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A körárkoktól a kõfalakig címû
tárlat az elmúlt tíz esztendõ Zala
megyei régészeti ásatásainak leg-
érdekesebb vagy legjellemzõbb
leletanyagait tárja a látogató elé.
Tíz év, húsz helyszín; a neolit kör-

árkoktól kezdve egészen a török
korig. A most bemutatott leletek
többek között az M7-es autópálya
nyomvonalán lezajlott megelõzõ
feltárások egy részének kincsei-
bõl, valamint a sormási, keszthe-
lyi, fenékpusztai, zalalövõi, alsó-
nemesapáti ásatások anyagából

állnak össze. A látogatók azonban
a zalaegerszegi vár történetével is
megismerkedhetnek: a bíróság il-
letve a piac környékén lezajlott
ásatások tükrében.

A kiállítás – melyet Straub Pé-
ter, a Göcseji Múzeum osztályve-
zetõ régésze rendezett – nemcsak
a hagyományos módon, vitrinekbe
rendezve mutatja be a látogatók-
nak a szépszámú anyagot, hanem
enteriõrök, tárgymásolatok, ma-
kettek és 3D-s rekonstrukciók is
megjelenítik az egyes korszako-
kat.

A tárlatnyitón köszöntõt mon-
dott Kaján Imre, a Göcseji Mú-
zeum vezetõje, valamint Balaicz
Zoltán polgármester. Elhangzott:
ez a kiállítás az utolsó nagy bemu-
tatója az intézménynek, hiszen ko-
moly átalakítás elõtt állnak. A Mo-
dern Városok program keretén be-
lül létesülõ Mindszenty-központtal
együtt ugyanis a múzeum épülete
is megújul.

(Folytatás az 5. oldalon.)

– V. Zs. –

Az ügyfélkapcsolatok terén el-
ért eredményekrõl dr. Sorok Nor-
bert, a Zalaegerszegi Törvényszék
elnöke sajtótájékoztató keretében
számolt be, majd sor került a felújí-
tott mediációs szoba avatására.

A törvényszék elnöke beszá-
molt az EKOP-fejlesztések ered-
ményeként megvalósult online, a
nap 24 órájában elérhetõ panasz-
benyújtási lehetõségrõl, illetve az
elektronikus tájékoztatási és a fi-
gyelmeztetõ rendszerekrõl. Min-
den zalai bíróság ügyfélterébe tá-
jékoztató laptévék kerültek, melye-
ken bíróságtörténeti, szervezeti is-
meretek, tájékoztató anyagok fut-
nak. Azért, hogy az ügyfelek véle-
ménye megismerhetõ legyen, a bí-
róságokon véleményládákat he-
lyeztek ki.  Ezekbe nem panaszo-
kat várnak, hangsúlyozta dr. Sorok

Norbert, hanem a bíróságokról ki-
alakult véleményeket. A mediációs
szoba kialakításával kapcsolatban
elmondta: újabb mérföldkõhöz ér-
keztek a bíróság és az ügyfél kap-
csolatában.

Dr. Vándor Virág, a bírósági
közvetítés koordinátoraként a
mediációról tájékoztatta a sajtó
képviselõit. Mint fogalmazott, in-
gyenesség, gyorsaság, rugalmas-

ság és önkéntesség jellemzi a bí-
rósági közvetítést, vagy más né-
ven mediációt. Ez egy olyan ha-
gyományos, a peres eljárásoktól
eltérõ vitarendezõ folyamat, mely-
nek célja, hogy az érdekelt felek
kölcsönös megegyezés alapján –
a jogvitában nem érintett, semle-
ges személy (mediátor) közremû-
ködésével – rendezzék jogvitáju-
kat. A bírósági közvetítõi eljárás
igénybevételének feltétele a peres
vagy peren kívüli eljárás megindí-
tása, keresetlevél benyújtása.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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A helyi érték

PER HELYETT PÁRBESZÉD
A BÍRÓSÁGI KÖZVETÍTÕ SEGÍTSÉGET NYÚJT
A szolgáltató bíróságért  program célkitûzései között szerepelt

a bíróságok iránti bizalom erõsítése, az ügyfél-elégedettség és az
ítélkezés hatékonyságának növelése.

SZARVASÁLDOZAT ÉS NEOLIT KORI MAKETTEK
RÉGÉSZETI TÁRLAT A GÖCSEJI MÚZEUMBAN
Hogy nézhetett ki egy neolit korabeli hosszúház, mit lehet tud-

ni a szarvasáldozatot rejtõ gödrökrõl, és miért pénzérmével a
szájában temettek el egy gyermeket a kora Árpád-korban? Szá-
mos hasonló izgalmas kérdésre kaphatunk választ a Göcseji Mú-
zeum legújabb idõszaki kiállításán, mely több mint hét évezred
régészeti leleteibõl válogat.
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Tóth István marketing- és érté-
kesítési igazgató kiemelte, fontos
számukra a jövõ generációjának
egészsége, melynek megõrzésé-
ben jó szolgálatot tehet a termál-
víz gyógyító, rekreációs ereje. A
társadalmi felelõsségvállalás je-
gyében két kedvezményes lehetõ-
séget is kínálnak a helyi fiatalok-
nak. Ezek egyike a sportjegy,
amellyel a 18 év alatti aktív spor-
tolókat támogatják. A kedvez-
ményt tagsági igazolványuk fel-
mutatásával tudják igénybe venni,
kizárólag elõzetes bejelentkezés-
sel és csoportos (minimum 10 fõ)
belépéssel, valamint egy felnõtt
kíséretében. A fiatalok az 1600 fo-
rint helyett mindössze 500 forin-
tért válthatnak jegyet négyórás
idõtartamra a Zalaegerszegi Ter-
málfürdõbe.   

Térítésmentesen léphetnek be
azok a 14 év alatti gyerekek, akik

5-ös jegyet kapnak az iskolában,
és ezt ellenõrzõjükkel igazolják.
Ezt csak felnõtt kísérõvel tehetik
meg, akire viszont nem vonatkozik
a kedvezmény. A családbarát ak-
cióval buzdítani szeretnék a gye-

rekeket a jobb eredmények eléré-
sére.  

Tóth István továbbá elmondta,
a helyi szállásadókkal való együtt-
mûködés keretében éves kedvez-

ményt biztosítanak, mellyel segíte-
ni kívánják a város idegenforgalmi
vonzerejének, valamint az itt töltött

vendégéjszakák számának növe-
kedését.

Balaicz Zoltán polgármester
megerõsítette, hogy a helyi szál-
lásadók segítése az önkormány-
zat érdeke is. A vállalkozókkal
való együttmûködés ugyanis fon-
tos záloga az új turisztikai kon-
cepcióban meghatározott elkép-
zelések megvalósításának. Mint
mondta, örömmel fogadják a ter-
málfürdõ kezdeményezését,
amivel a gyerekeket eredménye-
sebb tanulásra, a fiatal sportoló-
kat pedig aktív pihenésre ösztön-
zik. 

Tolvaj Márta alpolgármester el-
mondta, hogy az új turisztikai kon-
cepció operatív tervekre való át-
dolgozását már januárban elkezd-
ték. Ennek keretében 15 bakan-
csos, 15 kerékpáros túraútvonalat
létesítettek a várost illetve a város
környékét érintve. Ezeket hamaro-
san táblákkal, padokkal látják el,
hogy már májustól igénybe vehes-
sék a turisták és a városlakók.
Hiánypótló újdonságként a beve-
zetõ utakra barna színû táblákat
helyeznek ki hamarosan, melyek
Zalaegerszeg turisztikai látnivalói-
ra, létesítményeire hívják fel a fi-
gyelmet.

A jelenlévõ sportegyesületek
vezetõinek nevében Szakály Ist-
ván, a Zalaszám-ZAC igazgatója
mondott köszönetet.

2 Közélet
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A Csácsbozsoki Településrészi Önkormányzat, a
Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház, a Csácsbozsoki Évgyûrûk Nyug-
díjasklub és az Izsák Imre Általános Iskola szeretettel meghívja
Önt és kedves családját a Csácsi Tavasz programjaira.

ÁPRILIS 21. – csütörtök
17.00 Budaházi Tibor festõmûvész kiállítása 

A kiállítást megnyitja: Kostyál László mûvészettörténész,
a Göcseji Múzeum igazgatóhelyettese

17.30 Csácsi csevej – „Római emlékek”
Beszélgetés Budaházi Tiborral. Beszélgetõtárs: Kostyál
László. Helyszín: Izsák-iskola

ÁPRILIS 22. – péntek
Polgárõrökkel a kerékpárosokért és a közbiztonságért 
12.00–15.00 Kerékpárok átvizsgálása, kerékpáros park be-

mutatása, kipróbálása 
15.00–17.00 Kerékpár-gravírozás 
17.00 Közlekedésbiztonsági és közbiztonsági-bûn-

megelõzési elõadás a településrészen élõknek
Helyszín: Izsák-iskola 

ÁPRILIS 25. – hétfõ 
14.00 Anyák napi kézmûves-foglalkozás 

Helyszín: Izsák-iskola 

ÁPRILIS 28. – csütörtök 
16.30 A zeneiskolások bemutatkozó koncertje 

Helyszín: Izsák-iskola 

ÁPRILIS 30. – szombat 
16.00 Májusfaállítás az Izsák-iskola elõtt, az Évgyûrûk Nyugdí-

jasklub közremûködésével. 

CSÁCSI TAVASZ – 2016

SZENIOR AKADÉMIA
ÁPRILISBAN IS FOLYTATÓDIK A PROGRAM

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és Idõs-
ügyi Tanácsa, a Budapesti Gazdasági Fõiskola Gazdálkodási
Kara folytatja a Szenior Akadémia 2015/2016. tanév második
félévi programját. 

Áprilisban két alkalommal találkoznak a diákok. Április 7-én
délután a XX. századi mûvészeti irányzatokról hallhatnak egy
izgalmasnak tûnõ elõadást dr. habil Husz Mária egyetemi docens
tolmácsolásában. Ezután az idõskori diszkrimináció kérdését járják
körül a hallgatók dr. Jászberényi József fõiskolai tanár, intézetveze-
tõ elõadásában. Végül megtudhatják, az idõsek hogyan és mekkora
mértékben jelennek meg a statisztikai adatokban. Szekeres János-
né, a Központi Statisztikai Hivatal zalaegerszegi osztályának veze-
tõje avatja be a részletekbe a hallgatóságot.

