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SZAKMÁKRÓL SZÓLÓ
SZAKKÉPZÉS

Szakmákról szóló szakkép-
zés, ösztöndíjjal és béremelés-
sel megtámogatva. Ezt ígéri a
2020. szeptember elsején élet-
be lépõ új szakképzési rend-
szer, melynek tudnivalóiról az
Innovációs és Technológiai
Minisztérium szakképzésért és
felnõttképzésért felelõs helyet-
tes államtitkára tartott megyei
szintû munkaértekezletet Zala-
egerszegen, a város díszter-
mében. 

– AL –

A rendezvényen a megyei
szakközépiskolák és szakgimná-
ziumok igazgatói és igazgatóhe-
lyettesei vettek részt. 

Pölöskei Gáborné a program
elõtt elmondta, az országjáró mun-
kaértekezletek idén kifejezetten az
iskoláknak szólnak, de 2021-ben
már a kamarákat és a vállalkozó-
kat is bevonják, hiszen képzõként
õk is megjelennek a duális kép-
zésben. A zalaegerszegi munkaér-
tekezlet lényege is az, hogy az ok-
tatási intézmények vezetõi vála-
szokat kapjanak minden felmerülõ
kérdésükre a tavaly decemberben
elfogadott szakképzési törvény
idén februárban megjelent végre-
hajtási rendelete kapcsán. Mint
mondta, a 2020 szeptemberétõl
érvényes új szakképzési rendszert
felmenõ rendszerben vezetik be,
azaz az eddig indított képzések ki-
futnak.

Hangsúlyozta, a gazdaságnak
jól képzett, minõségi munkaerõre
van szüksége, amely egy rugal-
masan reagáló képzési szerkeze-
tet kíván meg a szakképzés tartal-
mának, módszertanának megújí-
tásával együtt. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Ahhoz képest, hogy lassan öt-
ven éve díszíti a falat, szinte tö-
kéletes állapotban van a dom-
bormû. Németh János A víz mi-
tológiája címû alkotása 1971-
ben került a fedett uszodába.

– pánczélPetra –

Hamarosan azonban költöznie
kell, hiszen az uszodaprojekt ré-
szeként a régi épület megszûnik, a
több elembõl álló falikép az új léte-
sítménybe kerül majd; némileg
módosított formában. A kerami-
kusmûvészt a dombormû múltjáról
és jövõjérõl kérdeztük, hiszen a
bontási munkálatok hamarosan el-
kezdõdnek.

– Nagyon szerettem dolgozni
ezen az alkotáson, és mindig is
úgy éreztem, hogy nagyon jó hely-
re került. Már 50 méter távolságból
jól látható. Annak idején úgy ren-
deztük el, hogy ne „egye meg” a
tér, ezért egy több mint 20 méter
széles sávban a medence mögötti
falra helyeztük. Ma is egy plaszti-
kailag erõs dombormûnek érzem.

– Nem ez volt az elsõ ilyen
jellegû alkotása…

– Valóban, hiszen korábban már
Harkányfürdõbe is készült egy ha-
sonló dombormû, így ebben a stílus-
ban ez a második munkám. Szak-
mai nyelven magas plasztikának
hívják ezt az eljárást, vagyis amikor
az alakzatok félmetszetei kiemel-
kednek egy sík alapból. Nálam pe-
dig minden alak, figura kúpokból,
kubusokból, geometriai formákból
épül fel. Ez lett az én formanyelvem.

(Folytatás az 5. oldalon.)

A veszélyhelyzet miatt a város-
ban a következõ intézkedések-
re/korlátozásokra kell számítani:

– Bezárnak az egyetemek, a
zalaegerszegi felsõoktatási intéz-
mények is, egyetemi oktatás csak
távoktatás formájában mûködhet.

– A magyar kormány döntése
értelmében március 16-tól digitális
oktatás lesz az iskolákban. Ez azt
jelenti, hogy a diákoknak (általá-
nos és középiskolában) nem kell
iskolába menni, de virtuális formá-
ban lesz tanítás.

Úgyszintén március 16-tól szü-
netel a bölcsõdei és óvodai ellátás
is Zalaegerszegen. A teljes szünet
csütörtöktõl lép életbe. Azok pe-
dig, akik ezután is igényt tartanak
az ebédre, nem helyben elfo-
gyasztva, elvitelre megkapják. A
meghozott döntések azt szolgál-
ják, hogy a világjárvány negatív
hatásai a lehetõ legkisebb mérték-
ben érintsenek bennünket, zala-

egerszegieket. Ezért kérjük, hogy
a gyermekek maradjanak otthon a
következõ hetekben. Fontos, hogy
a felügyeletet lehetõleg ne a nagy-
szülõkre bízzák, mert õk a beteg-
ség által legveszélyeztetettebb
korosztály.

– A polgármesteri hivatalban
március 16-tól határozatlan ideig az
ügyfélszolgálat szünetel. Kérjük az
ügyfeleket, hogy lehetõleg telefo-
non vagy elektronikus úton intézzék
ügyeiket. Azokban az ügyekben
megengedett az ügyfélfogadás,
ahol jogszabály írja elõ a személyes
megjelenés szükségességét.

– A zalaegerszegi önkormány-
zati idõsotthonokban látogatási ti-
lalmat rendeltek el, és ezt javasol-
ják az egyházi fenntartású otthon-
nak is.

– Nem lehet megrendezni 100
fõnél nagyobb beltéri és 500 fõnél
nagyobb kültéri rendezvényeket.
Ez Zalaegerszegen számos intéz-

ményt érint, tehát nem lesznek elõ-
adások a Hevesi Sándor Színház-
ban, a Griff Bábszínházban, a mo-
zikban, nem lesznek koncertek a
sportcsarnokban, a Keresztury De-
zsõ VMK-ban, a Városi Hangver-
seny- és Kiállítóteremben, nem
lesznek nagyobb programok, kiállí-
tások, könyvbemutatók, verse-
nyek, elõadások, zenei estek. El-
maradnak a városi diáknapok, az
egyetemi napok, a nemzetközi ma-
tematikaverseny, a Zrínyi 125 és a
Széchenyi 50 éves jubileumi ren-
dezvényei, a KRESZ-verseny stb.

– A veszélyhelyzet visszavoná-
sig érvényes, de látva a kínai,
olaszországi és általában véve

nemzetközi helyzetet, valószínû-
leg hónapokról van szó, így esé-
lyes, hogy nem lesz idén Pálinka-
és Mangalicamajális, Street Food
Weekend, Egerszeg Fesztivál és
egyéb nagy programok sem.

– Sporteseményekre, különbö-
zõ meccsekre csak zárt kapus for-
mában kerül sor.

– Külön zalaegerszegi intézke-
dés, hogy a 100 fõ alatti olyan ren-
dezvények megtartásához, me-
lyeknek helyszíne önkormányzati
tulajdonban van, elõzetes fenntar-
tói engedély kell (pl. kisebb prog-
ramok, ahova más városokból,
vagy külföldrõl is érkeznének).

(Folytatás a 2. oldalon.)

A VESZÉLYHELYZET ZALAEGERSZEGI HATÁSAIRÓL
SZÜNETEL A BÖLCSÕDEI ÉS ÓVODAI ELLÁTÁS IS

Miután a nemzetközi helyzethez és az európai országok eljá-
rásrendjéhez igazodva Magyarországon is kihirdették a veszély-
helyzetet, újabb széles körû védelmi egyeztetést tartottak a zala-
egerszegi városházán is, az érintett egészségügyi, igazgatási, in-
tézményi vezetõk és szakemberek bevonásával – adta hírül
Facebook-oldalán Balaicz Zoltán polgármester.

