.

– liv –

Gecse Péter alpolgármester
megnyitójában felidézte, hogy
1996 õszén Zalaegerszeg közgyû-
lése és Marosvásárhely tanácsa
úgy döntött, hogy a két város
együttmûködését hivatalossá teszi.
Mint fogalmazott, az immár húsz
évre visszanyúló kapcsolatot a ki-
váló együttmûködés jellemezte az
oktatás, a kultúra és a sport terüle-
tén, ami a nemzeti összetartozást
erõsítette. Marosvásárhely székely
kaput állított Zalaegerszegen, majd
a zalai megyeszékhely Wass Al-
bertnek emelt szobrot, emlékezte-
tett a korábbi történésekre. 

Cseh Gábor, a Marosvásár-
hely–Zalaegerszeg Baráti Kör
Egyesület elnöke elmondta: a test-

vérvárosi kapcsolat krónikájának
összeállításakor történelmi utazá-
son ment át, melyre jó érzés
visszaemlékezni. A tisztelet, sze-
retet, barátság és nemzeti össze-
tartozás érzése a jövõben is szo-

ros szálakkal fûzi egymáshoz a két
várost.

A köszöntõket követõen Nemes
László festõmûvész méltatta a két
marosvásárhelyi alkotó munkás-
ságát.

JUBILEUMI TÁRLAT
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS U. 58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT

NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁS HASZNOSÍTÁSÁRA.

A lakás megtekinthetõ az intézmény vezetõjével történõ elõzetes egyeztetés szerint.
A pályázat benyújtásának helye és határideje:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15. 2016. szeptember 23. (péntek) 

Pályázatot nyújthat be az alábbi feltételek együttes fennállása esetén az a személy vagy házaspár, aki:
a) legalább egy éve zalaegerszegi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, 
b) 60. életévét betöltötte, és saját jogú öregségi nyugdíjjal rendelkezik, vagy rokkantsági ellátásban

részesül,
c) önmaga ellátására képes, de kora és egészségi állapota miatt segítségre szorul, és a családi

gondozást nélkülözi,
d) közösségi együttélésre háziorvosa szerint alkalmas,
e) a lakásbérleti szerzõdés megkötésekor nem rendelkezik önkormányzati lakásra vonatkozó hatá-

rozatlan vagy határozott idejû bérleti jogviszonnyal,
f) a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettséget vállalja.

A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a

„NYUGDÍJASHÁZ” jelige feltüntetésével kell benyújtani. 
(A pályázati formanyomtatvány továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a
Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról
letölthetõ.)

– A pályázó elhelyezése érdekében adományt ajánl fel. (Az induló összeg 2 millió Ft. A pályázati eljárás
lebonyolítása során a licitküszöb összege 100 ezer Ft.)

A pályázathoz csatolni kell:
– a háziorvos szakvéleményét, miszerint a pályázó önellátásra és közösségi együttélésre alkalmas,
– igazolást az öregségi nyugdíjról vagy rokkantsági ellátásról.

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási
határidõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2016. október 3.).

Bérlõkijelölés: 
A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság azt a pályázót jelöli ki bérlõnek, aki 

– a pályázati feltételeknek megfelel, és
– aki a nyilvánosan megtartott licitálásos pályázati tárgyaláson a legmagasabb összegû adományt

ajánlotta fel.

Licitálni kizárólag az a pályázó jogosult, aki a pályázati feltételeknek megfelel!

Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon
az 502-139, illetve az 502-140 számon.

A versenytárgyalás, egyúttal az ajánlatok felbontásának helye és ideje:
Zalaegerszeg Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya, 
(Ady Endre u. 15.) földszint 4. ajtó (ügyfélszolgálati iroda)
2016. SZEPTEMBER 26. (HÉTFÕ) 14.00 ÓRA.

A versenytárgyalásra az ajánlattevõket külön értesítés nélkül ezennel meghívjuk.

