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A SZOBRÁSZAT NYELVÉN SZÓLVA
JUBILEUMI ALBUM A 60 ÉVES ALKOTÓNAK

 Hatvanadik születésnapja alkalmából impozáns kötet készült
Farkas Ferenc szobrászmûvész (az Ady-iskola tanára) munkásságáról. Nem számadás, nem az életmû összegzése, csak egyfajta
helyzetjelentés, hogy hol tart most „a bácsi, akit Bácsinak hívnak”.
– pP –
Frimmel Gyula grafikusmûvész, barát („a Másik Bajszos”)
nevezi így kollégáját a kötet szellemes és megható bevezetõjében. Nem csoda, hogy dr.
Gyimesi Endre, a kiadványt támogató Zalaegerszeg Kultúrájáért
Közalapítvány kuratóriumának elnöke a szeretet és a barátság
könyvének nevezte az albumot a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárban megrendezett bemutatón.

A 240 oldalas, reprezentatív kiadványban több mint 270 fotó
(Marcali Gábor, Tóth Norbert és
Zóka Gyula munkái) mutatja be a
szobrászmûvész fõbb alkotásait,
tematikus csoportokba rendezve
a mûveket. Köztéri szobrai, kisplasztikái, portréi, szakrális mûvei
és érmei egyaránt megjelennek.
A könyvet Tóth Csaba festõmûvész, mûvészeti elemzõ szerkesztette, a kép- és kiadványszerkesztõk Farkas Dániel és
Zóka Gyula voltak. Az albumot –
mely a ZAZEE Kulturális Egyesü-

let gondozásában jelent meg – támogatta többek között a zalaegerszegi önkormányzat és az
MMA is.
Balaicz Zoltán polgármester –
és mint egykori adys diák, Farkas
Ferenc volt tanítványa – a kötetbemutatón elmondta: a kiadvány
egy szép összefogás eredményeképpen született meg, és minden
benne van, amit ma tudni lehet a
szobrászmûvészrõl. Reméli, hogy
még sok új alkotással örvendeztet meg minket a következõ években is, hiszen a 60. születésnap
csak egy állomás, nem pedig befejezés. A polgármester az ünnep
alkalmából szólt a mûvész városban fellelhetõ köztéri mûveirõl is.
(Folytatás az 5. oldalon.)

Fotó: – pP –

KORMÁNYTÁMOGATÁS AZ IRODALOM NEM MÚZEUM CSOKICSODÁK A VMK-BAN
A ZALACO ZRT.-NEK INTERAKTÍVABB MAGYARÓRÁKRA LENNE SZÜKSÉG
ELSÕ ALKALOMMAL SZERVEZTEK ÉDESSÉGNAPOKAT

Tortaköltemények, bonboncsodák, csokoládéhegyek várták
a hétvégén az érdeklõdõket a Keresztury VMK-ba. Az intézmény elsõ ízben rendezett édességnapokat – nemcsak kicsiknek.

 A mai gyerekek is olvasnak, csak rövidebb szövegeket. A kortárs költészet a slam poetry miatt felfutó ágban van. Az irodalomoktatás pedig tele van ki nem aknázott lehetõségekkel. Többek
között ezekrõl a jelenségekrõl beszélgettünk a nemrégiben véget
ért Magyar Széppróza Napja kapcsán Gyimesi Katalin magyartanárral (Kölcsey Ferenc Gimnázium).
– pánczélPetra –

Fotó: Seres

 Egyedi kormánydöntésen alapuló támogatással, mintegy 4 milliárd forintból fejleszti mindkét zalaegerszegi telephelyét a Zalaco
Sütõipari Zrt. A beruházást Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be Budapesten.
A Külügyminisztériumban tartott
sajtónyilvános eseményen Berta
László, a Zalaco vezérigazgatója a
cég mûködésérõl, szólt, Vigh László országgyûlési képviselõ Zalaegerszeg gazdasági fejlõdésérõl
adott számot. A beruházás részleteit a miniszter ismertette.
A négymilliárdos fejlesztéshez
836 millió forint támogatást biztosít
a magyar állam. A cég új, 1500
négyzetméteres raktárat épít, és

két, összességében 2500 négyzetméteres termelõcsarnokot. A
kapacitás ezzel a háromszorosára
bõvül. A Zalaco jelenleg 556 dolgozót foglalkoztat, a cég vállalta,
hogy 2020-ig újabb 150 munkahelyet hoz létre.
Balaicz Zoltán polgármester tájékoztatása szerint a gépek beszerzése már megkezdõdött, a beruházás várhatóan az év második
felében indul.

– Egyre többször hallani,
hogy változtatni kellene a kötelezõ olvasmányok listáján, mert
a fiatalok már nehezen fogadják
be a korabeli szövegeket. Menynyire érzõdik mindez egy gimnáziumi órán?
– Tény, hogy a tanulók egyre
kevésbé birkóznak meg a régebbi
szövegekkel, mert a mostani korosztálynak nehezebben megy az
elmélyülés. A szépirodalomhoz
ún. „mélyfigyelem” szükséges, idõ
kell ahhoz, hogy megértsék az olvasottakat. Ha ez nincs meg, nem
lesz élvezetes az olvasás, és
ilyenkor nyúlnak a gyerekek filmekhez, rövidítésekhez.
– Sokszor a történetek, szereplõk is távolinak tûnnek.
– Valóban, a másik probléma
az, hogy nem tudják, mi közük van
az egyes mûvekhez. A pedagógusoknak komoly szerepük van ab-

ban, hogy ráébresszék a tanítványokat: az irodalom nem afféle
múzeum. Egy-egy olvasmány épp
azért lett kötelezõ, mert ma is dolgunk van vele. Olyan általános
emberi kérdésekkel foglalkoznak,
melyek ma is érvényesek. Persze
ezt az õ nyelvükön, az õ frekvenciájukon kellene tálalni. Erre sajnos nincs mindig lehetõség.
– Hogy értve nincs...?
– Úgy, hogy rohan a tanterv. Az
olvasás, az elmélyülés, a kérdésfeltevés meg idõigényes dolog.
Akkora a követelmény, és annyi
mindent kéne elolvasniuk a diákoknak és megtanítani a tanároknak, hogy szinte lehetetlen végezni mindennel a tanév alatt. Sajnos
én is sokszor mondom azt egy-egy
felmerülõ probléma kapcsán, ami
amúgy izgalmas lenne, hogy ezt
már nincs idõ megbeszélni, mert
tovább kell haladni, köt az érettségire való felkészítés.
(Folytatás az 5. oldalon.)

– pet –
Józsa Zsuzsa programszervezõ, közmûvelõdési szakember
érdeklõdésünkre elmondta: tizenkét kiállító, húsz standdal vett
részt az eseményen. Délelõtt fõleg gyerekprogramok, délután
pedig szakmai bemutatók várták a közönséget. A muffindíszítés technikáival és különféle csokoládédesszertek készítésével is meg lehetett ismerkedni. A cél az volt, hogy a CsokoláDays rendezvényen ne csak a városban fellelhetõ csokoládékkal találkozhassanak a betérõk. Ezért különleges kézmûves
bonbonokat, grillázsból készült édességeket, ízletes, csokival
bevont drazsékat, valamint csokigyurmát is kóstolhattak és vásárolhattak mindazok, akik szombaton és vasárnap ellátogattak a Keresztury VMK-ba.
Ottjártunkkor épp az amatõr tortaverseny zsûrizése zajlott.
Balaicz Zoltán polgármester, Lukács Zsanett és Juhos József
cukrászmesterek társaságában értékelte az elkészített tortacsodák küllemét. A megmérettetésre tizenkilencen neveztek,
összesen huszonhat tortával. A zsûri döntése alapján Sümegi
Vivien csoki-eper mousse tortája bizonyult a legjobbnak.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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Közélet

SZÜLETÉSNAPI HÍVD, NYOMD, STAYIN' ALIVE
MEGLEPETÉS

SAJÁTÍTSD EL A SZAKSZERÛ ÚJRAÉLESZTÉST A MENTÕSÖKTÕL!

 Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte dr. Tóth
Endrét, a zalaegerszegi pénzügyi és számviteli fõiskola alapító
igazgatóját a város vezetése, a BGE zalaegerszegi karának tanárai és az 1971-ben kezdett elsõ évfolyam „öregdiák” hallgatói.
Elõzmények: Az 1970-es években fellendülõ gazdasági élet követelte meg a felsõfokú gazdasági-pénzügyi szakemberképzés létrehozását Magyarországon. A fõvárosban megalakuló fõiskolák és
egyetemek mellett igény volt egy

felsõszintû dunántúli oktatóhely indítására is. A budapesti Pénzügyi
és Számviteli Fõiskola akkori igazgatója, dr. Tétényi Zoltán kezdeményezésére vidéki székhelyeket
hoztak létre. A tagintézmények közül a zalaegerszegi 1971-ben
kezdte meg a mûködését. Az intézmény elsõ igazgatója dr. Tóth
Endre volt. Az intézet oktatáspolitikai jelentõségét mi sem mutatja
jobban, hogy míg az 1971–72-es
tanévben csupán egy szak (mezõgazdasági) indult 39 fõvel, addig a
’90-es évek derekára már csak
nappali tagozaton 5 szakirány
mintegy 900 hallgatója vett részt a
képzéseken.
Dr. Tóth Endre 1953–1971 között a Csány Közgazdasági Szakközépiskolában (akkoriban techni-

LAKOSSÁGI

 A zalaegerszegi mentõállomás is csatlakozott az Országos
Mentõszolgálat (OMSZ) hõsképzéshez, melynek elsõ alkalmát
február 26-án tartották a városi rendõrkapitányságon. A résztvevõk az újraélesztés legalapvetõbb mozdulatait és a defibrillátor
használatát sajátíthatták el a mentõsöktõl. Ráhangolódásként
kumban) tanított, volt igazgatóhe- megtekintették az OMSZ a Bee Gees Stayin' Alive címû dalával
lyettes, illetve az intézmény igaz- kísért, újraélesztésrõl szóló kampányfilmjét.
gatója is. Tanítványai számos tanulmányi versenyen való sikeres – liv –
az a célja, hogy növekedjen ez az
szerepléssel növelték az intézarány. Újraélesztésnél ugyanis
Vincze Luca vezetõ mentõtiszt legfontosabb tényezõ az idõ az
mény és a város országos hírnevét. Ezt tovább tetézte a fõiskolai elmondta, a program
célja, hogy a lakosság
körében minél többen
tanuljanak meg életet
menteni. Az ingyenes
tanfolyam egyúttal a
gyakorlás lehetõségét
biztosítja, hiszen az ismeretek felfrissítésével
várható el, hogy valaki
szakszerû életmentésre legyen képes egy
valódi vészhelyzetben.
A téma fontosságára
tekintettel a Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság, a Zala Megyei
Katasztrófavédelemi
Igazgatóság és a Zalai
Fotó: Seres
Különleges
Mentõk
képzés létrehozása és a stabil ala- Egyesülete is csatlakozott a kezdeményezéspok lerakása.
A volt fõiskola elsõ igazgatójá- hez. A hõsképzõ tanfolyam nyitott agy vérellátottsága tekintetében,
nak 80. születésnapi köszöntõjén, bárki számára, így minden hónap ezért fontos, hogy az elsõsegélya számviteli fõiskolán lapunk is utolsó hétfõjén 15 és 17 óra között nyújtó tudja, mit kell tenni a mentõ
részt vett (ZalaEgerszeG újság várják az érdeklõdõket a mentõál- kiérkezéséig. Elsõ teendõ a reakcióvizsgálat, szólítsuk meg, ha
2008. február 26). Akkor dr. Tóth lomás szakemberei.
Az elméleti oktatást Baladincz nem válaszol, tíz másodpercen
Endre arról mesélt, hogy tulajdonképpen õ az induló fõiskola minde- Péter mentõtiszt tartotta, aki el- belül el kell döntenünk él-e. Ez
nese, igazgatója, tanítója, gondno- mondta, hogy naponta körülbelül legkönnyebben a légzés megfika volt, hiszen a tanítás mellett 70-en vesztik életüket hirtelen gyelésébõl derül ki. A beteg állát
mindenféle problémát orvosolnia szívhalál miatt. Nagyon elkeserítõ kell emelni, hogy a nyelv ne zárja
kellett, ami egy nem bejáratott in- emiatt, hogy az emberek mind- el a légutakat. S rögtön el kell kezössze tíz százaléka képes csak az deni a mellkasnyomásokat, ha van
tézménynél csak adódhat.
A közelmúltban a BGE diplo- újraélesztésre. A tanfolyamnak is kéznél defibrillátor, akkor azt is be
maosztóján köszöntötték a 90
éves tanárt. Az egyetem díszpolgári címet adományozott az alapító igazgatónak, akit egykori tanítványai közül is számosan köszöntöttek.

MEGÚJULT A TORNATEREM

TÁJÉKOZTATÁS

ENERGETIKAI FEJLESZTÉS AZ ADY-BAN

AJÁNLÁSOK
 Góra Balázs, (MSZPPárbeszéd, DK támogatással)
már hivatalosan is képviselõjelölt, miután leadta a szükséges
aláírásokat és a választási bizottság nyilvántartásba vette.
Zalaegerszeg és környékének
(1-es sz. vk.) szocialista jelöltjérõl Kiss Ferenc, a párt helyi elnöke elmondta, személyesen is
részt vett az aláírásgyûjtésben.
A képviselõjelölt elmondta: az
idõjárás miatt nehéz volt az aláírásgyûjtés, õ maga a város tízemeletes lakóházait kereste fel, és
ajtóról ajtóra bekopogva beszélgetett a választópolgárokkal. Ezek a
találkozások nagyon hasznosak
voltak számára. Megjegyezte, jó
lenne, ha minél többen elmennének szavazni és nem ismeretlen
kis pártokat választanának, mert
az a Fideszt segíti.
Kiss Ferenc az Elios-üggyel
kapcsolatban annyit mondott: nem
érti a városvezetést, miért tiltanak
a képviselõk elõl közérdekû adatokat. Hogy megismerhessék, bírósághoz fognak fordulni.

LAKOSSÁGI
raélesztéssel és egy defibrillátorral
az újraélesztések akár 60 százaléka sikeres lehetne, ami Magyarországon évente több ezer emberéletet jelent. Az Országos Mentõszolgálat új mobil applikációjával
bárki lehet életmentõ. A Szív City
program lényege, hogy aki kedvet
érez arra, hogy vészhelyzetben
életet mentsen, riasztást kaphat
mobiltelefonjára, ha a közelében
közterületi újraélesztésre van
szükség.

Zalaegerszeg, Ola út 14. szám
alatt 51 NÉGYZETMÉTERES
ÜZLETHELYISÉG ELADÓ.
Érd.: +36-30/313-2395

FÓRUM
2018. március 9-én
(pénteken) 17.30-kor
Zalaegerszegen,
a Három Kívánság Étteremben
(Petõfi u. 26.)
TOROCZKAI LÁSZLÓ,
a Jobbik alelnöke
és
BENKE RICHÁRD,
a párt országgyûlési
képviselõjelöltje (Zala 1-es vk.)
LAKOSSÁGI FÓRUMRA
várja az érdeklõdõket.

KELEMEN BARBARA
kozmetikus

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a zalaegerszegi VII. sz. vegyes fogorvosi körzethez (korábbi helyettesítõ fogorvos: dr. Mészáros Eszter) tartozó páciensek fogorvosi ellátását 2018. március
1-tõl dr. Somogyi Richárd fogorvos végzi.

z
z
z

A fogorvosi rendelés helye: Zalaegerszeg, Gólyadombi u. 19.
Rendelési idõ:

kell vetni. A mentõtiszt a készülék
használatát is részletesen ismertette, ami úgy segíti az elsõsegélynyújtót, hogy minden utasítást elmond, illetve kiír.
A képzésen a mentõállomás
munkatársai irányításával oktatóbabákon is gyakorolhatták az újraélesztést a résztvevõk.
A nemzetközi szakirodalom
szerint az azonnal megkezdett új-

MSZP:

hétfõ:
12.00–20.00
kedd:
8.00–14.00
szerda:
12.00–18.00
csütörtök: 13.00–19.00
péntek:
8.00–12.00

z
z

3D szempillaépítés
Arckezelések
Szempilla- és szemöldökfestés
Gyantázás
Smink
Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.
Tel.: 06-30/469-6953

A rendelésre elõzetesen idõpontot kérni a +36-30/6649-850 telefonszámon lehet.

Fotó: Seres

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalában a munka- és ügyfélfogadási
rendje az alábbiak szerint változik:
2018. március 9-én (pénteken):
munkarend: 8.00–14.00 óráig, ügyfélfogadás: 8.00–12.00 óráig.
2018. március 10-én (szombaton):
munkarend: 8.00–14.00 óráig, az ügyfélfogadás szünetel.
2018. március 16-a
pihenõnap, az ügyfélfogadás szünetel.
Köszönjük megértésüket!

