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AZ ÖRÖK ÉLNI AKARÁS KÖLTÕJE
HÁRY EMMA MÚLTJA A CZOBOR-HAGYATÉKBAN

 Hamarosan megnyílik a Göcseji Múzeum új állandó kiállítása, és ugyanezen a napon
posztumusz díszpolgári címet
kap Czobor Mátyás, a város
1918–36 közötti polgármestere.
A két dolog annyiban függ öszsze, hogy az új kiállítás részletesen foglalkozik az egykori városvezetõ személyével, hivatali
idõszakával.

PROJEKTZÁRÓ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A SPORT- ÉS ÉLMÉNYPARKBAN
 Számos attrakciója ingyen vehetõ igénybe a zalaegerszegi Alsóerdei Sport- és Élményparknak, amely április 22-én nyílt meg a
nagyközönség elõtt. Létesítése egy több fejlesztésbõl álló projekt
keretében valósult meg 1,2 milliárd forintból, amelyrõl projektzáró sajtótájékoztatót tartottak az elmúlt csütörtökön.
– Antal Lívia –
Balaicz Zoltán polgármester
elöljáróban elmondta, hogy az
esõs idõjárás egyelõre megakadályozta egy nagyszabású ünnepség megtartását, ami nem marad
el. Mivel a beruházás kormányzati támogatásból valósult meg, sok
vendég jelenlétében szeretnének
egy olyan eseményt megrendezni
szép idõben, ami méltó az Alsóerdei Sport- és Élményparkhoz.
Mint mondta, az élménypark a
Modern Városok Program valamint a TOP-program által támogatott 5,2 milliárd forintos beruházássorozat keretében épült meg.
Hátra van még a búslakpusztai
sportlõtér bõvítése, a TV-torony
rekonstrukciója és környezetének
rendbetétele, valamint Alsóerdõ
túraútvonalainak kiépítése.
A polgármester felhívta a figyelmet, hogy a sport- és élménypark

számos elemét ingyen használhatja bárki, így a nagy gyermekjátszóteret, a szabadtéri edzõparkot, a
street workout-eszközöket, a seniorsporteszközöket, a teqballasztalokat, a rekortán futópályát, a füves sportpályát, a salakos bemelegítõpályát, megadott idõpontban a
multifunkcionális sportpályát, a kültéri kosárlabdapályákat valamint a
KRESZ-parkot, és ingyenes a parkolás is. Fizetõs a gokartok bérlése
a KRESZ-parkban, és fizetõs továbbá az erdei kalandpark, a négy
évszakos sípálya valamint az erdei
park mellett található mászófal
használata.
A polgármester végül kiemelte,
hogy a régi napközis tábor helyén
egy olyan modern komplexum létesült, ami a szabadtéri mozgás és
kikapcsolódás számos lehetõségével várja a zalaegerszegi polgárokat és családokat, de a máshonnét érkezõket is.

Vigh László miniszteri biztos,
a térség országgyûlési képviselõje úgy fogalmazott, az Alsóerdei
Sport- és Élménypark egy csoda,
ahogy a jármûipari tesztpálya
vagy a Mindszentyneum is, és
még sok ilyen csodát szeretnének létesíteni a városban. Mint
mondta, a sport- és élménypark
nem csupán a turisták, de a befektetõk szempontjából is vonzerõvel bír.
S mint minden zalaegerszegi
fejlesztés, ez is térségi, hiszen a
megye más településeinek lakói
számára is nyitva áll. Bejelentette,
augusztusra egy kerékpáros túrát
szervez. Ennek útvonala az olai
templomtól, a nagytemplom és a
vasútállomás érintésével a Kertvároson át vezet az élményparkig,
ahol egy nagy családi rendezvény
várja majd a megérkezõket, illetve
az idelátogatókat.

– pP –
Az e korszakot bemutató terembe egy vers is a falra kerül: Háry
Emma „Egerszeg” címû költeménye egy békés, virágos, mondhatni
idilli kisváros hangulatát tárja a látogatók elé. Kicsoda volt Háry Emma, hiszen a város emlékezetében
nem nagyon maradt fent, mint költõ. Bármilyen furcsa, az õ múltjának
megismerése is Czobor Mátyás hagyatékához és a Czobor családhoz
köthetõ. A hagyaték 2015-ben került a múzeum birtokába, mely a
Háry család örökségét is tartalmazta. Õk gondoskodtak ugyanis az
idõs polgármesterrõl; bútorait,
könyveit, iratait befogadták, megõrizték. Rengeteg fénykép, album,
levél, emlékkönyv és más irat került
a múzeumba nemcsak Czoboréktól, hanem Háryéktól is.
Utóbbiak többsége a család
legismertebb tagjához, Háry Emmához kötõdött, aki az 1930-as
években, mint Zalaegerszeg költõnõje vált közismertté, mára azon-

Háry Emma

ban nagyjából elfelejtõdött a neve.
Mindezt Béres Katalin történész,
muzeológus mesélte érdeklõdésünkre, aki tavaly szeptemberben
a „Zalaegerszeg nevezetes személyiségei a 19–20. században”

címû konferencián már tartott egy
elõadást a város egykori költõjérõl.
– A két család házasság révén
került kapcsolatba egymással, hiszen Czobor Mátyás fia, András,
Háry Mártát (Emma testvérét) vette
feleségül. Mikor 1952-ben a volt polgármestert és családját kitelepítették a Jánkahegyre, fia és menye is
követte, mert korábban is együtt éltek. A polgári ház bútorai és egyéb
tárgyai azonban nem fértek el a szûkös hegyi hajlékban, így az ingóságok a Háry család Botfy utcai házába kerültek. Czobor Andrásnak és
Mártának nem lett közös gyereke, a
holmik ezért a Háry-házban maradtak. A hagyatékot Emma haláláig
õrizte, és mivel neki szintén nem volt
gyermeke, a két család tárgyai és
dokumentumai az õ fiútestvéreinek
leszármazottaihoz kerültek, onnan
pedig vásárlás révén a múzeumba.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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Közélet

