
Czobor Mátyás Antal (szüle-
tett: Kaufmann Mátyás; 1875–
1957) jogász, árvaszéki ülnök,
majd 1918. június 1. és 1936.
július 18-a között Zalaegerszeg
polgármestere. Pusztakovácsi-
ban született, Pécsen járt kö-
zépiskolába, majd itt végezte el
jogi tanulmányait is. A városi
közgyûlés legutóbbi döntése
értelmében posztumusz dísz-
polgári címmel tüntetik ki má-
jusban, a város napján.

1899-ben lett Zalaegerszegen
árvaszéki ülnök, ugyanez év végé-
tõl pedig egészen 1907. decembe-
réig a vármegye negyedaljegyzõje
volt. Késõbb II. osztályú aljegyzõ,
majd 1913-tól Zala vármegye má-
sodfõjegyzõje lett.

1918 áprilisában hárman pá-
lyáztak a zalaegerszegi polgármes-
teri állásra, melyet õ nyert el. 18
éven át vezette a várost. Hivatali
ideje alatt közel 40 új utca nyílott, új
köztemetõ, szeretetház, bérlaká-
sok épültek, de bõvült a közkórház
is. Nevéhez fûzõdik továbbá a két
világháború közötti Zalaegerszeg
városképének kialakítása. Új vá-
rosrészek alakultak, új középületek

létesültek, terek, parkok jöttek létre.
Kezdeményezõje volt a „Virágos
Zalaegerszeg” programnak, és te-
vékenysége idõszakában lett Zala-
egerszeg megyei jogú város.  A
polgármester mindvégig arra töre-
kedett, hogy a falusias kisváros
modern megyeszékhellyé váljon.

Érdemei ellenére az ötvenes

években kitelepítették a Czobor
családot Zárda utcai házukból. In-
góságainak, személyes tárgyainak
java részétõl meg kellett válnia. A
hagyatékot egy helyi család õrizte
meg, akik 2015-ben felajánlották
az értékes bútorok és tárgyak
megvásárlását a Göcseji Mú-
zeumnak. A tárgyegyüttest ado-
mányok segítségével és a város
támogatásával sikerült megvennie
az intézménynek.

A muzeológusok a hagyatékot
azért is tekintik értékesnek, mert a
tárgyak nemcsak a volt polgár-
mester életébe engednek bepillan-
tást, hanem a zalaegerszegi pol-
gárság, nagypolgárság életmódját
is megismerhetjük általuk.

Czobor Mátyás nevét viseli a
Köztársaság és Olajmunkás utcák
közötti utca. Ugyanitt az egyik épü-
let homlokzatára 2006-ban egy em-
léktáblát is elhelyeztek tiszteletére.
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BELÜGYMINISZTERI LÁTOGATÁS
DR. PINTÉR SÁNDOR LÁTOGATÁSA A TESZTPÁLYÁN

Zalaegerszegre érkezett dr. Pintér Sándor belügyminiszter,
aki megtekintette a Zala Zone Jármûipari Tesztpályát, vala-
mint az annak hatására beruházásokat végrehajtó, ezer mun-
kahelyet létrehozó vállalatok épülõ iparcsarnokait
(Rheinmetall, AVL, Bosch, TÜV Rheinland, Science Park).

A látogatáson jelen volt prof. dr. Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter, Balaicz Zoltán polgármester, valamint Vigh
László, Kara Ákos és Simon Róbert országgyûlési képviselõk.

Az egyeztetésen jövõbeni fejlesztési tervekrõl is tárgyaltak. Meg-
állapítást nyert, hogy a jármûipari tesztpálya, a már ismert és neves
adottságain túl, technikai felszereltségénél fogva is kiváló képzõ-
helyként mûködhet majd a rendvédelem és a katasztrófavédelem
számára is. A pálya portfóliója jelentõsen kibõvült az elmúlt idõ-
szakban. Mivel nemcsak „polgári” autókat, vagy a jövõ autóit, köz-
tük elektromos jármûveket tesztelnek, hanem különbözõ rendsze-
reket is fejlesztenek.

Fontos, hogy a legmodernebb technikai eszközöket használják
munkájuk során. A különbözõ drónok tesztelésének is a tesztpálya
ad otthont, amelyek ma már szinte nélkülözhetetlenek a rendõrség
és a tûzoltóság munkájához.

AZ EGYKORI POLGÁRMESTER ÉRDEMEI
CZOBOR MÁTYÁS POSZTUMUSZ DÍSZPOLGÁRI ELISMERÉST KAP

Forrás: Göcseji Múzeum
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A Csány László Technikum
negyedik alkalommal rendezte
meg gálaestjét a Hevesi Sándor
Színházban. Az eseményen dr.
Sifter Rózsa kormánymegbízott
köszöntötte az intézmény diák-
jait, nevelõit és a részt vevõ
vendégeket.

Németh Andrea igazgató el-
mondta: a rendezvény bevételét
arra fordítják, hogy diákjaik szá-
mára modern, XXI. századi oktatá-
si körülményeket biztosíthassanak
a jövõben. 

– Hiszünk abban, hogy egy isko-
la több annál, mint hogy csak a diá-
kok tudását bõvítse, a felnõtté válás
útján terelgesse a fiatalokat. Nálunk
igen nagy szerepe van a csányos
szívnek és léleknek. A mi szívünk
lelkes, bizakodó, buzgó, tettre kész,
célratörõ, az elvégzett munkában
hívõ és sikerre éhes. A lelkünk pe-
dig közösségépítõ, figyelmes, gon-
doskodó. Mindezek a tulajdonságok
is hozzájárulnak ahhoz, hogy az ál-
talános iskolások körében egyre nõ
azok száma, akik iskolánkat vá-
lasztják továbbtanulási helyszín-
ként, és egyre nagyobb számban
tanulnak tovább egyetemeken – fo-
galmazott az intézményvezetõ. 

JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNY A HEVESIBEN
CSÁNY-GÁLA: 27 MÛSORSZÁM A SZÍNPADON

Balaicz Zoltán polgármester,
mint a párt helyi szervezetének el-
nöke, elmondta: 2018-hoz képest
Zalaegerszegen további 5 száza-
lékkal kapott Vigh László több
szavazatot. A listás eredményeket

tekintve is a zalaegerszegi köz-
pontú választókerületben voksol-
tak legtöbben (a megyei jogú vá-
rosok közül) a Fideszre. Mindez
mutatja a jó képviselõi munkát, a
beágyazódást. A polgármester re-
méli, hogy ezt az eredményes
munkát az országgyûlési képvise-
lõ tovább tudja folytatni a követke-
zõ években is.

Vigh László arról beszélt, hogy
a gyõzelem óriási megtiszteltetés
és felelõsség is egyben. Úgy érzi,
méltóképpen képviseli a választó-

polgárokat és megtesz mindent
azért, hogy az embereknek segíte-
ni tudjon. Minden eredmény, amit
elértek, a közösség munkájának
az érdeme, vagyis csoportmunka
volt. Sok tennivaló vár még rá, hi-

szen a tesztpálya, mint egy mág-
nes vonzza a befektetõket, ezzel
is segítve Zalaegerszeg gazda-
ságfejlesztését. Még az út elején
vagyunk, mondta és ígérte: to-
vábbra is reggeltõl estig dolgozni
fog, hogy minél jobb eredménye-
ket érjen el a megyeszékhely.

Végül Szilasi Gábor kabinetve-
zetõ mondott köszönetet a kam-
pányban részt vevõ aktivistáknak.
Mint fogalmazott, jó csapattal dol-
goztak, mindenben segítették egy-
mást.

KÖZÖS MUNKA EREDMÉNYE
VIGH LÁSZLÓ ÉRTÉKELTE A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEKET

A minden korábbinál nagyobb gyõzelem visszaigazolása annak
a munkának, amit az elmúlt években végzett Vigh László ország-
gyûlési képviselõ, és ezért köszönet jár – fogalmazott Bali Zoltán
kampányfõnök a Fidesz–KDNP sajtótájékoztatóján, ahol értékel-
ték a választási eredményeket.

Fotó: ifj. Vigh László

– A. L. –

Sándor Dénes, a Rendért Zalai
Közbiztonsági és Polgárõr Egye-
sület elnöke felidézte, hogy alaku-
ló ülésüket 2007. április 4-én tar-
tották. Akkor 18 fõvel kezdték meg
a munkát. Mint mondta, országos
rangú egyesületüknek jelenleg 71
aktív tagja van, így akár 30 embert
is tudnak egyszerre mozgósítani,
ha szükséges. Minden olyan fel-
adatot ellátnak, amivel a város és
a kormányhivatal megbízza õket.
Bekapcsolódnak emellett az Or-

szágos Polgárõr Szövetség által
meghirdetett programokba is. 

A pandémia tavalyi munkájukra
is hatással bírt. A harmadik hullám
idején még volt igény az idõsek el-
látására. A polgármesteri hivatal
által nyilvántartott rászorulóknak il-
letve saját látókörükbe került idõs,
nehezen mozgó embereknek se-
gítettek bevásárlással, gyógysze-
rek kiváltásával, postai ügyek inté-
zésében. A negyedik hullámban
aktívan kivették részüket a megyei
kórházba az oltási akcióra idõpont
nélkül nagy létszámban érkezõk

irányításában, illetve regisztrálá-
sában. 

Nagy figyelmet fordítottak a
parkok, közterületek, a temetõk
rendjére. Bûnmegelõzés céljával
jelen voltak a piacnapokon és
egyéb eseményeken. Járõrözései-
ket gépjármûvel, motorral, kerék-
párral, lóval, valamint gyalogosan
végeztek. Lovas járõreik 454 óra
szolgálatot teljesítettek Gébárt és
Andráshida környékén. Az elmúlt
évben is együttmûködtek a rendõr-
séggel, közös szolgálataik száma
1098 órát tett ki. Biztosították a lá-
togatható rendezvényeket, a váro-
si ünnepségeket, ahol koszorúztak
is. Az 50 órás „Diák közösségi
szolgálat” programban fogadták a
diákokat, és az ifjú polgárõröket
tavaly is hatékonyan tudták bevon-
ni munkájukba. 

Dr. Molnár József, Zalaeger-
szeg rendõrkapitánya azt hangsú-
lyozta, hogy a polgárõrség a rend-
õrség stratégiai partnere. Egy jól
szervezett közösség, mint a Ren-
dért Polgárõr Egyesület, nagymér-
tékben tudja segíteni a város köz-
biztonságának fenntartását. 

Balaicz Zoltán polgármester azt
emelte ki, hogy az elmúlt 15 évben
mindig számíthattak az egyesület
tagjaira a közbiztonság és a bûn-
megelõzés tekintetében. Ez is
hozzájárult ahhoz, hogy 2021-ben
Zalaegerszeg az 50 ezer lélek-
szám feletti kategóriában ismét ki-
érdemelte a Legbiztonságosabb
város címet.