Április 21. a környezettudatos életmód jegyében telik majd. Szó
lesz a közösségi kert adta örömökrõl, a helyi termékek fontosságáról,
de szabadtéri programon is részt vesznek a Szenior Akadémia tagjai.

A találkozók helye minden alkalommal a Gasparich Márk úti
gazdasági fõiskola épülete.

GYERMEKRAJZPÁLYÁZAT
A KIVÁLÓ MINÕSÍTÉSÛ

ZALAEGERSZEGI ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA,
GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI ISKOLA

„SOKAT TUD AZ ÉN KEZEM...”
mottóval 28. alkalommal hirdeti meg megyei rajzpályázatát
szabadon választott témában az általános iskolák és az alapfokú
mûvészetoktatásban részt vevõ intézmények 6–14 éves diákjai
számára.

Szabadon választott technika, maximum 50 x 70 cm-es méretben.

A pályamûvek beküldési határideje: 2016. április 15. péntek.

Cím: Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Mûvészeti Iskola, 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy
u. 2. Telefon: 92/596-308

Kérjük, az alkotásokat kiállításra kész állapotban (paszpartuval)
szíveskedjenek küldeni!

A pályamûvek hátoldalát a következõ adatokat tartalmazó
papírcímkével kérjük ellátni:

A legszínvonalasabb alkotásokból 2016. április 25-én (hétfõn)
kiállítás nyílik az Ady-iskola galériájában.

Az alkotó neve: .................................................................................
Az alkotó kora: ..................................................................................
Iskolája neve és címe: ......................................................................
Rajztanár neve: .................................................................................

Ebben az iskolaigazgatók arról
írnak, hogy „adjunk idõt a hivatalos
tárgyalások lefolytatására, bizal-
mat az új oktatási államtitkárnak...
Nem várható, hogy néhány hét
alatt minden kérdésben egyetértés
születik...” A polgári engedetlenség
napján délelõtt Szûcs Gergely, a
Kölcsey-gimnázium igazgatója az
M1 televízió mûsorában, élõ adás-
ban is megerõsítette véleményét:
várják a tárgyalások eredményét.

A zalaegerszegi oktatási intéz-
mények környéke csendes volt a
meghirdetett reggeli órában. Sem
tanárok, sem szülõk, sem diákok
nem csatlakoztak a Tanítanék
Mozgalom felhívásához. Kivétel a
Zrínyi-gimnázium udvara volt, ahol
néhány tanár és helyi ellenzéki,
többségében DK-s politikus, és
szimpatizánsok jelezték, egyetér-
tenek a tanártüntetéssel, a peda-
gógusok követeléseivel, mert sze-

rintük is veszélyben van Magyar-
országon az oktatási rendszer,
amelyet meg kell változtatni. 

Balaicz Zoltán polgármestersé-
ge elõtt 14 évig tanított a város
egyik szakközépiskolájában. Ezért
is kértük véleményét a kialakult
helyzettel kapcsolatban.

– Zalaegerszeg önkormányzata
mindig is gondos gazdája volt a he-
lyi oktatási intézményeknek. Bár
2013-tól már nem mi vagyunk a
fenntartói, csak részben mûködte-
tõi az általános iskoláknak és gim-
náziumoknak, azonban így is jelen-
tõs összeggel járulunk hozzá azok

mûködtetéséhez. A 2016-os évben
ez 597 millió forintot jelent. Isko-
láink pedagógusai magas szintû
munkát végeznek, városunkban
pedig stratégiai kérdés, hogy az in-
tézmények jól mûködjenek, hiszen
az innen kikerülõ fiatalok jelentik
fejlõdésünk és felsõoktatásunk to-
vábbi erõsödését. Éppen ezért pol-
gármesterként és egyben pedagó-
gusként magam is bízom abban,
hogy a szakmai érvek mentén, kor-
rekt tárgyalások útján sikerül ren-
dezni a vitás kérdéseket az okta-
tásügy javítása érdekében – fogal-
mazott Balaicz Zoltán.

AHOGY ÍGÉRTÉK, TÉNYLEG TANÍTOTTAK
ZALAEGERSZEGEN NEM DEMONSTRÁLTAK A TANÁROK

Lapunk múlt heti számában olvashatták kilenc oktatási intéz-
ményvezetõ állásfoglalását a március 30-ra meghirdetett egyórás
polgári engedetlenségre „Én tényleg tanítanék...” címmel. 

EGY ÖTÖS, EGY INGYENJEGY
A TERMÁLFÜRDÕ CSALÁDI KEDVEZMÉNYEKKEL VÁRJA LÁTOGATÓIT

Mostantól még érdemesebb ötös feleletet szereznie minden za-
laegerszegi 14 év alatti fiatalnak, mert minden ilyen osztályzat
után ingyen fürödhet a termálfürdõben. A vizes paradicsom új
családbarát szolgáltatásairól sajtótájékoztatón számoltak be.

– A. L. –

Dr. Halász Gabriella, a kórház
fõigazgatója méltatta a város és kö-
zössége összefogását, melynek
eredményeképpen az Ispita Alapít-
vány meg tudta vásárolni az eszkö-
zöket a genetikai labor számára.
Szakmai jelentõségükrõl elmondta:
az orvostudomány hihetetlen tech-
nológiai fejlõdését sehol nem tud-
ják azonnal nyomon követni, ezért
rendkívüli üzenettel bír az, hogy a
kórház mûködésének segítését
egyaránt fontosnak tartja a lakos-
ság és az önkormányzat. Ez egy
igazi születésnapi ajándék, hiszen
a genetikai labor idén ünnepli negy-
venéves fennállását, fûzte hozzá.  

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, a jótékonysági családi nap
tavalyi programján a színház és a
genetikai osztály támogatását tûzték
ki célul. Az elgondolást annyira ma-
gáénak érezte a város közössége,
hogy a látogatók és a fõzõcsapatok
száma, a belépõkbõl és az árusítás-
ból származó bevétel, valamint a vál-
lalkozások felajánlása egyaránt re-
kordot döntött. Összesen 12 millió
forint gyûlt össze, de ez nem volt ele-
gendõ mindkét cél megvalósítására.
Ezért a képviselõ-testület úgy hatá-
rozott, hogy kiegészíti az összeget.
Így több mint tízmillió forint áll rendel-
kezésre a Hevesi Sándor Színház
elõcsarnokának nyári felújítására, il-
letve az Ispita Alapítvány számára is
biztosították az eszközbeszerzéshez
szükséges 13 millió forintot.   

A polgármester kiemelte, bár az
önkormányzat sosem volt a kór-
ház fenntartója, mégis kötelessé-
gének érzi támogatását. Megemlí-
tette, szeretnék bõvíteni a kórház
körüli parkolóhelyek számát ab-
ban a fejlesztési csomagban,
melynek része a sportcsarnok és a
VMK elõtti tér megújítása.

Dr. Tihanyi Marianna, a geneti-
kai osztály vezetõ fõorvosa el-
mondta, évente mintegy ezer kro-
moszómavizsgálatot végeznek,
melynek kétharmada a perifériás
vérbõl, míg egyharmada magzati
vérbõl származik. A kromoszóma-
eltérések velünk születettek, gyó-
gyítani nem lehet, de kimutatásuk
fontos, hogy tudják, mi áll a problé-
mák hátterében. A Down-kór az
egyik legismertebb veleszületett
genetikai eredetû betegség, ugyan-
akkor a kromoszóma-rendellenes-
ség következtében más fejlõdésbe-
li zavarok, szív-, agy-, veseproblé-
mák is elõfordulhatnak. A meddõ-
ség hátterében is állhat kromoszó-
mahiba. 

– Ez szerencsére ritka, 100
esetbõl mintegy 3–4 körüli. Éppen
ezért fontosak a negatív eredmé-
nyek is, mert akkor más irányban
kell keresni az okot, és lehet be-
avatkozni, mert nincsen genetikai
eltérés – hangsúlyozta a fõorvos. 

Az új eszközökkel együtt három
korszerû munkaállomás segíti a
munkát a genetikai laborban, ahol a
Pécsi Reprodukciós Központ szá-
mára is végeznek vizsgálatokat.

MIKROSZKÓP,
KAMERA, SZOFTVER

ÚJ ESZKÖZÖKKEL GYARAPODOTT
A GENETIKAI LABOR

Egy új mikroszkóppal, három kamerával és három kromoszó-
maelemzõ szoftverrel gazdagodott a zalaegerszegi megyei kór-
ház genetikai osztálya. A sajtótájékoztatón bemutatott új eszkö-
zöket az AquaCityben tartott jótékonysági nap bevételeibõl, vala-
mint önkormányzati támogatásából szerezték be.
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A közgyûlés után Czeglédy
András elnök érdeklõdésünkre el-
mondta: a sétálóutca kérdése nép-
szerû téma, így sokan vettek részt
a mostani ülésen, és sok hozzá-
szóló is volt. A felszólalásokat
összegezve az látszik, hogy a vá-
rosvédõk ugyan nem zárkóznak el
attól, hogy Zalaegerszegen sétáló-
utca legyen, ám jelenleg úgy érzik,

hogy kevés terv és alternatíva áll
rendelkezésre ahhoz, hogy felelõs
döntést lehessen hozni. Nincse-
nek a forgalom elterelésével kap-
csolatos mûszaki tervek, nem tud-
juk, hogyan nézne ki pontosan a
lezárt Kossuth utca, s azt sem,
hogy a természetes környezetre
milyen hatást gyakorolna a közle-
kedés átszervezése.

Az elnök úgy látja, hogy egy
komplett, tehermentesítõ belsõ

gyûrûre lenne szükség ahhoz,
hogy a sétálóutca ne okozzon for-
galomtorlódást. A Budai Nagy An-
tal utcai elkerülõút egy jó irány,
ezen a vonalon kellene tovább
haladnia a közlekedésfejlesztés-
nek. A civilek aggódnak a Béke li-
getért is; hiszen az utóbbi idõben
többször felmerült, hogy a Kosz-
tolányi utca esetleges kétirányú-
vá tétele miatt „átvágnák” a li-
getet.