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

Kossuth Lajos u. 58–60.

II/32. 34 1
elõszoba, konyha, kamraszekrény
fürdõszoba–WC

össz-
komfort

202  6.868 

III/52. 34 1 
elõszoba, konyha, kamraszekrény
fürdõszoba–WC

össz-
komfort

202  6.868 

A KUTYÁK KÖTELEZÕ 2016. ÉVI VESZETTSÉG ELLENI, ÖSSZEVEZETÉSES VÉDÕOLTÁSÁT

ZALAEGERSZEG KÜLTERÜLETEIN AZ ALÁBBI HELYSZÍNEKEN ÉS IDÕPONTOKBAN VÉGZIK:

ANDRÁSHIDA 2016. 09. 13. 7.30– 8.30 óra

(helyszín: Novák Mihály utcai parkoló a sportpálya mellett) 

BAZITA (templom melletti presszó) 2016. 10. 01. 8.00– 9.00 óra

BECSALI (Csáfordi forduló) 2016. 10. 01. 9.30–10.00 óra

EBERGÉNY (orvosi rendelõnél) 2016. 10. 01. 11.00–12.00 óra

NESZELE (Gébárti és Jedlik út keresztez.) 2016. 09. 25. 9.30–10.30 óra

PÓZVA (buszforduló Akácfa utca) 2016. 09. 25. 8.00– 9.00 óra

SÁGOD (orvosi rendelõnél) 2016. 09. 25. 11.00–12.00 óra

ZALABESENYÕ 2016. 09. 17. 9.00–10.30 óra

Kérjük a tulajdonosokat, hogy az oltási könyveket szíveskedjenek magukkal hozni.
A kutyák veszettség elleni védõoltása a 164/2008. (XII. 20. FVM-rendelet alapján) kötelezõ.
2013. január 1-tõl a 4 hónaposnál idõsebb kutya csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ez

a feltétele a veszettség elleni védõoltásnak (115/2012. (VI. 11.) korm.rendelet). A rendeletek be nem tar-
tása szabálysértési eljárást von maga után.

ZALAEGERSZEG VÁROSBAN A KÖVETKEZÕ

MAGÁNÁLLATORVOSI RENDELÕKBEN VÉGZIK

A VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZÕ VÉDÕOLTÁST

Botfai Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Botfa út 91.
Tel.: 06-30/994-2507
Kertvárosi Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Átalszegett út 1.
Tel.: 06-30/939-1006
Vadóc Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Iskola köz 6–8.
Tel.: 06-20/519-6154
Állatszerviz Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Árpád út 6.
Tel.: 06-30/508-5956
Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Kelemen I. út 2.
Tel.: 06-30/422-6162

Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Bóbita út 1.
Tel.: 06-30/255-1580

Kérjük a tulajdonosokat, hogy az oltási könyveket szíveskedje-
nek magukkal hozni. A kutyák veszettség elleni védõoltása a
164/2008. (XII. 20. FVM-rendelet alapján) kötelezõ. 2013. január 1-
tõl a 4 hónaposnál idõsebb kutya csak transzponderrel (chip ) meg-
jelölve tartható, ez  a feltétele a veszettség elleni védõoltásnak
(115/2012. (VI. 11.) korm.rendelet). A rendeletek be nem tartása
szabálysértési eljárást von maga után.

HELYI TERMELÕI ÉS KÉZMÛVESPIAC

ZALAEGERSZEGEN

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemze-
ti Agrárkamara Zala Megyei Szervezete helyi termelõi és kézmû-
vespiacot szervez Zalaegerszegen minden hónap második csütör-
tökén 14.00 és 18.00 óra között.