TÁNC VILÁGNAPI TALÁLKOZÓ EGY PONT 300 FORINT A KÓRHÁZNAK
ÖRÖMET AD ÉS EGÉSZSÉGES

 Tánc világnapi találkozót rendezett az Egészség Egyesület a
Keresztury VMK-ban, amelyen szeniorkorú hölgyekbõl álló egyesületek léptek fel. Körtáncokban is részt vettek, amit neves oktatók tanítottak be az eseményen.
– AL –
A város részérõl Böjte Sándor
Zsolt önkormányzati képviselõ, a
mûszaki bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Elmondta,
április 29-e 1982 óta a tánc világnapja, amit az UNESCO Nemzetközi Táncbizottsága hozott létre
azzal a szándékkal, hogy ezen a
napon a világ minden nemzetének táncára irányulhasson a figyelem. Minden kultúrának megvan a saját tánca, amit generációk hordoznak, megismerésük
ezért is fontos. Mint mondta, a ze-

ne és a tánc elválaszthatatlan
egymástól, mûvelõi számára
együtt adja azt az örömet, ami a
mentális egészségre is pozitív
hatással van.
Siklósi Judit, az Egészség
Egyesület elnöke, szeniortánc-oktató felidézte, hogy a szeniortáncoktatás mintegy hat évre tekint
vissza, amit Ausztriából hozott át
Csirmaz Szilvia, a szeniortánc-oktatók vezetõje. Kezdetben harmincan voltak, jelenleg háromszáz fölötti az oktatók száma. Minden városban próbálják népszerûsíteni
ezt a táncfajtát, itt Zalaegerszegen

három csoport is van, amely ezt
ûzi. Az idõs embereknek fontos ez
a közösség, mert nem igazán van
lehetõségük szórakozásra, kikapcsolódásra. A pandémiás idõszakot ezért viselték nehezen, amelyben igyekezett online táncoktatással vidámságot vinni. A tánc világnapján a népek tánca kap szerepet, ezért adnak elõ zsidó táncokat
is, persze egyszerûbb koreográfiával.
A rendezvényen körtáncokat
tanított be több szeniortánc-oktató, Szegedi Judit, a budapesti Római-parti Örömtánc Klubtól valamint Zám-Kirc Katalin, a Zalaegerszegi Szenior Örömtánc Csoporttól. A találkozóra meghívták a helyi
Albatrosz Tánccsoportot, melynek
tagjai moderntáncot mutattak be.

ELÜLTETTÉK A VÉGZÕSÖK FÁJÁT TÁRSASJÁTÉK

 Az Apáczai Tagkönyvtár 2019
óta kínál társasjáték lehetõséget az itt mûködõ klub révén. A
közelmúltban az egyik népszerû stratégiai játékból versenyt
rendeztek. Az elsõ Carcassone
csúztatásának harmincéves ha- bajnokságról Jasztrab Istvánné
gyománya van a városban. Sok tagkönyvtárvezetõ tájékozatott.
program színesíti ilyenkor az isko– A programot a Zalaegerszegi
lai év utolsó heteit, napjait. A
pandémia miatt az elõzõ két év- Társasjáték Klubbal közösen szerben csak a faültetésre kerülhetett veztük és bonyolítottuk – mondta
sor, de az is maszkban és távol- Jasztrab Istvánné. – Húsz résztveságtartással. Most szerencsére võje volt az elsõ alkalommal megvisszatérhetett az élet a normális hirdetett versenynek, közel négykerékvágásba, így a polgáravatás órás csatával. Bárki jelentkezhetett,
után a hangversenyteremben aki ismerte ezt a játékot (mely 2001azokat a végzõsöket is köszönt- ben az Év játéka díjat nyerte, de érhetik, akik a tanulásban vagy a dekességébõl azóta sem veszített.
sportéletben kimagasló eredmé- A szabályoknak megfelelõen várakat, utakat, kolostorokat kell építeninyeket értek el.
A város 871 végzõs diákja bal- ük a résztvevõknek, a 30–40 perces
lag el, közülük 304-en tesznek ál- játékmenetekben.) Késõ este került
sor a díjátadásra, ahol az elsõ hálami gimnáziumban érettségit.
rom helyezettet és különdíjast ismertünk el. Érdekesség, hogy többségében lányok voltak a nyertesek.
A nyereményeket részben szponzorok támogatták, fõként ajándékutalványokkal, a könyvtár pedig
minden résztvevõnek egyéves ingyenes tagságot ajánlott fel.
– Miért jó a könyvtárnak a társasjáték klub?
– Szívesen adunk hozzá teret,
mert igény van rá, újra kezd divatba
jönni a társasjátékozás, A több órás
verseny után is volt egy kis vendéglátás, aztán újra asztalhoz ültek a
játékosok, csak úgy a kötetlen játék
kedvéért, hiába jártunk már közel
az éjfélhez. Közösségépítõ ereje
van az ilyen programoknak.

 Idén a hagyományoknak megfelelõen rendezhették meg a végzõs diákok polgáravatóját a Békeligetben. A faültetésen a városvezetés, valamint a városi diákönkormányzat vezetõi köszöntötték a résztvevõket.
Mint azt Szabó Levente diákpolgármester elmondta: a most
ballagó diákok életében mindenképpen lezárul egy szakasz, az új
élet kezdetét pedig az elültetett fa
szimbolizálja. Éder Gábor diák-alpolgármester hozzátette: a középiskolások számára megterhelõ volt
az elmúlt néhány év a járvány miatt. Nem úgy alakultak a gimnáziumi évek, ahogy azt a diákok elképzelték. Reméli, hogy a sok nehézség után mindenkinek a lehetõ
legjobban sikerül majd az érettségi vizsgája.
Balaicz Zoltán polgármester a
faültetés és a polgáravatás kapcsán elmondta: a végzõsök bú-