Czeglédy András szerint a for-
galom bõvítése itt csak akkor len-
ne megoldható, ha a vasút lemon-
dana az egyik vágányról, vagy ha
tényleg máshová kerülne a vasút-
állomás. Összességében a város-
védõk jogos igénynek tartják azt,

hogy legyen a sétálóutca, de kidol-
gozott terveket, tervvariációkat
várnak ahhoz, hogy felelõs dön-
tést lehessen hozni.

Az egyesület elnöke az idei
tervekkel kapcsolatban elmondta:
hasonló lesz a tematika, mint az
elõzõ esztendõkben. A civilek to-
vábbra is kiemelt figyelmet fordí-
tanak az építészeti örökségre, a
védett épületekre, a természeti
értékekre (például a Parkerdõre
és az Alsóerdõre), valamint a vá-
rosüzemeltetésre (faápolás, fa-
sorok, zöldfelületek aktuális álla-
pota).

Az ülésen megemlékeztek az
egyesület keretein belül mûködõ
Városesztétikai Társaság (VÁR-
TÁR) közelmúltban elhunyt veze-
tõjérõl, Boda Lászlóról is. A város-
védõk továbbra is fontosnak érzik
a VÁRTÁR munkáját és annak
szellemiségét, így a társaság ez-
után is aktív marad. A VÁRTÁR új
ügyvivõje dr. Kostyál László mûvé-
szettörténész lesz.

3Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról.)
A cél, hogy kötetlen beszélge-

tés formájában sikerüljön egyez-
séget létrehozni a felek között. A
bírósági közvetítõ segít abban,
hogy a peres felek maguk találják
meg problémájukra a megoldást.
Elhangzott az is, vannak olyan pe-
rek, ahol nincs helye a közvetítõi
eljárásnak. Ilyenek például: apa-
sági és származásmegállapítás,
szülõi felügyelet megszüntetése,
gondnokság alá helyezés, köz-
igazgatási perek, sajtó-helyreiga-

zítás és végrehajtási perek, alkot-
mányjogi panasz, házasság ér-
vénytelenítése és házasság fel-
bontása.

A sajtótájékoztatót követõen dr.
Sorok Norbert felavatta a mediációs
szobát, annak kulcsát ünnepélye-
sen átadta dr. Vándor Virágnak.

Végül az újságírók megtekintet-
ték az ügyféltérben elhelyezett, az
állampolgárok tájékoztatását szol-
gáló eszközöket és a „Fókuszban
a bíróság” fotópályázatának kiállí-
tását is.

PER HELYETT PÁRBESZÉD

Hozzátette: a nemzet erkölcsi
és anyagi felemelkedésének egyik
legfontosabb tényezõje, hogy
olyan oktatási rendszer jöjjön létre,
amely biztosítja a sikerhez szük-
séges tudás megszerzését.
Ugyanakkor, hangsúlyozta Pete
Róbert, sajnálattal szembesültek
azzal, hogy baloldali politikusok
Zalában több helyen rátelepedtek
a demonstrációra. Álláspontjuk

szerint a gyermekek érdekében az
oktatást ki kell vonni a politikai
küzdelmekbõl. Kijelenthetõ, hogy
az oktatást a Jobbiknak meg kell
védenie a mindent uralni akaró Fi-
desztõl, másfelõl a bosszúért lihe-
gõ baloldaltól.

Az oktatás kérdéseirõl hamaro-
san valódi nemzeti konzultációt tart
a Jobbik Zalaegerszegen, melyre
várják a szakma képviselõit is.

JOBBIK: AZ OKTATÁSRÓL
A Jobbik jogosnak ismeri el a tanárok és a szülõk követelései-

nek nagy részét, de a legfontosabbnak azt tartják, hogy szakmai
egyetértés döntsön az oktatás jövõjérõl – fogalmazott sajtótájékoz-
tatóján Pete Róbert önkormányzati képviselõ, a párt helyi elnöke.

A sort március 31-én este a Dísz
térre szervezett figyelemfelhívó
flashmob indította. Az Albatrosz
Táncegyüttes minden csoportja
csatlakozott a megmozduláshoz,
mely nagy részvételû villámcsõdü-
letet garantált. Az aláfestõ zene élõ-
ben szólt a Penta Voices együttes
közremûködésének köszönhetõen.
Jakab Károlyné, az Autista Sérülte-
kért Zalában Alapítvány elnöke kö-
szönte meg a részvételt. Majd meg-

ismételték a táncot, ezúttal csatla-
koztak a jelenlévõ autisták, az ala-
pítvány munkatársai, a boncodföldi
otthon dolgozói, valamint aki elég
bátorságot érzett hozzá a nézõk kö-
zül. 

Az esemény színe a kék volt, az
„autisták színe”. „Ragyogj kéken” fel-
iratú pólókat viseltek a szervezõk, ez-
zel a felirattal ellátott lufikat osztottak
a megjelenteknek. Mindez az autista
világnap alkalmából.

KÉKEN RAGYOGTAK
FLASHMOB A DÍSZ TÉREN

Az autizmusra és a hazánkban, szûkebb hazánkban élõ
autisták életére, problémáikra és életmódjukra fókuszáló rendez-
vénysorozat indult Zalaegerszegen, mely március-áprilisban
négy programot foglal magában. 

Utalt arra, hogy önálló képvise-
lõi indítványt nyújtott be a közel-
múltban „Gyermekeinkért, Ma-
gyarországért” címmel, de a köz-
gyûlés a polgármester módosító
javaslatát fogadta el, amely tartal-
mazta az általuk megfogalmazott
célokat, ugyanakkor név szerint is
dicsérte Palkovics László államtit-
kárt, aki szerinte nem szorul erre.

Kiss Ferenc jelezte, a város ki-
lenc oktatási intézményének igaz-
gatója nyílt levélben szólalt meg
és nemtetszését fejezte ki a Taní-
tanék Mozgalom akciója ellen.
Szerinte jobban tették volna, ha
hallgatnak, és nem írnak alá nyilat-
kozatot. Úgy gondolja, nem történt
volna semmi változás, ha ezt a
tüntetések ki nem kényszerítik,
mert a kormány semmit sem tett

az oktatásért. Az MSZP nem kíván
rátelepedni a civil kezdeménye-
zésre, de tagjaik, szimpatizánsaik
magánszemélyként jelen voltak
eddig is és jelen lesznek a jövõben
is. A Fidesznek volt hat éve hogy
jó irányba változtasson az oktatási
rendszeresen.  

Góra Balázs, a párt megyei ügy-
vezetõ alelnöke bejelentette, hogy
támogatják az MSZP lopásgátló
népszavazását és ehhez az alá-
írásgyûjtést. A népszavazás arról
szól, hogy a Fidesz ne lophasson
többet. Nem engedhetjük, hogy
egy, a Fidesz által kijelölt kisebbség
saját dinasztiáját építve kisajátítson
2 millió hektárnyi szántóföldet, ha-
lastavat, gyümölcsöst és erdõt. 

Elhangzott: az egész megyé-
ben gyûjtik az aláírásokat.

Köszönetet mondunk a pedagógusoknak, a szülõknek és a diá-
koknak, akik a változtatás szükségességét akarják, és ezért nyíl-
tan kiállnak – fogalmazott sajtótájékoztatóján Kiss Ferenc önkor-
mányzati képviselõ, az MSZP helyi elnöke. 

MSZP: A TANÁROK MELLETT

Az önkormányzati beruházást
az itt lévõ szennyvízcsatorna rossz
állapota indokolta, ami még az
1970-es években épült. A felújítás
során a Petõfi utca 24. szám elõtti
csatornát aknaépítéssel a fõgyûjtõ-
re kötötték át. A fõgyûjtõ rekonst-
rukcióját pedig feltárás nélküli csa-
tornacsõ-béleléses technológiával
végezték el. Ezen idõ alatt a rend-
szerben levõ szennyvíz elvezeté-
sét átemeléssel oldották meg. Az

átkötés során megszûnõ csatorna-
szakaszt kivették, valamint a ke-
resztezõdésben található közmû-
aknák szintbeállítását és fed-
lapjainak cseréjét is megvalósítot-
ták. 

Közmûépítés illetve -rekonstruk-
ció miatt az elmúlt héten teljes szé-
lességben lezárták a Rákóczi út
Vágóhíd és Gasparich utca közötti
szakaszát. Itt a munkálatok elõre-
láthatólag április 20-ig tartanak.

Közmûépítési munkálatok fejezõdtek be a hét elején a Petõfi és
Kosztolányi utca keresztezõdésében, amit forgalomelzárás mel-
lett végeztek el a kivitelezõk.

SÉTÁLÓUTCA: FELELÕS DÖNTÉSRE VAN SZÜKSÉG
A VÁROSVÉDÕK KONKRÉT TERVEKET VÁRNAK

A közlekedésfejlesztés és a sétálóutca kérdése volt a fõ téma a
Zalaegerszegi Városvédõ Egyesület idei elsõ ülésén. A tanácsko-
záson a tavalyi esztendõt is értékelték a civilek, illetve az ez évi
programtervet is összeállították.

– pet –

A képek a Mosoly Alapítvány
jóvoltából kerültek Zalaegerszeg-
re. Mint azt Bella Viktória, a szer-
vezet ügyvezetõje a tárlatnyitón el-
mondta: az alapítvány tizenegy,
autistákat ellátó otthont – köztük a
boncodföldit – támogat, s ezek kö-
zül hatban folyik mûvészeti tevé-
kenység, Tarr Hajnalka képzõmû-
vész vezetésével. Az alapítvány-
nak immár 7000 darabos grafikai
gyûjteménye van – ebbõl ad némi
ízelítõt a mostani kiállítás. A fest-
ményekbõl ezenkívül dizájntár-
gyak (sálak, noteszborítók) is ké-
szülnek. A bevétel az alapítvány
támogatásául szolgál.