ELADÓ! Belvárosi, 56 m2-es, felújított, gázas lakás, azonnali beköltözési
lehetõséggel. Érdeklõdni a 06-30/719-0088-as telefonszámon lehet.
Peugeot motorkerékpár (50 ccm) keveset futott, jó állapotban eladó.
Érdeklõdni: 20/335-2002.

 Az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészeti Iskola tornatermének korszerûsítése 147,13 millió forint
vissza nem térítendõ európai uniós támogatás segítségével valósult meg.
Sor került a tornaterem nyílászáróinak cseréjére, a külsõ homlokzati hõszigetelésre, világításkorszerûsítésre és projektarányos
akadálymentesítés is történt. Felújításra került a lapostetõ is, amely
csapadékvíz elleni szigetelést és
hõszigetelést kapott.
A projektzáró sajtótájékoztatón
Vigh László országgyûlési képviselõ, Balaicz Zoltán polgármester,
Kaján Attila tankerületi igazgató,
Dékány Endre belvárosi önkormányzati képviselõ és Czigány
László, az intézmény igazgatója
beszélt a beruházás részleteirõl.

Elhangzott: a város életében fontos szerepet tölt be az Ady-iskola,
az oktatás, mûvészeti nevelés terén szép eredményeket értek el.
Felújításra már 2015/16-ban 150
millió forintot fordítottak, ez a folyamat folytatódott a következõ
években is. Adósak még a régi
épület felújításával, ennek megvalósítására pályázatot nyújtottak
be.
Egy korszerû tornateremben a
diákok megkedvelik a mozgás örömét, és a mindennapos testnevelés fontos lesz számukra, hangzott
még el.

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban N Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. N Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes N Felelõs szerkesztõ:
Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra NSzerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 N Telefon/fax/üzenetrögz.:
(92) 599-353 N PR–marketing: Molnár Lászlóné 30/720-5734 • Szeglet Matild 20/336-0450 N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Budapest N Felelõs vezetõ: Lõrincz
Endre ügyvezetõ N E-mail: info@zalamedia.hu NISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
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Aktuális

VARÁZSDOHÁNY, FACEBOOK-TABLETTA
SZAKMAI NAP A DIZÁJNER DROGOK VESZÉLYEIRÕL

 A dizájner drogokról, köztük a varázsdohány, Facebook-tabletta károsító hatásairól is szó esett a Zalaegerszegi Kábítószer
Egyeztetõ Fórum (KEF) és a város önkormányzata által szervezett szakmai napon az Apáczai VMK-ban.

volt 2014-ben, 2017-ben viszont
már csak 30–40 százalék közötti.
A dizájner jelenségrõl dr.
Szemelyácz János pszichiáter,
addiktológus szakorvos, a pécsi

– AL –
Nemzeti Szakértõi és Kutatóközpont országos hálózatának laborjaiban elemzik az összes magyarországi fogást, hogy a mintákban lévõ anyagok ütköznek-e jogszabályokba. Oly módon következtetni is tudnak a drogpiacon zajló
folyamatokra, a dizájner és klasszikus drogok fõbb trendjeire, mondta
elõadásában Csesztregi Tamás, az
intézet analitikai osztályának vezetõje. Zala megyében, ahol sokkal
kisebb esetszámmal dolgoznak, ez
úgy néz ki, hogy legkelendõbb a
marihuána, ezt követik az amfentaminszármazékok, melyek között az Ecstasy a legnépszerûbb, illetve a kokain. A dizájner drogokkal
kapcsolatban elmondta, hogy Európában és Magyarországon is
2014 volt a csúcs év, amikor száz
teljesen új vegyület jelent meg.
Ezeknek kétféle típusuk van, amit
kristály valamint herbál, zsálya
vagy biofû néven szokták az utcán
árulni. Veszélyességük abban rejlik, hogy nem tudni, mi van bennük.
Olyan vegyületeket, molekulákat
tartalmaznak, amelyeket sûrûn vál-

Major Zsolt, Majzik Balázs, dr. Szemelyácz János és Csesztregi Tamás

toztatnak a kábítószertörvények
megkerülése végett, és amelyek
hatása a marihuánánál akár
10–30-szor is nagyobb lehet. Ilyen
például a varázsdohány, vagy a
Facebook tabletta, amitõl nagyon
sokan rosszul lettek. Az osztályvezetõ biztatónak nevezte a trend
megfordulását. A lefoglalásokban a
klasszikus szerekhez képest a
dizájner drogok aránya 60 százalék

INDIT Közalapítvány szakmai vezetõje tartott elõadást. Többek között arról beszélt, hogy ezek olcsóbbak a klasszikus szereknél
(marihuána, heroin), ráadásul az
interneten nagyon könnyen elérhetõk, az úgynevezett dark weben
keresztül tulajdonképpen lekövethetetlenül zajlik a fizetés és a szerek cserekereskedelme. A 18 év
alatti fiatalok elsõsorban ezeket a

FOLYAMATOS KIHÍVÁSOKKAL JÁR
EGY REMÉNYTELJES ZALAI KADETT KARATÉKA

 A ma kevésbé menõ és még kevésbé támogatott, de erõteljesen jellemformáló sport, a karate elkötelezettje és fiatal kora ellenére szép sikerrepertoárral rendelkezik. Vugrinecz Attila, a zalaegerszegi Toriki KHKE egyesületet és a magyar válogatott csapatát erõsíti. Február elején Szocsiban vett részt Eb-n, ezzel 10
éves álmát váltotta valóra a jelenleg 15 éves kölcseys diák.
– B. K. –
– A bátyám példáját követve
nyolcéves koromban, 2010-ben
kezdtem a karatét. Innét jött a
kedv, és végül kettõnk közül én
maradtam e mellett a sportág mellett – idézi fel a kezdeteket Attila. –
Egy évvel késõbb már versenyen
vettem részt és aranyat is szereztem.
– Ennyire jó voltál már az
elején, vagy kevés volt az ellenfél?
– A korosztályomon belül már
az elejétõl fogva a jók közé tartoztam, és már nagyon korán vittek
versenyezni is. Meghívásos nemzetközi versenyeken is viszonylag
hamar részt vehettem. Akkor még
egy másik egyesületben sportoltam, két éve vagyok a Toriki tagja,
Takács Ferenc edzõ mellett. Közben a válogatottba is bekerültem,
és ott is sikerül megállni a helyem.
Tavaly októberben a vb-n is részt
vettem.
– Szép eredmények és rutin a
versenyzésben.
– Nem vagyok izgulós fajta,
most viszont nagyon izgultam,
amikor ott voltam a nyolc közé jutás kapujában, a tét sokkolt és ez
érzõdött az izmaimon is. Sajnos,
ez nem segített. Maradtam a kilencedik helyen. (Három korcsoportban 31 magyar válogatott
sportoló vett részt az 1000-fõs, 44
országot képviselõ mezõnyben.)
– Azért nincs ok elkeseredni.
– Amikor karatézni kezdtem,
nyolcévesen célom volt, hogy Ebre menjek. Azt mondtam, hogy oda
fogok jutni. Ez az idén sikerült is.
– Akkor nagyon céltudatos
vagy. Mi lesz veled, hogy teljesült az álmod?
– Szeretnék érmeket is szerezni, illetve olimpikon lenni.

– Nagy bakit vétettem, amikor hallottam, hogy Szocsiban
versenyzel, azt hittem az olimpián vagy.
– Csak tavaly lett olimpiai szám
az egyik karate ág, tehát majd legközelebb lehet ezen indulni. De
Szocsi teljes olimpiai lázban volt,
gyönyörû stadionokkal. Ez a hangulat nagyon erõsen hatott rám és

Vugrinecz Attila

még inkább motivál, hogy egyszer
én is olimpikon legyek.
– Mennyi munka van/lesz a
mostani eredmények mögött, illetve a jövõbeli célok elõtt?
– Be van osztva a napom. Hétköznap mindennap van edzés.
Igyekszem, hogy nem menjen a
tanulás rovására. A Kölcsey-gimnáziumban most vagyok nulladik
évfolyamos.
– Akkor a karate, az „üres
kéz” mellé okos fej is társult.
Nem irigyek rád a többiek?
– Többségében nem, fõleg
mert tudják, hogy mennyi elfoglaltsággal, komoly fizikai és mentális
munkával jár mindez, és ma ez keveseknek vonzó.