ZALAEGERSZEGRE ÉRKEZIK A RICHTER EGÉSZSÉGVÁROS

 A Zala Megyei Szent Rafael
Kórház neurológiai osztálya
számára egy többfunkciós ultrahangkészülék beszerzését
segítheti elõ az, aki részt vesz
május 7-én a Richter „Egészség ezreknek, milliók a kórháznak” mottójú, szûrésekkel, tanácsadásokkal, fizikai és lelki
betegségekrõl szóló elõadásokkal és kulturális programokkal kísért adománygyûjtõ
rendezvényén, Zalaegerszegen.
– Antal Lívia –
Csaba Lajos János, a Richter
Gedeon Nyrt. PR- és kormányzati kapcsolatok osztályának vezetõhelyettese a városházán tartott
sajtótájékoztatón
elmondta,
2009-ben indították útjára a
Richter Egészségváros országjáró programot, amelyen ingyenesen, elõjegyzés nélkül vehetik
igénybe a lakosok a szûrõvizsgálatokat. A Richter mint gyógyszeripari vállalat a társadalmi szerepvállalást is fontosnak érzi, hogy a
lakosság egészségügyi állapotát
fejlessze. Szeretnék elérni azt,
hogy az emberek gondolkodásában nagyobb figyelmet kapjon a
prevenció, a megelõzés és az
egészségtudatos életmód. A
program indításától eltelt 13 év
alatt 86 városban jártak, és több
mint 450 millió forintnyi támogatást gyûjtöttek össze a helyi kórházak számára.
A Richter a zalaegerszegi
Szent Rafael Kórháznak is 3,5
millió forint alapadományt ajánl
fel, amit a lakosság növelhet úgy,
hogy a rendezvényen minél több
szûrésen, tanácsadáson és elõadáson, ami lehet online is, vesz
részt. Így egyszerre tehet saját
egészségéért, és a helyi kórház
orvosieszköz-beszerzését is támogathatja, hiszen mindenegyes
részvétel után egy pontot írnak
alá, ami 300 forintnak felel meg. A
nap végén az így összegyûlt pontokat forintra váltva adják át az
adományt a kórháznak. Megemlítette, az elsõ ilyen programot
2010-ben rendezték meg Zalaegerszegen. Akkor 2 millió forint
volt az alapadomány, ami 4,2 millió forintra egészült ki a résztvevõknek köszönhetõen.
Balaicz Zoltán polgármester
köszönetét fejezte ki a Richter
vállalatnak a segítõ szándékért.
Méltatta a cég társadalmi felelõsségvállalásban vállalt szerepét,
és mint fogalmazott, a lakosságnak is kellõ felelõsséggel kell vi-

Dr. Gasztonyi Beáta, Balaicz Zoltán és Csaba Lajos János

seltetnie saját egészsége iránt,
melynek megõrzése érdekében a
megelõzés a legfontosabb. A rendezvény erre ad lehetõséget.
Dr. med. habil Gasztonyi Beáta PhD, a kórház fõigazgatója arról beszélt, hogy a Covid-járvány
miatt kicsit háttérbe szorult a lakosság szûrõvizsgálata az elmúlt
két évben, amelyre jó alkalmat ad
a Richter Egészségváros rendezvénye, ahol többféle ilyen vizsgálatot vehet igénybe a lakosság,
mégpedig ingyen és egy helyen.
Mint mondta, a pandémia ideje
alatt is haladt a tudomány, ezért
nekik most az a feladatuk, hogy a
diagnosztikai és terápiás eljárások fejlesztése terén elõre lépjenek. A neurológiai osztály számára egy olyan többfunkciós ultrahangkészüléket kívánnak beszerezni, amely cserélhetõ feje révén

több betegség diagnosztikáját
biztosítja. A nyaki érszûkülettet
okozó plakkok analizálását pontosabbá teszi, így könnyebben eldönthetõ, melyik eret kell mûteni,
és melyiket lehet hagyományosan kezelni. A készülékkel lehetõség nyílik az agyállomány eltéréseinek vizsgálatára, a perifériás
idegkárosodások okainak felderítésére, az izmok vizsgálatára, a
neurológiai eredetû bénulások
botoxos kezelésére, továbbá a
könyök- és csuklóalagút-szindróma mûtét elõtti feltérképezésére.
Mindezt lehetõvé tenné a beszerezni kívánt multifunkciós ultrahangkészülék, ami 30 millió forintba kerül.
A zalaegerszegi rendezvény
részletes programja a Richter
Egészségváros Facebook-oldalán érhetõ el.

FOTÓK A CSEMETEKERTBÕL
SZÍVESEN FOGADJÁK A DIÁKOKAT

 „Ahol a fák születnek” címmel nyílt fotókiállítás a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtárban. A tárlat a bajcsai csemetekert
legszebb pillanataiból válogat; bemutatva az erdészeti munka
egyik legfontosabb részét, mégpedig a facsemeték nevelését.
– pet –
A kiállítást – melyen az Ady-iskola egyik negyedik évfolyamos
osztálya is részt vett – Csányi Anita erdõmérnök nyitotta meg. Rövid
elõadásában felhívta a gyerekek figyelmét az erdészek szerteágazó
munkájára. Mint mondta, sokan tévesen azt gondolják, hogy õk csak
fákat vágnak. Ez azonban nem így
van. Sõt, a fákat az elpusztulásuk
elõtt vágják ki, további hasznosításra. Munkájuk zömét azonban a

telepítés, az erdõk felújítása, az állomány bõvítése jelenti. A kollégák
sok idõt töltenek ott, ahol a fák születnek, vagyis a bajcsai csemetekertben. Az erdõben összeszedik a
magokat, és ezt ültetik el az elõkészített területre. Évente 10–12 millió csemetét nevelnek. Tápanyagra, vízre, megfelelõ hõmérsékletre
és – mint a gyerekeknek – gondoskodásra van szükségük a növekvõ
fácskáknak. A csemeték – méretüktõl függõen – 1–3 éves korukban ültethetõk ki az erdõbe. Ezeket

VÁLASZD A

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI

ONLINE KRESZ-TANFOLYAMUNKAT!
KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT A DIÁKOK, KISMAMÁK ÉS
TÚL ELFOGLALT EMBEREK SZÁMÁRA!
Nem kell tanfolyamra járnod, otthon tanulhatsz!

– E-LEARNING + IGÉNY SZERINTI INGYENES
TELEFONOS ILL. ONLINE KONZULTÁCIÓ –
Csányi Anita a diákokkal.

a folyamatokat és szép pillanatokat
mutatja be a fotókiállítás, mely
Filák Attila, Kiss Gergõ, Steyer Edina, Varga György és Vaski László
erdészeti munkatársak képeibõl
válogat.

A bajcsai csemetekertben szívesen fogadnak diákcsoportokat is.
Rendszeresen szerveznek nyílt napokat és nyári táborokat, ahol a fiatalok élményszerûen ismerkedhetnek meg az erdészek munkájával.