A tárlaton köszöntõt mondott
Tolvaj Márta alpolgármester, majd
Tarr Hajnalka tartott tárlatvezetést
a különös hangulatú festmények
között. Mint fogalmazott: az
autizmus egy spektrumzavar, mely
hat agyterületet érint, és a hiedel-
mekkel ellentétben nem feltétlenül
jár együtt értelmi fogyatékosság-
gal. Sokkal inkább arról van szó,

hogy az autis-
ták máshogy
építik fel cselek-
v é s s o r a i k a t ,
máshogy látják
a világot, nem
úgy kommuni-
kálnak, mint az
á t l a g e m b e r .
Egy autista
ugyanis nem
számol a külvi-
lággal, nincs
m e g f e l e l é s -
kényszere má-
sok felé, így
nem is ismerik
fel, hogy mikor,
mit kellene ten-
ni, ami a több-
ség számára
nehezen tole-
rálható. Mindez
kifejezõdik az
alkotásokon is.
A gyerekek és a fiatalok közül so-
kan csak a képek által képesek
kommunikálni, így tudják a legjob-
ban kifejezni magukat. Gyakoriak

a geometrikus alakzatok, festmé-
nyek, rajzok között (van, aki csak
kört és négyzetet tud), mert
motorikájukhoz ez áll közel. Má-
sok figurálisabbak, de egyszerû,
gyermeki ábrázolás jellemzõ rájuk

is. Többnyire mindig ugyanazt raj-
zolják, vagy annak az egy témá-
nak a variációit. Azonban mindezt
olyan alapossággal, lenyûgözõ

színekkel és mûvészi módon,
hogy az már a kortárs mûvészet
kategóriájába illik. A mûvészeti ok-
tatás azért fontos számukra, mert
ez egy elvárásoktól mentes öve-
zet, hiszen azt és addig rajzolnak,

amíg csak akarnak.  Mindeközben
önmaguk lehetnek, és rengeteg fi-
gyelmet, támogatást kapnak.

A tárlat április 30-ig látogatható.

KÖZMÛÉPÍTÉS

LENYÛGÖZÕ SZÍNEK ÉS ISMÉTLÕDÉSEK
AUTISTA ALKOTÓK TÁRLATA A ZSINAGÓGÁBAN

Harmincnyolc alkotás, négy autizmussal élõ fiataltól. Narratí-
váktól és metaforáktól mentes mûvészet; csodás színvilággal,
geometrikus formákkal, vagy éppen naiv, stilizált figurákkal.
Autistic Art címmel nyílt kiállítás a Városi Hangverseny-
és Kiállítóteremben az autizmus világnapjához kapcsolódva.

Tarr Hajnalka tartott tárlatvezetést.
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A kétórás mûsor elsõ felében a
mûvészek kivételes magánéleti és
szakmai szövetségérõl hallhattak
izgalmas és szórakoztató történe-
teket az érdeklõdõk. Az est máso-
dik felében, pedig a Beugróhoz
hasonló improvizációs játékra ke-
rült sor a Zrínyi Miklós Gimnázium
szépirodalmi mûhelyének közre-
mûködésével. 

A mûvész házaspárról többek
között megtudtuk: szeretnek vidé-
ken játszani, mert békésebbnek
érzik a közeget. A fõvárosra gyak-
ran jellemzõ cinizmus távol áll tõ-
lük. Nem véletlen, hogy amikor
csak tehetik, õrségi hétvégi házuk-
ban pihennek. Mindkettõjük szá-
mára meghatározó volt az elsõ na-
gyobb szerepük. Nagy-Kálózy
Eszter Csinszkát, Rudolf Péter pe-
dig Szerencsés Dánielt formálta
meg. Eszter ezzel az 1987-ben
bemutatott Csinszka címû tévé-
filmmel egybõl népszerû lett, más-
nap már megismerték az utcán.
Ma már ez nem így lenne; mint
mondják, hiányoznak a komoly tv-
játékok, irodalmi mûveket vagy
történelmi eseményeket feldolgo-
zó tévéfilmek. 

Rudolf Péter szerint a kapitaliz-
mus racionalizmusa nem kedvez
sem a színháznak, sem az igé-

nyes televíziós produkcióknak, fil-
meknek. Bár mindketten sok film-
ben játszottak, a színpad világa is
vonzza õket, sõt Nagy-Kálózy
Eszter azt vallja, hogy a mester-
ségbeli tudást ott lehet igazán
megszerezni.

Érdekes, de szerelmük nem
igazán a szakmához kötõdik, bár
látásból és hallomásból ismerték
egymást. Végül egy közös barát-
juk mutatta be õket egymásnak; s
Eszter számára ez szerelem volt
az elsõ látásra. Hogy a magánéle-
tet a szakmaisággal hogy sikerült
összeegyeztetni? Úgy, hogy mind-
ketten tisztelik és szeretik a mási-
kat nemcsak magánemberként,
hanem színészként is. Így nagyon
jól tudnak együtt dolgozni; legyen
szó színészetrõl, rendezésrõl vagy
akár gyermeknevelésrõl, családi
ügyekrõl.

Rudolf Péter a szakmával kap-
csolatban azt mondta: beszélges-
sünk, ez a lényeg! Mégpedig a
színházon, filmen, irodalmon ke-
resztül, hiszen így lehet a legjob-
ban fontos üzeneteket közvetíte-
ni, és egy-egy kényes témával
kapcsolatban árnyaltan fogalmaz-
ni.

A házaspárnak napjainkban is
vannak közös produkcióik: az És
Rómeó és Júlia, valamint a Plety-
kafészek címû darabokat még

most is láthatja a közönség a
Centrál Színházban. De a Beug-
ró címû improvizatív játékot sem
kell talán bemutatni a közönség-
nek.

Az Egerszegi Páholy színpa-
dán négy zrínyis diák – Dezsõ Ka-
talin, Gönczöl Csenge, Molnár Bá-
lint és Molnár Kristóf – közremûkö-
désével ez utóbbiból is láthatott
némi ízelítõt a közönség.

A Páholy május 24-én folytató-
dik Berecz András ének- és mese-
mondó estjével.

Pénteken mutatta be a Griff
Bábszínház az Istipisti és a kõ-
virágok címû mesejátékot, me-
lyet Gimesi Dóra történetébõl
Veres András dolgozott szín-
padra. Az elõadást megelõzõen
a rendezõ, Kovács Petra Eszter
és a címszerepet alakító szí-
nész, Fritz Attila (mindketten
vendégmûvészként érkeztek a
Griffhez) sajtótájékoztatón szá-
molt be a mese kulisszatitkairól.

– pet –

Elhangzott: a darab önéletrajzi
ihletésû, hiszen Gimesi Dóra szer-
zõ a szülei megismerkedésének
történetét írta át egy izgalmas me-
sévé. Édesapja geológus volt, a

család életében a kövek, ásvá-
nyok mindig fontos szerepet töltöt-

tek be; így a történetnek is ezek a
központi elemei.

A rendezõ elmondta: az elõ-
adás kétszereplõs, melynek
Istipisti királyfi (Fritz Attila) és Zsu-
zsanna királylány (B. Szolnok Ág-
nes) a két fõszereplõje, ám a szí-
nészek több karaktert is megfor-
málnak. Izgalmas a bábelõadás
látványvilága is, amit természete-
sen kövek, ásványok, kristályok
uralnak. Bizonyos köveknek
ugyanakkor karaktere is van, sõt
némelyek különös személyiségje-
gyeket is kaptak (van, aki nagy-
hangú, van aki szorongó). Istipisti
pedig – bár otthonában furcsának
találták, ezért elindult világot látni
– a kövekkel nagyon jól kommuni-
kál. Talán pont a kövek segítik
majd ahhoz, hogy összeköthesse
életét a királylánnyal.

Kovács Petra Eszter szerint
nem szokványos elõadás ez, hi-
szen nincsenek benne hagyomá-
nyos kesztyûbábok, sem bunraku-
bábuk. A fõszereplõk élõ szerep-
lõk, a köveknek egyénisége van, a
látványvilág pedig a tárgyani-
mációhoz áll közel.

ISTIPISTI ÉS A BESZÉLÕ KÖVEK
ÚJ ELÕADÁS A BÁBSZÍNHÁZBAN

SZÍNÉSZKÉNT IS SZERETIK EGYMÁST
MÛVÉSZ HÁZASPÁR AZ EGERSZEGI PÁHOLYBAN

Az ország legsokoldalúbb mûvész házaspárja volt az elsõ ven-
dége a múlt héten startoló Egerszegi Páholy rendezvénysorozat-
nak. A Városi Hangverseny- és Kiállítóterem új kulturális talk
showján Nagy-Kálózy Esztert és Rudolf Pétert láthatta a közön-
ség. A színmûvészekkel Karáth Anita költõ-tanár, a rendezvény
háziasszonya beszélgetett.



– pP –

Németh Miklós nem akar sem-
milyen irányzathoz tartozni – fogal-
mazott Monok Balázs mûvész-tanár
a kiállítást megnyitva. Fekete-fehér
grafikáiból sok mindenre következ-
tethetünk: az árnyékvilágra, halálra
éppúgy utalnak, mint az álmokra,
vagy egy lelkileg, szellemileg tisz-
tább világra. Monok Balázs filozofi-
kus, mûvészettörténeti elõadásá-
ban többek között Platon barlang-
hasonlatával érzékeltette Németh
Miklós képeinek üzenetét. Azt, hogy

az árnyékvilágnak hol van a határa,
hol vagyunk mi; mit jelent a kint és a
bent, na és hogy lehet átjárni a két
szféra között. 

A grafikus munkásságát tényleg
nehéz bármiféle mûvészeti irány-

zathoz, vagy „izmushoz” kötni; hi-
szen alapvetõen sem nem modern,
sem nem klasszikus. Jól jelzi ezt az
is, hogy a fekete-fehérségre és az
árnyékvilágra számos mûvészettör-
téneti korszakból hozott párhuza-
mot az elõadó. Mert párhuzamok
azért vannak. Például Goya grafi-
káival, Dali koponyáival, Picasso
egyszínû festményeivel, vagy ép-
pen a pop art királyának, Andy
Warholnak imázsromboló fekete-fe-
hér képeivel.