A TARTALOMBÓL
Szövi magát
a vers (is)

(4. oldal)

Az univerzum
színei

(5. oldal)

Fotó: – pP –

ALLEGORIKUS IDÕUTAZÁS MITOLÓGIAI ALAKOKKAL
AZ ÚJ USZODAÉPÜLETBE KERÜL NÉMETH JÁNOS DOMBORMÛVE



– b. k. –

– Az intézmény által szervezett
versenyek közül az egyik legré-
gebbi ez, mely most másodvirág-
zását éli – nyugtázta Dala Hajnalka
intézményvezetõ, miközben öröm-

mel számolt be arról, 26 csapat
(hetedik-nyolcadik osztályos diá-
kok) jelentkezett a megmérettetés-
re. – Nagyon felkészültek voltak a
fiatalok, akik Kissné Béres Katalin
muzeológus, és egyben a zsûri el-
nöke, által összeállított feladatokat
oldották meg, egy hónapos felké-
szülési idõ után. A magas részvétel
és a jó felkészültség nemcsak a
pedagógusok munkáját dicséri, ha-
nem a tanulók fogadókészségét,

lelkesedését is bizonyítja. Már ta-
valy is örömmel tapasztaltuk a
megnövekedett érdeklõdést, amit
az idén túlszárnyaltunk. Jó a vis-
szajelzés a pedagógusoktól is a
verseny színvonalával kapcsolat-
ban. Ezért mindenképpen folytatni

szeretnénk. És az is érdekes, hogy
nemcsak a fiúkat érdekli ez a té-
makör, hiszen vegyes volt a felál-
lás, sõt az egyik helyezett csapatot
csak lányok alkották.

– Meg lehet-e újítani egy
ilyen sok éve tartó vetélkedõt,
melynek a témája is ugyanaz, a
szabadságharc zalai vonatkozá-
sai?

– Tavaly volt elõször mobiltele-
fonnal elvégzendõ feladat. A fiata-

lok úgy is használják ezt az esz-
közt, ezért bevontuk a körbe. Ki-
magaslóan jól sikerült a netes ku-
tatómunka. De a hagyományo-
sabb feladatokban is eredménye-
sek voltak a diákok, kis pontkü-
lönbség döntötte el a helyezése-
ket. 
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2 Közélet

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Bezár az uszoda és a tan-

uszoda, az új medence megnyitá-
sára pedig csak a veszélyhelyzet
törlése után kerül sor.

– Az önkormányzatnak jogköre,
beleszólása ugyan nincs, de a ma-
gánszemélyeknek, magánvállalko-
zásoknak megfontolásra javasolják
saját programjaik megrendezését (pl.
vacsoraestek, nagy létszámú lako-
dalmak, bálok, egyéb események).

– Kérik a nem önkormányzati
fenntartásban mûködõ Volánbusz
és MÁV illetékeseit, hogy a Zala-

egerszeg vonatkozásában közle-
kedõ járatokon rendszeres és fo-
kozott fertõtlenítést végezzenek,
továbbá intézkedjenek a fel- és le-
szállás megkönnyítésérõl.

– A lejáró okiratokat (például
személyik, jogosítványok) nem
kell addig megújítani, amíg fennáll
a vészhelyzet, azok érvényesek
továbbra is.

– Kérik továbbá a zalaegersze-
giektõl, hogy a személyes találko-
zások számát minimalizálják, a
hagyományos köszönési formákat
(pl.: kézfogás, puszi, ölelés stb.)

mellõzzék, a higiénés szabályo-
kat, ajánlásokat fokozottan tartsák
be (gyakori, alapos kézmosás, fer-
tõtlenítés, szellõztetés, papír
zsebkendõ használata), továbbá
ha bárki észleli magán, vagy hoz-
zátartozóján a koronavírus ismert
tüneteinek bármelyikét, úgy telefo-
non keresse háziorvosát, vagy
hívja a 06-80/277-455 vagy
0680/277-456-os ingyenesen hív-
ható zöldszámot.

– Ugyancsak kérik, hogy senki
ne utazzon külföldre, vagy ha erre
mindenképpen sort kell keríteni,

akkor a hazaérkezés után 2 hétig
otthoni karanténban kell maradni. 

Zala megyében, illetve Zala-
egerszegen továbbra sincs koro-
navírussal fertõzött beteg. Ugyan-
akkor mindannyian tisztában va-
gyunk vele, hogy a vírus terjedését
rendkívül nehéz megfékezni. Ezért
nekünk, zalaegerszegieknek fon-
tos megtennünk minden tõlünk tel-
hetõt annak érdekében, hogy kö-
zösségünk épségben, erõben és
egészségben vészelje át az elõt-
tünk álló idõszakot – áll a polgár-
mester közleményében.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mint mondta, a szakképzésnek

a szakmáról kell szólnia, és nem a
tantárgyakról. Ezért a diákoknak
az új rendszerben projektvizsgá-
kat kell teljesíteniük és portfóliókat
kell készíteniük, és nem tételeket
írni arról, hogyan kell például fa-
lazni. Ezt a gyakorlatban kell majd
jól megcsinálniuk.

Fontos változás az is, hogy a
szakgimnáziumok szeptember 1-
jétõl technikummá, a szakközépis-
kolák szakképzõ iskolává alakul-
nak, így értelemszerûen az elne-
vezésük is megváltozik. Errõl már
Szabó Károly, a Zalaegerszegi
Szakképzési Centrum kancellárja
adott tájékoztatást. A technikumi
képzés ötéves lesz, amelynek vé-
gén érettségit lehet tenni. A techni-
kusi vizsga pedig emelt szintûnek
számít, amellyel egyenes út vezet
az egyetemre. Ezt követõen szak-
képzettség és diploma birtokában
tudnak nekivágni a fiatalok a nagy-
betûs életnek. A hároméves szak-
képzõ iskolákban és a techniku-
mokban is 75 százalékot tesz ki
majd a gyakorlat, míg 25 százalé-
kot az elmélet. Ennek hozadéka
az lesz, hogy a végzés után köny-
nyebben és rövidebb idõ alatt tud-
nak teljes értékû munkaerõvé vál-
ni munkahelyükön a fiatalok. A
szakképzõ iskolai végzettség után
a tanulók továbbtanulhatnak,
érettségit vagy technikusi végzett-
séget szerezhetnek.

Mindkét új képzési formában
már a 9. osztálytól kezdve ösztön-
díjat kapnak a diákok, tanulmányi
eredményeiktõl függõen. A duális
képzésben részt vevõ szakképzõs
tanulók további juttatásokat kap-
nak, ami így együttesen már a mini-
málbérhez közeli összeget is kite-

heti a végzés évében. A technikumi
diákok ugyancsak a 9. évfolyamtól
kezdve kapnak ösztöndíjat, ami a
11. évfolyamtól már havi 10 és 50

ezer forint közötti összeg lehet. Az
új Szakképzési törvény a pedagó-
gusoknak is jelentõs változást hoz,
ugyanis július elsejétõl a közalkal-
mazotti törvény helyett a Munka
törvénykönyve szerint dolgoznak.
Ez egyben béremelést is jelent,
egy teljesítményalapú, motiváló, a

minõségi munkát elismerõ bérezé-
si rendszer bevezetését, amelyre
a kormány plusz 35 milliárd forintot
biztosít.  

Marhavágókat,
csontozókat (kivágókat)

Hollandiába és
Magyarországra is!

keresünk

Érdeklõdni:
+36-30/371-5240 • -30/647-2611+36
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Benke Richárd elmondta, meg-
szavazták azt a javaslatot, ami le-
hetõvé teszi, hogy a városból
Csács felé haladva a Tesco és az
azt követõ körforgalmat átépítsék,
mert elérte a terhelhetõségének
határát. Örülnek, hogy európai
uniós forrásból lehetõség nyílik a
probléma megoldására, a közleke-
dési csomópontok fejlesztésére. 

Támogatták a két köztéri szo-
bor elhelyezését, II. Rákóczi Fe-
renc szobrának felállítását és kör-
nyezetének rendbetételét, ugyan-
akkor a Szabadság-emlékmû
megemelését javasolták.

Keresztes Csaba a településré-
szi önkormányzatok megalakulá-
sával kapcsolatban elmondta: sok-
kal nagyobb nyilvánosságot kell
biztosítani a megalakulásuknak,
ezért javaslatot fognak tenni a te-

lepülésrészi önkormányzatok lét-
rehozásának átalakítására, hogy
valóban az ott élõk érdekeit szol-
gálja. Nem szeretnék, mondta, ha
újabb fideszes szervezetek alakul-
nának. A Beszerzési Testület
2019. évi beszámolójának elfoga-
dásakor tartózkodtak. Mint Ke-
resztes Csaba fogalmazott, amíg
a Provital Zrt. részt vesz a testület
munkájában, azt nem tudják támo-
gatni. Megköszönték a Göcseji
Múzeum igazgatójának, Kaján Im-
rének a munkáját, aki kérte nyug-
díjazását. 