A Rendért Zalai Közbiztonsági
és Polgárõr Egyesület elmúlt más-
fél évtizedét helyi és országos ki-
tüntetések kísérik. Az ünnepi köz-
gyûlésen a Zala Megyei Polgárõr
Szövetség elnöksége nevében
Szent László-emlékplakettet vehe-
tett át az egyesület öt tagja – Ba-
ranyai András, Sebestény Ferenc,
Tompos Dávid, Tompos Róbert és
Fatér Gábor – munkájuk elismeré-
séül.

JUBILEUMOT ÜNNEPELT A RENDÉRT
15 ÉVE A VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DOLGOZNAK

Tizenöt éves fennállását ünnepelte közgyûléssel a Rendért Za-
lai Közbiztonsági és Polgárõr Egyesület. A zalaegerszegi szerve-
zet évrõl évre több önkéntes feladatot vállal a közbiztonság és a
bûnmegelõzés területén a városban. 2021-ben az idõsellátás, a
rendõrséggel közös járõrözések, az önálló járõrözések és a ren-
dezvénybiztosítások során 8244 órát teljesítettek szolgálatban.

A holokauszt magyarországi
áldozatainak közelgõ emléknap-
ja alkalmából a Zalaegerszegi
Zsidó Hitközség és a Zrínyi Mik-
lós Gimnázium szervezésében
azokra a fiatalokra emlékeztek,
akik 1944-ben a deportálások ál-
dozatai lettek, így tanulmányai-
kat soha nem fejezhették be.

– pet –

Az iskola elõtti botlatóköveknél
a hitközség tagjai, valamint a gim-
názium tanárai és diákjai helyezték
el az emlékezés köveit, mécseseit.
Az eseményen részt vett Andor Im-
re, a gimnázium volt tanulója, aki-
nek a javaslatára 2017-ben hét da-
rab botlatókõ került az intézmény
kapuja elé; így emlékezve arra a
hét diákra (egykori társaira), akik
koncentrációs táborban veszítették
életüket.

A magyarországi holokauszt ál-
dozatainak 2001 óta hivatalos em-
léknapja van, mégpedig április 16.
1944-ben ugyanis e napon kezdõ-
dött a zsidók gettóba zárása, majd
elhurcolása. Európában 6 millió,
Magyarországon 600 ezer áldoza-

ta volt a holokausztnak. Zalaeger-
szegen két gettót alakítottak ki eb-
ben az idõszakban, ahol 1200-nál
több embert zsúfoltak össze. 

Schneider János, a gimnázium
igazgatója elmondta: mi úgy nõt-
tünk fel, hogy békében és bizton-
ságban érezhettük magunkat, csak
nagyszüleinktõl hallottunk a 2. vi-
lágháború és a zsidóüldözések
szörnyûségeirõl. Hogy történhetett
ez? Merül fel mindig a kérdés.
Ezért is kell újra és újra emlékez-
nünk az áldozatokra, az emberek-
re. A botlatókövek – emlékezõ

macskakövek – célja az, hogy õriz-
zük meg név szerint azok emlékét,
akik soha nem térhettek vissza ott-
honukba. Jusson eszünkbe az is,
hogy a szörnyûségek mögött nem-
csak számok, hanem emberek,
egyéni sorsok állnak. Minden
egyes szám egy befejezetlen em-
beri történet.

A botlatókövek ötlete egy német
szobrászmûvésztõl, Gunter Dem-
nigtõl származik. Õ helyezte el a
járdába süllyesztve az elsõ 10x10
centiméteres, pici réz emléktáblá-
kat az áldozatok egykori lakhelye

elõtt. Mint azt Virágh Judit, a Zala-
egerszegi Zsidó Hitközség elnöke
felidézte: Európában ma már kö-
rülbelül 50 ezerre, Magyarorszá-
gon pedig ötven településen mint-
egy ötszázra tehetõ az emlékezõ
macskakövek száma. A táblákkal
az adott közösség a zsidó és roma
áldozatokra is megemlékezik. Mi-
vel a Zrínyi-gimnázium esetében
az itt tanult diákokról van szó, nem
a lakóhelyükhöz, hanem volt isko-
lájukhoz kerültek ki a táblák, még-
pedig Andor Imre kezdeményezé-
sére. Az elnök elmondta: ennek a
hét diáknak nem volt esélye arra,
hogy befejezze a gimnáziumot, le-
érettségizzen, felnõjön, családot
alapítson és tisztességben meg-
öregedjen. Nincs sírjuk, nincsenek
meg a hamvaik; évrõl évre itt emlé-
kezünk meg róluk.

A hitközség tagjai a gyertyagyúj-
tás után a város többi botlatókövét
is felkeresték. Ellátogattak Schütz
Frigyes kereskedõ egykori Jákum
utcai házához, dr. Berger Imre volt
hitközségi elnök Kossuth utcai laká-
sához és dr. Junger Mózes rabbi
volt Vörösmarty utcai házához.

A holokauszt magyarországi ál-
dozatainak emléknapjára a Magyar
Zsidó Kulturális Egyesület egy felhí-
vással fordult az ország középisko-
lásaihoz, hogy azokon a települése-
ken, ahol vannak botlatókövek, em-
lékezzenek meg lakóhelyük egykori
zsidó vagy roma polgárairól.

MÉCSESEK A BOTLATÓKÖVEKNÉL
EMLÉKEZÉS A HOLOKAUSZT GIMNAZISTA ÁLDOZATAIRA
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET ELLÁTÁSÁRA

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a 12 hónapja betöltetlen zalaeger-
szegi VII. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására nyilvános pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

Pályázatot meghirdetõ szerv: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17–19. Tel.: 92/502-100

Meghirdetett munkahely és beosztás:
házi gyermekorvos (zalaegerszegi VII. számú házi gyermekorvosi körzet, a körzet ellátotti létszá-
ma: 744 fõ).

Pályázati feltételek:
• az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtá-

sáról szóló 313/2011. (XII. 23.) korm.rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM-rendeletben elõírt képesítési elõírásoknak
való megfelelés,

• magyar állampolgárság,
• büntetlen elõélet,
• magyar orvosi kamarai tagság,
• orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.

A pályázathoz csatolni kell:
• a végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát,
• részletes szakmai önéletrajzot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• az egészségügyi alkalmasság igazolását,
• a magyar orvosi kamarai tagság igazolását,
• a házi gyermekorvosi körzet ellátásának módjáról (önállóan, alkalmazottként) szóló nyilatkozatot,
• amennyiben a házi gyermekorvosi tevékenységet önállóan, vállalkozási formában kívánja ellát-

ni, abban az esetben a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolatát (társas vállalkozás
esetén alapító okirat/alapszabály vagy a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, egyé-
ni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételrõl szóló dokumentum másolata),

• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

• hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban részt vevõk a pályázati anyagot megismerhetik,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul an-

nak nyilvános tárgyalásához.
A pályázatok elbírálása során – az alábbi sorrendben, az alábbiak szerinti súlyszámok figyelembevé-
telével – elõnyt jelentõ szempontok:

a) a csecsemõ- és gyermekgyógyász szakorvosi képesítésen túl megszerzett szakvizsgák száma
(súlyszám: 50%; szakvizsgánként 50 pont, maximum két szakvizsga vehetõ figyelembe),

b) hosszabb idejû szakmai tapasztalat (súlyszám: 20%; 0–15 évig összesen 100 pont – 3 évente
20 pont),

c) a háziorvosi körzet ellátásának módja (súlyszám: 30%)
– önállóan (100 pont)
– alkalmazottként (50 pont)

A tevékenység kezdete: 2022. szeptember 1.
A mûködés finanszírozása:

– Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési enge-
délyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) korm.rendelet értelmében a tevékenység végzésé-
hez és az Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozáshoz a területileg illetékes egész-
ségügyi államigazgatási szerv által kiadott érvényes mûködési engedéllyel kell rendelkeznie.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez kell benyújtani.

BENYÚJTÁSI HATÁRIDÕ: 2022. MÁJUS 06.
Részletes információ kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Kos-
suth Lajos utca 17–19., Tel.:502-100/213 mellék).

A pályázatokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a 2022. június havi köz-
gyûlésen dönt.

BEKÖLTÖZTEK A TERMELÕK
Zalaegerszegen, a piaci füstölt húst árusító pavilonokból

kiköltöztek a termelõk.

Április 1-jétõl az új helyi termékpiac,
Göcseji Tudásközpont üzleteiben árulják termékeiket.

CSALÁDSEGÍTÕT

KERESNEK
A ZALAEGERSZEGI CSALÁD- ÉS

GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

FELVÉTELT HIRDET 2 FÕ RÉSZÉRE
határozatlan idõre, teljes munkaidõben,

CSALÁDSEGÍTÕ MUNKAKÖRBE. 

Pályázati feltételek: A személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmé-
nyek, valamint személyek szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. NM-rende-
let 2. számú mellékletében.

A jelentkezéshez csatolandó:
• szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok másolata.

Bérezés: KJT alapján.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szociális te-
rületen szerzett szakmai tapasztalat.

Az állásról bõvebb információ kérhetõ Zsolnai
Judit intézményvezetõtõl a 92/316-930 telefonszá-
mon vagy személyesen az intézményben.

Pályázat benyújtásának módja: 
postai úton: Zalaegerszegi Család- és Gyer-

mekjóléti Központ 8900 Zalaeger-
szeg, Apáczai Csere János tér 5.
E-mail: zsolnai.judit@zalaszam.hu

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölt-
hetõ.

ESETMENEDZSERT

KERESNEK
A ZALAEGERSZEGI CSALÁD- ÉS

GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

FELVÉTELT HIRDET 5 FÕ RÉSZÉRE
határozatlan idõre, teljes munkaidõben,
ESETMENEDZSER MUNKAKÖRBE. 

Pályázati feltételek: A személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmé-
nyek, valamint személyek szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. NM-rende-
let 2. számú mellékletében

A jelentkezéshez csatolandó:
• szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok másolata.

Bérezés: KJT alapján.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szociális te-
rületen szerzett szakmai tapasztalat.

Az állásról bõvebb információ kérhetõ Zsolnai
Judit intézményvezetõtõl a 92/316-930 telefonszá-
mon vagy személyesen az intézményben.

Pályázat benyújtásának módja: 
postai úton: Zalaegerszegi Család- és Gyer-

mekjóléti Központ 8900 Zalaeger-
szeg, Apáczai Csere János tér 5.
E-mail: zsolnai.judit@zalaszam.hu

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölt-
hetõ.