– És az sem fájó, hogy a sikereid ellenére kevésbé ismerik a
neved, mint más sportág tagjait?
– Nem, mert tudom, hogy milyen sokat elértem. Sokat köszönhetek az edzõmnek, aki
szinte apaként áll mellettem. Néha szigorú, de az én érdekemben, hisz bennem. Ahogy a valódi családom is nagyon sokat támogat, mert a versenyzés sokba
kerül.
– Mit adott neked a karate?
– Önbizalmat, önuralmat, a cél
elérés érzését. A folyamatos kihívásokat. Ez utóbbi jó, de éppen ez
a nehéz is benne.

szintetikus szereket (fõként a
herbál típusúakat) próbálják ki,
melyek összetételérõl és hatásairól
valóban keveset tudunk. A klasszikus szereket fogyasztók esetében
már léteznek kezelési módok, míg
a dizájner drogok esetében kevésbé. Nehézséget jelent, hogy rengeteg testi és pszichés problémát
okoznak akkor is, amikor valaki le
akar állni ezekkel. Éppen azok körében legjelentõsebb a fogyasztásuk, akiket leginkább sújt a szegénység és a társadalmi kirekesztés. Mindez nagyon megnehezíti a
kezelést és a prevenciót, emelte ki.
Major Zsolt, a Zalaegerszegi
Kábítószer Egyeztetõ Fórum társelnöke elmondta, a szakmai nap
célja, hogy az ifjúságvédelemmel
foglalkozó pedagógusokat, védõnõket, családsegítõ munkatársakat tájékoztassák a jelenlegi droghelyzetrõl és a kábítószerezés veszélyeirõl. A délutáni elõadások
elõtt a Kábítószerügyi Egyeztetõ
Fórumok helyzetérõl tanácskoztak
a szakemberek. E témában Majzik
Balázs, a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság drogmegelõzési programok osztályának megbízott vezetõje tartott elõadást.
A rendezvényen részt vett
Balaicz Zoltán polgármester, aki
köszöntõjében azt hangsúlyozta,
hogy lépést kell tartani a digitális
világ fejlõdésével, hogy meg lehessen szólítani a fiatalokat, akik
alapvetõen jó dolgokat akarnak. A
megváltozott, kitágult világban
azonban sokszor egyedül vannak,
könnyen megtéveszthetõek, ezért
jelent ma még nagyobb kihívást és
felelõsséget a kábítószer elleni
küzdelem.

KÖZGYÛLÉSI
ELÕZETES
 Március 8-án tartja következõ
ülését a városi közgyûlés. A
több mint húsz napirend között
többek között szerepel az
egészségügyi alapellátásról, a
közterületek használatáról szóló rendelet módosítása.
Tájékoztatót hallhatnak a képviselõk a polgármesteri hivatal
múlt évi munkájáról, a Kontakt
Nonprofit Kft. 2017. évi támogatott
munkaerõ-kölcsönzési tevékenységérõl, a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület munkájáról és a
kistérségi háziorvosi ügyeleti rendszer mûködésérõl.
Támogatási kérelmek benyújtásáról is dönt a város képviselõ-testülete.

DEFIBRILLÁTOROK A RENDÕRSÉGEKEN
A SZÍVLEÁLLÁS ELLEN

 Életmentõ defibrillátor készülékeket helyeztek üzembe a Zala
Megyei Rendõr-fõkapitányságon, valamint a nagykanizsai és a
keszthelyi rendõrkapitányságon.
– AL –
Hazánkban évente több ezren
halnak meg közterületen hirtelen
szívleállás miatt. Többségük megmenthetõ lenne, ha idõben segítséget kapnának. A rendõrség is
fontosnak tartja, hogy az állomány
lehetõ legtöbb tagja szakszerûen

nagykanizsai és keszthelyi városi
kapitányságokon. A közeljövõben
a letenyei határátkelõ épületében
is kihelyeznek egy készüléket.
A defibrillátorok az épületek fogadótereiben kaptak helyet, elérhetõségükre a homlokzatra felszerelt zöld színû piktogram is felhívja
a figyelmet. Ha valaki rosszul lesz

tudjon elsõsegélyt nyújtani, ezért
is csatlakozott az Országos Mentõszolgálat hõsképzõ programjához. Erre nemcsak rendõrök, hanem bárki jelentkezhet, és elsajátíthatja a defibrillátorok kezelését
is – mondta el Szabados Gábor
õrnagy, sajtóreferens.
A megyei rendõr-fõkapitányság
két automata és három félautomata defibrillátort szerzett be egyrészt
saját forrásból, másrést közbeszerzésbõl. Az életmentõ készülékekbõl kettõt Zalaegerszegen, a megyei rendõr-fõkapitányságon helyeztek el, egyet-egyet pedig a

utcán, a nap 24 órájában segítséget lehet kérni számára az erre felkészített fegyveres biztonsági
õröktõl és a szolgálatirányító parancsnokoktól. A készülék használatára, a szakszerû életmentésre
az úgynevezett police medic nevû
programban képezték ki a munkatársakat. Köztük a sajtótájékoztatón jelen lévõ Vincze Martin és
Czimber Róbert törzsõrmestereket
(képünkön), akik a pécsi egyetemen vettek részt a háromnapos
oktatáson. Felkészültségük alapján a jövõben õk már mentorként
tanítják kollégáikat.
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Kultúra

AZ IRODALOM NEM MÚZEUM A SZOBRÁSZAT NYELVÉN SZÓLVA

(Folytatás az 1. oldalról.)
A gyerek meg ilyenkor azt érzi,
hogy akkor az talán nem is olyan
fontos, és ez baj. Változhatna az olvasási kedv, ha lenne idõ az órákon
a diákok aktív szereplésére, a moralizálásra, az elmélyülésre, a vitára. Ezeket mind-mind szeretik és
igénylik a gyerekek.
– Akkor nem feltétlenül a
klasszikus mûvekkel van a baj,
hanem inkább az oktatás módszerével?
– Igen, kevés a lehetõség az interaktivitásra. Annak nem vagyok
híve, hogy dobjuk ki a klasszikusokat és cseréljük le az összes kötelezõ irodalmat. Az viszont nem eretnekség, ha egyes esetekben rövidítéseket kap a gyerek, és mondjuk,
az eredeti mûbõl csak részleteket
kell elolvasnia, és azt elemezzük,
beszéljük meg részletesebben, mélyebben. Mert azért azt nem lehet
mondani, hogy a mai generáció
nem olvas; olvasnak õk, csak mást
és máshogyan, mint a korábbi nemzedékek. Rövidebb írásokat; sokszor a telefonjukról, laptopról. És
örömmel látom, hogy néha azért ott
lapul a padban egy-egy regény.
Még ha félponyva is.
– Már az is több fórumon felmerült, hogy tizenöt éves korban
esetleg nem ókori szövegekkel
kellene kezdeni az oktatást, hanem valami kortárs mûvel, ami
mind témájában, mind nyelvezetében közelebb áll hozzájuk.
– Ebben van ráció, meg egy sor
dilemma is. A kortárs szövegek
ugyanis intertextuálisak, rengeteg
bennük többek között a mitológiai,
bibliai utalás. Ha ehhez nincs meg
az alapjuk, ugyanúgy nem értik
majd a mûveket. Szóval, gimnáziumban mindenképpen kell valamilyen általános mûveltségi „alapozás”, amire lehet építkezni.
Ugyanakkor tényleg át lehetne
gondolni azt, hogy kell-e a szigorú
kronológia az irodalomoktatásban.
Hiszen ez mégsem történelem.
Lehet motívumokban, szimbólumrendszerekben is gondolkodni és
ehhez igazítani a tanmenetet. Ide
jól be lehetne építeni a kortárs mûveket is. Persze mindehhez tisztázni kellene, hogy mi is az irodalomoktatás pontos célja.
– Gondolom ez az alaptantervben benne van...
– Benne, sõt a pár évvel ezelõtti
oktatásátalakítást követõen egy sor
pozitív célt fogalmaztak meg az
alapdokumentumban.
Például,
hogy az irodalomtanítás már nemcsak a mûveltségátadásról szól, hanem fontos a kompetencia- és személyiségfejlesztés is, valamint a kritikai gondolkodás és kommunikációs készség fejlesztése, az önismeret és az élményközpontú nevelés.
– Ez mind jól hangzik, és illeszkedik ahhoz a képhez, amit a 21.
századi oktatásról gondolunk.
Hol csúszik el mégis a dolog?
– A már említett zsúfoltságon és
idõhiányon. Akkora a tananyag, és
olyan sok gyerek van egy-egy osztályban, hogy ezeket komoly kihívás megvalósítani. Vagyis a kevesebb több lenne. Nehéz úgy fejlesz-

teni a gyerekek kommunikációs
készségét, hogy 36 diákra 45 perc
jut, vagyis a túlnyomó többségük
meg sem tud szólalni az órán. Ma
már nem lenne fontos annyi adattal
bombázni õket egy-egy író életével
vagy pályájával kapcsolatban, hiszen egy kattintással bármire rá le-