Három interpellációs kérdést is
feltettek, ezek a volt laktanya terü-
letének a rendezetlenségére, a
Platán sor 21–23.0 számú társas-
házak parkolási gondjaira és az
Erzsébethegyi út felújítására vo-
natkoztak. 

TIÉD A VÁROS: DÖNTÉSEKRÕL
Keresztes Csaba (DK) és Benke Richárd (Jobbik) a Tiéd a Vá-

ros frakció önkormányzati képviselõi a legutóbbi közgyûlés dön-
téseirõl mondtak véleményt. Sajtótájékoztatójukon elhangzott:
konstruktív munka folyt a közgyûlésben, de nem volt olyan téma,
ami éles vitát váltott volna ki.

Balaicz Zoltán polgármester,
Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, Sifter Rózsa kormánymegbí-
zott, valamint a zalaegerszegi al-
polgármesterek, a polgármesteri
kabinet munkatársai, önkormány-
zati képviselõk és az ellenzéki pár-
tok képviselõi helyezték el az em-
lékezés koszorúit, virágait, a vérta-
nú szobránál.

A hagyományos városi ünnep-

ségek, illetve a Deák tér és a
Csány tér közötti felvonulás ezút-
tal elmaradt. Mint azt Balaicz Zol-
tán a Csány téri koszorúzás elõtt
elmondta: azt a kialakult járvány-
ügyi helyzet ellenére is fontosnak
érezték, hogy valamilyen formá-
ban megemlékezzenek az egyik
legnagyobb nemzeti ünnepünkrõl,
ezért egy nagyon szûk körû és rö-
vid ceremóniát szerveztek.

SZAKMÁKRÓL SZÓLÓ SZAKKÉPZÉS

SZERETNÉL NÉMETÜL

BESZÉLNI

vagy német nyelvterületen

dolgozni, de nem mersz

megszólalni?

Én megtanítalak beszélni. Ha
iskolába jársz és szükséged van
segítségre a német tanulásban,
akkor is hívj bátran.

Érd.: +36-30/303-9381,
homeofficeungarn@gmail.com,

Zalaegerszeg.

Vizlendvai László, a ZSzC fõigazgatója, Vadvári Tibor alpolgármester,
Szabó Károly, Pölöskei Gáborné, valamint Bene Csaba,

az NSzC kancellárja és Anda Zoltán fõigazgató.

Hangsúlyozta: az idei évben
nem emelkedik a házi segítség-
nyújtás, a jelzõrendszeres házi se-
gítségnyújtás, valamint a nappali
ellátások térítési díja sem.  Ugyan-
akkor bõvül  a lakásfenntartási se-
gélyben részesíthetõk, a temetési
segélyben részesíthetõk, az egy-
szeri nevelési segélyben részesít-
hetõk köre. Lakossági megkere-
sés alapján a Zalaegerszeg, Mártí-
rok útja 10. és 12–14. szám alatti
ingatlanok bekerültek a parkoló
rendeletbe, az ott lakók jogosulttá
válnak lakossági kedvezményes
éves bérlet vásárlására. 

Dr. Káldi Dávid elmondta: a
Modern városok program kereté-

ben még az idén 99 férõhelyes
parkoló épül a korábbi Galamb ut-
ca területén. Amennyiben a kivite-
lezés az eddigi ütemnek megfele-
lõen jól halad, akkor 2020. április
elsején megnyithat a városi strand
területén az új szabadtéri meden-
ce, amit ideiglenesen sátorral fed-
tek be, hogy használható legyen a
beruházás teljes ideje alatt. A
TOP-keretbõl két felszabaduló té-
tel 925 millió forrást jelent, ebbõl
170 millió forintot a közgyûlés át-
csoportosított a Dózsa-, a Petõfi-
és a Liszt-iskolák felújításához, a
megmaradt 768 millió forintról
most döntött a közgyûlés, mely-
nek alapján vagy a Kosztolányi ut-

ca kétirányúsításához még hiány-
zó összeg kipótlására, vagy a Ba-
latoni úti két körforgalom kétsávo-
sítására (turbósítására) és mellet-
te kerékpárút építésére kell fordí-
tani.

A beszerzési testület munkájá-
ról is tárgyalt a közgyûlés. A testü-
let 2019-ben 41 ülést tartott, 162
napirendi pontot tárgyalt és 121
határozatot hozott. A múlt évben
az önkormányzatnál 47 közbe-
szerzési eljárásra került sor, ebbõl
négy eredménytelenül zárult, négy
visszavonásra került, 12 pedig át-
húzódott 2020-ra. 

2019-ben összesen 37 szerzõ-
dés megkötésére került sor, ame-
lyekbõl a helyi, zalai, zalaegersze-
gi cégek részesedési aránya 84
százalék. A 37 szerzõdés 21 kü-
lönbözõ vállalkozást érint.

A városi közgyûlés Fidesz-KDNP frakciójának vezetõje, dr.
Káldi Dávid a képviselõ-testület legfontosabb döntéseit foglalta
össze sajtótájékoztatóján.

JÓL FELKÉSZÜLTEK KOSSUTH KATONÁI
VETÉLKEDÕ A SZABADSÁGHARCRÓL

Az Ady-iskola csapatai kerültek dobogós helyekre az idei
„Kossuth katonája leszek” elnevezésû történelmi, honismereti
vetélkedõn, melyet már sok-sok éve szerveznek az Apáczai Mû-
velõdési Központ munkatársai. Az idén kiemelkedõen magas volt
a megyei szintû versenyen részt vevõk száma.

MÁRCIUS 15. SZÛK KÖRBEN
A koronavírus miatti veszélyhelyzet következtében idén csak szûk

körû ünneplésre került sor a Csány téren március 15-e alkalmából.

ELADÓ LAKÁS
A KERTVÁROSBAN

Zalaegerszegen, kertvárosi,
54 nm-es, 2 szobás, 2. eme-
leti, erkélyes, felújított lakás
eladó. Bolt, iskola, óvoda,
buszmegálló, orvosi rende-
lõ, gyógyszertár „karnyúj-
tásnyira”.

Ár: 16,6 M Ft.
Érd.: 30/975-1500

FIDESZ: KÖZGYÛLÉS UTÁNI TÁJÉKOZTATÓ
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Néhány éve, hogy lapunkban
szót kapott Barasits Zsuzsan-
na, aki az 1999-es év szellemi
üzeneteit, elõrejelzéseit jelen-
tette meg könyvben. Azóta ezek
egy része beteljesült, egy része
még várat magára. A látnok
azonban nem titkolt kora dacá-
ra új vizekre evezett, félszáz
költeményt vetett papírra. 

– bánfi kati –

Elsõ versét 16 évesen írta a
nagymamájáról, Péntek Imre pe-
dagógiai szárnyai alatt. Aztán öt
évtized szünet után jött a folytatás.

– Két évvel ezelõtt húsvétkor
megszállt az ihlet, a versíráskész-
tetés. Nem hagytak nyugodni a
gondolatok, nem tudtam tõlük
aludni. 50 verset írtam le, nem fo-
galmaztam, nem esztétikáztam,
nem rendeztem, csak, ahogy jött. 

– Milyen témájúak?
– Sokféle. Társadalmi témájú,

romantikus, gyerekeknek szóló.
És persze van spirituális is. Az
egyik nagy kedvencem egy verses
teremtésmese. Az Égi Birodalom a
gyerekek számára is megszépíti a
dolgokat, játékos. Ezt mindenkép-
pen szeretném majd megjelentet-
ni. Majd, ha igazán késztetést ér-
zek. Akkor szövi magát szépen a
vers. 

– Publikus ebbõl az alkotói
vénából valami?