Mivel a város számára nagyon
fontos a környezetvédelem, ezért
2019-ben elhatározták, hogy az
ötéves önkormányzati ciklus alatt
5 ezer fát fognak ültetni Zalaeger-

szegen – idézte fel az elõzménye-
ket Balaicz Zoltán polgármester.
Mint fogalmazott, az összefogás-
nak köszönhetõ, hogy ezt a szá-
mot hamar elérték, így megdup-

lázták a kitûzött célt: 10 ezer darab
fa ültetését. Az akcióhoz számos
szervezet és a legnagyobb cégek
is csatlakoztak.

Legutóbb az ADA osztrák bú-
torgyártó cég zalaegerszegi üze-
me, támogatásuknak köszönhe-
tõen 50 darab 10 éves szelestei
fajtájú eztüsthárs került a földbe,
ezzel egy kisebb ADA-liget jön
létre.

Az Edelmann Zrt. támogatásá-
val pedig a Boldogasszony-ká-
polnához vezetõ út mellett 10 da-
rab raywood fajtájú, keskeny leve-
lû kõrisek kerültek elültetésre. Az
eseményen jelen lévõ két cégve-
zetõ  Lendvai Tamás és Sebrekné
Horváth Beáta – hangsúlyozta:
fontos számukra is a környezetvé-
delem, a törõdés azzal a település-
sel, ahol mûködik a cégük. A bútor-
ipari vállalkozásoknak pedig tuda-
tosan kell figyelni az erdõgazdálko-
dásra, a minél több fa ültetésére.

FOLYTATÓDIK A FAÜLTETÉS ZALAEGERSZEGEN
CSATLAKOZOTT A PROGRAMHOZ AZ ADA ÉS AZ EDELMANN

– V. Zs. –

A városi közgyûlés legutóbbi
ülésén is tárgyalt az andráshidai
repülõtér fejlesztésének haszno-
sítási javaslatairól. Az alábbiak-
ban a legfontosabb elképzelése-
ket foglaljuk össze. Az Innovációs
és Technológiai Minisztérium a
drónkoalíció tagjai közül a zala-
egerszegi MouldTech Systems
Kft.-t jelölte ki az egyeztetések le-
folytatására. A cég a miniszté-
riummal és a drónkoalícióval
egyeztetett fejlesztési és haszno-
sítási javaslatát megküldte az ön-
kormányzatnak. A javaslat a köz-
gyûlés határozata értelmében a
repülõteret érintõ, a város és tér-
sége gazdaságfejlesztési prog-
ramjába szervesen illeszkedõ
hasznosítást tartalmazza.

A javaslat szerint a Drón Kom-
petenciaközpont támogatására
megvalósításra kerülne egy szi-
lárd burkolatú, Pilótanélküli Légi-
jármûrendszert (UAS) tesztelõ elõ-
tér, amely a fõépülettõl délre húzó-
dó, iparági szereplõk számára ki-
alakításra kerülõ infrastruktúrához
illeszkedne. Funkciója csupán erre
korlátozódik, pilótás légijármûvek

számára nem kapna szerepet. Ez-
zel összefüggésben kerülhet kiala-
kításra egy speciális célú hangár,
amely különbözõ szél- és csapa-
dékviszonyok közötti tesztelést
tesz lehetõvé.

A Drón Kompetenciaközpont
mellett cél, hogy a különleges
mentéshez és vészhelyzeti reagá-
láshoz megvalósuljon egy Közép-
európai Kutatóbázis, Veszélyhely-
zeti Reagálási Egység és Támo-
gató Központ (CERBERUS). Ez
egy európai szinten egyedülálló
kutató- és támogatóközpont, ami
zalaegerszegi elhelyezését tekint-
ve „öt órán belül, öt ország, öt fõ-
városát, több mint ötvenmillió em-
bert” képes közúton veszélyhely-
zeti támogatásban részesíteni, to-
vábbá nemzetközi kutatás-fejlesz-
tési projektek központjának is ott-
hont adna. A MouldTech Systems
Kft. cégcsoport meg kívánja sze-
rezni az üzemeltetési jogokat a re-
pülõtér vonatkozásában. A kft.
drónokra épülõ meteorológiai
adatgyûjtõ fejlesztési üzletága
szintén a repülõtéren kerülne el-
helyezésre, ahol nem csak elsõ
számú referenciapontként, de egy
európai hálózat alapköveként és

mûveleti központjaként is funkcio-
nálna. 

A meglévõ, összesen 585
négyzetméter alapterületû fogadó-
épület és melléképület leromlott
mûszaki állapotú. Tekintettel arra,
hogy a hasznosítási javaslatban a
tervezett oktatási és kutatás-fej-
lesztési feladatok helyszíni beindí-
tása 2022 második felében várha-
tó, ezért az épületek felújítása ki-
emelt fontosságú.

A MouldTech által elkészített
hasznosítási javaslat szerint a re-
pülõtér területén az alábbi terve-
zett fejlesztések várhatók: a Drón
Kompetencia Központ projekt
együttes megvalósulása közel 20
milliárd forintnyi fejlesztést indu-
kálhat közvetlenül a repülõtéren,
melynek nagyobb része uniós és
állami támogatás formájában, a
MouldTech közremûködésével és
befektetett erõforrásai révén már
elõkészítési fázisban van. A repü-
lõtér új szolgáltatásai, a tervezett
projektek megvalósítása és mû-
ködtetése a helyi gazdaság egé-
szében közel kétezer fõ számára
jelenthet további bevételi lehetõ-
séget térségi szinten.

Az önkormányzat a betelepülõ
vállalkozások révén évi 60 millió
forint helyi adóbevétel-többletre
számíthat. A helyi vendéglátásban
éves szinten legalább 90 millió fo-
rint pluszkeresletet indukálhat a
fejlesztés.

REPÜLÕTÉR-HASZNOSÍTÁS
HOGYAN FEJLESZTIK AZ ANDRÁSHIDAI TERÜLETET

2021 májusában megalakult a Magyarországi Drón Koalíció. Az
Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Széchenyi István
Egyetem, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
valamint a HungaroCONTROL Zrt. kezdeményezésére létrehozott
szervezet alapítóinak száma meghaladta a hatvanat.

Egyre közelebb a kitûzött célhoz. Az elmúlt héten szám szerint
már elérték a  9 ezer 15 darab fa elültetését. Az eseményre a
Gébárti-tó melletti területen került sor.

Fotók: Seres Péter



4 Városháza

TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK! 
A 2022. évi tavaszi zöldhulladék (fás és lágyszárú) gyûjtési akció az alábbi módon kerül megtartásra. A

szolgáltatás a városnak csak azon területein valósul meg, ahol a rendszeres, hetente történõ zöldhulla-
dékgyûjtés is megoldott.

A zöldhulladék-elszállítás feltételei az alábbiak:
– A kötegelt zöldhulladékot, csak igénybejelentést követõen áll módunkban elhozni.

A zöldhulladék-elszállítást kérõ ingatlantulajdonosoknak a városrészenként meghirdetett gyûjté-
si napra kell bejelenteni szállítási igényüket. A szolgáltató csak az igénybejelentést leadó ingat-
lanokat keresi fel és csak a városrészenként meghirdetett napon kihelyezett hulladékok kerülnek
térítésmentesen elszállításra! Az érintett ingatlannak rendelkeznie kell érvényes hulladékszállítá-
si elõfizetéssel, valamint díjtartozásmentesnek kell lennie. A zöldhulladékokat az idõpont egyez-
tetéssel rendelkezõ átvételi napon, reggel 7.00 óráig kell kihelyezni, kerítésen kívül, az úttest kö-
zelében, szállítójármûvel megközelíthetõ helyre. A bejelentett mennyiségtõl függõen a kötegelt
ágak, gallyak elszállítása a következõ munkanapokra áttolódhat.

– A fás szárú hulladékot (levágott gallyakat, ágakat, bokrokat) maximum 2 m3 mennyiségben és
maximum 2 m hosszúságú, kötegelt állapotban áll módunkban elhozni.

– Falevelet és füvet, lágy szárú növényeket bezsákolva (nem big-bag zsákban) áll módunkban el-
hozni.
Azon városrészeken, ahol a gyûjtési akció azonos napra esik a rendszeres zöldhulladék-szállí-
tással, ott természetesen a jelöléssel ellátott gyûjtõedény is kihelyezhetõ.

A begyûjtött anyagok komposztálásra kerülnek, ezért a gyûjtõszemélyzet csak a teljesen tiszta (kommu-
nális hulladék, fólia, törmelék stb.) mentes zöldhulladékot veszi át, amelynek tisztasága a zsákok helyszíni
kiürítésekor ellenõrzésre kerül!

A komposzt tisztasága érdekében a kiürített gyûjtõzsák a helyszínen lesz hagyva, a hulladékszállító kol-
légák az ürítés könnyítése miatt a zsákokat szétvághatják, a kihelyezett zsákok épségéért nem vállalunk fe-
lelõsséget.  

Felhívjuk a Tisztelt zalaegerszegi lakosok figyelmét, hogy lehetõség van házi komposztálóedény vásár-
lására, érdeklõdni a Zala-Müllex Kft.-nél lehet, továbbá a város területén található hulladékudvarban az ak-
tuális átvételi feltételek betartásával térítésmentesen leadhatók a zöldhulladékok, illetve a fás szárú hulla-
dékok:
Parki úti Hulladékudvar (Zalaegerszeg volt szennyvíztisztító területén): Tel.: 30/239-4509
Nyitvatartás: 
2022. 01. 01–2022. 03. 31: kedd–péntek 9.00–17.00 szombat: 7.30–14.00
2022. 04. 01–2022. 09. 30: kedd–péntek 10.00–18.00 szombat: 7.30–14.00
2022. 10. 01–2022. 12. 31: kedd–péntek 9.00–17.00 szombat: 7.30–14.00

A zöldhulladék-szállítási igényeket a 92/900-036/5-ös menüpont alatti telefonszámon, honlapun-
kon www.zkn.hu illetve a zoldhulladek@zkn.hu e-mail-címen lehet bejelenteni. Az igényeket a meg-
hirdetett idõpont elõtti munkanap 12.00. óráig lehet leadni.

IDÕPONTOK:

2022. április 26. kedd Botfa

2022. május 03. kedd Besenyõ Sugár u

2022. május 09. hétfõ Landorhegy Egerszeghegyi u., Szívhegyi u., Hóvirág u.

2022. május 12. csütörtök Ola Ebergényi u., Nagycsarit u.