HELYI TERMELÕI PIAC 
2016. SZEPTEMBER 8. (CSÜTÖRTÖK) 14.00–18.00

ZALAEGERSZEG, PIAC TÉR

– bemutatókkal
– kóstoltatással

Ha szeretne helyi õstermelõktõl, kistermelõktõl saját gazdaság-
ból származó alapanyagokból elõállított MINÕSÉGI, egészséges,
feldolgozott élelmiszeripari termékeket, valamint helyi, népi jellegû
kézmûvestermékeket vásárolni, akkor várjuk a Zalaegerszegi Helyi
Termelõi Piacon!!! 

– Szörpök, lekvárok, savanyúságok, pesto, mézek, egyéb mé-
hészeti készítmények, növényi olajok, tökmagolaj, tejtermékek,
sajtok, kecskesajtok, joghurtok, túrók, füstölt húsáru, aszalt gyü-
mölcsök, gyógynövények, fûszernövények, tojás... 

ÜVEGGYÛJTÕ
EDÉNY

IGÉNYELHETÕ
Tájékoztatjuk Önöket,

hogy az Országos Környe-
zetvédelmi és Természetvé-
delmi Fõfelügyelõség által
meghirdetett Fejlesztési pá-
lyázatnak köszönhetõen
több mint 1000 üveg csoma-
golási hulladék gyûjtésre al-
kalmas edényzettel bõvült a
Zalai Közszolgáltató Non-
profit Kft. eszközállománya.

Ennek eredményeképp a
zalaegerszegi, családi házban
élõ ügyfeleink számára szinte
mindenhol elérhetõvé vált ház-
hoz menõ öblösüveggyûjtés. A
szolgáltatás részeként ingatla-
nonként 1 db 120 literes gyûjtõ-
edény igényelhetõ azokon a te-
rületeken, ahol a zöldhulladék-
gyûjtés is megoldott: amennyi-
ben infrastrukturális, illetve
földrajzi okok miatt csak kismé-
retû gyûjtõjármûvel lehet az
adott ingatlant megközelíteni,
abban az esetben a gyûjtés
nem kivitelezhetõ (ez jellem-
zõen, de nem kizárólagosan a
zártkerti ingatlanokra vonatko-
zik).

A gyûjtõedény a Zalai Köz-
szolgáltató Nonprofit Kft. és a
Zala-Depo Kft. elérhetõségei-
nek valamelyikén igényelhetõ.

FOGADÓÓRA-
VÁLTOZÁS

TOLVAJ MÁRTA, Zalaeger-
szeg megyei jogú város alpol-
gármestere szeptember 13.
(kedd) helyett szeptember
12-én (hétfõn) 14 és 17 óra kö-
zött tartja következõ fogadó-
óráját a Városházán, az I.
emeleti irodájában. Elõzetes
bejelentkezés: 92/502-105.

MEGÉRTÉSÜKET
KÖSZÖNJÜK!

FOGADÓÓRA–
VÁLTOZÁS

BALI ZOLTÁN önkor-
mányzati képviselõ szeptem-
ber 5. helyett szeptember
12-én 18 és 20 óra között tart-
ja következõ fogadóóráját a
FIDESZ-irodán.TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a 2016. II. félévi gépjármûadó, 2016. II. félévi építmény-
adó, 2016. II. félévi magánszemélyek kommunális adója és a 2016. II. félévi helyi iparûzésiadó-
elõleg 2016. szeptember 15-ig fizethetõ be késedelmipótlék-mentesen.

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy késedelmes fizetés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni, mely-
nek mértéke minden megkezdett nap után a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat két-
szeresének 365-öd része.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Adóosztálya 

SZEPTEMBER 15. 
OKTÓBER 20. 

NOVEMBER 17.
MINDEN HÓNAP HARMADIK CSÜTÖRTÖKÉN

14.00–18.00 ÓRA KÖZÖTT

TERMELÕI VÁSÁR
Õsztõl új helyszínen, Zalaegerszeg belvárosának

szívében, az Art Mozi aulájában várják a helyi termelõk
és kézmûvesek mindazokat, akik egészséges,
tartósítószer-mentes élelmiszert és egyedi, kézzel
készített díszeket, ékszereket, ajándéktárgyakat
szeretnének vásárolni.