– Fontosnak tartottam, hogy el-
jusson az emberekhez, amit írtam.
A közösségi oldalra tettem ki né-

hány verset. És tetszett. Ez ritka,
és meg is lepett. A Zalaegerszegi
Írókör tagja vagyok, szoktam járni
bemutatókra. Egyik ilyen alkalom-
mal mondtam, hogy megszállt az
ihlet. Tóth Imrének mutattam egy-
két verset, jónak gondolta és a
Deák-kertben már néhány meg is
jelent. Nem akarok én költõ lenni,
de érdekes, ahogy ezek a gondo-
latok megjelennek a fejemben.
Egy részük valóságos, rímben.
Azért majd szeretnék ezzel foglal-
kozni, amikor már más dolgom
nem lesz. Mert tudom, hogy van,
aminek megvan az ideje, addig hi-
ába is görnyedek, akkor meg szin-
te egy nap alatt kész. Érdekes do-
log. Van még sok médiumírásom,
amit 2022-re összerendezek. A
versek majd azután jönnek. Nem
versfaragó vagyok, hanem ihletbõl

jönnek a sorok, amelyeket muszáj
leírnom. A médiumírásból sokat
tanultam, amit itt hasznosíthatok. 

– Látnoki dolgokkal még fog-
lalkozik?

– Egyre kevesebbet. Sok ener-
giát vesz ki belõlem, és a vissza-
töltõdés egyre nehezebb. Végle-
gesen még nem hagyom abba, a
technikámat nem szeretném elve-
szíteni. De egy kis pihenés már jól
jönne, olyasmivel foglalkozni, ami-
re eddig nem volt idõm, lehetõsé-
gem. Festeni, kirándulni. Szellemi-
leg friss vagyok, de jövõre betöl-
töm a 70. évet, és a test ezt meg-
érzi, kopik. Azért még vannak ext-
ra dolgaim – mondja vidáman.

4 Krónika

A város klímavédelmi prog-
ramjába új helyszínként a gála-
feji Széna tér kapcsolódhatott
bele, ahol gyümölcsfákat ültet-
tek a közelmúltban. 

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, hogy a klímavédelmi
program részeként tavaly júliusban
5 ezer fa elültetését határozták el.
Jelenleg már több mint 7 ezer fánál
tartanak, így már elérhetõnek tûnik
az a cél, hogy számuk 10 ezerre
növekedjen 2024-re, a ciklus végé-
re. A gálafeji zöldövezeti városrész
Széna terének fejlesztése kapcsán
elmondta, hogy az önkormányzat
az Agrárminisztérium pályázatán
közel tízmillió forintot nyert. Ebbõl
231 méter hosszan leaszfaltozzák
az utat a tavasz folyamán, illetve
most 64 gyümölcsfát ültetnek el.
Ezzel együtt 7145-re nõ az újon-
nan telepített facsemeték száma a
városban.

Szilasi Gábor, a városrész ön-
kormányzati képviselõje azt tette

hozzá, hogy a Széna tér megújítá-
sa óriási igényként jelentkezett a
lakók részérõl. Az úttest felújításá-
val és a gyümölcsfák telepítésével
nem ér véget rendbetétele, hiszen
a késõbbiekben játszóteret és kö-
zösségi színteret is létesítenek a
téren.

A 64 gyümölcsfát a Városgaz-
dálkodási Kft. Kertcentruma bizto-
sította. Horváth István ügyvezetõ

igazgató elmondta, hogy az õsho-
nos alma-, körte- és cseresznye-
fákból többféle fajtát ültetnek el.
Többek között piros pogácsa al-
mát, vérkörtét, Margit cseresz-
nyét, amelyekbõl, ha termõre for-
dulnak, tudnak kóstolni az erre já-
rók. Gyors növekedést kívánt eh-
hez, hogy minél hamarabb lehes-
sen élvezni a mai munka gyümöl-
csét.

GYÜMÖLCSFÁKAT ÜLTETTEK

– b. k. –

– Mennyi szépséget tud az em-
ber elõvarázsolni magából, ha
hajlandó gyakorolni és olyan ap-
rólékos munkákkal elbíbelõdni,
mint például a csipkekészítés. A
kiállítókat és a résztvevõket az kö-
ti össze, hogy szeretik a szépet,
és nem az a tevékenység a fõfog-
lalkozásuk, amivel ma itt megmu-
tatkoznak. Ha valami fontos szá-
munkra, azt végezzük örömmel és
legyen haszna. S hogy a szép-
ségnek van-e haszna? Természe-
tesen, hiszen a szépség gyönyör-
ködtet. A munkák egy részének az
értékét nem az alapanyag adja,
mint például a kávékapszulából
készült ékszerek esetében, ha-
nem az alkotó ráfordított munkája

– mondta Kiss Gábor, a megyei
könyvtár igazgatója a megnyitón.

A kiállítók nevében Orot Edit
csoportvezetõ betegség miatti tá-
vollétében Vidovics Lászlóné be-
szélt röviden a 15 fõs csapat tevé-

kenységérõl. Kiemelete, mindig
igyekeznek valami új dolgot is el-
sajátítani, így mostanában a haris-
nyavirágok az új kedvenc, melye-
ket nagy lelkesedéssel készíte-
nek, és a kiállításon is van belõlük

mutatóban. Egyben megköszönte
a könyvtár befogadó-támogató
hozzáállását is.

A megnyitón közremûködött a
könyvtárosok alkotta „Az Alkotó
Pihent” formáció. 

Immár harmadik kiállításukkal mutatkoznak meg az Apáczai tag-
könyvtárban hat éve mûködõ Kreatív Klub tagjai. A kéthetente
összegyûlõ asszonyok egymást segítik a kézimunkázás terén, új
technikákat is elsajátítanak, közben pedig baráti csapattá értek ös-
sze. Mindez öröm és büszkeség a házigazda intézmény számára is.

KREATÍV KLUB KIÁLLÍTÁSA
EGYÜTT A BARÁTI CSAPAT

SZÖVI MAGÁT A VERS (IS)
ROMANTIKUS ÉS SPIRITUÁLIS

Barasits Zsuzsa

Szólt a Szabadság-emlékmû
felállításáról, szerinte nem méltó a
zalaegerszegiekhez, a város mél-
tóbb Szabadság-szobrot érdemel-
ne. A Rákóczi-szobor felállítását
csak abban az esetben tudja tá-
mogatni, ha megfelelõ környezet-
ben állítják fel, erre ígéretet is ka-
pott. A Rákóczi úti helyszint méltón
fogják kialakítani. A közbeszerzés-
sel kapcsolatos beszámolót támo-

gatta, különösen azért, mert az el-
múlt években jelentõsen javult a
helyi, zalai, zalaegerszegi vállalko-
zók részvétele a közbeszerzési el-
járások során.

A központi ügyeleti rendszerrõl
szólva elmondta: az ügyeleti rend-
szerben foglalkoztatott szakalkal-
mazottak nem kapják meg azt a
bérfejlesztést, amit a kormány a
kórházi dolgozóknak megígért.

Ezen a helyzeten változtatni kell,
hiszen közalkalmazottakról van
szó. 

Dr. Kocsis Gyula szerint a váro-
si strand építése jól halad, a külsõ
medence, amely sátortetõvel van
lefedve a beruházás idejére, ápri-
lisban át lesz adva. A településré-
szi önkormányzatok létrehozásá-
val kapcsolatban megjegyezte:
nyilvánosságot kell biztosítani, be
kell vonni a településrészen lakó-
kat, nem lenne jó, ha a Fidesz se-
gédszervezete lenne a település-
részi önkormányzat.

Bizottsági üléseken több vita zajlott, mint a közgyûlésben az
egyes napirendi pontok tárgyalásakor – fogalmazott sajtótájékoz-
tatóján dr. Kocsis Gyula, az EZE önkormányzati képviselõje. 

EZE: VITÁK NÉLKÜL

– Az elsõ üzletünket egészen
pontosan 1995. július 4-én nyitot-
tuk meg, mindössze 40 négyzet-
méteren. A mostani telephelyün-
kön, a Könyök utca 1. szám alatt
2002. február 2-án nyílt meg szak-
üzletünk, ami a raktárhelyiséggel
együtt már 450–500 négyzetmé-
tert tesz ki. Itt saját parkolóval is
rendelkezünk – idézték fel Marosi
Ferenc és Marosi Ferencné ügy-
vezetõk. – Családi vállalkozásként
indultunk, majd, ahogy növekedett
a forgalom, alkalmazottakkal bõ-
vültünk. Jelenleg velünk együtt 12
fõs a létszám. A változó gazdasá-
gi körülmények miatt az eltelt 25
év nem volt gondoktól mentes, de
meg tudtuk õrizni stabilitásunkat a
piacon, és folyamatosan tudtunk
fejlõdni. Köszönet illeti a már nyug-
díjas és a jelenlegi munkatársain-
kat, hiszen nagyon sokat tettek
azért, hogy vállalkozásunk megér-
hette e jeles évfordulót. 