2022. május 16. hétfõ Andráshida Hatház

2022. május 19. csütörtök Ságod Neszele

2022. május 23. hétfõ Vorhota Erzsébethegy

2022. május 24. kedd Csács

Bozsok

2022. május 30. hétfõ Páterdomb

2022. június 2. csütörtök Belváros

2022. június 7. kedd Zrínyi u. környéke

2022. június 9. csütörtök Nekeresd

Pózva

Kaszaháza

Gólyadomb

2022. június 14. kedd Kertváros

2022. június 16. csütörtök Bazita

Becsali

TAVASZI ZÖLDHULLADÉKGYÛJTÉSI AKCIÓ
ZALAEGERSZEGI CSALÁDI HÁZAS INGATLANOK RÉSZÉRE

A PÁLYÁZAT JELLEGE:
1.) A pályázat nyilvános, a településkép védelmé-

rõl szóló 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati ren-
delettel (továbbiakban: rendelet) védetté nyil-
vánított, valamint a hatályos rendezési terven
Zalaegerszeg városközpontjában jelölt mûem-
léki környezetben lévõ, városképileg jelentõs
értéket képviselõ építmények tulajdonosai, ke-
zelõi, használói pályázhatnak az épületek,
építmények felújítására.
Pályázni annak az összegnek a mértékéig le-
het, amely a védetté nyilvánítás miatt követke-
zik be.

2.) A díszkivilágítás kiépítésének támogatására a
rendelet 1. számú mellékletében szereplõ vé-
detté nyilvánított építészeti érték, és egyéb
mûvészeti érték tulajdonosai, kezelõi, haszná-
lói pályázhatnak. A pályázatban a pályázónak
nyilatkoznia kell arról, hogy az üzemeltetést a
kiépítés után saját költségén biztosítja.

A TÁMOGATÁS FAJTÁI:

I. Védett épület felújítására nyújtható
támogatás:

1. Az épített környezet helyi védelmében része-
sülõ objektumok, valamint a városközpontban
mûemléki környezetben lévõ, városképileg je-
lentõs értéket képviselõ építmények esetében
a teljes felújítás költségének max. 25%-áig
vissza nem térítendõ támogatás nyújtható az
erre a célra létrehozott pénzügyi támogatási
alapból.

2. Az épített környezet helyi védelmében része-
sülõ objektumok, valamint a városközpontban
mûemléki környezetben lévõ, városképileg je-
lentõs értéket képviselõ építmények esetében
kamatmentes kölcsön nyújtható a teljes felújí-
tási költség max. 40%-áig, az erre a célra létre-
hozott pénzügyi támogatási alapból, amely jel-
zálogként az ingatlan-nyilvántartásba bejegye-
zésre kerül.

3. Az 1. és 2. pontban meghatározott támogatás
együttesen is kérhetõ. A támogatás együttes
összege egy évben legfeljebb az erre a célra
létrehozott alapban rendelkezésre álló összeg
80%-a lehet.

II. Díszkivilágítás kiépítésére nyújtható
támogatás:

Helyi védelemben részesülõ objektumok esetén
kamatmentes kölcsön nyújtható a teljes kiépítési
költség max. 40%-áig az erre a célra létrehozott
pénzügyi támogatási alapból, amely jelzálogként
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül.

A védetté nem nyilvánított, de városi értéket
képviselõ épületek-építmények, mûtárgyak díszki-
világításának kiépítésére támogatás legfeljebb a
kiépítési költség 20%-áig terjedõ kamatmentes
kölcsön formában, a fõépítész támogató vélemé-
nye után, a Mûszaki Bizottság egyedi döntése
alapján adható. 

A támogatások együttes összege egy évben
nem haladhatja meg az alapban rendelkezésre ál-
ló összeg 20%-át.

Nem adható támogatás, ha az objektummal
összefüggésben engedély nélkül vagy engedélytõl
eltérõen, illetve szabálytalanul végeztek építési
munkát.

A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL
FELTÉTELEI:

Az alapból nyújtandó támogatás csak a telepü-
lésképi rendelet 1. számú mellékletében szereplõ
védetté nyilvánított értékek, valamint a városköz-

pontban mûemléki környezetben lévõ, városképi-
leg jelentõs értéket képviselõ építmények felújítá-
sára adható.

A felújítási támogatások odaítélésekor elõnyben
kell részesíteni a városközpontban elhelyezkedõ
védett objektumokat.

Csak azok a pályázatok részesíthetõk támoga-
tásban, amelyeket a munkák megkezdése elõtt
nyújtottak be és a felújítás költsége részletes alá-
támasztással (terv, költségvetés, mûszaki leírás)
hitelt érdemlõen igazolható.

A pályázó vállalja, hogy a benyújtott költségve-
tés reális adatokat tartalmaz, és az alkalmazott
mûszaki megoldás a lehetõ legtakarékosabb mó-
don került kiválasztásra, összhangban a rendelet-
ben elõírt követelményekkel.

Megkezdett épületfelújításra, díszkivilágítás-ki-
építésre utólagos igénylés szerint támogatás csak
a közgyûlés egyedi jóváhagyásával nyújtható.

A pályázó vállalja, hogy felhalmozási célú pénz-
eszköz átadásáról megállapodást köt az Önkor-
mányzattal, ennek aláírását követõen lehet a mun-
kákat elkezdeni. Kiutalásra teljesítményarányosan
a kifizetett számlák alapján kerül sor, a feladat el-
végzésérõl benyújtott számlamásolat rendelkezés-
re bocsátását követõen.

A PÁLYÁZAT TARTALMA:
– kérelem a pályázó adataival (név, lakcím, tele-

fonszám),
– építési engedélyezési terv a felújítás mûszaki

leírásával, építési engedély határozat, vagy ha
nem kell, felújítási terv és mûszaki leírás,

– bekerülési költségek: kivitelezõi árajánlat alap-
ján, az igényelt támogatás összegének és a
saját erõbõl elvégzendõ munkák értékének,
arányának megjelölésével, a támogatás fel-
használásának leírása határidõkkel,

– elõzetes kötelezettségvállalás (az összes érin-
tett tulajdonos, aláírásával) arra vonatkozóan,
hogy a támogatás elnyerése esetén az elnyert
összeget a pályázati feltételek szerint használ-
ja fel az építtetõ.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
A pályázatokat ZMJV fõjegyzõjéhez (8900 Zala-

egerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) lehet benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ a
Fõépítészi Osztály munkatársaitól (IV. em. 413-as
szoba, tel.: 502-134).

A pályázatok befogadása folyamatos, a beérke-
zést követõ 45 napon belül elbírálásra kerülnek. A
pályázatokra támogatás a rendelkezésre álló ke-
retösszegig nyújtható.

Az eredményt nyilvánosságra hozzuk és a pá-
lyázókat írásban értesítjük. A 2022. évben el nem
fogadott pályázatok a következõ évben ismételten
benyújthatók.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI:
– az épület helye, városképi jelentõsége,
– a vállalt felújítási összeg és az igényelt támo-

gatás módja,
– a felújítás mûszaki szükségessége,
– az elbírálásnál elõnyt élvez a városközponti el-

helyezkedés, valamint a vállalt önrész és a kért
támogatás aránya és módja.

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlé-
sének a településkép védelmérõl szóló 42/2017.
(XII. 18.) önkormányzati rendelete megtekinthetõ
és letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu / közigazga-
tás / rendeletek honlapról.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ÉS

A DÍSZKIVILÁGÍTÁS KIÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a helyi építészeti értékek
valamint a városközpontban mûemléki környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket képvi-
selõ építmények megóvásának, fennmaradásának, megõrzésének elõsegítése, valamint a helyi
védelemben részesült építészeti értékek, az országos védelem alatt álló értékek és egyéb mû-
vészeti értékek díszkivilágításának megvalósítása érdekében, vissza nem térítendõ támogatás-
ra és kamatmentes kölcsönre.

FOGYATÉKOSSÁGÜGYI TANÁCSADÓT
KERESNEK

A Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ felvételt hirdet 2 fõ részére határozott idõ-
re, teljes munkaidõben, fogyatékosságügyi tanácsadó munkakörbe. 

Pályázati feltételek: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmé-
nyek, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl
szóló, 15/1998. NM-rendelet 2. számú mellékletében.

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

Bérezés: KJT. alapján.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szociális területen szerzett szakmai tapasztalat.
Az állásról bõvebb információ kérhetõ Zsolnai Judit intézményvezetõtõl a 92/316-930 telefonszámon
vagy személyesen az intézményben (elõzetes telefonos egyeztetés szükséges).

Pályázat benyújtásának módja: 
postai úton: Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
E-mail: zsolnai.judit@zegcsgyk.hu.
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Az 1992-ben létrejött Sziámi
együttes zalai zenészeibõl alakult
meg a közelmúltban a Világegyete-
misták formáció. A Kardos Endre
„Bozi” (ének, fuvola, szaxofon),
Markó Tamás (basszusgitár), Óvári
Miklós (gitárok), Polgár Péter (gitá-
rok) és Radics Igor (dob) alkotta
csapat arra vállalkozik, hogy a Sziá-
mi zenekar repertoárjában szereplõ
hat album dalait újrahangszereljék,
és a közönség elé vigyék. A front-
ember, vagyis az énekes itt most
nem Müller Péter Sziámi, hanem
Kardos „Bozi” Endre lesz.

– Az egész zenekarszervezés
onnan indult, hogy tavaly decem-
berben volt egy nagy Sziámi-kon-
cert Budapesten, az A38 hajón,
Müller Péter 70. születésnapja al-
kalmából. Szinte az összes ze-
nészt és elõadót meghívta, akivel
valaha kapcsolatban állt. Termé-
szetes volt, hogy a Sziámi egykori
zalai zenészgárdája is ott lesz a
színpadon – mesélte lapunknak
Markó Tamás zeneszerzõ, gitáros,
a Világegyetemisták egyik ötlet-
gazdája. – Nagyon jól sikerült a bu-
li, mindannyiunk számára öröm volt
újra a húrok közé csapni. Miután

hazajöttünk, szinte egybõl hiányér-
zetünk támadt. Úgy éreztük, hogy
még mindig nagy az érdeklõdés a
dalok iránt, mi is örömmel zené-
lünk, így jó volna folytatni valahogy.

Össze is ültek január végén pró-
bálni, elõvettek néhány régi Sziámi-
dalt, melynek zenéjét az 1990-es
években õk írták Müller szövegeire.
Már a harmadik próba után kiderült,
hogy mûködik a dolog, pedig akkor
még dobos nélkül játszottak egy la-
kótelepi lakás negyedik emeletén.
Így állt össze aztán néhány hét alatt
a Világegyetemisták együttes. A
név a Sziámi 1992-es Testbõl test-
be címû albumának egyik sláger-
dalából született.