Gyimesi Katalin

het keresni. Sokkal jobb lenne arra
nevelni õket, hogy élvezzék az olvasást és a kultúrát. Kérdezzenek, érveljenek, kritizáljanak! Pláne, mert
már az írásbeli érettségi feladatsor
is ilyen készségeket kér számon.
Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a
szülõknek (és vele együtt sokszor a
diákoknak is) viszont gyakorta csak
egy célja van: jó jegyet kapni és bejutni az egyetemre. Az élményszerûség, a személyiségfejlesztés, az
önismeret emiatt háttérbe szorul, és
ráadásul nem biztos, hogy aki ötös
tanuló, az késõbb olvasó vagy kultúrafogyasztó lesz, pedig (szerintem) ez lenne a cél.
– A színházi nevelés révén
azért sok mindent be lehet csempészni az oktatásba. Jó kapcsolatban vagy a Hevesi Sándor
Színház dramaturgjával, Madák
Zsuzsannával, és a tanítványaiddal mindig részt is veszel ezeken
a produkciókon.
– A színházi nevelési programot
nagyon szeretik a gyerekek! Itt bõven van idõ játszani, kérdezni, kivesézni egy-egy problémakört. Még
olyanok is megszólalnak, akik órá-

kon kevésbé aktívak. És ezeken
nagyon jó kortárs mûvek kerülnek
terítékre, amik olyan társadalmi
kérdéseket vagy egyéni sorsokat
állítanak fókuszba, amivel a diákok
tudnak azonosulni. Amit magukénak éreznek! Sajnos magyar kevés
van közöttük, mert valamilyen oknál fogva szinte alig van hazai ifjúsági próza, dráma meg annál is kevesebb.
– A kortárs költészet viszont
mintha felszálló ágban lenne.
Legalábbis itt a városban.
– A slam poetry nagyon megy!
Ráadásul két kölcseys diák volt a
kezdeményezõje, akik hallgattak
már korábban ilyesmi produkciókat.
Cserpes Attila pedig nyitott volt, és
a kávézójába befogadta ezeket az
esteket. Az is megesett, hogy a
gyerekek kérték, hogy tartsunk az
iskolában rendhagyó irodalomórát,
és hívjuk meg rá Simon Márton költõt. Ez meg is történt. Szóval igenis
fel lehet kelteni az érdeklõdést, ha
érzik, hogy valami róluk szól, és ha
sokat és õszintén beszélgetünk velük.
– Hogyan viszonyulnak ma a
fiatalok a hõsökhöz, vagy a nagy
klasszikus szerelmekhez?
– Hú, ez érdekes és néha ellentmondásos. Egyrészt hõsök ma is
kellenek, ez nem változott. De néha
kicsit sötétebb karakterek, mint korábban. De a kamaszkor amúgy is
ilyen idõszak. A mû által érezniük
kell, hogy túlélhetõ valahogy ez az
életkor. Másrészt meg néha meg is
szólnak, hogy túl depressziósak,
tragikusak az iskolában tárgyalt mûvek. Vágynak a pozitív végkifejletre.
A szerelem is hasonló: a habos-babost verziót nem fogadják be, de a
gyengédség, az összetartozás fontos számukra. Még a hõzöngõ fiúknak is. Beszélgetni kellene velük az
órákon, és minél többet! Ez egy
igen befolyásolható életkor, és nagyon nem jó dolog az, ha internetes
kommentek alakítják egy-egy fontos téma kapcsán a véleményüket,
mert a szülõk és a tanárok nem érnek rá velük beszélgetni. Az irodalom és a jó irodalomoktatás ezen
sokat tudna segíteni.

JUBILEUMI ALBUM A 60 ÉVES ALKOTÓNAK

(Folytatás az 1. oldalról.)
Többek között a Dísz téri Zalai
nemesrõl, a templomtéri városmakettrõl, a piac szomszédságában álló Fiatalokról és a nemrégiben átadott Luther-szoborról.
A rendezvényen a könyv szerzõi is köszöntötték az alkotót. Dr.
Kostyál László mûvészettörténész
szerint Farkas Ferenc nemcsak kiváló szobrász, hanem karakteres
mûvészettörténeti látásmód is jellemzi. A kettõ ötvözetébõl született
az a sorozat, mellyel a híres képzõmûvész elõdöknek állít emléket.
Tökéletesen megragadva a nagy
klasszikusok lényegét. Farkas Ferenc is – a klasszikusokhoz hason- lóan – mindig a látványból indul ki,
nem torzítja a figurákat. Illetve egy
teljesen sajátos absztrakcióval
tüntet el részleteket a kompozíciókból. Szobrain nincsenek heves
érzelmek, gyors, dinamikus mozgások. Inkább valamilyen gondolat
vagy eszmeiség jelenik meg rajtuk
– emiatt kicsit a miniatúrákhoz hasonlítanak mûvei. Ábrázolásai
örök értékekrõl szólnak.
Az emberi figurákkal mindent el
lehet mondani, és Farkas Ferenc
épp ezt teszi szobraival – fogalmazott Tóth Csaba festõmûvész, pályatárs, aki a Képzõmûvészeti Fõiskolán kötött barátságot a zalai mûvésszel. Mint mondta, örömteli volt
számára az a három hónap, amit a
kötet szerkesztésével töltött. A mûvészeti író ezenkívül egy tanul-

mányt és egy Farkas Ferenccel készült interjút is jegyez a könyvben.
A kiadvány végén évtizedeket
átölelõ, részletes bibliográfia és
mûtárgyjegyzék is található.
Jelenleg ez vagyok én! Mondta
a rá jellemzõ szerénységgel Farkas Ferenc a rendezvény végén.
Õ sem szeretné, ha afféle számadásként tekintene a közönség erre a kötetre. Mert az a jó, ha az
ember inkább folyamatosan teszi
a dolgát; s neki a szobrászat a
nyelve – fogalmazott.
Az alkotónak áprilisban nagyszabású jubileumi kiállítása nyílik
a Keresztury VMK két kiállítóhelyén is, ahol a kezdeti idõszaktól
kezdve egészen napjainkig kerülnek bemutatásra a fa-, terrakottaés bronzszobrai, érmei.

CSOKICSODÁK A VMK-BAN
(Folytatás az 1. oldalról.)
A közönségszavazást pedig
Nagy Kriszta Terül-terülj asztalkám fantázianevû édessége nyerte. A versenyen ezenkívül „hagyományos torta” és „legkreatívabb
torta” kategóriában is hirdettek
egy-egy gyõztest, valamint polgármesteri különdíj is született.
Na, de mi is az a csokoládé? A
kérdés persze furának hangzik, ám

szakmai szempontból igenis létezik
rá pontos fogalmi meghatározás.
Juhos József, Budapestrõl érkezett
cukrászmester (aki a híres Gundel
étterem és Gerbeaud kávéház cukrásza is volt) az Eszterházy-torta
készítése közben néhány mûhelytitokba is beavatta a hallgatóságot.
Csokoládé az, ami 50 százalék feletti kakaótartalommal rendelkezik.
Így azok a tejcsokik, amiket az üz-

TÁRLAT A GIMNAZISTÁK MÛVEIBÕL

festõ, mûfordító, filozófus egyik
írása kapcsán mondta. A grafikusmûvész ugyanis Karátson néhány
gondolatával hívta fel a diákok figyelmét a mûvészet és az alkotás
néhány fontos kérdésére, alapvetésére. Például arra, hogy a mûveket a nézõnek
mindig újra kell
alkotnia, mert
csak akkor él a
mûalkotás, akkor nem volt
hiábavaló
a
mûvész munkája.
A kiállításmegnyitót követõen díjazták
is a szorgalmasan dolgozó és
színvonalas alkotásokat készítõ gimnazistákat.