– Milyen cégfilozófia kísérte
az eltelt éveket?

– Kezdetben a villanyszerelõi
szakmát szolgáltuk ki, majd hama-
rosan a lakosságot is. Vásárlóink
között az intézmények is megtalál-
hatóak jelenleg. Ügyfélkörünk igé-
nyeinek teljesítése érdekében fo-
lyamatosan bõvítettük és bõvítjük
a termékkínálatot, a nálunk kapha-
tó közel 13 ezer féle villamossági
termék ezt igazolja viszsza. A ke-
reskedelemben ugyanis egyet
nem szabad mondani, hogy nincs.
Szem elõtt tartottuk a cég reklá-
mozását, fõleg az elején azért,
hogy akinek villanyszerelési anyag

kell, annak az Ampervill neve
ugorjon be elõször. Cégünk mére-
ténél fogva nagyprojektekben nem
tudott részt venni, ezért azt az utat
választottuk, hogy a három nagy
helyett legyen inkább ötven kisebb
vevõnk, kiszolgálva a kisebb vil-
lanyszerelési vállalkozásokat,
amelyek egyedül, vagy csak né-
hány fõvel dolgoznak. Cégfilozó-
fiánkat ezek az alapelvek határoz-
ták meg az elmúlt 25 évben,
ahogy a jövõben is ezek mentén
kívánunk haladni. 

– Hogyan jellemeznék a ter-
mékkínálatot?

– Minden megtalálható nálunk,
ami a villanyszereléssel, a világí-
tástechnikával összefügg. Az
energiatakarékosság ma már fon-
tos elvárás, termékkínálatunk ré-

szét ezért képezik a LED-izzók,
LED-reflektorok és LED-szalagok,
valamint tartozékaik. A fejõdés
hozta az okosházas megoldáso-
kat, amelyekhez szintén tudunk
tanácsokat adni. Mindemellett jel-
zõberendezések, kaputelefonok,
erõsáramú és adatátviteli kábelek,
vezetékek, kapcsolók, aljzatok,
dugaszolók, lámpák, mérõmûsze-
rek, szerszámok, csavarhúzók, fo-
gók és még sorolhatnám, mind
kaphatóak üzletünkben. Szakmai-
lag felkészült csapatunk munkája,
vevõkkel szembeni elkötelezett-
sége magáért beszél. Mindez
együttesen záloga vásárlóink elé-
gedettségének és vállalkozásunk
fejlõdésének.

www.ampervill.hu
info@ampervill.hu

Ha Ön villamossági
termékeket keres, az Ampervill
Bt.-nél jó helyen jár. A 1995-
ben megalakult zalaegerszegi
vállalkozás idén ünnepli
fennállásának 25. évfordulóját.
Neve ez alatt a negyed
évszázad alatt összeforrt a
villanyszerelési anyagok és
termékek forgalmazásával. 

Elsõ sor, balról jobbra:
Marosi Ferencné és Marosi Ferenc tulajdonosok, 

Zóka Anita üzletvezetõ, Horváthné Kelemen Éva eladó, 
Bogár Attila mûszaki vezetõ, beszerzõ, Cvikli Tibor raktáros

Hátsó sor, balról jobbra: 
Preisz Gyula eladó, Koronczi Krisztián eladó, 

Kiss Károlyné Éva eladó, Páskuly V. Monika pénzügyes
A képrõl hiányzik: Nadrainé Piroska és Benkõ László eladók

MINDEN, AMI VILLANYSZERELÉS
25 ÉVES AZ AMPERVILL BT.



– pP –

A napokban nyílt meg a
Keresztury VMK Gönczi Galériájá-
ban a Csillag-Képek 2019 címû
asztrofotó-kiállítás. A Magyar
Asztrofotósok Egyesülete és a
Vega Csillagászati Egyesület

(VCSE) által szervezett tárlaton a
tavalyi év legkiválóbb asztrofo-
tóiból láthat ízelítõt a közönség.
Vagyis az amatõr csillagászat
egyik legdinamikusabban fejlõdõ
területe mutatkozik be Zalaeger-
szegen. Kosztolányi líráját össze-
kapcsolni a 21. századi tudomány
és technika módszereivel elsõre
talán bizarr, ám, mint az a kiállítás-
megnyitón kiderült, annyira talán
mégsem alaptalan. Hiszen azért itt
a mûvészet is szóba jön…

Francsics László, a Magyar
Asztrofotósok Egyesületének el-
nöke elmondta: egy objektív és

szubjektív mûfajról van szó. Ob-
jektív, mert tudományos tényeket
gyûjt össze és mutat be a legmo-
dernebb eszközök segítségével.
Ám szubjektív is, hiszen lelkünkre,
érzelmeinkre egyaránt hat a lát-
vány. És egy-egy fotó kapcsán
szinte mindenkinek más-más gon-

dolat jut eszébe. A képek esztéti-
kai értékérõl már nem is szólva. Az
asztrofotók ereje épp abban rejlik,
hogy az univerzum objektív leké-
pezését szubjektív élménnyé ala-
kítja. Azaz tudomány is, és mûvé-
szet is egyszerre. 

Sõt, az elnök szerint még ezek-
nél is több, hiszen az emberi szem
az eget, illetve az univerzumot
csak korlátozottan tudja érzékelni.
Speciális eszközökkel azonban
egy olyan különös világ tárul elénk,
amit máshogy sosem láthatnánk
meg, hiszen a szemünk a földi kö-
rülmények befogadására alkal-

mas. Mi sosem látnánk ilyen szí-
nekben a kozmoszt. A távcsövek
és a bolygók megfigyelésére, fotó-
zására alkalmas objektívek, illetve
a képek megjelenítéséhez szüksé-
ges számítógépek segítségével
azonban elénk tárul az univerzum
szépsége. És mint az a kiállításon
is jól látható, a kék szín csak egy a
sok közül. Többek között a csillag-
ködök és galaxisok, a sarki fény, a
naprendszer és annak égitestjei is
kibontakoznak a maguk pompájá-
ban és valóságában. 

A kiállításmegnyitón az is el-
hangzott, hogy a magyar asztro-
fotózás kiemelkedõ helyet foglal el
a nemzetközi szakmai mezõny-

ben. Több olyan felvétel is látható
a tárlaton, ami az asztrofotósok vi-
lágversenyén rangos díjat kapott.
A mostani kiállítás anyaga – melyet
tavaly Budapesten is bemutattak –
egy nyílt pályázat eredményekép-
pen jött létre. De egy egész közös-
ség érdeme is a kollekció, hiszen
ez a fajta fotózás nemcsak egyéni
tevékenység, hanem közösségi
foglalkozás is. Csak a csoportos
munka által lehet nemzetközileg is
elismert eredményeket elérni.
Ezért is jött létre a szakmai egye-
sület – fogalmazott az elnök.

A tárlatnyitó után elõadásra is
sor került: dr. Csizmadia Szilárd
kutató csillagász a tavalyi év fizikai
Nobel-díjáról, valamint a magyar
amatõr csillagászok asztrofotóiról
beszélt. A rendezvényen Bánfalvi
Péter amatõrcsillagász, a VCSE
elnökségi tagja mondott köszön-
tõt. Õ, illetve a Vega egyesület
tagjai többször is tartanak tárlatve-
zetéseket a Gönczi Galériában.

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Ha A víz mitológiája egyes

figuráit megnézzük, akkor az
annyit jelent, hogy a halak, ten-
geri lények feje, teste, szeme
mind-mind külön darabokból áll
össze?

– Igen, minden rész agyagból
készült, korongozással, és a már
említett geometriai formákból ala-
kultak ki a vízi lények, de a fõ mi-
tológiai alakok és a hajók is. Ez-
után építettem fel és égettem ki az
összetartozó elemeket, tömböket.
Talán furcsa elképzelni, de a figu-
rák belül mind üregesek, hiszen
félmetszetekrõl van szó. Ezt a stí-
lust egyébként már sokkal koráb-
ban kidolgoztam. Még fõiskolás
koromban. Az elsõ ilyen korongolt
szobrom a Vörös kakas volt, 1959-
ben. Hogy ugyanezzel a techniká-
val dombormûvek is készülhetnek,
még ritkaságnak számított. 