– Természetesen szóltunk Mül-
ler Péternek, hogy mi a tervünk,
hiszen a dalok szövegét õ írta.
Örömmel vette a hírt, és minden-
ben támogat minket. Mi is kíván-
csian várjuk, hogy hogyan fogadja
a közönség ezt a felállást. Bozi
más karakter, mint Péter, de aki is-
meri, pontosan tudja, hogy milyen
komoly szakmai tudással és zenei
háttérrel rendelkezik. Nem az a
cél, hogy Pétert „utánozza”, ha-
nem hogy hiteles legyen. Mindez
az egész zenekarra érvényes.
Nem vagyunk harmincévesek,

nem fogunk zúzni, vagy fetrengeni
a színpadon, de a rock and roll ér-
zés mindannyiunkban ott van. Na-
gyon nagy kohéziós erõt látok a
bandában, és bízom benne, hogy
ezeket a jótékony energiákat a kö-
zönségnek is át tudjuk adni – fo-
galmazott Markó Tamás. Hozzáté-
ve: az ízületeket lehet, hogy be
kell járatni picit. Már csak azért is,
mert a Covid-idõszakban õ is el-
szokott a rendszeres zenéléstõl,
nyüzsgéstõl, közösségi élettõl.

A terv az, hogy tizenöt-tizenhat
számot nemcsak „leporolnak”, ha-
nem újrahangszerelnek, hogy bár-
mikor a közönség elé állhassanak
velük. Közben arra is volt lehetõ-

ségük, hogy néhány dallal stúdió-
ba vonuljanak; a Sziámi egykori
roadja, Szalay Csaba „Csusza”
vállalkozó ugyanis támogatta a
hangfelvételt. A Világegyetemisták
repertoárja késõbb akár bõvülhet
is egykori Blues Mission-, Tranzit-
vagy Hétrét-számokkal, hiszen az
elmúlt évtizedekben a Sziámin kí-
vül ezek a bandák határozták meg
a csapat tagjainak életét.

– Egy izgalmas misztikája van
ezeknek a Sziámi-daloknak szá-
momra. A mai napig emlékszem
arra a napra, amikor Müller Péter
– egy közös ismerõsünk ajánlásá-
ra – felkeresett 1991-ben. Akkori-
ban költözött családjával Ne-

mesrádóra, és környékbeli zené-
szeket keresett. Villámgyorsan
megtaláltuk a közös hangot, egy-
bõl ráéreztem a szövegeiben rejlõ
ritmusra. A dalok tartalmilag ak-
tuálisak maradtak, a számok ze-
nei sokszínûsége, mûfaji össze-
tettsége pedig szintén népszerû

napjainkban is. Bízunk benne,
hogy a Világegyetemisták úgy
tudja ezt a sokféle hangulatot vis-
szaadni, hogy közben valami új-
donságot is nyújt a közönségnek.
És persze magunknak is. Minden
másodpercét szeretném élvezni a
közös zenélésnek!

– b. k. –

Bár az alkotó kedvenc témája a
portré, és ezen belül is egy nehe-
zebb terület, a fotografikus megje-
lenítés motiválja leginkább, ettõl
eltérõ témájú képeket is tartalmaz
az elsõ önálló kiállítása. A megnyi-
tón elhangzott: a mûvész lelki vilá-
gát tükrözik mindig az alkotások.
Ez jelen esetben nemcsak a szo-

morúság, hanem a vidámság vál-
takozása, azaz, Takács Andrea
nemcsak akkor alkot, amikor fáj-
dalma, hanem amikor öröme van.

– Hullámvölgyek jellemzik a lel-
kemet. Van, amikor tükörsima és
süt a nap, máskor bánat uralja. Már
gyerekkoromban is szerettem al-
kotni, az Ady-iskola hatosztályos
gimnáziumában grafikát és kerá-
miát tanultam Fischer Györgytõl és

Németh Tamástól. Sajnos, már
egyikük sincs közöttünk, nagyon
sokat köszönhetek nekik. Aztán úgy
hozta az élet, hogy más irányba in-
dultam, és teljesen letettem a ceru-
zát huszonhárom évre. Nem volt
inspiráció. Aztán újból rajzolgatni
kezdtem és rájöttem, hogy megy
még ez, csak fejleszteni és gyako-
rolni kell a technikát. A mostani kiál-
lításon az összes képem látható, a
nagyon kezdõtõl a mostaniig. Port-
rékkal kezdtem, mert azt szeretem
legjobban, és innét az érzelmeket
megjelenítõ képekig vitt az út. 

– A kiállítást valóban az arc-

képek uralják, de ha körbené-
zünk látszik, hogy az állatvilág-
gal is rokonszenvez.

– Nagyon szeretem a kutyákat,
ezért is van több képem róluk, és a
színeket is, ezt a színes alkotások-
kal próbáltam kifejezni – mondja
nagyon derûs arccal. Még néhány
témacsoport fellelhetõ a képek kö-
zött, az épületek, a „nõcis” és az
angyalos rajzok.

A megnyitó Lóránt Zsolt frak-
tálgrafikus tisztje volt, akivel né-
hány évvel ezelõtt közös kiállítása
volt Takács Andreának. 

– Azt figyeltem fõleg, hogy ami-
óta nem láttam a munkáit, miben
változtak azok. A technikája javult,
a témák szélesedtek és így rajzol-
ni senki sem tud, csak õ. Mára már
elmosódott a határ az amatõr és
profi alkotók között, a lényeg, hogy
a képek nagyon jók, errõl érdemes
beszélni – mondta Lóránt Zsolt.
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A türelemüveg – más néven bá-
nyászpalack, vagy türelemmunka
– szûk nyakú üvegben elhelyezett,
faragott ábrázolást jelent. A kom-
pozíciót régi orvosságos üvegek-
ben, vagy valamilyen hutaüveg-
ben helyezték el. Az elsõ ismert
európai türelemüveg a 16. század-
ból való, az elsõ hazai üvegbe épí-
tett kompozíció pedig a 18. szá-
zadban készült. Utóbbi egy
vadasparkot ábrázol – idézte fel
érdeklõdésünkre a türelemüvegek
rövid történetét Kiss Nóra, a mú-
zeum etnográfusa. 

A polgármesteri hivatal vitrinjé-
be kerülõ darab a 19. század vé-
gérõl származik, és egy jellegze-
tes kálváriajelenetet ábrázol. A
kompozíció középpontjában a ke-
resztre feszített Jézus áll, mellet-
te a két latorral. Az üveg többi ré-
szét pedig a szenvedés eszközei
– vagyis a Krisztus elárulásával,

megkínzásával és keresztre fe-
szítésével kapcsolatos tárgyak –
töltik ki. Középen látható egy ka-
kas, ami arra utal, hogy a hajnali
kakasszóra háromszor árulta el
Péter Jézust. Belülre pedig még a
harminc ezüstpénzt is elhelyezte
az alkotó.

A néprajzos hozzátette: azt
nem tudjuk, hogy egy-egy türelem-
üveg mennyi ideig készült. Mint
azt a neve is jelzi, türelemjáték volt
ez. A jeleneteket kétféle módon le-
hetett összeállítani: vagy elõre
megépítették az egész kompozí-
ciót úgy, hogy az összecsukható
legyen. Ezt óvatosan az üvegbe
csúsztatták és egy fonal segítsé-
gével szétnyitották. A másik eljá-
rás az volt, hogy az apró elemeket
egyesével illesztették az üveg bel- sejébe. Ilyenkor finom csipeszt, fo-

gót, vékony drótkampót használ-
tak. Az alkatrészeket csirizzel,
enyvvel, vagy pici ékkel rögzítették
egymáshoz.

Türelemüvegeket általában bá-
nyászok, börtönrabok, vagy ügyes
kezû pásztorok készítettek, és de-
korációs célokat szolgáltak. A Ma-
gyar Olaj- és Gázipari Múzeum-
ban 3–4 szintes, bányászmunkát
bemutató üvegeket is láthatunk. A
Göcseji Múzeum gyûjteményében
inkább a kálváriajeleneteket ábrá-
zoló dísztárgyak kerültek. 

Ehhez hasonló, belülrõl díszí-
tett üvegpalackok napjainkban is
készülnek, sõt vannak, akik a régi
darabok restauráláshoz is értenek.

TÜRELEMÜVEG KÁLVÁRIAJELENETTEL
ÜVEGBE CSÚSZTATOTT KOMPOZÍCIÓ A 19. SZÁZADBÓL

A húsvéti idõszak apropóján ezúttal egy kálváriát ábrázoló tü-
relemüveget választottak a hónap mûtárgyának. A Göcseji Mú-
zeum néprajzi gyûjteményébõl származó üvegtárgyat a polgár-
mesteri hivatal aulájában tekinthetik meg a látogatók.

Kiss Nóra

– pet –

A gimnázium négy tanára: Baj-
nóczy Zoltán, Bertók Éva, Karáth
Anita, Takács Alíz ezúttal nem ta-

nárként, hanem költõként állt a fia-
talok elé. A rendezvény vendége
volt Takáts Eszter dalszerzõ-éne-
kes is, aki részben saját szerze-
ményeit, részben pedig Karafiáth
Orsolya költeményeire írt dalait
hozta el az irodalmi délutánra.

Karáth Anita költõ, az iskola ta-
nára, a program szervezõje érdek-
lõdésünkre elmondta: nagy izga-
lommal várták ezt a napot, mert
bár sok mindent tudnak egymásról
a kollégák, arra azonban ritkán de-
rül fény, hogy milyen titkokat és al-
kotásokat õrizgetnek az asztalfiók-
ban. A tanári szoba, vagy az isko-
la folyosója nem alkalmas hely,
hogy errõl beszélgessenek. A köl-
tészet napja azonban jó lehetõség
erre, ráadásul most nemcsak egy-
másnak tárják fel „titkaikat”, ha-
nem a tanítványok elõtt is, ami egy

különös eufóriát okoz mindenki-
nek.

A szervezõ szerint ez a rendha-
gyó irodalomóra a fúzióról szól;
hogy a jelenlévõk – legyenek akár

az elõadói, vagy a befogadói olda-
lon – kapcsolódjanak egymáshoz.
A hétköznapokon ugyanis ez a
kapcsolódás, egymásra hangoló-
dás egyre kevesebbszer történik
meg. Mindenki rohan valahová,
szinte alig jut idõnk a másikra.
Most viszont egy rövid idõre az al-
kotói énünket mutathatjuk meg
úgy, hogy közben a másik gondo-
lataira is figyelünk – fogalmazott.

Takáts Eszterrel kiegészülve öt
külön világba nyerhettek bepillan-
tást a résztvevõk. A Zrínyi-gimná-
zium szóban forgó négy pedagó-
gusa most saját verseivel szere-
pelt, ám van, akitõl a prózai mû-
vek, vagy a fordítás sem áll távol.
A rendezvény célja továbbá az
volt, hogy az olvasást, a költésze-
tet és a hazai kortárs irodalmat
népszerûsítsék a diákok körében.