ÉS HOGY MI A KÍNÁLAT?
• Házi mézek • szörpök • lekvárok • sajtok, tejtermékek

•  húskészítmények • gyógy- és fûszernövények •
teák… és minden, mi szem-szájnak ingere!

A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK OTTHONA

FELVÉTELT HIRDET 
2 fõ részére határozatlan idõre 

GONDOZÓ, ILLETVE ÁPOLÓ MUNKAKÖRBE.
Pályázati feltételek: 
– OKJ-s szociális (szak)gondozó, ápoló képesítés az 1/2000.

SZCSM. rendelet 3. sz. melléklete szerint, 
– büntetlen elõélet. 

Feladat: ápolási, gondozási feladatok ellátása.

A jelentkezéshez csatolandó: szakmai önéletrajz; végzettséget
igazoló okiratok másolata.

Bérezés: KJT. alapján.

Az állásról bõvebb információ kérhetõ Bálintné Szalai Anikótól a
92/317-683 telefonszámon vagy személyesen az intézményben. 

Pályázat beadási helye és határideje: 
Zalaegerszegi Gondozási Központ Idõsek Otthona
(Zalaegerszeg, Gasparich u. 3.), 
E-mail: idosekotthona@gkzalaegerszeg.hu
2016. szeptember 15.

KOLLÉGIUMI
NÕI NEVELÕTANÁRI

ÁLLÁST HIRDET
a Mindszenty-iskola

rész- vagy teljes munkaidõben
középiskolai tanári

végzettséggel.

Részletekrõl érdeklõdni a kollé-
gium vezetõjénél lehet a 30/841-
1854 telefonszámon vagy a mind-
szenty.zeg@ enternet.hu címen.

FOGADÓÓRA

MÁS IDÕPONTBAN
Tájékoztatjuk az érintett

zalaegerszegi lakókat, hogy
OROSZ FERENCNÉ a szep-
temberi fogadóóráját a szoká-
sostól eltérõen 2016. szep-
tember 13-án (kedden)
17.00–18.00 óra között tartja. 



A verseny egyik színfoltja volt a
18 éves Csóti Jusztina (edzõje
Csikós József), aki a 100 m-es sík-
futás döntõjében 11,80 mp-es rajt-

cél gyõzelmet aratott. A 200 m-es
síkfutásban pedig nagy hajrával,
24,40 mp-es idõeredménnyel
gyõzte le ellenfeleit.

Szûcs Valdó 110 m gáton 14,27
mp-es teljesítménnyel hozta a pa-
pírformát, a Zalaszám ZAC részé-
re pedig az ezüstérmet.

Veiland Violetta 1 cm-rel csú-
szott le a dobogós helyezésrõl
súlylökésben (13,57 m). A még
csak 17 éves Takács Dóra 43,75
m-es egyéni csúccsal 5. lett disz-
koszvetésben, Ferenczi Melinda
200 m-en 25,26 mp-es idõvel 6.,
Hári Anna 100 m gáton 15,94 mp-
cel 7., Ott Benjámin pedig az 1500
m-es síkfutásban  4:13,19 perces
teljesítménnyel hetedikként ért
célba.

7Sport

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
Bátonyterenyei TK–ZTE ZÁÉV 0:8 (2999-3582)

Szuperligás nõi tekemérkõzés, Bátonyterenye.

ZTK FMVas–Szegvári TSE 8:0 (3451-3181)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

Tarr Andráshida SC–Kaposvári Rákóczi FC
1-2 (0-2)

NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

A ZTE-nél legnagyobb válto-
zás, hogy már törzsgárdatagnak
számító Kostorják Zsolt edzõ a fel-
készülés hajrájában Mosonma-
gyaróvárra távozott kapusedzõ-
nek. Helyét Jandovics Jenõ foglal-
ta el, aki Lendvai Miklós idején pá-
lyaedzõje volt a ZTE férficsapatá-
nak. 