AZ ADY-ISKOLA GALÉRIÁJÁBAN

 A napokban mutatták be az
Ady-iskola mûvészeti gimnazistái az elmúlt egy évben készült
alkotásaikat. Az intézmény galériájában megrendezett seregszemlén tanulmányrajzaikat,
festményeiket állították ki a diákok.
Mint azt a tárlatot megnyitva
Frimmel Gyula grafikus, az iskola
mûvésztanára elmondta: színvonalas munkák születtek, és reméli,
hogy a fiatalok a mûvészet által
felfedezik magukban azt az erõt,
ami új világot képes teremteni.
Ez utóbbi gondolatot már a néhány éve elhunyt Karátson Gábor

SZÍNHÁZI BEMUTATÓ
ARTHUR MILLER: AZ ÜGYNÖK HALÁLA

 Lapzártánkkor mutatta be a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház Arthur Miller: Az ügynök halála címû drámáját.
A darab címszereplõje Farkas Ignác Jászai-díjas színmûvész. A darabot Lukáts Andor Kossuth-díjas, érdemes mûvész rendezte. A fõbb
szerepekben: Mihály Péter, Szakály Aurél, Bellus Attila.
A drámát – amely New Yorkban és Bostonban játszódik – elõször
1949-ben mutatták be a Broadway-n. Arthur Miller ezért a mûvéért
Pulitzer-díjat is kapott.
Fotó: Bánfi Katalin

letek polcain kapni lehet, jórészt
nem nevezhetõk csokoládénak. A
szakember beszélt a cukrászat és
a csokoládékészítés egyik legfontosabb mozzanatáról, a temperálásról is. Ez annyit jelent, hogy ahhoz, hogy megfelelõen lehessen
dolgozni a csokival (ami étcsokoládé), mindenekelõtt fel kell azt melegíteni 47–50 Celsius fokra, majd attól függõen, hogy mit készítünk belõle, visszahûteni 26–30 fok körüli
hõmérsékletre. Bonbonkészítéshez a 30 fok az ideális hõmérséklet.
A cukrász azt is elárulta, hogy
Magyarország nagy csokikedvelõ
ország, ám inkább a tejcsokit részesítik elõnyben az emberek,
aminek viszont sokszor nincs meg
a megfelelõ kakaótartalma. Torták,
desszertek, valamint díszítések
esetében mindig vannak trendek
is, amik beszivárognak az országba. Eddig a makaron volt a menõ,
mostanában viszont az eklerfánk
népszerû. Sokszor ugyanis a francia divatot követik a cukrászatok.
A mester szerint az nem mindig jó,
ha az egész ország egy trend után
megy; annál is inkább, mert kiváló
hazai torták és édességek (somlói
galuska, Rákóczi-túrós, Eszterházy-torta) vannak. Ezeket kellene
jól elkészíteni! Az édességnapokon többek között ennek rejtelmeibe is beavatták a látogatókat a
szakemberek.
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Városháza
FELHÍVÁS

A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK ÉS A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN
RÉSZESÜLÕ, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK RÉSZÉRE
A

2017/2018.

TANÉV TAVASZI TANÍTÁSI SZÜNETÉNEK IDÕTARTAMÁRA VONATKOZÓ
SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) korm.rendelet
alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében
ingyenes ebédet biztosít a szülõ, törvényes képviselõ kérelmére
bölcsõdés, azaz öt hónapos kortól
a 18. életév betöltéséig a hátrányos helyzetû
gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõ, halmozottan
hátrányos helyzetû gyermekek részére
az alábbiak szerint:
A 2017/2018. tanév tavaszi tanítási szünetének
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetõsége:
• A szünidei étkezést igényelhetik azon hátrányos helyzetû gyermekek és rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ,
halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek,
akiknek hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzete a jogszabályokban meghatározottak
szerint fennáll.
A 2017/2018. tanév tavaszi tanítási szünetének
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés biztosításának idõtartama:
• 2018. március 29. és április 3. (iskolai tavaszi
szünet 2 munkanapja)
A 2017/2018. tanév tavaszi tanítási szünetének
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének helyszíne:
• Városi Középiskolai Kollégium Kaffka Margit
Tagkollégium,
• 8900 Zalaegerszeg, Puskás T. u. 2. (Munkácsy
Mihály Iskola volt kollégiumának étkezõje)
A 2017/2018. tanév tavaszi tanítási szünetének
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének módja:
• „Nyilatkozat a Gyvt. 21/C §-a szerinti szünidei
gyermekétkeztetés igénybevételéhez" elneve-

zésû nyomtatvány kitöltése, aláírva az ellátást
igénylõ szülõ, más törvényes képviselõ részérõl.
A nyilatkozat kitöltéséhez segítséget nyújt a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
(8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.)
A nyilatkozatok személyes leadásának határideje,
címe:
2018. március 22. (csütörtök)
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos
további felvilágosítás személyesen a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központban (8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.), vagy az
alábbi telefonszámokon kérhetõ: 312-034, 316930, 502-192, 502-193
A 2017/2018. tanév tavaszi tanítási szünetének
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés biztosításának módja:
A szünetek idõtartamára esõ munkanapokon a
déli meleg fõétkezés helyben történõ elfogyasztása
11–12 óra között. (Ha az étel helyben történõ elfogyasztását a gyermek elõre nem látható hiányzása,
betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére
biztosított ételt a szülõ elviheti!)
Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei
gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni és
gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzete még nem került megállapításra, úgy ezirányú kérelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási
Osztályán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfogadási idõben terjesztheti elõ.
A beadásnál kérjük vegye figyelembe, hogy
az ügyintézési határidõ 21 nap.
Ügyfélfogadási idõ: kedd, péntek: 8–12 óra, szerda: 13–18 óra, csütörtök: 13–16.30 óra között.

2018. ÁPRILIS HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
 A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2018. MÁRCIUS
hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:
INTÉZMÉNY NEVE

SZEDÉS IDEJE

Teleki Blanka Kollégium

2018. 03. 19.

13–16 óra

2018. 03. 20.

13–16 óra

2018. 03. 21.

13–16 óra

2018. 03. 22.

13–16 óra

2018. 03. 21.

13–16 óra

2018. 03. 22.

13–16 óra

2018. 03. 13.

13–17 óra

Kovács Károly Kollégium
Kaffka Margit Kollégium
Eötvös József Ált. Iskola

SZEDÉS HELYE
Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Eötvös-iskola

2018. 03. 14.

7–13 óra

Liszt Ferenc Ált. Iskola

2018. 03. 08.

7–17 óra

Liszt-iskola

Ady E. Ált. Iskola

2018. 03. 12.

7–17 óra

Ady-iskola

Báthory István Szakgimn.

2018. 03. 22.

11.30–13 óra

Landorhegyi Ált. Iskola

2018. 03. 19.

7–17 óra

Landorhegyi-iskola

Izsák Imre Ált. Iskola

2018. 03. 21.

7–17 óra

Izsák-iskola

Petõfi Sándor Ált. Iskola

2018. 03. 19.

13–17 óra

Petõfi-iskola

Báthory-szakgimnázium

2018. 03. 20.

7–13 óra

2018. 03. 12.

13–17 óra

2018. 03. 13.

7–13 óra

2018. 03. 19.

13–16 óra

2018. 03. 20.

13–16 óra

2018. 03. 21.

13–16 óra

2018. 03. 22.

13–16 óra

Kölcsey Ferenc Gimnázium

2018. 03. 14.

10–15 óra

Öveges József Ált. Iskola

2018. 03. 26.

7–17 óra

Zrínyi Miklós Gimnázium

2018. 03. 08.

10–15 óra

Zrínyi-gimnázium

Csány László Szakgimn.

2018. 03. 08.

10–15 óra

Zrínyi-gimnázium

Dózsa Ált. Iskola
Deák–Széchenyi Szakgimn.
Ganz–Munkácsy Szakgimn.

Dózsa-iskola
Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Kölcsey-gimnázium
Öveges-iskola

PÓTBESZEDÉS: 2018. MÁRCIUS 28. (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:
Személyesen:
Ügyfélfogadás:

06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Kis u. 8.
H–P.: 7–11 óráig, szerda: 13–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

HIRDETMÉNY
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése 2017. évtõl kezdõdõen méltó módon kívánja elismerni azon támogatókat, akik hozzájárulnak Zalaegerszeg sportszervezeteinek stabil mûködéséhez, akik a helyi sportélet területén fejtik ki önzetlen tevékenységüket.