De említhetnénk akár a
dark/goth szubkultúrát is. Hiszen an-

nak motívumvilágára éppúgy jellem-
zõek a hol romantikát, hol rokokót,
hol szecessziót idézõ vonalak, ívek,
csipkék, zsabók; díszes öltözékek,
kellékek, mint Németh Miklós grafi-
káira. Ellenpontnak aztán mindkét

esetben azonnal feltûnnek a kopo-
nyák és más alantasnak tûnõ „ki-
egészítõk”: pókok, varangyok, bag-
lyok, denevérek. Az árnyékvilág fi-
gurái, akik közvetítõk is egyúttal;
mert átjárásuk van a két szféra kö-
zött.

A grafikusmûvész világa, szín-
használata (színtelensége) akár
nyomasztónak is tûnhetne, de a
mûveknek mégis valamiféle játé-
kos, könnyed, meseszerû hangula-
ta van, bár a halál és némi társada-
lomkritika szintén mindig tetten ér-
hetõ. De sosem direkt módon. Sok-
kal inkább elfordulás ez a minden-
napoktól, a hazug, képmutató társa-
dalomtól, és mondjuk ki: a közízlés-
tõl. Németh Miklós képei afféle me-
nedékek egy jobb, igazabb valóság-
ba; mert minden árnyék és fekete-
ség ellenére a tisztaságról, õszinte-
ségrõl, egy magasabb értelmi és
mentális intelligenciáról szólnak. 

A mostani tárlaton bõséges válo-
gatás látható mindebbõl. A Villon-
Faludy Haláltánc balladái ihlette so-
rozat éppúgy, mint Bubics Tünde
Hollókék címû könyvéhez készített
illusztrációk. Az alkotó újabb mûve-
ket is hozott: Tarotkártya-sorozatot
és néhány, napjaink állapotára, íz-
lésvilágára reflektáló grafikát (Mû-
ítészek, Magyarország szeretlek).

A kiállítótér egyik fõ helyére (a
két helyiség közti ajtó mellé) pedig a
mûvész kedvenc képe, önvallomá-
sa került: Önarckép szaxofonnal és
macskával. A díszesen öltözött, ám
kolduló zenész sejteti; a tehetség
és a siker, az alkotói munka és a
megélhetés nem mindig jár együtt.
Ha azonban a keserûséget és a ku-
darcokat mesévé varázsoljuk, akkor
átkerülhetünk egy olyan csoda-vi-
lágba, ahol van esély a túlélésre.

A kiállítás május 13-ig látogat-
ható.

– B. K. –

A megyei szinten meghirdetett
vetélkedõ két fordulóból áll majd,
melyre március 31-ig lehet jelent-
kezni 45-fõs csapatokkal,  ismertet-
te a részleteket Sebestyénné Hor-
váth Margit megyei könyvtárellátási
vezetõ.

Bár gyerekeknek hirdettük meg
a versenyt, valójában 6–99 éves
korig bárkit szívesen látnánk, legin-
kább gyerek-felnõtt vegyes csapat-
ban. A célunk minél több közös,
családi programot kínálni, ezért is
esett a választás Janikovszky Év-
ára, hiszen az õ írásai minden kor-
osztályban kedveltek és ismertek.
Az online-fordulót a költészet nap-
ján, április 11-én indítjuk.

Az itt legjobban teljesítõ gyere-
kek kerülnek be a szóbeli forduló-
ra, melyet a gyereknap közelében,
május 28-án tartunk majd a megyei
könyvtárban. Ezt a programot egy
rajzkiállítás egészíti majd ki, illetve
Figura Ede zenés mûsora nyújt

szórakozási lehetõséget. A vetél-
kedõn Janikovszky Éva élete,
munkássága és néhány kiemelt
könyve lesz a téma. A felkészülés-
hez könyvajánlóval tudunk segít-
séget nyújtani – tette hozzá a
könyvtáros szakember. 
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Szabadics Zoltán, a Szabadics

Zrt. elnöke a vendégeket köszönt-
ve elmondta: több mint tíz évvel
ezelõtt, az útépítésekhez kapcso-
lódó szakfelügyeletek és feltárá-
sok során került kapcsolatba a
megye régészeivel. Hiteles embe-
reknek ismerte meg a múzeum
munkatársait, akik munkájukkal
nemcsak a múlt értékeire hívják
fel a figyelmet, hanem a megye és
az ország vagyonát is gyarapítják.

Dr. Költõ László régész, a So-
mogy Megyei Múzeumok Igazga-
tóságának nyugalmazott igazga-
tója a kiállítást megnyitva kiemel-
te: gazdag válogatást láthatunk
az elmúlt tíz év anyagából, még-
hozzá modern feldolgozásban. A
leletek többsége most elõször ke-
rül a nagyközönség elé. Az évez-
redeket felölelõ tárgyak nemcsak
itt élt elõdeink mindennapjairól
adnak képet, hanem betekintést

engednek a régészek és restau-
rátorok munkájába is. Annál is in-
kább, mert rengeteg rekonstruk-
ció és installáció is színesíti a ki-
állítást. Az is örömteli, hogy a tár-
laton a régészetben használt leg-
újabb technikák is megjelennek: a

neolit kori körárkokhoz kapcso-
lódva egy külön archeometriai
blokk mutatja be a légifotózás és
a geofizikai mérések egyre hang-
súlyosabb szerepét.

S hogy a bevezetõben feltett
kérdések se maradjanak megvála-

szolatlanul: mindjárt a kiállítótér el-
sõ felében elénk tárul egy neolit
kori hosszúház kicsinyített (1:10
méretû) modellje, ahol még az
épület körül „szorgoskodó” eleink
mindennapi életébe is bepillantást
nyerhetünk.

A tárlat másik látványos eleme
a szarvasáldozatot rejtõ gödör,
ami a kelták korába kalauzolja el a
látogatót. A kelta mitológiában a
szarvas fontos szerepet töltött be:
a termékenység, a halhatatlanság
és az újjászületés szimbóluma
volt. Ezért a kelta újév alkalmával
(október vége/november eleje)
gímszarvasokat áldoztak fel; ami a

kezdet és a vég, a születés és a
halál szimbolikájával hozható
összefüggésbe.

Hasonlóan érdekes kérdés az
is, hogy a 76-os út mellett,
Alsónemesapáti közelében feltárt
kora Árpád-kori sírok halottainál
miért találtak rendre pénzérmé-
ket? Az Árpád-korban még élt az
obulus-adás szokása, vagyis a ha-
lott szájába vagy kezébe érmét
tettek, hogy a túlvilágra való utazá-
sért tudjanak fizetni a révésznek.
A szeptember 30-ig látogatható
tárlaton egy olyan gyermekcsont-
váz látható, akinek a szájából ke-
rült elõ egy pénzérme.

SZARVASÁLDOZAT ÉS NEOLIT KORI MAKETTEK
RÉGÉSZETI TÁRLAT A GÖCSEJI MÚZEUMBAN

Meghívó
ELMARADT ELÕADÁST PÓTOLNAK

ÁPRILIS 6-ÁN 17 ÓRAKOR

A GÖCSEJI MÚZEUMBAN

A LOKÁLPATRIÓTA KLUB

ÖSSZEJÖVETELÉN. 

A rendezvényen a Szakál
István által írt Göcseji sza-
vak gyûjteményét, mutatják
be.

– pánczélPetra –

Vagyis arról, hogy az egyes
korosztályok hogyan viszonyulnak
a számítógép- és internethaszná-
lathoz, és milyen aktivitást mutat-
nak az online-térben. A Mimosa
kávéház Pszicho-est sorozatának
ezúttal Tari Annamária klinikai
pszichológus, pszichoterapeuta
volt a vendége, akivel Nagy Réka
klinikai szakpszichológus beszél-
getett. Az est során online-meg-
nyilatkozásaink, illetve ezek ve-
szélyei, valamint az egyes gene-
rációk közötti szakadékok, kom-
munikációs nehézségek kerültek
szóba.

Merthogy nehézségek látha-
tóan és érezhetõen vannak! Ami-
nek alapja arra vezethetõ vissza,
hogy az X-generáció – és az õ szü-
leik, a baby boomerek – csupán
eszközhasználói az online-világ-
nak, míg a fiatalabb korosztályok
egész élettere az online-szférában
zajlik. A szülõk ebbõl csak annyit
látnak, hogy a gyerek már megint
(sõt tulajdonképpen folyamatosan)
az okostelefonját nyomkodja. Teszi
ezt azért, mert úgy érzi, hogy a
posztokra, friss tartalmakra azon-
nal reagálnia kell.

Hogyan hat mindez a személyi-
ségünkre? – merül fel a kérdés.
Hát, nem mindig jól. Viszont jobb
megbarátkozni azzal a változással,
hogy az offline-létezésünk mellett
lett egy online-életünk is. Ez önma-
gában még nem lenne olyan nagy
baj, hiszen az agy és az idegpá-
lyák képesek alkalmazkodni ehhez
a megnövekedett információ-
mennyiséghez és technológiai vál-
tozáshoz. Az emberi psziché vi-
szont „késésben” van; az online-vi-
lágból jövõ ingerek érzelmi feldol-
gozása ugyanis sokkal lassabb fo-
lyamat. Annak ellenére, hogy ma-
guk az érzelmek erõsödnek, fel-
gyorsulnak az online-tér hatására.

A pszichológus szerint ez töb-
bek között azt jelenti, hogy egy hu-
szonéves lehet, hogy jól bánik az
eszközeivel, de közben nem veszi
észre, hogy boldogtalan és önérté-
kelési zavarai vannak (mert mond-
juk úgy érzi, hogy mások mindig
jobb és szebb képeket posztolnak
magukról, sõt vannak úgynevezett

net-celebek is, akiket mindenki
utánozni akar).  Nem szabadna
odáig eljutnia a fiataloknak, hogy
az offline-életük unalmasabbnak
tûnjön, mint az online, márpedig

erõsen úgy látszik, hogy sokak
egy-egy élmény megosztását élik
meg élményként, s nem a valós
pillanatot. (Ha egy futó nem posz-
tolja ki, hogy futott, akkor a futás
ténye megkérdõjelezõdik.) Az
okostelefon addiktív hatása ráadá-
sul iszonyú erõs. Meg kell tanulni
leállni! Elszakadni a virtuális való-
ságtól és a jelenben lenni. Mond-
juk, kimenni a szabadba. Ijesztõ
adat: egy brit felmérés szerint a ra-
bok többet vannak levegõn, mint
az angol tizenévesek.