VERSELÕ TANÁROK A ZRÍNYIBEN
RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA A KÖLTÉSZET NAPJÁN

A tanároknak ritkán nyílik lehetõségük arra, hogy az iskolában
ne csak pedagógusként, hanem alkotó emberként is bemutatkoz-
hassanak. A költészet napja alkalmából most egy rendhagyó ma-
gyarórára várták a Zrínyi Miklós Gimnázium 10–11. évfolyamos
tanulóit az iskola tornatermébe.

Meghívó
A KERESZTURY VMK – GÖNCZI GALÉRIA

MEGHÍVJA ÖNT

2022. ÁPRILIS 21-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN 17 ÓRÁRA

CSILLAG-KÉPEK 2021
ORSZÁGOS ASZTROFOTÓ-KIÁLLÍTÁS MEGNYÍTÓJÁRA

A TÁRLATOT MEGNYITJA

FRANCSICS LÁSZLÓ,
A MAGYAR ASZTROFOTÓSOK EGYESÜLETE ELNÖKE

18 ÓRAKOR DR. CSIZMADIA SZILÁRD KUTATÓ CSILLAGÁSZ

„A NAPRENDSZEREN TÚLI UNIVERZUM FELFEDEZÉSE,
TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE CÍMMEL TART ELÕADÁST.

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRNAK!

A MÛVÉSZET (IS) GYÓGYÍR
KIÁLLÍTÁS AZ APÁCZAI MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN

Takács Andrea

Az elmúlt megterhelõ idõszakra gyógyírként fogott 23 év után
ismét ceruzát a kezébe Takács Andrea, akinek munkáiból „Lélek-
tükör” címmel az Apáczai Mûvelõdési Központ galériájában nyílt
kiállítás április 12-én.

Markó Tamás

SZIÁMI-DALOK VILÁGEGYETEMISTA MÓDON
MARKÓ TAMÁS: MÉG BENNÜNK VAN A ROCK AND ROLL!

Bár a Világegyetemista címû dalban felmerül a kérdés, hogy
„Hogy lettél te egyszerre csak ennyire régi? Hogy lehet így él-
ni?”, az egykori Sziámi együttes szövegei ma is nagyon aktuáli-
sak. A zenében rejlõ sokféleség most is éppúgy vonzza a közön-
séget, mint néhány évtizeddel ezelõtt. Na, és a csapat egykori
tagjaiban is bõven van még spiritusz.



6 Közérdekû

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
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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

Munkáshotel üzemeltetése

Asztalos- és lakatosmunkák

Társasházi közös képviselet ellátása

internetes lekérdezési lehetõséggel

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– GÉPKEZELÕKÉPZÉS (HATÓSÁGI VIZSGA)
(2022. január 1-tõl már a megújult oktatás és vizsgáztatás szerint, minden
gépcsoportra)

– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ VÁLLALKOZÓ;
– B, BE, C, CE, D, D1 KATEGÓRIÁK e-learning elméleti oktatás keretében is!

KEDVEZÕ ÁRAKON!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

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

F. eng.: B/2020/000020
B: ÁKO: 2021.II. 139,82% 2021.III. 100,63% VSM: elmélet: 2021.II. 72,22% 2020.III.78.13%; gyakorlat: 2021.II.61,4% 

C: ÁKO: 2021.II. 100,63% 2021.III. 100,49% VSM: elmélet: 2021.II. 77,63% 2020.III.74,73%; gyakorlat: 2021.II.100% 

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

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét a változásra a gyûjtés módszerében:

a sárga és kék zsákok/edények

ugyanazon a napon kerülnek átvételre, ürítésre.

AZ ÚJ SZÁLLÍTÁSI NAPOK AZ ALÁBBIAK:

2022. április 27. szerda, április 28. csütörtök, április 29 péntek. 

(Városrészenként eltérõen)

Részletek www.zkn.hu

ÜVEG: 2022. 05. 06.

ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÉSE: 2022. április 1-tõl

2022. november 30-ig heti rendszerességgel történik.

Kérjük a zsákokat /edényeket a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki.

ZALAEGERSZEG ALSÓERDÕ KOMPLEX
TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE

TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00001

Befejezõdött az Alsóerdei Sport- és Élménypark kialakítása, a létesítményen belül a ka-
landpark, a négy évszakos sípálya, a játszópark, valamint a kiszolgálóépületek kivitele-
zése. A sípálya és a kalandpark melletti épületben lesz lehetõség a szükséges felszerelé-
sek bérlésére is.

A projektben megépült Zala megye egyetlen oktató sípályája 1500 négyzetméteren, amely egye-
dülálló turisztikai vonzerõt jelent a térségben. A négy évszakos modern Neveplast gyártmányú
sípályafelületnek köszönhetõen a havas sípályákon érezheti magát a síelõ bármely hónapban. A
lecsúszás után a pályán való feljutást sífelvonó és mozgójárda segíti. A sípálya oktatási célra kiválóan
alkalmas a kezdõ technikától egészen a versenytechnikáig. Zalaegerszeg és Zala megye iskoláiból
nagyon sokan járnak át Szlovéniába és Ausztriába sítáborokba. Azt szeretnénk, ha minden fiatal meg
tudna tanulni biztonságosan síelni, legalább alapszinten, hogy a lehetõ legkisebb arányban
fordulhasson elõ velük baleset.

5300 négyzetméter területen megépült Zalaegerszeg elsõ kalandparkja is, amely kötélpályával,
csúszópályával és mászófallal várja a sportolni vágyókat. 12 különbözõ nehézségû pálya készült 103
különbözõ akadállyal. A kalandpark része egy három útvonalas falmászótorony is.

A 700 négyzetméter alapterületû, ütéscsillapító burkolattal rendelkezõ játszóparkban az erdei
környezethez illeszkedõ mókuskerék, faltörõ kos, földbe süllyesztett trambulin és hinták várják a
gyermekeket. Az összetett játékelemek makkházakkal, hidakkal, csõmászókával, hangyavárral,
csúszdákkal felejthetetlen élményt nyújtanak majd az Alsóerdei Sport- és Élményparkba látogató
családoknak.

A kültéri sportpályák lehetõséget nyújtanak focizásra, kosár- és kézilabdázásra. A kültéri edzõpark
és futópálya kiszolgálja a szabad levegõn sportolni vágyókat. A KRESZ-pályán a gyermekek játszva
elsajátíthatják a közúti közlekedés szabályait, szintén baleset-megelõzési céllal. A KRESZ-pálya
használatához a helyszínen gokartok, rollerek és kerékpárok kölcsönzésére lesz lehetõség.

A virtuális játéktérben a VR-szemüvegek és játékok segítségével alternatív világokban kalandoz-
hatnak a látogatók.

Az Alsóerdei Sport- és Élménypark április 22-én nyílik meg, a dolgozók már nagyon készülnek a
látogatók fogadására. A fejlesztés európai uniós támogatásból és hazai forrásból valósult meg.

• kipufogó-gyorsszerviz • sérült és korrodált autók javítása
• alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON, 1 ÉV GARANCIÁVAL
Zalaegerszeg-Besenyõ, Hegyi u. 17. • Telefon: 30/9373-638

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

MARAI KAROSSZÉRIA

egyéni vállalkozó

– Antal Lívia –

De melyek is azok a legjelentõ-
sebb stresszorok, amelyekkel meg
kell küzdenünk? Mint mondta, ide
tartoznak életünk eseményei.
Ez nem feltétlen lehet tragikus
dolog, hiszen jelentõs stresszt
okozhat egy nehéz vizsga is.
Biztonságérzetünk egyik alap-
pillére a kiszámíthatóság, ép-
pen ezért stresszor a klímavál-
tozás is, amelyrõl szóló infor-
mációk hosszabb távon ingat-
ják meg ezt. A Covid19-világjár-
vány önmagában is bombázza
biztonságérzetünket, amit csak
növel az, ha ismerõseink, csa-
ládtagjaink betegszenek meg.
Biztonságérzetünk másik pillére
az emberi kapcsolatok, az egy-
máshoz tartozás érzése, amely
ugyancsak meggyengült a
pandémia miatt. Napjaink na-
gyon komoly stresszfaktorának
tekinthetjük a szomszédos or-
szágban a közelmúltban kitört há-
borút, ami Magyarországon régóta
nem volt. Mi lesz, ha nem áll meg
Ukrajna határainál, és átterjed
más országokra is? Ezek az aggo-
dalmak is a biztonságérzetünket
rendítik meg.

Hogyan reagál a szervezet a
veszély(stressz)helyzetekre? –
tette fel a kérdést. Egyrészt érzel-
mekkel, mint a félelem, a szoron-
gás, a düh és a tehetetlenségér-

zet. A félelem egy nagyon fontos
túlélést segítõ érzelem, ami azt
mondja: tartsd távol magad vala-
mitõl, vagy húzódj közelebb vala-
kihez, emelte ki. Vegetatív válasz-

ként pedig testi tünetek jelentkez-
nek: izzad a tenyerünk, befeszül-
nek izmaink, gyorsul a pulzusunk,
a szívverésünk, gombóc lesz a tor-
kunkban, kiszárad a szánk. 

Az elõadó hangsúlyozta, ha
meg tudjuk változtatni feszült ké-
szenléti állapotunkat, akkor nem
csak egy izomrelaxáció jön létre,
de lelkünk is megnyugszik. A szub-
jektív stresszérzet csökkentésére
többféle autogén tréning, módszer

létezik. Ilyen például a meditáció-
alapú mindfulness (tudatos jelen-
lét) kognitív terápia, ami a stressz-
helyzetben megjelenõ gondolatok-
nak tulajdonít óriási jelentõséget.
Az ember ugyanis nagyon hajlik ar-
ra, hogy gondolatait igaznak és té-
vedhetetlennek vélje. Rendszerta-
ni elnevezésünkben kétszer szere-
pel a sapiens (homo sapiens sa-
piens), amit úgy fordíthatnánk le:
„rohadtul értelmes ember”. Téves
következtetés, hogy amit gondo-
lunk, az igaz, tehát azt kell megta-
nulnunk, hogy a gondolat nem azo-
nos a valósággal. Már az stressz-
csökkentõ hatással bír, ha ezeknek
a gondolatoknak nem tanúsítunk
nagy jelentõséget. 