– Az uszodai falikép egy mo-
numentális, 25x12 méteres mû.
A korongozást milyen munkák
elõzték meg?

– Elõször mindig rajzolok, az-
tán elkészítem az alkotások ma-
kettjét. Persze látványterv is ké-
szült, hiszen építészeti, belsõépí-
tészeti feladat is elhelyezni egy ek-
kora dombormûvet. Szerencsére
mindig hozzáértõ és együttmûkö-
dõ emberekkel dolgozhattam

együtt. Hiába azonban a precíz
tervezés, a konkrét felhelyezés,  a
beépítés mindig egyfajta improvi-
záció is, mert sok olyan dolog van,
amit elõre nem lehet kitalálni. Szó-
val a felrakás pillanatában dõl még
el sok minden, mert végsõ soron a
tér az, ami kiadja az egész mûvet.

– Beszéljünk egy kicsit a már
említett sík alapról, vagyis a ten-
gerrõl, amire „ráépültek”, ami-
bõl „kinõnek” az egyes figurák.
A hullámzó, fodrozódó víz hatá-
sát hogyan érte el?

– Az alap is az én munkám, és
ez is agyagból készült. Mégpedig
úgy, hogy a puha agyagot felbor-
zoltam, emiatt látszik hullámzó-
nak. Majd kobalt- és réz-oxid-tar-
talmú kerámiamáz került rá, ettõl
kapta a szép kék színét. Az égetés
persze nem mindig egyformán hat
a felületre, emiatt nem lehet
százszázalékosan ugyanazt a
szín elérni, de ez nem is baj. Így
legalább nem válik monotonná
vagy csempeszerûvé a felület.
Ugyanez igaz a figurákra is.

– Annakidején mitológiai té-
mát választott az uszodai
dombormûhöz. Honnan jött az
ötlet, illetve mennyire kapott
szabad kezet, hiszen nagyjából
az 1960-as, '70-es évek forduló-
ján érkezett a felkérés a fedett
medence falának dekorálására.

– Szerencsére nem volt semmi-
lyen ideológiai vagy politikai célza-
ta a dolognak. Tényleg arról volt
szó, hogy egy vizes környezetbe,
vagyis uszodába készítsek egy
odaillõ dombormûvet. Ami passzol
a helyszínhez és megjeleníti vala-
hogy a vizet, mint szimbólumot.

Nekem valahogy Neptunusz jutott
eszembe, a római mitológia más
alakjaival – a Vénusszal és a sel-
lõkkel – együtt. Ez is lett a közpon-
ti eleme az alkotásnak. Ezenkívül
két másik jól csoportosítható rész-
re van dombormûnek: a halak és
más tengeri lények, illetve a hajó-
zás. Utóbbit egy régi korokat idézõ
vitorlás, illetve egy modern „gõ-

zös” szimbolizálja a falikép elején,
illetve végén. Az egész képi jele-
net tulajdonképpen egy allegori-
kus idõutazás a mitológiai kortól a
máig. A vizek, tengerek istenétõl a
modern kori hajózásig, átvitt érte-
lemben pedig a technikai fejlõdé-
sig. Az agyag és maga a korong,

ami életre hívta az alakokat, pedig
a magyar népmûvészetet is szim-
bolizálja. Csakúgy, mint a nõi ala-
kok „bõvérû” formája.

– A dombormû hamarosan új
helyszínre kerül, ám nem ebben
a formában. Aggódik egy kicsit,
hogy hogyan viseli majd a költö-
zést?

– Egy picit igen, hiszen betonba

építettük be annak idején, és nem
tudni, hogy 1971 óta mennyire ká-
rosodtak a láthatatlan részek, illet-
ve, hogy hogyan viselik majd az
egyes elemek a kibontást. Beval-
lom, elõször meglepett, és talán
bosszantott is, mikor megkerestek
az átköltöztetés ötletével. De az-
tán szerencsére ismét szakavatott
emberekkel, és nem utolsósorban
belsõépítésszel dolgozhattam
együtt, így maximálisan sikerült az
új uszodaépület belsõ terére átdol-
gozni a képet. Az nyilvánvaló volt,
hogy 25 méter hosszan nem lehet
majd felépíteni, ehelyett három
sorban, egymás alá kerülnek ki az
egyes tematikai elemek. Felül a

halak és a vitorláshajó, középen a
mitológiai alakok (Neptunusz, Vé-
nusz, sellõk), alul pedig a gõzhajó
és a többi tengeri lény (polip,
kagylók) zárják a sort. Azt gondo-
lom, hogy ezzel az átrendezéssel
is teljes lesz az alkotás. Nemcsak
a tematika adja meg ugyanis az
összhangot: egy jó munkánál a
formák és az anyag együttes meg-
szólalása, más elrendezésben is
mûködõképes kell, hogy legyen.
Úgy érzem, hogy akik az elmúlt öt-
ven évben rendszeresen uszodá-
ba jártak, már a szívükbe zárták
ezt a dombormûvet. Talán az új
helyen is megbecsülik és szeretik
majd. Ebben bízom.
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Magyarország negyven mú-
zeuma – köztük a Göcseji Mú-
zeum is – csatlakozott ahhoz a
környezetvédelmi akcióhoz,
mely a pusztuló rovarfajokra
hívja fel a figyelmet. A Magyar
Nemzeti Múzeum kezdeménye-
zésére országszerte múzeum-
pedagógiai foglalkozásokkal
várták a gyerekeket a március
10-ére meghirdetett beporzók
napján.

– pet –

A Göcseji Múzeum munkatár-
sai a Mártírok úti (Kommunizmus
Áldozatainak Emlékhelye) foglal-
koztatóteremben rendezték meg a
természetvédelmi programot. A
nap folyamán öt iskolából vártak
diákcsoportokat, akiket Kissné Ko-
vács Ágnes, valamint Szabó Tí-
mea és Dömötör Andrea múzeum-
pedagógusok fogadtak.

Mint azt Kissné Kovács Ágnes,
a program szervezõje ottjártunk-

kor elmondta: örömmel csatlakoz-
tak a Magyar Nemzeti Múzeum
felhívásához. Igyekeztek izgalmas
és tanulságos feladatokat összeál-
lítani a gyerekeknek. A cél az,
hogy a diákokban tudatosítsák az
egyes rovarok szerepének fontos-
ságát, illetve azt, hogy a beporzás

szóról ne csak a méhekre asszo-
ciáljanak. Persze tény, hogy a méz
miatt õk a legismertebbek és a
legnépszerûbbek, ám rajtuk kívül
számos más rovar is részt vesz a
beporzás folyamatában. Sajnos,
közülük sokakat (lepkék, hártyás-
szárnyúak, trágyabogarak) a ki-

pusztulás fenyegeti. Nemcsak a
klímaváltozás, hanem a mûtrá-
gyák és a vegyszerek használata
miatt is. De nem elhanyagolható
szempont az sem, hogy a városia-
sodás következtében fogyatkozik
az élõhelyük száma. Ráadásul az
ember is elõszeretettel csapkodja
õket agyon, mert csúnyának látjuk
õket, és mert félünk tõlük – tette
hozzá a múzeumpedagógus. A
diákokat e rossz szokásról is igye-
keztek lebeszélni a szakemberek.

A foglalkozásokon többek kö-
zött szó esett még a kézi bepor-
zásról, illetve arról, hogy egy-egy
virág színét és illatát miképp befo-
lyásolja az, hogy épp milyen rovar
porozta be. Az alsóbb évfolyamo-
sok az elméleti ismertetõ után pa-
pírméhecskéket és virágokat ké-
szíthettek, a nagyobbak pedig ro-
varszállót. De a Zalában komoly
hagyományokkal rendelkezõ mé-
hészkedéshez kapcsolódóan, a
múzeum tulajdonában lévõ kora-
beli mézeskalácssütõ formákat is
megtekinthették.