BÁRMIKOR KEZDHETSZ, AZ ELÕREHALADÁS TÕLED FÜGG!
RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNYEK: – IFJÚSÁGI KEDVEZMÉNY +
LÉTSZÁMTÓL FÜGGÕ CSOPORTKEDVEZMÉNY!
RÉSZLETFIZETÉS

JELENTKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
OKÉV-SZÁM: 20-0112-05 VSM E: 88,24 – 80%; GY: 69,23 – 80%; ÁKÓ: 158%; ÁKK: 246.500 – 258.500
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Aktuális

ELSZAPORODTAK, VAGY CSAK BEKÖLTÖZTEK?
TANULJUNK MEG EGYÜTT ÉLNI A VARJAKKAL

 Az utóbbi idõben lehet, hogy sokaknak eszébe jutottak Arany János elhíresült sorai: „Künn egy varju mondja: kár! Hess, madár!” A
belvárosban fészkelõ varjak hangos károgása csak egy dolog. Sokakat inkább a „bombázás”, vagyis a folyamatosan potyogó, és a
járdákat is elcsúfító ürülék zavar. Különösen igaz ez a színház környékére, a Kossuth utca egykori Ifjúsági Áruház elõtti szakaszára,
és azokra a városrészekre, utcákra, ahol sok a platánfa.
– pánczélPetra –
A madarakat elhessenteni persze nem tudjuk. Mi lehet akkor a
teendõ, és tényleg igaz-e, hogy jelentõsen elszaporodtak a város területén a varjak? Kérdéseinkkel
elõször Gál Szabolcshoz, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Nomenclator Bizottságának titkárához fordultunk.
Mint mondta, az elszaporodás
amolyan „mihez képest” jelenség.
– Az 1980-as, '90-es években
még körülbelül 5–6000 pár varjú
élt a megye területén. Ezt követõen a vetésivarjú-állomány – hiszen róluk van szó, és nem keverendõk össze a dolmányos varjakkal – összeomlott. A 2000-es évek
elején már csak 800 párról lehetett
beszélni. Ehhez az alacsony

számhoz képest az utóbbi idõben
valóban nõtt a szaporulat, és körülbelül 2000 pár található a megyében. Zalaegerszegen körülbelül 300 pár varjú fészkel. Összességében tehát ezek a számok
még így is messze elmaradnak a
negyven évvel ezelõttiektõl.
A madarász hozzátette: inkább
azért érezzük növekvõnek a számukat, mert a külsõ területekrõl fokozatosan beköltöztek a városba,
sõt a belvárosba is. Köszönhetõ
ez annak, hogy a mezõgazdasági
területek megcsappantak, az erdõ
pedig túl sûrû közeg a költéshez.
A varjak 30–40 százaléka azonban még mindig külsõ telepeken
él, a városi madarak pedig rendszeresen visszajárnak a felforgatott földekre táplálékért; például rovarlárvákért. De a szakember sze-

rint városon belül is nagy „szemételtakarítók”, és szívesen fogyasztják a különféle kártevõket is.
– Az ember-állat együttélés a
városi közegekben persze problémás lehet, hiszen ugyanazt az
életteret használjuk. Részünkrõl
talán türelemre van szükség. A
varjak egyébként megszokták az
ember közelségét, veszélyt nem
jelentenek senkire. Az igaz, hogy
az ürülék sokszor zavaró. Takarítani kell, mást nem nagyon tudunk
tenni!
Annál is inkább, mert a varjú
védett állat, riasztani és gyéríteni
sem lehet az állományt. Viszont a
fiókák május végéig kirepülnek,
utána „nyugisabb” idõszak jön –
tette hozzá Gál Szabolcs.
A bevezetõben feltett kérdésekkel felkerestük az önkormányzat illetékeseit is. A polgármesteri hivataltól azt a választ kaptuk, hogy
mivel a vetési varjú természetvédelmi oltalom alatt álló madárfajnak minõsül, ezért elpusztítását,
élõhelyének károsítását a természetvédelmi jogszabályok tiltják. A
lakott területeken lévõ varjútele-

pek valóban okozhatnak konfliktusokat, ezek megelõzése érdekében a fészkek eltávolítása természetvédelmi szempontból elfogadható, de erre kizárólag a fészkelési idõszak elõtt van lehetõség. A
fészek eltávolítása, illetve lehetõség szerinti áthelyezése természetvédelmi hatósági engedélyhez
kötött. Abban az esetben, ha a fé-

szekrakás
már megkezdõdött,
eltávolításukra nincs jogszabályi
lehetõség.
Az önkormányzat a fészkek eltávolítása érdekében kezdeményezi a szükséges természetvédelmi hatósági eljárásokat, a tisztaságot pedig folyamatosan ellen-

õrzi, és az érintett városrészekben
megrendeli a takarítást.
Korábban a Platán soron történt fészekeltávolítás – a fészkelési idõszakot megelõzõen – a természetvédelmi hatóság engedélyével.

VÉGZÕS DIÁKOKAT JUTALMAZTAK NÉGYCSILLAGOS KONFERENCIAHOTEL ÉPÜLHET
KIVÁLÓ TANULMÁNYI ÉS SPORTEREDMÉNYEIKET ELISMERVE KÖZBESZERZÉS ALATT A KIVITELI TERVEK ELKÉSZÍTÉSE

 Zalaegerszeg önkormányzata a polgáravatás keretében jutalmazta azon végzõs, érettségi elõtt álló diákokat, akik tanulmányi,
szakmai és sportversenyeken kiemelkedõ eredményeket értek el.
A Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben tartott ünnepségen
114-en vehettek át oklevelet és könyvutalványt.
– AL
Balaicz Zoltán polgármester köszöntõjében elmondta, közel harminc évre tekint vissza az a hagyomány, hogy a város mindenkori polgármestere a végzõs diákokat jelképesen Zalaegerszeg polgáraivá fo-

gadja. Idén 871 végzõst. Közülük
114 diákot külön is jutalmaz kiemelkedõ helyezéseik elismeréséül,
amelyeket országos és nemzetközi
tanulmányi, szakmai és sportversenyeken értek el. Mint mondta, ezzel
tehetségeteket bizonyítottátok. A
polgármester kiemelte, minden em-

TUNGSRAM-LEÉPÍTÉSEK

 Az elmúlt héten a Tungsram a kialakult nemzetközi gazdasági
problémákra hivatkozva mind az öt telephelyét érintõ 1600 fõs
létszámleépítést jelentett be.
A cég a koronavírus világjárvány és a nyomában érkezõ nemzetközi válság miatt az elmúlt két
évben elveszítette megrendeléseinek 80 százalékát. Ezt tetézte a
globális ellátási nehézségek kialakulása és az energiaárak világméretû drasztikus megugrása. A helyzet az orosz–ukrán háborúval tovább nehezedett, ráadásul néhány
futó orosz projektet is le kellett idõ
elõtt zárniuk.
Zala megyében két üzemet érint
a leépítés, a zalaegerszegi és a
nagykanizsai telephelyet. Zalaegerszegen jelenleg 295 fõ dolgozik a Tungsramban, közülük 60
munkavállalót érint az elbocsájtás,
négy ütemben, 2022. július és október között. (Nagykanizsán 700 dolgozó szerzõdését szüntetik meg.)
A leépítésekkel kapcsolatban
Balaicz Zoltán polgármester elmondta:

– Fontosnak tartom, hogy a zalaegerszegi üzemben érintett dolgozók minél gyorsabban el tudjanak helyezkedni, hiszen ezeknek
a családoknak a megélhetése is
fontos a közösségünk számára.
Felvettem a kapcsolatot több zalaegerszegi, a létszámát jelentõsen
bõvíteni szándékozó vállalat vezetõjével és a kormányhivatal kormánymegbízottjával is. Ennek
alapján a megkeresett cégek a
megyei kormányhivatal foglalkoztatási fõosztályát is bevonva meg
fogják keresni mind a hatvan érintett dolgozót, konkrét állásajánlatot téve nekik.
A Tungsram zalaegerszegi üzeme mintegy 200 fõs dolgozói létszámmal folytatja tovább a tevékenységét. Reméljük, a vállalat a
továbbiakban már stabilan tud mûködni – fogalmazott a polgármester.

ber és minden fiatal tehetséges valamiben, a kérdés csak az, hogy
akár kamaszkorban, akár késõbb
rátalál-e arra, hogy miben, és arra is,
mi számára a legvonzóbb és a legszívesebben végzett tevékenység.
– Van, aki matematikában erõs,
van, aki a sportban, van, aki a humántudományok felé fordul, és van,
aki a technikum elvégzése után a
munkahelyen alkot kiválót. A legfontosabb az, hogy ragaszkodjatok az
álmaitokhoz, és soha ne felejtsétek
el, van értelme álmodni, és legyen
erõtök, hitetek, akaratotok, bátorságotok azokat következetesen valóra
is váltani – mondta a polgármester,
aki útravalóként azt is ajánlotta,
hogy legyenek mindig büszkék városukra és iskolájukra, és õrizzék
meg kötõdésüket irántuk.
Horváth Fanni, a ZSZC Csány
László Technikum közgazdasági
ágazatának végzõs diákja (képünkön) matematikában erõs. Érdeklõdésünkre elmondta, hogy az
Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak országos versenyén a 14.
helyen végzett, amellyel +50 felvételi pontot is kapott, valamint az
„Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny országos döntõjében is jól szerepelt. A Pannon
Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi
Központjának pénzügy és számvitel alapszakára jelentkezett, amit
duális képzés keretében kíván teljesíteni. Mint mondta, töretlenül érdekli és szereti a matematikát,
amely szorosan kapcsolódik a
pénzhez, ezért is választotta ezt a
területet. Az alapképzés után a budapesti Corvinus Egyetem közgazdasági elemzõ mesterképzését szeretné elvégezni.

 A régóta üresen, kihasználatlanul álló volt MMIK területén és
kapcsolódó ingatlanjain felépíteni tervezett szálloda állami beruházásként valósul meg, és a
kistérség vezetõ idegenforgalmi
központjának szánják. Az önkormányzat közbeszerzést írt ki
az engedélyes és kiviteli tervek
elkészítésére. A részletekrõl az
Építészfórum – az országos építészeti portál számol be.
Mint olvasható, a közbeszerzési leírás alapján egy nemzetközi
színvonalú, 100 szobás, négycsillagos hotel megvalósítása a cél
Zalaegerszeg belvárosában, 9–10
ezer négyzetméter hasznos nettó
alapterülettel. A komplexum,
amelynek az engedélyes és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére várják az ajánlatokat.
Az építészeti portál idézi
Balaicz Zoltán polgármester 2019ben tett bejelentését a fejlesztésrõl. Eszerint a tíz éve üresen álló
MMIK épületének lebontása után,
annak helyén épül meg a szálloda.
Az elõkészítésre a város önkormányzata közel 200 millió forintot
kapott a Magyar Turisztikai Ügynökségtõl.
Amit a hotelrõl jelenleg tudni lehet: a konferencia, recepció, étterem/kiszolgálás és wellness határozzák meg az épület vezérszintjét
a földszinten, és feszítik ki az épület vetületét az ingatlanon. Egy terep alatti szint kialakítása lehetõséget nyújt a jármûvek, gépészeti
helyiségek, tárolók elhelyezésére.
A kulcsegységeket az épület felsõ
szintjein, elõreláthatóan 3 épületszinten szükséges kialakítani.

A szálloda fõbb szolgáltatási
egységei között említik a 130 fõs
szállodai; teraszos éttermet, a
közösségi térként is mûködõ, 40
fõ befogadóképességû kávézó/pékséget utcai kapcsolattal,
ami a szezonban terasszal üzemelne. Terveznek egy 70 fõs
bor- és gasztronómiai bemutatóés látogatóközpontot, valamint
wellness-részleget. A rendezvényterem 350 fõ befogadására
készül, négy részre szekcio-

nálható konferenciaterem lenne,
további kisebb szekciótermek
mellett. A mélygarázsban 100 férõhelyes parkolót alakítanának
ki, a felszínen pedig további harmincat.
Az engedélyes és kiviteli tervdokumentációk jóváhagyását az
önkormányzat és a Kisfaludy 2030
Nonprofit Turisztikai Fejlesztõ Zrt.
együttesen végzi a Beruházási
Ügynökséggel együtt. Az ajánlatokat május 27-ig várják.
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NYOLCVANNÉGY PÁR BAKANCS MINDEN JÓÉRT DOLGOZNI KELL
ENNYIEN HALTAK MEG MUNKABALESETBEN TAVALY

 Nyolcvannégy pár bakancsot
sorakoztattak fel a Dísz téren
szomorú hírnökeként annak,
hogy tavaly Magyarországon
84-en vesztették életüket munkabalesetben, köztük egy zalai
állatgondozó. A megemlékezést
a Zala Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási, Munkaügyi és
Munkavédelmi Fõosztálya tartotta a munkabalesetben elhunytak, megsérültek nemzetközi és hazai emléknapján, április 28-án.
– AL –
Héder Miklós, a megyei kormányhivatal fõigazgatója azt
hangsúlyozta, hogy a munkabalesetek megelõzése érdekében a
kormány kiemelt fontosságot tulajdonít a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztetõ munkavégzés körülményei megteremtésének. Az egészség, a munkaképesség elvesztése ugyanis nem
pótolható, nem beszélve arról,
hogy ez jelentõs anyagi hátrányt
okoz a munkavállalónak, családjának és a munkáltatónak is. Ahogy
az élet sem, 2021-ben 84 végzõdött halálos kimenetellel. Az öszszes munkabaleset száma 21.591
volt az elmúlt évben, melybõl 471
Zala megyében történt. Összehasonlítva a 14.233 tavalyi személyi
sérüléssel járó közlekedési balesettel, a helyzet súlyosságát jelzi.