TISZTELT ÜGYFELEINK!
A VÁROSI
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C
–

ZALAVÍZ ZRT.
VÍZIKÖZMÛ KÖZSZOLGÁLTATÁS
ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
– HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
KÖZSZOLGÁLTATÁS

A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 32/2004. (IX. 24.)
önkormányzati rendelet alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése
„Sport mecénása díj”-at adományozhat olyan magánszemélynek vagy szervezetnek, aki/amely kiemelten támogatja a város sportéletében megvalósuló programokat, kiemelt szponzora a város sportszervezeteinek.
A díjból évente egy adományozható.
A díjra javaslatot a közgyûlés tagjai, a közgyûlés bizottságai, a város közigazgatási területén mûködõ, hivatalosan bejegyzett sporttevékenységet végzõ szervezetek vezetõi tehetnek.
A javaslatot írásos indokolással ellátva, 2018. március 15. napjáig kell a
város polgármesteréhez eljuttatni (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.;
mayor@zalaegerszeg.hu).
Az önkormányzati rendelet teljes terjedelmében a www.zalaegerszeg.hu portálon elérhetõ.

HIRDETMÉNY
ORSZÁGGYÛLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI
VÁLASZTÁSI IRODA, VALAMINT
A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA ELÉRHETÕSÉGEIRÕL

A ZALAEGERSZEGI

Az Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda és
a Helyi Választási Iroda
vezetõje:
dr. Kovács Gábor címzetes fõjegyzõ.
Székhelye, címe: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.
Telefonszám:
92/502-102 • 92/502-114 • 92/502-199
Fax-szám:
92/502-119
E-mail-cím:
valasztas@zalaegerszeg.hu

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
– PARKOLÁSSAL KAPCSOLATOS
ÜGYINTÉZÉS

LÉSZ KFT.
ÖNKORMÁNYZATI
INGATLANKEZELÉS

–

2018. MÁRCIUS 10-ÉN,
(szombaton)
8 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG
TART NYITVA!

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a 2018. I. félévi gépjármûadó, 2018. I. félévi építményadó, 2018. I. félévi magánszemélyek kommunális adója és a 2018.
I. félévi helyi iparûzésiadó-elõleg
2018. március 19-ig fizethetõ be
késedelmipótlék-mentesen.
Felhívjuk az adózók figyelmét,
hogy késedelmes fizetés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni, melynek mértéke minden megkezdett
nap után a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat
kétszeresének 365-öd része.
Zalaegerszeg MJV
Polgármesteri Hivatal
Adóosztálya

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A „BEFEKTETÉS A JÖVÕBE”
ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ
TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJÁNAK IGÉNYLÉSÉRE
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága Zalaegerszeg MJV Közgyûlésének a „Befektetés a jövõbe” Zalaegerszegi Felsõoktatási ösztöndíjról szóló
27/2011. (XII. 02.) önkormányzati rendelete alapján a mai nappal pályázati kiírást tesz közzé TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ támogatás elnyerésére.
A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót az elsõ alkalommal benyújtott kérelméhez csatolt, a felsõoktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony-igazoláson „a hallgatói jogviszony megszûnésének – a tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján – becsült idõpontja” rovatban feltüntetett
idõpontig, de legkésõbb attól számított egy évig illeti meg. A tanulmányi idõbe nem számítanak bele a külföldön végzett tanulmányok, valamint a hivatalosan igazolt rendkívüli események (így különösen betegség, baleset) miatti halasztás idõszakai. Az ösztöndíj igénylésére utolsó alkalommal közvetlenül a tanulmányok befejezését követõ félévben van lehetõség, ha a hallgató eredményei (abszolutórium, diplomaeredmények) a feltételeknek megfelelnek és a fent jelölt idõhatárt nem lépte túl.
A pályázók köre:
A rendelet szerint felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ, legalább egy félévet már sikeresen elvégzett nappali tagozatos hallgató, aki bármely
államilag elismert felsõoktatási intézményben az elsõ diploma megszerzése érdekében BSc/BA, vagy
MSc/MA képzésben végzi tanulmányait, és a kérelem benyújtását megelõzõ tanulmányi félévben a hivatalosan bejegyzett és az 1–5-ös számtani skálán érdemjeggyel minõsített tantárgyi osztályzatainak
számtani átlaga mûszaki és egészségügyi képzés esetén legalább 4.00, egyéb képzéseknél legalább
4,50, valamint legalább a 30, vagy a felsõoktatási intézmény hivatalos igazolása alapján az adott félévben maximálisan teljesíthetõ kreditpontot megszerezte.
Az ösztöndíj mértéke, folyósítása: 5 000 Ft/hó
A felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév szeptember 1–január 31. közötti 5 hónapjára,
valamint a II. félév február 1–június 30. közötti 5 hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyósítására
tanulmányi félévenként egy összegben kerül sor a döntést követõ hónap 15. napjáig.
Az ösztöndíj igénylése:
• A „Befektetés a jövõbe” zalaegerszegi felsõoktatási ösztöndíj igénylésére a pályázati kiírás félévenként kerül meghirdetésre, ennek alapján az ösztöndíjat félévenként kell megpályázni.
• A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók jelen pályázat kiírását követõen a 2018. március 16. és
március 31. közötti idõszakban nyújthatják be kérelmüket Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális Ifjúsági és Sportbizottságához. A postai úton feladott kérelmek esetében a feladás dátuma a mérvadó, így a pályázatot legkésõbb március 31-én postára kell adni. A pályázati kiírás közzétételét megelõzõen és a kérelmek benyújtási határidejét követõen beadott kérelmek elutasításra kerülnek.
• A hallgatók legalább egy érvényesen befejezett tanulmányi félévet követõen nyújthatnak be kérelmet a
tanulmányi eredményhez kötött felsõoktatási ösztöndíjra a 27/2011. (XII. 02.) önkormányzati rendelet
mellékletét képezõ formanyomtatványon. A kérelemhez mellékelni kell az aktuális félévre vonatkozó
hallgatói jogviszony-igazolást és az elõzõ félévrõl a lezárt leckekönyv másolatát, vagy az azzal egyenértékû és azonos információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példányát, valamint – ha szükséges – a maximálisan megszerezhetõ kreditpontok tanulmányi osztály általi hivatalos igazolását is. Leckekönyv hiányában a helyette
csatolt dokumentumnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból az érdemjegyek számtani átlaga kiszámítható legyen.
A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humánigazgatási Osztályára kell eljuttatni postai úton, vagy személyesen hétfõ–csütörtök 8–12 és
13.00–16.30 óra, illetve pénteken a 8–12 óra közötti idõszakban.
A formanyomtatványok beszerezhetõk a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (a portai recepción), valamint letölthetõk Zalaegerszeg megyei jogú város honlapjáról az alábbi elérhetõségeken: http://zalaegerszeg.hu/tart/index/134/Oktatasi__kulturalis_ugyek, valamint: http://zalaegerszeg.hu/felsooktatas.
További információ:
Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal
Humánigazgatási Osztály
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.
Tel.: 92/502-189, 92/502-190
E-mail: szabina.farkas@ph.zalaegerszeg.hu
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ÉLETBEN TARTJÁK A BIRKÓZÁST MENTÁLISAN LÉPETT ELÕRE A ZTE FC
FELÚJÍTÁS UTÁN BÕVÍTÉS

 Az egykori névadó Zalahús címere még mindig ott található a
birkózócsarnok falán, amely arra emlékeztet, hogy egykor nagy
célokért is küzdöttek a klubnál. Az elõd színeiben szerepelt az
kötöttfogásban az olimpián Berzicza Tamás. Az édesapa,
Berzicza Ferenc még mindig itt serénykedik a Zalaegerszegi Birkózó SE-nél elnöki, edzõi minõségben. A célok azonban már jóval szerényebbek. Nemrég megtörtént a birkózók csarnokának a
felújítása is, ma már jobb körülmények között gyakorolhatnak a
fiatalok.
– A felújítás után már a bõvítésen törjük a fejünket – így
Berzicza Ferenc. – A pénzt az illetékesek megígérték, most már
csak a forintok megérkezésére várunk, ami az országos szövetségen keresztül a minisztériumból
érkezik. A bõvítés után az önkormányzatnak vállalnia kell, hogy 15
évig a birkózást szolgálja a csarnok. A beígért fejlesztésbõl 9 milliónak már meg kellett volna érkeznie. Egyelõre csúszik a finanszírozás, nem tehetünk mást, türelemmel várunk. Az új forrásokból öltözõk épülnének, konditerem kerülne kialakításra.
– A tavalyi rendezés után
idén is megkapták kötöttfogásban a diák II. korosztály országos bajnokságának rendezését.
Az országos szövetség ezek
szerint elégedett lehetett a
rendezéssel...
– Nem is annyira az országos
szövetség, mint inkább a sportolók és edzõik voltak elégedettek
az egerszegi rendezéssel. Fõtt a
babgulyás a kondérban, finomabbnál finomabb ételek várták
õket a büfében. Egykori versenyzõnk, Gombos Zsolt fõzte a gulyást. A birkózók meg szeretik a
gyomrukat, így nem csoda, hogy
alig várják már március 10-ét,
hogy ismét itt lehessenek a Kölcsey-gimnáziumban. A verseny