A foglalkozást vezetõk szerint a
gyerekek nagyon fogékonyak vol-
tak az ismeretekre, és gyorsan
megértették, hogy ha elpusztulnak
a rovarok, akkor a körforgás ré-
szeként veszélybe kerül az egész
növény- és állatvilág, illetve maga
az ember is.

FÓKUSZBAN A ROVARVILÁG
BEPORZÓK NAPJA MÚZEUMI FOGLALKOZÁSOKKAL

– b. k. –

A teljes igazság, hogy ez a
program is a nõktõl indult. Hiszen
õk kezdtek férfinapot szervezni
párjaiknak, és erre válaszul érke-
zett a nõnapi mûsor. Ennél erõ-
sebb párharc sose legyen a földön.
A jubileum alkalmával visszatekin-
tettek a kezdetekre videófelvétele-
ken keresztül. A Válicka Citeraba-
rátok Egylete volt a kezdeménye-
zõ, melyhez késõbb az Összefo-
gás Botfáért Egyesület is lelkesen
csatlakozott. De új színt hoztak
azok a betelepülõ férfiak, akik szin-
tén szívügyüknek látták ezt a ren-
dezvényt, s tánctudással, ötletek-
kel, vidám jelenléttel segítették azt. 

– A fellépõ csapat magja meg-
maradt a húsz év alatt és közben
éltesebb korúvá vált. De mindig
van néhány csatlakozó fiatal is, sõt
volt, aki gyerekként szerepelt elõ-

ször és ma fiatalemberként tudhat-
juk magunk között – mondta Nagy
Sándor, aki kezdetektõl a nõnapi
mûsorok B közepét képviseli. – Ez
a program is építõ jellegû a közös-
ségre. Szeretetet és vidámságot
szeretnénk ilyenkor átadni, olyan
estet szervezni, amire jó vissza-
emlékezni. Ahol ki lehet kapcso-
lódni. Néhány, nõnapra készített
jelenettel más alkalmakon is fel-
léptünk, ami még tovább kovácsol-
ta a csapatot. Sok munka van eb-
ben és még több élmény. A próbák
mindig jó hangúlatúak. Egészsé-
ges vetélkedés ez a településen a
férfiak és nõk között, ki, mivel tud-
ja meglepni a másikat. 

És máris várják tehát a „vissza-
vágót” a férfiak. Bár az alig lepe-
dõben és kék fürdõsapkában nagy
komolyan elõadott, „hattyú halála”
stílusra hajazó görög táncot nehéz
lesz überelni.

A NÕNAP 20 ESZTENDEJE
A férfinép sok ürügyet tud találni a vidám együttlétre. Köztük

olyan udvarias cél is elõfordulhat, mint nõnapra mûsort összedob-
ni a másik nemnek meglepetésként. Botfában ennek már húszéves
hagyománya van. És még mindig tudnak meglepetést okozni. 

ALLEGORIKUS IDÕUTAZÁS MITOLÓGIAI ALAKOKKAL
AZ ÚJ USZODAÉPÜLETBE KERÜL NÉMETH JÁNOS DOMBORMÛVE

AZ UNIVERZUM SZÍNEI
ASZTROFOTÓKBÓL NYÍLT KIÁLLÍTÁS

Aki valaha is olvasott Kosztolányi-verset vagy prózát, talán
nem ismeretlen elõtte az „égbolt-kék folt” hasonlat. És úgy álta-
lában is megfigyelhetõ, hogy az író mûveiben sokszor szerepel
az ég „halavány” kékjére utaló szín. Hogy az eget honnan néz-
vést, és milyen eszközzel látjuk kéknek, az más kérdés. Pláne,
hogy manapság már ezen túlmenõen az univerzum színeivel is
megismerkedhetünk. 

Dr. Csizmadia Szilárd és Francsics László
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ÁPOLÓT/GONDOZÓT KERESNEK
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK GONDOZÓHÁZA

(ZALAEGERSZEG, LANDORHEGYI U.13/A)

FELVÉTELT HIRDET

1 FÕ ÁPOLÓ/GONDOZÓ MUNKAKÖRBE.
Pályázati feltétel: OKJ ápoló vagy szociális (szak)gondozó végzettség.

Jelentkezni a 92/511-342-es telefonszámon, vagy
a gondozohaz@gkzalaegerszeg.hu e-mail-címen lehet önéletrajzzal.

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

A szálláshely megtekinthetõ: 2020. április 2-án 15.30 órától 16.30 óráig a helyszínen. A
szálláshelyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2020.  április 17. (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 pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazo-

lását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha
– határidõn túl nyújtották be, 
– nem a rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be, 
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatkozott, 
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon kívánta

megtéveszteni az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra, 
– a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.
Nem nyújthat be pályázatot öt éven belül az a személy
a) aki önkényes lakásfoglaló, vagy jogcím nélküli önkormányzati lakáshasználó volt, 
b) aki önkormányzati lakásának bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében lemondott,
c) akinek önkormányzati lakásbérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1)

bekezdése alapján felmondással szûnt meg,
d) aki olyan önkormányzati bérlõ háztartásában rendelkezett bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási

hellyel, akinek a bérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1) bekezdése
alapján felmondással szûnt meg, 

e) akinek lakhatása jogcím nélküli lakáshasználóként vagy a háztartásában élõ más személyként ön-
kormányzati lakbértartozás, külön szolgáltatásokkal kapcsolatos díjtartozás vagy közüzemi díjtarto-
zás miatt szûnt meg.

– Az ötéves idõtartamot az a)–b) pontok esetében a kizárásra okot adó körülmény bekövetkezésétõl,
a c)–e) pontok esetében a lakás visszaadásának idõpontjától kell számítani.

– Nem nyújtható be pályázat öt év után sem az önkormányzat (önkormányzati lakáskezelõ szerv) felé
fennálló tartozás megfizetéséig vagy a tartozás behajthatatlanná minõsítéséig.

Szálláshasználó kijelölés:
A javaslattételnél és a kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat elõnyben részesíteni:
1. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
2. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
3. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
4. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
5. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
6. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
Azonos családi állapottal rendelkezõk (házastársak, regisztrált élettársak illetve egyedülálló személyek)
közül azt kell elõnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb. 

A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határ-
idõ letelte után soron következõ ülésén (várhatóan 2020. május 4-én). A pályázattal kapcsolatos
részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.: 92/502-
139 vagy 92/502-140).

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

2020-ban érvényes
fajlagos lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

B. fsz. 8. 34 1 
elõtér, konyha, fürdõszoba-WC,
erkély

össz-
komfortos 

237,5 8.075

B. I/11. 36 1 
elõtér, konyha, fürdõszoba-WC,
erkély

össz-
komfortos 

237,5 8.550

KÉPVISELÕK FOGADÓÓRÁJA

Vk. Szav.körz. Képviselõ neve Minden hónap Idõpont Hely

1. 1., 2., 3., 9. Domján István elsõ hétfõ 17.00–18.00 
Öveges József Ált. Isk.

(Zalaegerszeg-Andráshida,
Iskola u. 1.)

2. 4., 5., 6. Németh Gábor elsõ hétfõ 15.00–16.00
FIDESZ-iroda
(Zalaegerszeg, 

Kosztolányi u. 8.)

3. 16., 18., 19., 20. Dr. Káldi Dávid elsõ kedd 17.00–18.00 
FIDESZ-iroda
(Zalaegerszeg, 

Kosztolányi u. 8.)

4. 10., 11., 12., 15. Böjte Sándor Zsolt harmadik kedd 17.00–18.00 
Polgármesteri Hivatal

(Zeg., Kossuth u. 17–19.)
I. emeleti irodájában

5. 42., 47., 48., 49., 50. Gecse Péter második hétfõ 14.00–17.00
Polgármesteri Hivatal

(Zeg., Kossuth u. 17–19.)
I. emeleti irodájában

6. 7., 21., 22., 23. Bali Zoltán elsõ hétfõ 16.00–18.00
Polgármesteri Hivatal

(Zeg., Kossuth u. 17–19.)
I. emeleti irodájában

7. 24., 25., 26., 27., 32. Szilasi Gábor elsõ csütörtök 17.00–18.00
FIDESZ-iroda

(Zeg., Kosztolányi u. 8.)