– A nõi labdarúgásban nem
voltam képben – hangoztatta
Jandovics Jenõ. – Amikor felkért a
ZTE vezetése, pár nap gondolko-
dási idõt kértem. Papp Csengé-
nek, aki elkerült tõlünk a Fradiba,
edzõje voltam, amikor beszállt az
általam edzett fiúk közé a ZTE
utánpótláscsapatában, ez adta
meg számomra a végsõ lökést.
Úgy véltem, lehet itt is eredményt
elérni, így végül igent mondtam. 

– Nem okozott törést a csa-
patnál, hogy Kostorják Zsolt
gyorsan távozott? 

– Nem hinném. Bár még sokat
nem edzettünk együtt, gyorsan
megtaláltuk a közös hangot. Baj-
nokság közben kell igazán megis-
mernünk egymást. Egy jó szelle-
mû, egymásért küzdeni tudó csa-
pat kialakítását tervezem. Az erõ-
viszonyokat az MLSZ döntése

után nem ismerjük, konkrét célt
nem tûztünk a csapat elé.

– A játékosnevelést a nõi vo-
nalon is díjazza a szövetség... 

– A klub vezetése szeretné,
hogy a lehetõ legtöbb 18 éves, sa-
ját nevelésû játékos szerepeljen a
felnõttcsapatban. Minél több játé-
kos számára jelentsen perspektí-
vát az elsõ csapat. Sajnos keve-
sen vagyunk, igazolással is pró-

báljuk növelni a létszámot. Két új
szerzeményünk már van, Tolnay
Fanni Barcsról, Császár Flóra a

Viktória Szombathelytõl került
hozzánk. Úgy kell bajnokság
közben csapatot építenem, hogy
ezalatt sikeresek legyünk. Nem
lesz egyszerû feladat, de bízom
benne, hogy sikerül. Ha jönnek a
gyõzelmek, nem lesz baj, a sike-
rek ugyanis összekovácsolják a
csapatot.

– Változik a csapat hadrend-
je. Elõdjénél a háromvédõs já-
ték szerepelt négy középpályás-
sal, három támadóval...

– Nálam a védelem stabilitása
a legfontosabb. Négy védõvel, há-

rom középpályással, illetve három
csatárral állunk fel a mérkõzé-
sekre.

GYORSAN MEGTALÁLTÁK A KÖZÖS HANGOT
ÚJ EDZÕ A ZTE FC NÕI LABDARÚGÓCSAPATÁNÁL

Megkezdõdött a bajnokság a nõi labdarúgás második vonalá-
ban is. Az MLSZ a nevezett csapatokat egy csoportba sorolta,
akárcsak a férfiaknál.

Dr. Gyimesi Endre, a klub tár-
sadalmi elnöke elmondta, szép
szezon után vannak, reméli még
szebb következik a tavalyinál.
Megköszönte a sajtó munkáját, a
híradások beszámoltak a csapat
jó teljesítményérõl. A Zalakerámia
ZTE az egyik legnézettebb kosár-
csapat lett, ami örvendetes tény,
nagyban növekedett a szurkolók
száma a zalaiak mérkõzésein. Az
önkormányzat tulajdonoshoz
mérten támogatja a csapatot. A
másik pillér a Zalakerámia Zrt. is
nagyban hozzájárult a biztos
anyagi háttérhez. A névadó
szponzori megállapodás már több
mint tízéves múltra tekint vissza.
Az építõipari részvénytársaság
jóban-rosszban a csapat mögött
volt. 

Balaicz Zoltán polgármester
köszönetet mondott a Zalakerámia
vezetésének, hogy a nehéz idõ-
szakokban sem hátrált ki a csapat
mögül. Örvendetes, hogy egy si-

keres cég visszaad nyereségébõl
a közösség számára. 