10.30 órakor kezdõdik. Szerencsére felénk még akadnak
szponzorok, és az országos szövetség is ad rá 200 ezer forintot.
Rájöttek odafenn, hogy támogatás nélkül senki nem akar ver-

A klubunk létszáma kilencven,
sportolóink nagy része versenyez
is. Az idei évben a diák I. és diák
II. korcsoportunk erõs, az itt szereplõ fiataloktól várok jó eredményt. Tavaly is hat-hét érmet
hoztunk el az országos döntõkrõl.
A serdülõ korosztályunk nem nagyon erõs, a már említett két korcsoportból nõhet ki idõvel olyan
sportoló, aki korosztályos válogatott lehet. Egyetlen kadett korosztályos versenyzõnk, Bartáky Marcell sajnos kikapott a válogatón
magyar ellenfelétõl, aki nemzetközi porondon is letette már név-

senyt rendezni. Mintegy 200 fiatalt várunk a versenyre. Természetesen idén is megteszünk
mindent, hogy elégedetten távozzanak Egerszegrõl.
A szakmai munkában az egyik
edzõ Gerencsér Zoltán, akit a
ZBSE szakmai terveirõl kérdeztünk.
– A diák II. korosztály döntõjében hat ZBSE-s fiatal szerepel –
vette át a szót Gerencsér Zoltán. –

jegyét. Sajnos súlycsoportot sem
tud váltani, mert annyit nem tud lefogyni, hogy alsóbban szerepeljen. A felsõbb súlycsoportba pedig
nem tud beleerõsödni. Ellenfele
súlycsoportjában tavaly világbajnok volt. Erre mondják, hogy balszerencse. A létszámot már nem
akarjuk bõvíteni. A mai világban
már fontos, hol sportol a gyerek,
milyenek a körülmények. Mi nem
akarunk zsúfoltságot.

ÉREMESÕ SZOMBATHELYEN
 Az Europ Tec ZÚK 42 versenyzõvel utazott a szombathelyi felkészülési versenyre.
A versenyt 800 m gyorson a lányok kezdték. A 2003-as és idõsebb korosztályban két éremmel
kezdett a ZÚK, Betlehem Dorka a

zül Nagy-Selmeczy Csongor ért el
elsõ helyezést, idõeredménye
majdnem elég lett volna a dobogóhoz az egy évvel idõsebbek között
is. A 2007-esek versenye nem sok izgalmat
tartogatott, hiszen Jakab Balázs több mint 1
perccel jobbat úszott
korosztálya következõ
versenyzõjénél, így
megérdemelten állhatott fel a dobogóra az
aranyéremért.
A
400
m
vegyesúszásban mindössze két egerszegi
állt rajthoz, lévén a
többiek 800 gyorson
eléggé kiúszták magukat. Ám közülük
Horváth Fanni a legidõsebbek versenyéA fotón balról jobbra: Varga Luca, Dóra
Csepke, Scheffer Eszter, hátul Jakab Balázs. ben a 3. helyezést,
míg Scheffer Eszter a
2. helyen, Matyasovszky Dalma a legfiatalabb kategóriában 1. hebronzéremért állhatott dobogóra. lyezést ért el.
A 2005-ös korosztályban Belsõ
Ezt követõen az 50 és 100 méFanni úszott kiválóan, ami újabb
ezüstérmes helyezést jelentett, a
2007-esek között Dóra Csepke
csapott be az ugyancsak ezüstérmes 2. helyen. Paksa Borbála
(2008-as) ugyan versenyen kívül
indult ebben a számban, de
11:20,73-as idõeredményével alig
több mint 1 másodperccel maradt
volna le a dobogóról. A legidõsebb fiúk közül (2003 és idõsebb)
Szabó Rajmund csípte el a dobogó 3. fokát, a 2004-esek között
Gergye Milánnak ezüstéremhez
volt elég az ideje. A 2005-ösök kö-

teres versenyszámok következtek
gyors egymásutánban, melyek során további 39 egerszegi érmes
helyezés született. Ezek közül kiemelkedik Dóra Csepke (2007)
100 m gyorson úszott kiváló idõeredménye 01:10,94, valamint
Scheffer Eszter (2007) 100 m pillangón úszott 01:15,94-es idõeredménye. Szintén jól úszott Varga Luca (2006) 100 m mellen –
01:36,71, és a 800 m gyorson már
említett Jakab Balázs is dicséretet
érdemel.
További aranyat érõ eredmények:
2003 és idõsebbek: 100 m hát:
1.
Matyasovszky
Dalma
01:06,34; 1. Szabó Rajmund
00:58,68
2007-esek közül: 100 m pillangó: 1. Jakab Balázs 01:18,28
100 m hát: 1. Scheffer Eszter
01:20,43; 100 m gyors: 1. Dóra
Csepke 01:10,94
Horváth Tamás edzõ az eredményekkel elégedett volt, hiszen
annak ellenére úsztak többen is
egyéni csúcsokat, hogy még csak
a felkészítõ idõszak közepén járnak.

SZERETHETÕ CSAPATOT AKAR ARTNER TAMÁS

 Az õszi gyenge szereplés után tavaszra alaposan megváltozott
a ZTE labdarúgócsapatának játékoskerete. A felkészülési edzõmérkõzések után több pesszimista szurkoló nem várt elõrelépést. A játékosok szerencsére rácáfoltak a kétkedõkre, az érkezõk erõsségei lettek a ZTE-nek. A nézõknek fõleg a csapat hozzáállásában beállt pozitív változás tetszik nagyon.
– A felkészülés során egyértelmû célunk volt, hogy a hatodik hét
végére fizikálisan és mentálisan is
rendben legyen a csapat – hangoztatta Artner Tamás vezetõedzõ. – A játékosok terhelését akkor sem vettük vissza, amikor jöttek az edzõmérkõzések. Számításunk szerencsére bejött. Hangsúlyozni szeretném, a bajnokságra
készültünk, nem a Magyar Kupára, de a nagynevû Puskás Akadémia ellen sem vallottunk szégyent.
– Az eddig látottak azt mutatják, hogy a védekezés terén
rendben van a ZTE, a támadásban azonban még fejlõdnie kell...
– A védelembe, sõt még a középpályára is igazoltunk olyan játékosokat, akikrõl tudtuk, jó fizikummal rendelkeznek és erõsek
mentálisan. Kétségtelen, hogy támadásban van még fejlõdnivalónk, de nagyon hiányzik egy
olyan játékos, aki meg tudja elõl
tartani a labdát, amíg a többiek felzárkóznak. Ezzel együtt a támadójátékban is elõre kell lépnünk.
– A szurkolók díjazzák a megállás nélküli küzdést, a hajtást,
az õszhöz képest mentálisan
nagyot lépett elõre a csapat. Minek köszönhetõ ez?
– Megalkuvás nélkül küzdõ,
harcoló játékosokat igazoltunk,
akik tudják, hogy miért kapják a fizetésüket. Devecseri, Hudák, Fodor és még sorolhatnám a többieket, ebbe a kategóriába tartoznak.
Tudják, csak szervezetten lehet fo-

– Kemény mérkõzésekkel kezdtük a tavaszt, a folytatásban is hasonlóak várnak ránk. Remélem,
hogy az idény elején mutatott hozzáállás, a megalkuvás nélküli játék
továbbra is kitart és elkerülnek minket a sérülések, mivel szûk a kerecizni, ki kell szolgálni a közönsé- tünk. Elsõsorban játékban várok
get, és akkor nem lehet gond. Egy elõrelépést, helyezésben nem gonszerethetõ csapatot akadolkodom. Számomra a
runk felépíteni.
leglényegesebb, hogy
– Milyen tavaszt refejlõdjön, épüljön tavasmél a csapattól?
szal a ZTE.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Rákoshegyi VSE I.–ZTE ZÁÉV TK 3:5 (3252-3372)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Budapest.
ZTE NKK–BEAC Újbuda 87-51 (23-10, 26-10, 25-13, 13-18)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.
Ricsilla Futsal–Brandmission Artifex Tolna 1-3 (0-0)
Magyar Kupa nõi futsalmérkõzés, Nyíregyháza.
Z. Csuti Hydrocomp SK–Pénzügyõr SE II. 8,5:3,5
NB I B-csoportos sakkmérkõzés, Zalaegerszeg.
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