Kiemelte, össztársadalmi érdek
a munkabalesetek megelõzése,
melynek érdekében a megyei kormányhivatal munkaügyi és munkavédelmi fõosztálya folyamatos
hatósági ellenõrzéseket végez,
felhíva a munkáltatók és a munkavállalók figyelmét a munkavédelmi
szabályok szigorú betartására. A
Magyarországon 2012-tõl megtartott emléknap éppen ezért a munkavédelem fontosságának elismerése és az értékteremtõ munka
megbecsülése is egyben.
Dávidné Gergál Rozália fõosztályvezetõ arról beszélt, hogy az
év 365 napjához képest a 471 zalai eset a helyzet súlyosságát jelzi. Ezekben a munkabalesetekben elszenvedett sérülések mind
három napon túl gyógyulóak voltak. Végzõdhettek volna komo-

lyabb következményekkel, amikor
valaki élete végéig mozgásképtelen marad, és soha többet nem
tud dolgozni. Mint mondta, az is
elgondolkodtató, hogy a bejelentettnél, ami tavaly 21.591 volt, jóval több munkabaleset fordul elõ
egy évben az országban. Meglátásuk szerint háromszor annyi,
mert a kisebb sérüléssel járókat
nem kell bejelenteni.
Elmondta, hogy a legtöbb munkabaleset az építõiparban következik be, amit a mezõgazdaság, a
szállítmányozás, a feldolgozóipar
és a gépipar követ. Az összes
munkabaleset 30 százaléka az
építõiparban történik. A magas
arányhoz az is hozzájárul, hogy
ebben az ágazatban a legtöbb a
feketefoglalkoztatás és a munkavédelmi szabálytalanság.

MEGÚJULT A PARKERDÕ BEJÁRATA
FELÚJÍTOTTÁK AZ EMLÉKTÁBLÁT IS
 Az elmúlt idõszakban számos természeti értékünket és örökségünket sikerült megújítanunk. Ilyen érték a parkerdõ is, ahol
most elkészült a bejárat, és az elõdeink által 1976-ban elhelyezett
emléktábla felújítása is megtörtént. Balaicz Zoltán Facebook-bejegyzésében részletesen foglalkozik a parkerdõ történetével és a
környezetvédelemben betöltött szerepével.

Mint fogalmaz, a munka folytatódik, hiszen hamarosan megújul
a csácsbozsoki erdõben a Bükkös-forrás 1974-ben kialakított pihenõhelye és emléktáblája, újból
felállítják az eredetileg 1979-ben
emelt Fásítók faragott emlékoszlopát a parkerdõben, valamint megépül a Hideg-kúti forrás pihenõhelye is.
A parkerdõ helyén eredetileg is
erdõ volt, egészen az 1700-es
évekig. Akkor kipusztultak a fák, a
területen pedig marhalegelõt alakítottak ki, sõt egy ideig a városi
szeméttelep is itt mûködött. Az
1960-as évek végén kezdõdött
meg újra az erdõtelepítés. 1969 és
1977 között alakították ki a gazdag
vegetációjú, 65 hektáros összefüggõ zöldterületet. Telepítése
egyben a Zala-völgy legnagyobb
erdõnövekedését is jelentette,
több mint 80 fafaj és számos védett növény található benne.
Ahogy a korabeli sajtóban olvasható, a hatvanas évek végére

a megyeszékhely kinõtte az Alsóerdõt, vagyis a lakosság egyetlen
városközeli kirándulóhelyét. A városi tanács emiatt határozatot hozott egy új parkerdõ létesítésérõl.
Ennek helyét a Csácsi út mellett, a
„Vízmû” központi épülete mögött
jelölték ki. Az új parkerdõt nemcsak pihenésre és szórakozásra,
hanem környezetvédelmi nevelésre is szánták.
A nagyközönség elõtt 1976. április 23-án nyitották meg a parkerdõt, ahol játszótér is várja a gyermekeket. Az erdõ kedvelt helye a
sportolóknak is: sokan futnak, kerékpároznak errefelé. Egy tisztáson focizni is lehet. Kutyák és gazdik is szívesen sétálnak a zöldben.
Ha májusban kisétálunk a parkerdõbe, félúton a belváros és Csácsbozsok településrész között, az
egykori Vérmalom melletti tisztáson hazánk egyik legjelentõsebb,
természetvédelmi szempontból
pedig a legértékesebb kockásliliom-mezejében gyönyörködhe-

tünk (a területen több tízezer példánya található).
A 2000-es években tanösvénnyel bõvült az erdõ. A tanösvényen a rövid útvonal 12 állomást
tartalmaz, míg a hosszabb szakaszt további 11 stációval bõvítették, a nyomvonalakon mindegyiket
számozott oszlopok jelzik. Az érdeklõdõk többek között bepillantást nyerhetnek az erdei hangyaboly, az erdõlakó madarak és a
mókusok életébe.