Mint mondta, a 20–21. század
embere robotpilóta-effektusba he-
lyezte magát. A kerékpározás,
úszás, séta, mosogatás mind
olyan tevékenység, amelyre nem
kell odafigyelnünk, beépített robot-
pilóta visz bennünket. Hátránya,
hogy a figyelem fókusza nincs a
jelen pillanatban végzett tevékeny-
ségen, ezért elménk elkóborol a
múltba vagy a jövõbe. Akinek túl-
ságosan a múltba téved, mindig
azon rágódik, mikor döntött rosz-
szul. Az ilyen ember bûntudatban
él és depresszióssá válik. A jövõbe
bóklászó pedig a potenciális ve-
szélyeket keresi: holnap már
megint mivel talál meg a fõnököm?
Ha ez egy évben csak ritkán fordul
elõ, akkor miért kell az év 365 nap-
ján ezen aggódni. Szorongásos
betegség lesz ennek a vége. Aki
állandóan robotpilóta üzemmód-
ban van, az elmegy a jelen mellett,
és nem veszi észre az abban rejlõ
szépségeket. Elveszíti a jelen él-
vezeti értekeit, intett dr. Szabó Jó-
zsef.

AMIKOR GYORSUL A PULZUS ÉS A SZÍVVERÉS
MINDENNAPI STRESSZEINKRÕL ÉS A VELÜK VALÓ MEGKÜZDÉSRÕL

Uralkodnak rajtunk gondolataink, túlságosan értelmesnek tart-
juk magunkat, robotpilóta üzemmódban élünk? Mennyire befo-
lyásolja mindez a stresszel való megküzdésünket, és melyek
azok a módszerek, amelyek ebben segíthetnek bennünket. Mind-
ez kiderült dr. Szabó József egyetemi adjunktus, mentális egész-
ségfejlesztõ terapeuta szavaiból, aki a ZEN (Zalaegerszegi Egye-
temi Napok) napok keretében tartott elõadást a Pécsi Tudomány-
egyetem helyi egészségtudományi karán.

Dr. Szabó József



– A fedett pályás idényünkbõl ki-
hoztuk a legtöbbet – értékelt Bella
Attila, a Zalaszám ZAC ügyvezetõ-
je. – A járvány elég rendesen
éríntette klubunkat. Ami nem azt je-
lentette, hogy betegek lettek a
sportolóink, hanem többször kon-
taktszemélyek voltak, és kénytele-
nek voltak karanténba vonulni.
Akadt olyan atlétánk, aki nem kap-
ta el a vírust, de mégis kétszer ke-
rült karanténba. Ennek ellenére
Röszler Dóra,  Muszil Ágnes ma-
gyar bajnok lett. Furulyás Lili a fel-
nõtteknél teljesített remekül. Téli
dobóverseny során szereztünk egy
aranyérmet, és több értékes helye-
zést.  Több váltónk végzett a dobo-
gón. Mellette szép számban végez-
tek sportolóink pontszerzõ helye-
ken a versenyidény során. A ne-
hézségek ellenére jól helyt álltunk.  

– Az elmúlt idény végén távo-
zott a klubtól Szûcs Valdó. A fel-
nõtteknél van olyan versenyzõ,
aki átvegye a helyét, vagy az
utánpótlásban gondolkodnak?

– Van egy tehetséges verseny-
zõnk, Furulyás Lili, aki a fedett pá-
lyás idényben két második helyet
szerzett. A nagy gondot az jelenti,
hogy legtöbb versenyzõnk az érett-
ségi után továbbtanul, más város-
ban folytat egyetemi tanulmányo-
kat. Próbáljuk õket megtartani a
sportág számára. Több-kevesebb
sikerrel. Bizony elõfordul, hogy
ilyenkor a fiatalok életében van egy
váltás, döntési helyzetbe kerülnek,
és felhagynak az atlétikával. Ennek
pótlására folyamatosan szervezzük
az utánpótlást.

– Lassan majd beindul a sza-
badtéri versenyszezon. Mit vár-
nak?

–  A nemzetközi versenyekrõl
szólva Muszil Ágnesnek van esé-
lye, hogy világversenyen képviselje

klubunkat. Röszler  Dórinak is jut-
hat nemzetközi szereplés, Európa-
bajnokságon indulhat. Fontos lesz,
hogy minél több versenyzõnk le-
gyen korosztályos válogatott. A ha-
zai eseményekrõl szólva, a korosz-
tályos ob-ken jó eredményeket vá-
runk sportolóinktól, érmeket, pont-
szerzõ helyeket. Persze a nemzet-
közi versenyek bizonytalanok, ah-
hoz a járványnak alaposan háttér-
be kell szorulnia. Az elmúlt évben is
úgy volt, hogy többször szerepel-
nek sportolóink nemzetközi poron-
don, aztán a Covid közbeszólt.

– Az idei évre mennyire állt
össze a klub költségvetése?

– Nem panaszkodom, igyek-
szünk annyit költeni, amennyi a
kasszában van. Másképp mondva:
addig nyújtózkodunk, ameddig a
takarónk ér. Zalaegerszeg városa a
tavalyi szinten támogat minket.
Névadó szponzorunk, a Zalaszám
Kft. ugyanazzal az összeggel tá-
mogat, mint korábban. Mellettük
több kisebb támogatónk megma-
radt. Ami kérdéses, a Magyar Atlé-
tikai Szövetség szponzorációja.
Úgy érzem, feszes gazdálkodással
nem lesz gond a költségvetésünk-
kel. Sportolóink eljutnak a verse-
nyekre.

7Sport

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
Újpest FC–ZTE FC 4-0 (3-0)

NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkõzés. Budapest.

Zalakerámia ZTE KK–HÜBNER Nyíregyháza BS
82-87 (20-16, 24-20, 24-20, 14-31)

NB I-es férfi bajnoki kosárlabda-mérkõzés, középszakasz, alsóház.
Zalaegerszeg.

MAFC–ZTE NKK
60-51 (10-19, 16-5, 22-10, 12-17)

NB I Piros csoportos nõi bajnoki kosárlabda-mérkõzés. Budapest.

– A jelenlegi játékosállomány
erejének megfelel a negyedik hely
– állította Tóth László, a ZTE NKK
ügyvezetõje. 

– Az eredeti cél a visszajutás
volt az élvonalba.

– Így igaz, de nem szabad elfe-
ledni, hogy két meghatározó tudá-
sú játékosunk esett ki. Sántha
megsérült, Gorjanáczot el kellett
engednünk külföldre, mivel benne

volt a szerzõdésében, ha külhonból
kap ajánlatot, elmehet. Igazából
húzó játékosaink közül kettõ ki-
esett, amit nálunk  jobb kerettel ren-
delkezõ csapat is megérzett volna. 

– A tabellát nézve csak tarta-
lékcsapatok elõzik meg a ZTE-t.
Ilyen állásnál is fel lehet jutni,
vagy csak a bajnok léphet ma-
gasabb osztályba? 

– Nem egyértelmû a versenyki-

írás, számunkra sem tiszta a hely-
zet. Nem tudjuk ilyenkor mit lép az
országos szövetség? Mondhatnám
a helyzetünk eléggé képlékeny. 

– Mit várnak a hátra lévõ for-
dulókban a csapattól?

– Igazából csapattá érve, a
hiányzókat nélkülözve megõrizzük
a negyedik helyet, de bízom az
elõrelépésben is. Azt, hogy a baj-
nokság végén miként alakul a sor-
sunk. Sok függ attól, milyenek
lesznek a lehetõségeink. 

– Az elmúlt idényben a Covid,
idén a háború miatti helyzet ke-
seríti a sport helyzetét. Rendben
van a csapat költségvetése?

– Folyamatos tervezéssel, pre-

cíz gazdálkodással haladunk elõ-
re. Anyagi helyzetünk rendezett. A
lányoknak csak a játékra kell fi-
gyelniük. Ennek ellenére tovább
keressük a lehetõséget, hogy
újabb támogatókat nyerjünk meg
az egerszegi nõi kosárlabda szá-
mára, még akár névadó szponzo-
runk is lehet.

A FELJUTÁS ERÕSEN KÉRDÕJELES
A JELENLEGI HELYEZÉS REÁLIS A ZTE NKK-TÓL

Az NB I-es nõi kosárlabda-bajnokság Piros csoportjában a ne-
gyedik helyen áll a ZTE NKK. A bajnokság megkezdése elõtt a
visszajutásban gondolkodtak az együttesnél. A játékoskeret ki-
alakítását is így tervezték, ami megvalósult. Azzal nem számol-
tak, hogy sérülés miatt meghatározó tudású játékos esik ki, a
ZTE erõssége, Gorjanácz pedig külföldre igazol.

Újabb cég támogatja a Zala-
kerámia ZTE KK NB I-es A cso-
portos férfi kosárlabdacsapa-
tát. Nemrég hosszú távú rek-
lámszerzõdést írt alá a Top
Türen Zala Kft. és a ZTE KK ve-
zetése. A cég fõ profilja az épí-
tõiparban egyre nagyobb elis-
merést kiváltó mûanyag nyílás-
zárók gyártása.

– 2021 tavaszán nyílt meg Ma-
gyarország legnagyobb ablak-
gyártó cégcsoport egyik tagjának
a zalai márkaképviselete – mond-
ta Nagy Tamás, a cég ügyvezetõ-

je. A cégcsoport vezetése úgy ítél-
te meg, hogy piaci márkaépítés
céljából jó döntés a nagy hagyo-
mányokkal bíró zalai klub támoga-
tása. Ennek a márkaképviselet-
nek a hármas tulajdonosi körébõl
ketten zalaegerszegiek vagyunk,
és gyermekkorunktól követjük az
ZTE KK szereplését. Gyermek-
ként együtt buzdítottuk a csapatot
és kiabáltuk szüleinkkel, többek
között 1988-ban a Baja elleni baj-
noki döntõn Dobi Tóni és Szûcs
Józsi nevét. 

A csapat támogatása mellett
azért döntöttek, mert tudják, hogy

Zalaegerszegen óriási tradíciók-
kal bír a kosárlabda sportág, és
nagyon fontos a város lakói szá-
mára a csapat jó szereplése. 

– Azt gondoljuk, hogy egy hos-
zszabb távú támogatókapcsolat
létrehozásával talán tudjuk segíte-
ni a csapat és a szakvezetés jövõ-
beni munkáját – mondta az ügyve-
zetõ. 

– A hosszú távú reklámszerzõ-
dések, ebben a nehéz helyzetben
még inkább felértékelõdnek. Az
egerszegi székhelyû Top Türen
Zala Kft.-vel a következõ szezon
végéig kötöttünk szpozori megál-
lapodást – folytatta Stárics Kornél,
a ZTE ügyvezetõje. – A szerzõdés
értelmében a cég emblémája több
helyen is látható lesz a mérkõzé-
seken. A támogatást köszönjük a
cég tulajdonosainak, munkatár-
sainak.