A folyamatos online-jelenlét
azért is veszélyes, mert szétcsúsz-
nak az intimitás határai, s az egyén
kiszolgáltatottá válik, sõt, ha túl so-
kat posztol, vagy túl sokat csetel
egy-egy személlyel, telítõdhet is a
digitális térben mások számára. A
szakember szerint ez utóbbi, illetve
az intimitás megszûnése a magya-
rázata annak, hogy sok, éppen ala-
kulóban lévõ párkapcsolat hamar
kifullad. Ha mindig jelen vagyok,
hogyan tudok holnap is érdekes
lenni? Márpedig a Z- és alfa-gene-
ráció már azt szokja meg, hogy
mindenki bármikor elérhetõ, ami
nem jó. Szünetet kell tartani néha,
élvezni az elérhetetlenséget, azt,
hogy kicsit magunkban lehetünk,
hiszen ettõl lesz gondolkodó, krea-
tív egyén valaki.

Mit tehetnek a szülõk? Minden-
képpen ismerkedjenek az inter-

nettel és a közösségi oldalakkal.
Ne bagatellizálják el, hogy a gye-
rek netezik. Hallgassák meg, bár-
mit is akar mondani vagy mutatni
az online-világról. A családi kom-
munikációban igenis jelen kell len-
nie az online-térnek; megkerülni
nem lehet. A X-generáció viszont
nem mindig látja és érzi ennek fon-
tosságát.

A digitális generációk között

persze nemcsak a családon belül,
hanem a munkahelyeken is ko-
moly konfliktusok adódhatnak. En-
nek oka nemcsak az eszköz- és di-
gitálistér-használat különbözõ in-
tenzitásában keresendõ, hanem a
megváltozott szocializációban is.
Megszûnt ugyanis a baby boome-
rek és az X-generáció számára
még természetes tekintélyelvûség.
Az Y- és Z-generáció vált  a tudás
letéteményesévé, legalábbis ami
az infótechnológiát illeti. Az idõ-
sebbek nem mindig tudnak alkal-
mazkodni a felgyorsult világhoz és
elvárásokhoz, ami feszültséget
szül a munkahelyeken. Fõleg,
hogy egyre inkább az Y-, majd a Z-
generáció kerül döntési és hatalmi
helyzetbe. Akik viszont sokszor
nem tisztelik az idõsebbek tudását,
tapasztalatait. Tudásharc van tehát
az egyes korosztályok között. A
pszichológus szavaival élve az Y-
nál jobban senki sem tudja „fikázni”
az X-eseket és a baby boome-
reket.

Tari Annamária szerint egyelõre
egy átmeneti korban vagyunk,
mert az internet világa most olyan,
mint a vadnyugat anno. Nincsenek
szabályok és kritikai szûrõk. Átme-
neti idõszak ez, ezért különösen
oda kell figyelnünk egymásra. A
kommunikáció és a generációk kö-
zötti párbeszéd azonban sokat
enyhíthet a konfliktusokon.

GENERÁCIÓK A DIGITÁLIS TÉRBEN
ONLINE-ÉLET – SZÉTCSÚSZOTT INTIMITÁS

A FEKETE-FEHÉR TISZTASÁGA
NÉMETH MIKLÓS GRAFIKÁI A VMK-BAN

X, Y, Z és az alfák. De utóbbiak még csak ovisok, hiszen 2010
után születtek. Az X-generáció a mai 40–55 év közöttieket, az Y a
harmincasokat, a Z pedig az 1995 után születetteket jelenti. Per-
sze nem a generáció-fogalom hagyományos meghatározása sze-
rint, mert itt digitális generációkról van szó.

FELELJ SZÉPEN!
JANIKOVSZKY ÉVÁRA EMLÉKEZNEK
Az idén a gyerekirodalom jelesei közül többen is kerek évfor-

dulót ünnepelnek. Népszerûsége és minden korosztályt megszó-
lító írásai okán azonban Janikovszky Évát választották a Deák
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár munkatársai, hogy egy meg-
emlékezõ vetélkedõ kapcsán idézzék fel a 2003-ban elhunyt írónõ
munkásságát, aki az idén lenne 90 éves. 

Álmok, fekete-fehér világ, kacskaringós vonalak, meseszerû fi-
gurák. Árnyak címmel nyílt kiállítása Németh Miklós grafikusmû-
vésznek a Keresztury VMK Gönczi Galériájában. A tárlaton az al-
kotó elmúlt tíz évben készült mûveibõl látható válogatás.

Tari Annamária és Nagy Réka
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Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft. és a Zala-Depo Kft. együttmûködésében – kizá-
rólag a lakosság részére – meghirdeti a háztartások tavaszi
nagytakarítását.

2016. április 7–8. (CSÜTÖRTÖK vagy PÉNTEK), reggel 7
órától:
Kertváros keleti része (Köztársaság és Jánkahegy közötti
terület), Zrínyi u. környéke
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2016. április 5. kedd,
16.00 óráig
UTCÁK SZERINT:
Köztársaság u. páros oldala, Czobor M., Erkel Ferenc, Fáy A.,
Hegyalja, Jászai Mari, Hajnal, Babits Mihály, Ifjúság, Mészáros Lá-
zár, Borostyán sor, Cinke, Bodza, Sas, Olajmunkás, Május 1., Var-
kaus tér, Rózsák tere, Zrínyi, Tomori Pál, Dobó K., Bajcsy-Zs. tér,
József A., Árpád, Bem József, Tóth Árpád, Móricz Zs., Szent
László, Bokréta, Bartók Béla, Perczel Mór, Katona J., Kút, Orsolya
tér, Orsolya út, Zárda, Mátyás király, Alsójánkahegyi, Napraforgó,
Tõzike és Liliom utca.

2016. április 11–12. (HÉTFÕ vagy KEDD), reggel 7 órától:
Besenyõ, Botfa
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2016. április 7.
csütörtök, 16.00 óráig
UTCÁK SZERINT:
Avashegyi, Botfa, Fehérhegyi, Gesztenyési, Rózsás, Várberki, Ka-
rácsony-hegyi, Avashegy, Besenyõ, Cseresznyésszeri, Csörge,
Esze Tamás, Kutilapi, Posta, Szövetkezet és Hegyi  út.

2015. április 18–19. (HÉTFÕ vagy KEDD), reggel 7 órától:
Ebergény, Egerszeghegy, Gógánhegy
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2016. április 14.
csütörtök, 16.00 óráig
UTCÁK SZERINT:
Akácfa sor, Árnyas, Kaszás, Fenyvesalja, Fenyves-köz, Lõtéri, Cit-
romfû, Rozmaring, Bíbor, Városvég, Harmat, Gógánvölgyi, Szél-
hordta, Barka, Petúnia, Gerle, Szekeresvölgyi, Csillagfürt, Ebergé-
nyi u. 48-tól és 53-tól, Gógánhegyi, Majori, Zengõ, Pincesor, Hegy-
bíró, Lankás, Dalos, Egerszeghegyi, Szedenik, Szarkaláb, Hold-
fény, Öregszívhegyi, Kishegyi, Kápolna hegyi, Hársas, Vadrózsa,
Kiscsarit, Vass Lajos, Nagycsarit, Mandulás, Táncoslapi, Bor,
Tündér, Folyondár, Fagyöngy, Rózsafa és Felsõdülõ utca.

LOMTALANÍTÁS ZALAEGERSZEGEN 2016.

2016. MÁJUS HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2016.

ÁPRILIS hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2016. 04. 18. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium
2016. 04. 19. 13–16 óra

Kovács Károly Kollégium 2016. 04. 20. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium
2016. 04. 21. 13–16 óra

Kaffka Margit Kollégium 2016. 04. 20. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium
2016. 04. 21. 13–16 óra

Eötvös József Ált. Iskola 2016. 04. 12. 13–17 óra Eötvös-iskola
2016. 04. 13. 7–14 óra

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2016. 04. 20. 13–17 óra Liszt-iskola
2016. 04. 21. 7–14 óra

Ady Ált. Iskola 2016. 04. 11. 13–17 óra Ady-iskola
2016. 04. 12. 7–14 óra

Báthory SZK. 2016. 04. 21. 11.30–13 óra Báthori-iskola
Landorhegyi Ált. Iskola 2016. 04. 13. 12–17 óra Landorhegyi-iskola

2016. 04. 14. 7–13 óra
Izsák Imre Ált. Iskola 2016. 04. 18. 13–17 óra Izsák-iskola

2016. 04. 19. 7–13 óra
Petõfi Sándor Ált. Iskola 2016. 04. 19. 13–17 óra Petõfi-iskola

2016. 04. 20. 7–14 óra
Dózsa Ált. Iskola 2016. 04. 13. 13–17 óra Dózsa-iskola

2016. 04. 14. 7–14 óra
Deák–Széchenyi SZK. 2016. 04. 18. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

2016. 04. 19. 13–16 óra
Ganz–Munkácsy SZK. 2016. 04. 20. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

2016. 04. 21. 13–16 óra
Kölcsey Ferenc Gimnázium 2016. 04. 11. 10–15 óra Kölcsey-gimnázium

2016. 04. 12. 10–15 óra
Öveges József Ált. Iskola 2016. 04. 18. 13–17 óra Öveges-iskola

2016. 04. 19. 7–13 óra
Zrínyi Miklós Gimnázium 2016. 04. 13. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium

2016. 04. 14. 10–15 óra
Csány László SZK. 2016. 04. 13. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium

2016. 04. 14. 10–15 óra

PÓTBESZEDÉS: 2016. ÁPRILIS 27. (SZERDA) 9–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az

üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt. A tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés
lemondását.
Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
Személyesen: ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Kis u. 8. 
Ügyfélfogadás: H–P.: 7–9 óráig, szerda: 15–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

A ZeGesz étkezési csoportja ELKÖLTÖZÖTT: ZALAEGERSZEG KIS U. 8.