Dr. Jaramani Rafik, a Zalake-
rámia elnök-vezérigazgatója el-
mondta, hogy sokat kaptak Zalától.
A Zalakerámia névvel várt ismertté a
cég, és ehhez nagyban hozzájárult
a férfi kosárlabdacsapat is. A tavalyi

eredmények biztatóak, amikre lehet
alapozni. A Zalakerámia Zrt.-nél is
fejlesztés történik. Bizakodását fe-
jezte ki, hogy olyan lesz a gazdasá-

gi környezet, hogy a szponzoráció
még hosszú ideig fennmarad.

Stárics Kornél, a Zalakerámia
ZTE KK ügyvezetõje megköszönte
a város és a névadó szponzor tá-
mogatását. Ígéretet tett, hogy idén
is igyekeznek megfelelni az elvá-
rásoknak.

JÓBAN-ROSSZBAN KITARTOTTAK
ÚJABB EGY ÉVRE SZPONZOR A ZALAKERÁMIA ZRT.

A városházán jelentették be, hogy a Zalakerámia Zrt. a ZTE fér-
fi kosárlabdacsapatának névadó szponzora újabb egy évre meg-
hosszabbította szerzõdését. 

Mint Neubauer Tibor, a Zala-
egerszeg Jégsportjáért Alapítvány
alapítója elmondta, az öltözõkben
teljes átalakítást végeztek. A padló,
a vízvezeték, a fûtéstestek, az ajtók
és az elektromos hálózat cseréjén
túl 84 darab új öltözõszekrény szol-
gálja a hokisok kényelmét.

Az öltözõk felújítása mellett el-
kezdõdött hûtõrendszer rekonst-
rukciója is. A régi ammóniás rend-
szerû, 12 éve szolgálatban lévõ
gépházat új, modern technológiájú
rendszer váltotta fel. Az öltözõ át-
alakítása 28 millió forintból, a hûtõ-
rendszer rekonstrukciója pedig 35
millió forintos TAO-pályázatból va-
lósulhatott meg a Magyar Jégko-
rong Szövetség támogatásával.

Ezt követõen Neubauer Tibor
bejelentette, hogy az idei szezon-
tól az U–20 (junior)csapatok ma-
gyar bajnokságában újoncként
részt vevõ Zalai Titánok szeptem-
ber 14-én elsõ ízben lép pályára,
mégpedig a Vasas-Continental el-

len, ami újabb fontos mérföldkõ a
megyeszékhelyi jégkorongsport
életében. 

Balaicz Zoltán polgármester
egy tízéves álom megvalósulásá-
nak kezdeteként jellemezte kö-
szöntõjében az U–20-as csapat
létrejöttét. Kiemelte, hogy az el-

múlt idõszakban olyan fejleszté-
sek valósultak meg, ami alkalmas-
sá teszi a létesítményt a profi ligá-

ban való szereplésre. Amit a jég-
csarnok építésekor megálmodtak,
az most kezd valósággá válni.

Az ünnepélyes szalagátvágást
követõen a jégen köszöntötték a
csapat tagjait, akik közül 12-en ha-
zai nevelésûek és hatan jöttek
máshonnan. 

ÚJABB FELÚJÍTÁS AZ EGERSZEGI JÉGCSARNOKBAN
A JUNIOROK A MAGYAR BAJNOKSÁGBAN

A zalaegerszegi jégcsarnokban ünnepélyes keretek között
avatták fel a megújult öltõzõket és a pálya hûtõgéprendszerét. 

– A Fejér megyei Csóron ismer-
kedtem meg a tekével – emléke-
zett a kezdetre Hegedüs Anita. –
2002-ben megépült a tekepálya,
két évvel késõbb testnevelésóra
keretében ismerkedtem meg a
sportág alapjaival. Tehetségesnek
tartottak, jöttek az edzések, a diák-
olimpiai szereplés, majd a jó ered-
mények, így megragadtam a teké-
nél.