ÕSZINTE KÖRBEN BÉRCES EDITTEL A FÖLD NAPJÁN

 Az „Õszinte körben” sorozat újabb vendége dr. Bérces Edit
– Vallod, hogy nagyon fontos
ultramaratoni futó, világcsúcstartó, világ- és Európa-bajnok. A té- neked a futás, de nemcsak az.
ma a futás volt, de nemcsak az, és egy kicsit spirituálisabb szem- Mi még?
szögbõl.
– Az élet szeretete, a természet
szeretete és a szeretteink szerete– B. K. –
van az életemben, más szempont- te – mondta Bérces Edit, aki néból értékelem, hogy egyáltalán hány kedvenc fotóját is elhozta a
Gyülekeztek az érdeklõdõk a meg tudok állni a lábamon. Csúcs- beszélgetésre, mert a fényképeKeresztury VMK kávézójában. futó koromban a légzésre és a lá- zés is kedvenc idõtöltései közé
Mindenki megjött már, amikor vég- bak ritmusára koncentráltam, a tartozik.
re a fõszereplõ is megérkezett.
környezetre nem figyeltem, hogy
– Kezdõként, ha megkérdez– Akik ismernek tudják, hogy milyen szép a táj, árnyékos vagy ték, miért futok, azt feleltem, a vibeesõs típus vagyok. Ha az utolsó
pillanatban is, de sok helyre megérkeztem. A ma este is bizonyítja,
ahogy a közönség is az esõ ellenére, a komfortzónáját elhagyva itt
van, hogy az esõ is és más akadály is legyõzhetõ, ha valahova
oda akarunk érni – mondta a beszélgetés elején Bérces Edit, aki
anno úszónak készült, és végül a
triatlon szerettette meg vele a
hosszútávfutást. Beszélgetõpartnere Vági Zsolt, a rendezvény házigazdája/ötletgazdája.
– Mi motivál általában?
– Középiskolás koromban
édesanyám motivációkutatással
foglalkozott, a nyelvtanulás motivációja érdekelte. Akkor snassznak gondoltam, de hosszú távon napos. Most, kicsit lassultabban lág legjobb eredményéért. Mi máneki lett igaza, mert a belsõ hajtó- meglátom a természetet. Mást lát sért? Most már be kell látnom,
erõ a kulcs mindenhez. Pedagó- meg így az ember.
hogy nemcsak azért. Ez egyfajta
gusként is tudom, meg a kollégák
– Ma van a Föld napja, mit je- életszeretet kifejezése is. De ezt
is tudják, hogy fejre is állhatunk az lent ez számodra? – kérdezte az fejezi ki számomra az úszás is,
órán, ha a gyereket nem érdekli a április 22-i beszélgetésen Vági amit szintén nagyon kedvelek. A
téma vagy a mi elõadásmódunk. A Zsolt.
kajakot pedig a csendért szerejó pedagógus persze meg tudja ta– Ha nagyon elmélyül az ember tem, az esztétikai élményekért.
lálni a gyerekhez vezetõ utat. De a környezetszennyezés témában, Nem az energiazselékben és a cihosszú távon a belülrõl és felülrõl az depresszióssá is tehet. Ameny- põmárkákban van a teljesítmény
jövõ motiváció híve vagyok. Pa- nyire lehet, az ökolábnyomomat kulcsa, hanem a lélekben. És sok
rancsra edzeni sem jó, viszont, ha csökkentem. Gyalog vagy kerék- minden fejben dõl el – számos
megvan a közös érdeklõdés, a bi- párral megyek, távolabbra tömeg- példát sorol fel fejbeni okok miatt
zalom és az összhang, az nagy közlekedéssel. Büszke vagyok, bekövetkezõ sérülésekért, feladáerõ. A futás örömét azonban min- hogy az egyetemünk, a Pannon sokért, sporttársai és saját pályadenkinek magának kell felfedez- Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi futásából.
nie. Ahogy azt is, hogy ennek gyó- Központ Zöld Kampusz Tanös– Természetes számomra,
gyító hatása, lelki vetülete is van, vénnyel rendelkezik, ahol a bejá- hogy minden jóért meg kell dolnemcsak az izmokról kell, hogy ráson magyar, német és angol gozni, hogy a rózsákhoz töviseken
szóljon.
nyelven tájékoztatjuk az ovisokat, át vezet az út. Az eredményekért
– Változott benned a futás- vagy kisiskolásokat a klímaválto- pedig hálás vagyok, ajándékként
hoz, mozgáshoz, edzéshez való zásról. Szemléletváltásra, tudato- kezelem õket. És ma már, amikor
hozzáállás az évek során?
sításra törekszünk, mindezt a sza- az élet úgy hozta, hogy családi
– Ultrafutóként a teljesítményt badlevegõn egy kis nyelvi képzés- körben testközelbõl látom, hogy
tartottam fontosnak. Nem feltétle- sel együtt. A lelassult futásom sok- milyen értékelendõ a fizikai teljenül a gyõzelmet, hanem az önma- szor szemétgyûjtõ futássá alakul sítményünk, amit természetesnek
gamhoz képest legjobb teljesít- át. Tervem, a tanítványaimat is veszünk. Az emberi lény egy csoményt. A versenyképességemet meghívni egy szemétszedõ túrára. da, könnyû megfeledkezni, hogy
elvesztettem, de a futás iránti von- A szemét az utcán hever, csak le ajándékként kaptuk a lépés, a felzódásom nem múlt el. Új állapot kell hajolni érte.
állás képességét.
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A RAJZ ÉLETMINÕSÉGET JAVÍTÓ ELFOGLALTSÁG AZ ÖRÖK ÉLNI AKARÁS KÖLTÕJE
KIÁLLÍTÁS AZ ADYBAN A RÉGIÓS PÁLYAMÛVEKBÕL

 Az Ady Endre Általános Iskola, Mûvészeti Gimnázium és
AMI erre az évre is meghirdette
a „Sokat tud az én kezem...” regionális rajzpályázatot. A beküldött mûvekbõl a napokban nyílt
kiállítás az iskola aulájában.
– pet –
Nagy Szilvia rajztanár, a program egyik szervezõje a kiállítást
megnyitva elmondta: már több
mint harminc éve hirdetik meg az
általános iskolák körében a pályázatot, mely eleinte a megye diákjait várta, késõbb pedig regionális
szintre bõvült.
A cél az, hogy megismerjék a
környezõ települések rajzmûhelyeit, rajztanárait és a tehetséges
gyerekeket. Sokan tévesen úgy
gondolják, hogy a rajz csak egy
készségtárgy, pedig sokkal inkább
egy emberi lelket felemelõ, életminõséget javító elfoglaltság, kreativitást fejlesztõ tevékenység.
Jó, hogy a járványhelyzet feloldása után a gyerekek ismét postai
úton küldhették be a rajzaikat. A
Covid alatt ugyanis online zajlott a
rendezvény; a képernyõn megjelenõ rajzok viszont kevésbé adják
vissza a kézmozdulatot, az
anyaghasználatot és mindazt,

amit az alkotó a lelkével „beletesz” a képbe.
A rajztanár hozzátette: a pályázat szigorúan szakmai alapú,
mindezzel a tantárgy fényét szeretnék emelni. Olyan diákokat is
vártak, akiknek csak heti egy rajzórájuk van, és olyanokat is, akik
mûvészeti iskolába, vagy tagozatra, szakkörbe járnak. Többször felmerült már a szervezõkben, hogy
ennek alapján hirdessenek-e két
kategóriát a pályázaton, ám egyelõre nem szeretnének. Hiszen
nem akarnak rangsorolni, versenyeztetni (épp ezért helyezéseket
sem osztanak, csak nívódíjasok
vannak). Sokkal fontosabb a rajzo-

lás öröme, a biztatás, illetve, hogy
a régió rajztanárai mûködjenek
együtt, ismerkedjenek egymással.
Hogy valóban nem a versenyeztetés a cél, jól jelzi az is, hogy idén
több mint harminc diák vehetett át
könyvjutalmat munkája elismeréseképpen.
A kiállításmegnyitó és a díjátadó után a „Szép iskolát kívánunk –
Jó gyakorlat” keretében a vendégek megtekinthették az iskola folyosóján lévõ nagyméretû táblaképeket. Mint ismert, a pannókat az
iskola mûvészeti gimnazistái készítették az elmúlt években. A vizuális sétát Tánczos György mûvésztanár vezette.