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a to-
vábbiakban: Nkt.), a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény vég-
rehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) korm.rendelet, a nevelési-
oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmé-
nyek névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyûlése Oktatási, Kulturális Ifjúsági és Sportbizottságának
20/2016. sz. határozata alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata által fenntartott óvodákban az óvodai je-
lentkezések idõpontjai az alábbiak szerint kerülnek meghatáro-
zásra:

Óvodai jelentkezés a 2016/2017. nevelési évre:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodáiban a
jelentkezés idõpontja:

2016. április 27–28. (szerda–csütörtök)
Az óvodákban ezeken a napokon 8.00–17.00 között fogadják a

Kedves Szülõket.

A nem önkormányzati fenntartású óvodákban az intézmények
fenntartói által meghatározott idõpontban és módon történik az óvo-
dai jelentkezés.

Az Nkt. 4. § 19. pontja szerint a nevelési év: az óvodában szep-
tember 1-jétõl a következõ év augusztus 31-éig tartó idõszak.

Az a gyermek, aki 2016. augusztus 31. napjáig a harmadik élet-
évét betölti, a nevelési év kezdõ napjától (2016. szeptember 1.) leg-
alább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyzõ a
szülõ kérelmére és az óvodavezetõ, valamint a védõnõ egyetértésé-
vel, a gyermek jogos érdekét szem elõtt tartva, az ötödik életév betöl-
téséig felmentést adhat a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel
alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakozta-
tása, sajátos helyzete indokolja.

A szülõ gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, így
azok a szülõk, akiknek gyermekei 2016. augusztus 31. után töltik be
3. életévüket (elõfelvételis jelentkezõk), gyermekük óvodai felvételi
szándékát a fenti idõpontokban szintén jelezhetik az intézmények-
ben, és óvodai felvételükrõl a 2016/2017. nevelési évben a jogsza-
bályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó elõírá-
soknak megfelelõen, a rendelkezésre álló szabad férõhelyek függvé-
nyében dönt az óvoda vezetõje.

Az Nkt. 49. § (2) és (3) bekezdése szerint a gyermeket elsõsor-
ban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében
lakik, illetõleg ahol szülõje dolgozik.

Kötelezõ az óvodába történõ jelentkezése a gyermeknek ab-
ban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, majd a ne-

velési év kezdõ napjától legalább napi négy órát köteles óvodai
nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülõ felelõs.

A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a sza-
bálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény
247. § a) pontja szerint az a szülõ vagy törvényes képviselõ, aki a
szülõi felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellõ idõben
az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ
el.

A Rendelet 20. § (2) bekezdése szerint a napi négy órában óvodai
nevelésre kötelezett gyermek szülõje, amennyiben gyermeke az óvo-
dakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás
idejének utolsó határnapját követõ tizenöt napon belül írásban értesí-
teni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzõt.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartá-
sában mûködõ óvodák alapító okiratukban meghatározottak szerint
ellátják a többi gyermekkel együtt nevelhetõ sajátos nevelési igényû
gyermekek óvodai nevelését, amely a szakértõi bizottság szakvéle-
ménye alapján vehetõ igénybe. A szakértõi bizottság tájékoztatja a
szülõt azokról a lehetõségekrõl, amelyek alapján a sajátos nevelési
igényû gyermek az óvodai nevelésben eleget tehet. A köznevelési in-
tézményt a szülõ választja ki a szakértõi bizottság által javasolt intéz-
mények közül.

Az óvodai felvételrõl a férõhelyek függvényében az óvoda vezetõ-
je dönt az érvényes jogszabályi elõírás alapján. A felvételrõl az óvo-
da vezetõje – az intézményben kialakított hagyományos módon –
legkésõbb 2016. május 19-ig írásban tájékoztatja az érintett szülõket.

Az óvoda döntésével szemben fellebbezni a kézhezvételtõl számí-
tott 15 napon belül lehet, a fellebbezést Zalaegerszeg megyei jogú vá-
ros jegyzõjének címezve a felvételt elutasító óvodához kell benyújtani.
Kérjük a Tisztelt Szülõket, hogy a jelentkezéshez feltétlenül vi-
gyék magukkal

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére ki-
állított személyi azonosítót (anyakönyvi kivonat vagy személyi
igazolvány) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a gyer-
mek TAJ-kártyáját,
a szülõ (gondviselõ) személyi azonosító és lakcímet vagy tartóz-
kodási helyet igazoló hatósági igazolványát.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott
óvodák felvételi körzetei Zalaegerszeg város honlapján érhetõk el:
http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/20022/ovodai_felveteli_korzetek.pdf

Tájékoztató az integráltan nevelhetõ sajátos nevelési igényû gyer-
mekeket ellátó óvodákról és azok elérhetõségérõl:
http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/22083/integralt_ellatas_biztosito_
ovodak.pdf

FELHÍVÁS ÓVODÁBA TÖRTÉNÕ JELENTKEZÉSRE

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

AZ ÚJ FELTÉTELEK SZERINT.

A szálláshelyek megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes
egyeztetés szerinti napokon.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15. • 2016. április 15. (péntek).

Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok

Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalko-
zással rendelkeznek,

– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, 

– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalko-
zással rendelkezik,

– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét, 
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazol-

hatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg, 

– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft), 

– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére, 

– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt bo-
rítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Za-
laegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be!
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO" feltüntetését is. 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ letel-
te után soron következõ ülésén, várhatóan 2016. május 2-án. A pályázattal kapcsolatos részletesebb infor-
mációval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.: 92/502-139, vagy 92/502-140).

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

A lh. fsz. 4. 38 1
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

188 7.144

A lh. tetõtér 53. 33 1 
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC

össz-
komfortos 

188 6.204
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Egis Körmend–Zalakerámia ZTE KK
67-70 (12-19, 14-9, 15-25, 26-17)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Középszakasz. Körmend.

ZTE NKK–Uniqa Sopron 61-79 (10-12, 19-18, 23-25, 9-24)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Rájátszás az 1–8. helyért. Zala-
egerszeg.

ZTK FMVas–Gyõr Szol TC 7:1 (3610-3323)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

Ferencvárosi TC–ZTE ZÁÉV 5:3 (3349-3288)
Szuperligás nõi tekemérkõzés. Rájátszás, az 1–4. helyért. Budapest.

Atomerõmû SE Paks–Z. Csuti Hydrocomp SK 7:5
NB I A csoportos sakkmérkõzés. Paks.

Balmaz Kamilla Gyógyfürdõ–ZTE FC 1-0 (0-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Balmazújváros.

Tarr Andráshida SC–Tatabánya FC 0-0
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI

– Két fõ támogatónk – a városi
önkormányzat és a Zalaszám Kft.
– jóvoltából elõször kezdhettük
úgy a fedett pályás szezont, hogy
biztosított volt az anyagi háttér –
hangoztatta Szakály István, a klub
ügyvezetõje. – Amit edzõink elter-
veztek, az a szakmai munka során
megvalósulhatott. A mezszponzo-
runkkal is meghosszabbítottuk
szerzõdésünket. A hazai rendezé-
sû versenyeinkre pedig sikerült
megkötni a névhasználói szponzo-
ri szerzõdéseket, így az egész évi
jó szerepléshez pénzügyi szem-
pontból minden adott. 

A biztos anyagi háttér lehetõvé
tette, hogy a Zalaszám-ZAC-nál 16
jól képzett edzõ foglalkozzon a
mintegy 400 sportolóval. A legjobb
tizenkét versenyzõjüknek szerzõ-
dést is tudnak ajánlani. Így többek
között kiemelt szerzõdést kapott
Szûcs Valdó. A tehetséges gátfutó
Angliában tanul, ahol folyamatosan
javulnak eredményei, de emellett
itthon is versenyez. Az országos
bajnokságon második, Wales baj-
nokságán harmadik, a britek verse-
nyén a hatodik helyen végzett.

– Valdó mellett a nõknél

Veiland Violetta súlylökésben ér el
egyre jobb eredményeket. Dobo-
gós lett a felnõtt-ob-n, megnyerte

a juniorok bajnokságát, a Dobó
Európa-kupán a kilencedik helyen
végzett – folytatta Szakály István.
– Takács Dóra diszkoszvetésben
lett ifjúsági bajnok. Mellettük Ott
Benjámin, Zsoldos Viktória, Aczél
Norbert, Bagladi Márton, Dienes
Mátyás, Hír Csenge, Ott Dorina és
Kamondi Natália nyert érmet a

magyar országos bajnokságon.
Munka mellett öregbítette a szeni-
oroknál a Zalaszám-ZAC hírnevét
Góczánné Tóth Zsuzsa, Bognár
Szabolcs és Balázs Erik, vala-
mennyien aranyérmet szereztek.

A fedett pályás szezon során a
Zalaszám-ZAC versenyzõi hat arany-,

négy ezüst-, hét bronzérmet szerez-
tek, huszonöt döntõben szerepeltek
még sportolóik. Akiknek gyengébben
sikerült a fedett pályás szezon, azok
megkapják szabadtéren a bizonyítás
lehetõségét. Aklubnál minden adott a
jó 0szerepléshez. Ahogy mondják
„pénz, paripa, fegyver” megtalálható.
Jöhet a jó szereplés a szabadban is.

MINDEN ADOTT A JÓ SZEREPLÉSHEZ
EREDMÉNYES FEDETT PÁLYÁS SZEZONT ZÁRTAK AZ ATLÉTÁK

A mezei bajnoksággal kezdetét vette a szabadtéri verseny-
idény. A befejezõdött fedett pályás szezon mérlege egyértelmûen
pozitív a Zalaszám-ZAC atlétái számára, az elmúlt évekhez ha-
sonlóan most is jól teljesítettek. 

– Egy edzõ hivatalból optimista,
nem gondolkodhat másképpen,
csapatából mindig a maximumot
kell kihoznia – hangoztatta Dobos
Sándor, az Andráshida edzõje. – A
téli változások után a lelkem mé-
lyén bíztam abban, hogy összejö-
het a jó szereplés a jelenlegi keret-
tel is. A felkészülés során a játéko-
sok keményen dolgoztak. A távo-
zók helyére lépõk bizonyítani akar-
tak, hogy lehet rájuk számítani. A
csapategység gyorsan kialakult,
mentálisan is erõs lett a társaság.
Az említett tényezõknek köszön-
hetõ, hogy továbbra is jól teljesí-
tünk, s jobb anyagi és egyéb körül-
mények között dolgozó csapatokat
is megelõzünk a tabellán.