– Eddigi csapatai?
– Székesfehérváron a helyi

Köfém együttesében játszottam öt
évet. Sajnos megszûnt a nõi csa-
pat, utána játszottam egy évet
Gyõrben, s hároméves osztrák lé-
gióskodás után igazoltam – a nyá-
ron – a ZTE ZÁÉV-hez. 

– Eddigi eredményei egyéni
és csapatszinten?

– Csapatszinten Fehérváron if-
júságiként szereztem egy második
helyet. Egyéniben nyertem U–18-as
világkupát, ahol csapatban bronz-
érmet szereztem. Az U–23-ban pá-
rosban bronzérmet nyertem, a leg-
utóbbi vb-n pedig az U–23-as csa-
pattal nyertem aranyérmet.

– Ismerte a ZTE ZÁÉV együt-

tesét, vagy kellett egy kis idõ az
összecsiszolódáshoz?

– Ellenfélként a pályáról már is-
mertem a lányokat. A ZTE ZÁÉV
egy zárt közösséget alkot. Sok éve
együtt vannak, egy nagy családra
hasonlítanak. Közéjük kerülve el-
mondhatom, mindenki kedves
volt, nem okozott gondot a beil-
leszkedésem.

– Mit vár az új szezontól, ön-
magától és új csapatától? 

– Évek óta a második helyen
végez a ZTE ZÁÉV, nagyon re-
ménykedem, hogy idén sikerül
bajnoki címet szereznünk. Jó tel-
jesítmény és szerencse is kell
hozzá. Erõs az együttes játékos-
kerete. Igaz, kiesett Csurgai Ani-
ta, aki kisbabát vár. Megpróbá-
lom õt pótolni, nem lesz könnyû
feladat. Szeretnék a csapat erõs-
ségévé válni, stabil eredménye-
ket elérni, ne legyen hullámzó a
teljesítményem. Remélem, el-
képzeléseimet sikerül valóra vál-
tanom. A bajnoki mérkõzéseken
szeretnék minél több csapatpon-
tot szerezni. Még ifjúsági korú va-
gyok, tavaly az Egerszegen meg-
rendezet ifi egyéni ob-n mindhá-
rom versenyszámban nyertem.
Jó lenne a címvédés. A felnõttek-
nél pedig szeretnék eljutni az or-
szágos döntõig, a többit meglát-
juk.

– Egerszegen folytatja tanul-
mányait. Csak ebbenn az idõ-
szakban lesz a ZTE ZÁÉV játé-
kosa, vagy hosszabb távra ter-
vez?

– A tanulmányaim alatt bizto-
san a ZTE ZÁÉV játékosa leszek,
de ha jól érzem magam a klubban,
akkor az is elképzelhetõ, hogy
hosszabb távon maradok.

A CSAPAT ERÕSSÉGE AKAR LENNI
AUSZTRIÁBÓL A ZTE ZÁÉV-BE

Hosszú idõ után igazolt meghatározó tudású játékost  a ZTE
ZÁÉV szuperligás nõi tekecsapata. Hegedüs Anita Ausztriából
hazatérve választotta az egerszegieket.

Fotók: Pente Valéria

CSÓTI JUSZTINA VOLT A LEGGYORSABB
EGERSZEGI SIKEREK A MAGYAR SZUPER LIGA DÖNTÕJÉBEN

A Budapesten megrendezett Magyar Szuper Liga döntõjében
az egész éves teljesítmény alapján a Zalaszám ZAC atlétái nyolc
versenyszámban is ott lehettek.