TÁMOGATÓI SZERZÕDÉST KÖTÖTTEK
ÉPÍTÕIPARI CÉG A ZALAKERÁMIA ZTE KK MELLETT

Stárics Konrél

A 2005–2006-os születésû lá-
nyok között Nett Vivien szerzett
aranyérmet 400 m vegyesen, 200
m pillangón a 2. helyet sikerült
megszereznie. Varga Luca szintén
kiválóan versenyzett, három ver-
senyszámban is ezüstérmes he-
lyezést tud felmutatni: 50 m és 200
m mellúszásban, valamint 400  m
vegyesen.  

Scheffer Eszter a 2007–2008-as
lányok között remek úszással elsõ
helyen csapott célba 200 m háton,
400 m vegyesen a 3. helyet sze-
rezte meg. Paksa Borbála a 400 m
gyors mezõnyét hagyta maga mö-
gött, Nagy Napsugár 200 m gyor-
son lett 2., 100 m mellúszásban
bronzérmes.  Németh Luca 400 m
gyorson ezüstérmet érdemelt ki,
200 m gyorson pedig a 3. helyezé-
sért kapott érmet, míg egy ugyan-
olyan érmet Aouich Meryem, a

200 m pillangó versenye után ve-
hetett át. 

Koltai Vanda már a C korcso-
portban állt rajthoz, ahol elõször
200 m pillangón, majd 400  m ve-
gyesen is aranyérmet tudott nyer-
ni, 200 m háton pedig ezüstérmes
helyezéssel csapott célba. 

Hamusics Cecília a 2011-esek
D kategóriájában remekelt, három
úszásnemben is bronzérmes he-
lyezése lett: 100 m pillangón, 100
m mellen és 200 m gyorson is
bronzérem lett a jutalma. Németh

Hanna Róza 100 m háton egészí-
tette ki a bronzérmes úszásnemek
sorát. 

Úszóink további több értékes

4–8. helyezést is elértek a Soproni
versenyen. 

Horváth Csaba vezetõedzõ el-
mondta: ez volt az elsõ verseny
azóta, hogy az új uszodában
megkezdték az edzéseket a ver-
senyzõk. Az, hogy már a Zalaco-
ZÚK is 50 méteres versenyme-
dencében edzhet hozzájárul ah-
hoz, hogy a rivális csapatokkal
egyre erõsebben vehessék fel a
versenyt, ám az új környezethez,
a nagyobb terheléshez még alkal-
mazkodni kell.

A Széchy Tamás Sportiskola szervezésében a soproni Lõvér
uszoda adott otthont az úszók soron következõ felkészülési ver-
senyének.  A Zalaco-ZÚK csapatát 14 versenyzõ képviselte. A né-
pes nemzetközi úszóversenyen több érmet szereztek az
egerszegi sportolók. 

SOPRONBAN JÁRTAK ÚSZÓINK

Horváth Csaba

– Abszolút reálisnak tartom a
negyedik helyet – hangoztatta Hor-
váth Sándor. – A mezõnyben akad-
tak csapatok, amelyek személyi ál-
lománya, anyagi lehetõségei job-
bak voltak a Csutiénál.

– A klub anyagi lehetõségét
nézve, az egész bajnokság so-
rán a helyi játékosokra támasz-
kodtak.

– Teljes mértékben. Egy tehet-
séges kislány van csak, aki nem
Zalaegerszegen él. 

– A Csuti mindig is híres volt
az utánpótlás nevelésérõl, az
idei idényben a hátsó táblákon
több fiatal is bemutatkozott.

– Sajnos Horváth Gyula halálá-
val keletkezett egy ûr, amit igyek-
szünk pótolni az utánpótlás-neve-
lés területén. Gyula nagy türelem-
mel, odaadással foglalkozott a
gyerekekkel. Több nevelés már a
hátsó táblákon bemutatkozott.
Szerencsére a nevelés lendülete
nem tört meg, iskolákban és már
az óvódákban is rendre ott va-
gyunk. Több tehetséges gyerek
bukkant fel az iskolai sakk-szakkö-
rök során. Nem véletlenül nevez-
tünk az NB II-es bajnokságra, ahol

második csapatunk szerepel. Az
együttest saját nevelésû játékosok
alkotják. Anyagi lehetõségeinkhez
mérten igyekszünk egyéni verse-
nyeken is indítani õket, hogy fejlõ-
désük felgyorsuljon. 

– A csapatbajnokság mellett
már évtizedek óta megrendezik
a Zalakaros Kupa egyéni ver-
senyt is.

– Negyvenéves folyamat, ame-
lyet nem lehet megszakítani. Már
tavaly is jómagam szerveztem
meg a versenyt, leküzdve a
pandémia minden hátráltató ténye-
zõjét. A képzeletbeli váltóbotot bá-

tyámtól, Tamástól vettem át. Az
idei versenyt június 5–13. között
rendezzük meg a fürdõvárosban.
Az eddigi nevezések alapján idén
is rangos mezõny gyûlik össze. A
verseny megrendezésében sokat
köszönhetünk Zalakaros önkor-
mányzatának is. Több évtizede tel-
jes mellszélességgel ott állnak a
versenyünk mögött. Az elõzetes
számítások szerint egy 80–100
sakkozóból áll nemzetközi ver-
senyt rendezünk.

– Visszatérve a bajnokságra,
jövõre is az NB I-ben szerepel a
Csuti, a Szuperligára nincs esély
felkérés esetén sem?

– Nem hinném, hogy bevállal-
nánk a Szuperligát, legfõképp
anyagi és személyi okok miatt.  A
bajnok MTK idén sem vállalja. A
kanizsai tartalékok eleve nem jut-
hatnak fel. A bronzérmes Komló
terveit nem ismerjük. A sorban mi
jönnénk, ha az elõttünk állók nem
élnek a lehetõséggel.  A válasz ré-
szünkrõl is nem lenne. Sem anya-
gi, sem személyi okok miatt nem
tudnánk indulni. Nincs értelme a
magasabb osztálynak, ahol eset-
leg nem megfelelõ erõsítés esetén,
egy gyenge szerepléssel csak ron-
tanánk a Csutiról kialakult pozitív
képet. Egyébként az országos szö-
vetség tavaly másodikként kért fel
minket a Szuperligára, akkor sem
vállaltuk az említett okok miatt.

Befejezõdött a csapatbajnokság a sakkozók NB I-es osztályá-
ban. A másodosztálynak számító NB I-ben, a Zalaegerszegi Csuti
Hydrocomp SK együttese  12 csapat és 63 táblapontot szerzett,
ami a negyedik helyhez volt elég. A szezonról Horváth Sándort, a
csapat játékosát kérdeztük.

EGY ÚJABB
TEKESIKER

BRONZÉRMES

A LAUF-B TK
A Zalaegerszegi TK FMVas

férficsapatának aranyérme
után, amelyet a Szuperligában
szerzett újabb tekesikernek le-
het örülni.

Az NB II-es bajnokság Nyuga-
ti csoportjában bronzérmet szer-
zett a Lauf-B TK férficsapata. A
megyeszékhelyi együttes hár-
mas holtverseny után lett bronz-
érmes.

ELÉGEDETTEK A FEDETT PÁLYÁS SZEZONNAL
SZABADTÉREN FOLYTATNÁ JÓ SZEREPLÉSÉT A ZALASZÁM ZAC

Véget ért az atléták fedett pályás versenyidénye. A különbözõ
megmérettetéseken eredményesen szerepeltek a Zalaszám ZAC
sportolói. 

Bella Attila

TOVÁBBRA IS ELÕTÉRBEN AZ UTÁNPÓTLÁS
REÁLIS A Z. CSUTI HYDROCOMP NEGYEDIK HELYE

Horváth Sándor



8 Hirdetés

A hazai mobilszolgáltatók 2022-ben fokozatosan megszüntetik a 3G-

hálózataikat, ami azt jelenti, hogy azokkal a mobiltelefonokkal, amelyek

ezeket a hálózatokat használják, nem lehet majd elérni az internetet. A

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) támogatási programmal

segíti az elavult készülékek korszerûbbre cserélését.

A legnagyobb szolgáltatók bejelentették, fokozatosan megszüntetik a 3G-

hálózataikat, annak érdekében, hogy kapacitásaikat teljes egészében a

gyorsabb és jobb minõségû internetelérést biztosító 4- és 5G-hálózatok

építésére fordítsák. A Magyar Telekom az év második felére az egész

országban megszünteti a 3G-t, a Yettel 2022 júniusában szintén elindítja az

elsõ nagyobb lekapcsolási hullámot.

MIT FOGUNK ÉRZÉKELNI MINDEBBÕL? 

Aki csak telefonálásra és sms-ezésre használja mobilját, annak nem

szükséges cserélnie, hiszen ezek a funkciók továbbra is elérhetõek lesznek.

Akik viszont a 3G-készülékeken adatforgalmat is használnak, a sokkal

nagyobb adatátvitelt nyújtó 4- és 5G-s mobilra érdemes váltaniuk, enélkül

ugyanis – otthoni wifi hiányában, vagy az utcára kilépve – elérhetetlenné

válnak az internetes böngészõk, az üzenetküldõ appok vagy például a GPS-

alapú navigáció is.

MIT TEGYÜNK, HA TOVÁBBRA IS SZERETNÉNK MOBILINTERNETEZNI?

Akik mobilinternetet is használnak készülékükön, azoknak érdemes a sok-

kal nagyobb adatátvitelt és így jobb minõségû felhasználói élményt nyújtó 4G-

és 5G-képes mobiltelefonokra váltaniuk. A hazai 4G-hálózat lefedettsége és

stabilitása az európai élvonalba tartozik, az 5G pedig hamarosan megvál-

toztatja mindazt, amit a mobilinternetrõl gondolunk. Érdemes tehát most válta-

ni olyan készülékre, ami mindezt kihasználni képes.

Ehhez nyújt támogatást az NMHH készülékcsere-támogatási

programja. A bruttó 20 ezer forintos támogatásra minden magyarországi

lakóhellyel rendelkezõ természetes személy jogosult, aki olyan 3G-s

vagy 2G-s mobilkészüléket szeretne korszerû, 4G- vagy 5G-képes

okostelefonra cserélni, amelyen 2021. július 1. és december 31. között

legalább egyszer sikeres hanghívást indított, adatforgalmat bonyolított

vagy sms-t küldött. 

A támogatást a hazai szolgáltatók és kereskedõk üzleteiben veheti igénybe.

A részletekrõl bõvebben a www.netrefel.hu weboldalon olvashat.

ELJÁRT AZ IDÕ
A 3G-INTERNETET HASZNÁLÓ MOBILKÉSZÜLÉKEK FELETT