Az Andráshida eredményei
mindenképpen figyelemre mél-
tóak. Egerszegen megszenvedett
a gyõzelemért az éllovas Ferenc-
város tartalékcsapata, pontot sze-
reztek a feljutásra pályázó Dorog-
tól és a Mosonmagyaróvártól. A jó
képességû BKV Elõre sem bírt ve-
lük a fõvárosban. Idegenben is

biztosan nyertek a tavaszra meg-
erõsödött Csorna otthonában –
hogy csak néhányat soroljunk fel
tavaszi eredményeikbõl.

– Nagyon sokat jelentett, hogy
a tavaszi rajton a Ferencváros elle-
ni vereség után nem esett kétség-
be a csapat, hanem kettõzött erõ-
vel dolgoztak tovább a játékosok –
folytatta Dobos Sándor. – Tapasz-

talhatták, hogy az elsõ helyezett el-
len is partiban voltunk, kis szeren-
csével egy pontot szerezhettünk
volna. Nagyon fontos volt, hogy a
folytatásban jöttek a gyõzelmek, a
döntetlenek. A sikerek feltétlenül
kellenek a hétközi munkához. Nem
tudok olyat kérni a fiúktól, amit ne
csinálnának meg. Biztosan lesznek
gyengébb szakaszaink is a bajnok-
ság során, de ebbõl könnyedén ki-
lábalunk, mert erõsek vagyunk
mentálisan. Egy biztos, egyetlen
csapattól sem ijedünk meg.

Nem is kell a Tarr Andráshida
játékosainak megijedni, annál is
inkább, mert zömmel papíron
gyengébb ellenfelekkel találkoz-
nak. 

– A folytatásban sem a csapa-
tok helyezését – hogy az egyik
elõttünk, a másik mögöttünk áll –
nézzük – hangoztatta Dobos Sán-
dor. – A mezõny egyébként az
õszhöz képest átalakult, nálunk
volt a legkisebb a mozgás. A többi
csapat vagy azért igazolt, hogy el-
kerülje a kiesést, vagy fel akar jut-
ni az NB II-be. A folytatásban is
hasonló erényeket kell csillogtat-
nunk, akkor jó középcsapatként
zárhatunk, ami mindenképpen di-
cséretes teljesítmény lesz ré-
szünkrõl.

SENKITÕL SEM IJEDNEK MEG
SZERETNE KÖZÉPCSAPATKÉNT ZÁRNI AZ ANDRÁSHIDA
Tíz forduló van hátra az NB III-as labdarúgó-bajnokság Nyugati

csoportjában, a tavaszi idényben továbbra is remekel a Tarr
Andráshida SC csapata. Annak ellenére biztos tagja a középme-
zõnynek, hogy télen meghatározó játékosok távoztak az együt-
testõl. 

Most sem volt
ez másképpen...
Különös hangsúlyt
adott ennek az ös-
s z e c s a p á s n a k ,
hogy már harmad-
szor találkoztak
egymással az idei
bajnokságban, s
az egerszegi csa-
pat most is gyõz-
tesként vonulhatott
le a játéktérrõl, pe-
dig a szakemberek
zöme az Egis Kör-
mend játékoskere-
tét erõsebbnek
tartja. 

A miértre keres-
tük a választ.

Bencze Ta-
más, a Zalakerá-
mia ZTE vezetõ-
edzõje: – Nagyon küzdelmes mér-
kõzést játszottunk, s bár hullámzó
teljesítményt produkáltunk, a  leg-
fontosabb pillanatokban jó dönté-
seket hoztunk. Mindkét csapat
mindent megtett a gyõzelemért, és
a szurkolók is remek hangulatot
teremtettek. Govens korai kiválása
nem bizonytalanította el a játéko-
sainkat, hanem még fegyelmezet-
tebben és felszabadultabban ját-
szottak. Óriási bravúr, hogy ismét
idegenben nyertünk, ráadásul Kör-
menden.

Szurkolói vélemény (bb1.hu):
– A 24. perctõl a legponterõsebb
játékosunk nélkül játszottunk. Lát-
szott a csapaton, hogy átérezte a
rangadó fontosságát, a játékosok
küzdöttek egymásért, és a szurko-
lótábor is mellettük volt. Ha a vé-
gén nem folyékony nitrogén van
Balmazovics ereiben, nem ülnek a
dobásai és kikapunk, akkor se lett
volna miért szégyenkeznünk. 

Az összecsapás egyik hõse
kétségtelenül Balmazovics volt,
aki, miután egy perccel a befeje-
zés elõtt a Körmend 15 pontos

hátrányból kiegyenlített, dobott
egy hárompontost, majd két sike-
res büntetõt, azaz végsõ soron el-
döntötte a mérkõzés sorsát. 

– Hogyan érzed magad? –
kérdeztük a játékostól közvetlenül
a meccs után.

– Fáradtan, de ha gyõz a csa-
pat, akkor minden rendben van,
könnyebb a fáradtságot is elvisel-
ni.

– Nagy nyomás volt rajta-
tok... Govens meglehetõsen ko-
rán kiesett, ráadásul a két sérült
játékos miatt nem igazán volt
már cserelehetõsége Bencze
Tamás vezetõedzõnek...

– Kicsit szerencsénk is volt, de
csapatként küzdöttünk. Ilyen kiéle-
zett mérkõzést csak csapatként le-
het megnyerni.

– Miután a hazaiak 15 pontos
hátrányból kiegyenlítettek, úgy
tûnt, senki nem mer vállalkozni
tõletek. Senki nem dob majd
pontot. És akkor dobtál egy há-
rompontost, majd két büntetõt.
Voltaképpen megnyerted a mér-
kõzést...

– Arról szó sincs, hogy én nyer-
tem volna meg a mérkõzést. Min-
denki a maximumot nyújtva nagyot
küzdött, az utolsó pillanatokban
mindenki elõhúzta azt, ami még
benne volt.

– Volt már részed ilyen ün-
neplésben, mint most?

– Legutoljára 18 évesen a
Crvena zvezda csapatánál. Azóta,
ha jól belegondolok, nem. 

– Hová juthat el a ZTE az idei
bajnokságban?

– Minden meccsen jól kell ját-
szanunk, aztán majd meglátjuk,
hogy ez mire lesz elég.

HARMADSZOR IS A ZTE
CSAPATKÉNT VOLTUNK JOBBAK A KÖRMENDNÉL

A Körmend–Zalaegerszeg összecsapások a legnagyobb múlttal
bíró párharcok a hazai kosárlabdázás élvonalában. A két csapat
egymás elleni meccseire mindig a  felfokozott hangulat a jellem-
zõ, különösen akkor, amikor mindketten a bajnokság legjobbjai
között vannak.

Stefan Balmazovics

EGERSZEGI ÚSZÓK
AZ ARANY ÜSTÖN

A 37. alkalommal Dunaúj-
városban megrendezett
Arany Üst nemzetközi úszó-
versenyen az Europ Tec ZÚK
úszói többen is egyéni leg-
jobbjukat érték el, és teljesí-
tették az országos bajnoksá-
gon való részvételhez szük-
séges szintidõt.

A nyolcas döntõbe jutott
egerszegi versenyzõk eredmé-
nyei: Betlehem Dávid (2003)
1500 m gyorson 17:25,14
perccel a hetedik, 200 m háton
2:24,82 idõvel szintén hetedik-
ként csapott célba. Betlehem
Dorka (2001) 400 m gyorson
egyéni legjobbjával 4:44,38
perces idõvel, a hetedik helyen
zárt. Gergye Ákos (2002) 100
m háton elért 1:07,93 perces
ideje a nyolcadik hely meg-
szerzésére volt elég.

ZEUSZ SE:
GYÕZELEM

SOPRONBAN
A soproni Mega Sportköz-

pontban nagy érdeklõdés
mellett zajlott le az országos
jótékonysági Lions Squash
Open.

A hagyományoknak megfe-
lelõen a rendezvényen a
szponzorok és a versenyzõk
adományaiból összegyûlt aján-
dékokat a soproni hallássérült
és beszédfogyatékos tanulók
kapták.

A verseny gyõztese a zala-
egerszegi Balázs Erik (Öntöde-
ZEUS SE) lett, aki a soproni
Tremmel Gábort (MEGA SE)
gyõzte le a döntõben. A
bronzérem a szombathelyi
Marton Zoltán (Öntöde-ZEUS
SE) nyakába került.

Szûcs Valdó fejlõdése továbbra is töretlen.
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KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:

keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

...ha van, vagy lesz autós gondja: az MTE megoldja!

NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása
Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
Hibaelhárítás
Épületek, lépcsõházak takarítása
Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zala-Depo Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/c
Nyitva tartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00;
P.: 9.00–15.00

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036 Fax: 92/312-771 Tel.: 92/598-940

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

A hulladékok elszállítását a Zala-Depo Kft. végzi alvállalkozásban.

A házhoz menõ zsákos gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2016. április 28.

Kék zsák: 2016. április 29.

Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 Emelõgép E-000883/2014/A003,

Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634

F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

• Gyógynövény alapanyagú készítmények • Biotermékek •
Reformélelmiszerek • Diabetikus, glutén- és laktózmentes
alapanyagok, lisztek • Vitaminok • Étrendkiegészítõk •
Szálas és filteres teák • Gyógyvizek • Természetes kozme-
tikumok • Vegyszermentes mosó- és tisztítószerek stb.

Tájékoztatás, szaktanácsadás!

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494

E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET,
HOGY 2016. ÁPRILIS 11-TÕL

a Városgazdálkodási Kft. kegyeleti ügyfélszolgálati
irodája változatlan ügyfélfogadási rend mellett,
átmenetileg

AZ EURÓPA TÉREN, A TAVERNA ÉTTEREMMEL
SZEMBEN TALÁLHATÓ

TÜTTÕSSY UTCA 2/A SZÁM ALATTI
ÜZLETHELYSÉGBEN MÛKÖDIK.

A parkolás ügyintézésre érkezõ ügyfeleink számára a
Csipke parkolóház felsõ szintjén térítésmentesen
biztosított. 

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