– A nyugati elõdöntõbõl bravúr
ezüstéremmel került tovább csa-
patunk, melyet a Haladás atlétái-
val alkotunk, s komolyan készü-
lünk a döntõre, illetve a tavalyi he-
tedik hely megõrzésére – tájékoz-
tatott Kámán Ferenc, a Zalaszám
ZAC vezetõ edzõje. – Csapatunk
egyik ásza, Szûcs Valdó az elõ-
döntõben gyõzött a gát mellett 200
m-en is, most 100 m-en indul a fõ
versenyszáma mellett és termé-
szetesen a váltóban, amely a tava-
lyi bajnokcsapatból áll össze. A

többiek Baki B.–Balogh P.–Köcse
R. 100 és 200 m-t fognak futni. A
lányoknál visszatér a csapatba a
tavalyi legjobb pontszerzõ Horváth
Lotti 100 m – hármasugrás és a
két váltó. Taktikai okokból Csóti
Jusztina hármast fog ugrani a vál-
tó helyett, és Ferenczi M. a két vál-
tó mellett a 200 m-t választotta. A
két dobólány duplázni fog súlylö-
késben és diszkoszvetésben.
Több fiatal versenyzõnk mellett a
rutinos Takácsné Bondor Krisztina
gyaloglásban fogja szállítani a

pontokat. Sajnos, a Haladás két
legtöbb pontot szerzett versenyzõ-
je sérült, velük dobogós álmaink is
lehetnének. A felnõttekkel egy-
szerre rendezik a serdülõ csapat-
bajnokságot is, ahol 20-fõs Za-
laszám ZAC-küldöttség képviseli
klubunkat.

Következõ szombat–vasárnap
az összetett bajnokságok ideje, ahol
a Zalaszám ZAC újonc versenyzõi-
nek egy csoportja vesz részt.

Szeptember 24-én zalaegersze-
gi versenyre invitálják a környék
újonc, serdülõ, ifjúsági, junior és
felnõtt versenyzõit, a K§B Maurers
Kupára.

SÛRÛ AZ ATLÉTÁK VERSENYPROGRAMJA
A Szuper Liga pénzdíjas versenysorozat döntõjét követõen ke-

rül sor Székesfehérváron az atlétikai csapatbajnokság döntõjére.



8 Hirdetés

KARATE
„JAPÁN ÚT” HARCMÛVÉSZETI

EGYESÜLET (J.K.A.) SHOTOKAN ZALAEGERSZEG.
A karate-do nem versenysport, hanem a japán harcmûvészetek

egyik útja és a japán nemzeti kultúra 
megismerésének egyik transzfereszköze.

Értesítjük a KARATE-DO útjára lépõket, közösségünkhoz csat-
lakozni szándékozókat: 8 éves életkortól, FELSÕ KORHATÁR
NÉLKÜL! Jelentkezés az edzéseken. Az elsõ edzéstõl
számított 30! nap próbaidõ (mindennapos edzés mellett ez 30
edzést jelent). Abban az esetben ingyenes, ha a jelentkezõ a
próbaidõ alatt távozik. Taglétszámunk tartósan 70–80 fõ. A hét
minden napján tartunk edzést. A csoportok átjárhatók és vá-
laszthatók is. A próbaidõt követõ, megfontolt regisztráció után
az edzésrend egész évben folyamatos, tervezett és kiszámít-
ható! Nyári szünetben is heti 3–4 edzés dojo-ban.

HÉTFÕ: 18.00– Petõfi Ált. Isk. (szeptember 5. hétfõtõl)

KEDD: 18.00–21.00 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

SZERDA 19.00–20.30 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

CSÜTÖRTÖK: 18.00–21.00 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

PÉNTEK: 18.00–19.30 Landorhegyi Ált. Isk. (szeptember 2. péntektõl)

SZOMBAT: 9.30–11.00 Pacsa, Általános Iskola

Vasárnap: 16.00–19.00 Zala-Art Székház Békeligeti u.
(DOJO-PLUSSSZ – kulbtagoknak)

www.jkahungary.hu • eszelcse@gmail.com • Tel.: 20/456-2318

Szabó László Csaba

Asztali számítógépek,

laptopok, monitorok

javítását vállalom

SZOMBATON ÉS

VASÁRNAP IS!

TELEFON:
06-30/247-0700