8. 8., 28., 29., 30., 31. Makovecz Tamás elsõ hétfõ 17.00–18.00

Zalaegerszegi Városi
Közbiztonsági Polgárõr

Egyesület 
(Zalaegerszeg,

Landorhegyi u. 28. alagsor)

9. 37., 40., 41. Galbavy Zoltán elsõ péntek

16.30–17.30

Alsójánkahegyi Kulturális
Egyesület Közösségi Háza

(Zalaegerszeg, 
Szent László u. 53.)

17.45–18.45

Kertvárosi Településrészi
Önkormányzat helyisége

(Zalaegerszeg,
Köztársaság u. 63.

Kertvárosi Posta mögött)

10. 33., 34., 35., 36., 39. Bognár Ákos második kedd 17.00–18.00
Liszt Ferenc Ált. Isk.

(Zalaegerszeg,
Varkaus tér 1.)

11. 38., 43., 44., 45., 46. Orosz Ferencné elsõ kedd 17.00–18.00
Apáczai Csere János ÁMK

klubhelyisége
(Zalaegerszeg, Apáczai tér 5.)

12. 13., 14., 17., 51. Herkliné Ebedli Gyöngyi utolsó kedd 18.00–19.00
Izsák Imre ÁMK
(Zalaegerszeg, 

Szivárvány tér 1–3.)

13. Keresztes Csaba elsõ péntek 12.00–14.00 
Közösségi Ház

(Zalaegerszeg, Ady E. u. 29.)

14. Góra Balázs elsõ péntek 12.00–14.00 
MSZP-iroda

(Zalaegerszeg, Ady u. 59.)

15. Benke Richárd elsõ csütörtök 14.00–15.00 
Jobbik-iroda

(Zalaegerszeg,
Petõfi S. u. 17.)

16. Kiss Ferenc elsõ hétfõ 15.00–16.00 
Mi Hazánk-iroda

(Zalaegerszeg, Ady u. 59.)

HIVATALVEZETÕK FOGADÓÓRÁJA

Balaicz Zoltán polgármester elsõ kedd 14.00–17.00 

Polgármesteri Hivatal
az I. emeleti irodájában
(elõzetes bejelentkezés

alapján, tel.: 92/502-106)

Gecse Péter alpolgármester második hétfõ 14.00–17.00 

Polgármesteri Hivatal
az I. emeleti irodájában
(elõzetes bejelentkezés

alapján, tel.: 92/502-106)

Bali Zoltán alpolgármester elsõ hétfõ 16.00–18.00 

Polgármesteri Hivatal
az I. emeleti irodájában
(elõzetes bejelentkezés

alapján, tel.: 92/502-105)

Dr. Vadvári Tibor alpolgármester harmadik szerda 14.00–17.00 

Polgármesteri Hivatal
az I. emeleti irodájában
(elõzetes bejelentkezés

alapján, tel.: 92/502-105)

Dr. Kovács Gábor címzetes fõjegyzõ harmadik hétfõ
10.00–12.00 

és
16.00–17.00 

Polgármesteri Hivatal
az I. emeleti irodájában
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8 Közérdekû

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

2020. MÁRCIUS 17.

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
Munkásszálló üzemeltetése
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C

Nyitvatartás: H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;

Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.

Tel.: 92/900-036

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2020. 03. 25., 26. (Városrészenként eltérõen)

Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 2020. 03. 27. Papír: minden hónap utolsó pénteki napja.

Zöldhulladék gyûjtése: 2019. december 1-tõl 2020. március 31-ig

páratlan heteken kétheti rendszerességgel.

Üveg: 2020. 05. 01.

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-kezelõ E-000883/2014/A003,

Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D, D1 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: 139,53%, 158,7% VSM: elmélet: 69,01%; 77,27% forgalom: 61,62%, 66,28% ÁKK: 216.600%

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303

E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

ZALAEGERSZEG Ügyfélfogadás:
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4. h.: 9.00–15.00
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.: 9.00–17.00
Hátralékkezelés: 92/500-392 sze.: 8.00–20.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 9.00–17.00

p.: 9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT: Ügyfélfogadás:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.. 12.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 8.00–14.00

LENTI: Ügyfélfogadás:
Lenti, Honvéd u. 31. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-394 k.: 14.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu Cs: 8.00–12.00

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI KÉPZÉSEKET
INDÍTJA ZALAEGERSZEGEN

ÉPÍTÕ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELÕJE
E-000803/2014/A001

KISTELJESÍTMÉNYÛKAZÁN-FÛTÕ
E-000803/2014/A007

GÉPKEZELÕ HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE

JELENTKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ:

TIT EGYESÜLET
TEL./FAX: 92/510-159 MOBIL: 30/429-0057, 30/477-6070,

E-MAIL: TITZALA@T-ONLINE.HU HONLAP: WWW.TITZALA.HU
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: E-000803/2014

Az idei év elsõ dél-dunántúli
regionális dzsúdó rangsorver-
senyét rendezték meg  Bar-
cson, 16 klub, 300 indulójának
részvételével. A Zalaegerszegi
Judo SE 26 versenyzõvel neve-
zett a viadalra.

A hagyományoknak megfele-
lõen a megnyitón 2019. év leg-
eredményesebb diák sportolók dí-
jazására is sor került,  az egersze-
giek közül Császár Patrik 2019. év
Magyar bajnoka címben részesült.
EREDMÉNYEK. 

Aranyérmesek: Verebi Ádám,
Hencz Hunor, Sõtér Sára, Kocsis
Jázmin, Kocsis-Rauch Mira, Sõtér
Hunor, Takács Nóra, Verebi Ákos,
Simon Márk, Hosszú Donát, Ódor
Noel, Volner Fanni, Kiss Zoltán. 

Ezüstérmesek: Volner Panna,
Molnár Adél, Nyakas Bálint,
Mezõfi Márk és Varga Áron.

Bronzérmesek: Horváth Márk,
Sós Lázár, Császár Patrik, Bor-
dács Anita és Herczeg Zsombor.

Felkészítõk: Nagysolymosi
Sándor, Varga Zoltán, Korpos

Judith, Szekér László, Márton Ti-
bor.

CSÁSZÁR PATRIK 2019 MAGYAR BAJNOKA
EREDMÉNYES SZEREPLÉS BARCSON

HÁROM ÉREM
AZ ERÕS MEZÕNYBEN

A ZTE súlyemelõi Szombat-
helyen kiemelt versenyen, a
Savaria Kupa – IX. Tóth Géza-
emlékversenyen indultak.

A viadalon mintegy hatvan
sportoló szerepelt, a teljes hazai
élmezõny. A felnõtt-EB-re készülõ
férfi-, nõi és utánpótlás-válogatott
is. 

Varga Martin Csongor a serdü-
lõ korosztály abszolút versenyé-
nek gyõztese elsõ helyéért kupát
kapott.
A ZTE versenyzõinek eredmé-
nyei.

Serdülõ. 67 kg: 1. Varga Martin
Csongor 167 kg (75+92). Ifjúsági.
61 kg: 2. Rácz Gergõ 176 kg
(80+96). Felnõtt. 61 kg: 1. Rácz
Dániel 185 kg (83+102). 

A fedett pályás idénybõl Szûcs
Valdó eredményei kívánkoznak az
élre – fogalmazott tömören Sza-
kály István, a Zalaszám  ZAC ügy-
vezetõje. – Megnyerte a magyar
bajnokságot 60 gáton és a nem-
zetközi porondon is figyelemre
méltó eredményeket ért el. Egyre
közelebb kerül, hogy a tokiói olim-
pián ott legyen.

– Élversenyzõjük mellett még

kik teljesítettek jól a szezon so-
rán?

– Muszil Ágnes az ifjúságiak kö-
zött 800 méteren meglepetés-ara-
nyat szerzett az ob-n. Ugyanebben
a korosztályban Petõ András 60 m
gáton ezüst-, 200 méteren bronz-
érmet szerzett. A serdülõknél
Röszler Dóra 60 m gáton lett
aranyérmes.  Újonc együtteseink is
két bronzérmet szereztek az ob-n.

Befejezõdött a fedett pályás atlétikai szezon. A Zalaszám  ZAC-
nál elégedettek az atléták elért eredményeivel. Most már javában
készülnek a szabadtérre.

EREDMÉNYES SZEZONT ZÁRTAK