EGY BOLOND SZÁZAT CSINÁL
BEMUTATÓ A HEVESIBEN

 Ha kell egy kis szexepil, legyen nálad álszakáll. A bonyodalmak
kifejtésére aztán adott három felvonásnyi zenés lehetõség. Az
1930-as évek francia Riviéráján játszódik Szüle Mihály tollából született magyar bohózat, az Egy bolond százat csinál. A Hevesi Sándor Színház az évadot ezen zenés bolondsággal zárja, Lendvai Zoltán rendezésében. Ráfér a közönségre ez a kacagtató darab, a társulat pedig keményen megdolgozott a könnyed hatásért.
– b. k. –

tekben, idõnként saját tudtán kívül,
ami elõbb-utóbb szemet szúr. De
A fõúr(ak) szerepében Ticz többen is másnak vallják magukat
András lavíroz a meredek helyze- a darabban, így a karmesterbõl lett

halbiológus (Bot Gábor) és a szépséges, elegáns, Amerikából jött
férjvadászok, Kovács Virág és
Támadi Anita, akik megjelenését
Túri Erzsébet jelmezei teszik korhûvé. Van olyan színész, akin már
a színpadra lépéskor látszik, hogy
nem stimmel valami odafent, másnál fokozatosan „mennek el otthonról”, van, aki megvezetés áldozataként kacagtat meg, de a kisebb szerepekben is jut lehetõség
változatos, többszereposztásos
megmutatkozásra.
A zenekari árokból élõben kísérik a szalontáncok világának dalait
Máriás Zsolt zenei vezetésével.
Ahogy a japán közmondás tartja,
„Bolondok vagyunk, akár táncolunk, akár nem, tehát táncolhatunk
is”. Bóbis László koreográfiáján
nem múlik az észvesztés fokozása. Szerencsére csak nézni kell
mindezt, a színészek viszont esetenként nem spórolnak a már-már
akrobatikus elemekkel.
Nem dõreség megnézni a darabot, lazító könnyedségre számítson a publikum. Április 29-tõl június 16-ig lesz erre mód.

HÁRY EMMA MÚLTJA A CZOBOR-HAGYATÉKBAN

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Háry Emma a '30-as években ismert költõ volt a városban, sõt a megyében is. Mit lehet tudni az õ életútjáról?
– Emma – akinek egyébként
hat testvére volt, és édesapjuk
korán meghalt – 1916-ban született, és kicsi korától tüdõbeteg
volt. Ez részben meghatározta életét, hiszen a család kímélte, nem engedték,
hogy rendszeres munkát
vállaljon. A sors furcsa fintora, hogy végül mégis õ
temette el az összes testvérét, és egész sokáig, 82
éves koráig élt. Annak ellenére, hogy nem dolgozhatott, már fiatal kora óta benne élt a vágy, hogy mégis
tegyen valamit a közösségért. Mélyen vallásos nevelést kapott, és ahogy saját
magáról mondta, „erõs szociális lelkiismerete” volt, így
különféle karitatív tevékenységekkel töltötte idejét. Még az is megfordult a
fejében, hogy apáca lesz,
de úgy döntött, hogy „kívülrõl” is tudja az elesetteket,
szegényeket támogatni.
Ebben, és a versírásban
lelt teljességre, de általánosságban is elmondható,
hogy betegsége ellenére
vidám, energikus, életigenlõ nõ volt. Már 15 éves korától verselt, s mivel tagja lett a
Leánykongregációnak, ebben a
közegben bemutathatta verseit,
sõt lelkes közönségre lelt. Költeményeit olyannyira értékelték,
hogy viszonylag gyorsan megjelent „Fehér tüzek” címû önálló kötete. Mûsoros estek, vallási események szereplõje lett, és rendszeresen publikált; például a
Zalamegyei Újságban, de katolikus lapokban is. Kötete pozitív
kritikákat kapott, ezért más városokba is hívták felolvasóestekre,
kulturális rendezvényekre.
– Verseiben milyen témák,
vagy hangulatok jelentek meg?

Csak a hit vagy voltak azért szerelmes versek is?
– Bár fennmaradt naplójából kiderül, hogy voltak udvarlói, érdekes módon a szerelem nem volt
témája a költészetének. Inkább a
város és a zalai táj szeretete, az
istenhit és a kisvárosi hangulat jelenik meg a verseiben. Azt lehet

Béres Katalin

mondani, hogy bájos, derûs, életigenlõ versek voltak ezek.
– Ilyen elõzmények után miért felejtõdött el a neve?
– Ez jórészt a kommunizmusnak tudható be. Mivel egyházi körökben mozgott, 1945 után beszûkültek a lehetõségei, bár az egyetlen katolikus lapban, az Új Emberben rendszeresen jelentek meg
versei és tárcái. Utóbbiakban utazási élményeirõl számolt be. Egy
idõ után azonban már ritkábban írt
verseket. Mozgástere az egypártrendszer kiépülésével lecsökkent.
Nõvérei tartották el, hiszen továbbra sem dolgozhatott, de azért

mindenféle templomi szolgálatot
ellátott. Eljárt az egyházközség
idõseihez, betegeihez, ha kellett
templomot díszített, vagy takarított. Nagy igényei nem voltak, kicsit aszkéta módjára élt. Botfy utcai kertjük virágai, madarai, házuk
macskái, Zalaegerszeg és környékének szépségei, a temetõ nyugalma, a természet szeretete, Istenbe vetett bizodalma
átsegítették a legnehezebb
idõszakokon. Mondhatjuk,
hogy harmóniában élt. Talán hosszú életét (1998-ban
hunyt el) is ennek a szemléletnek köszönheti. Mint költõt azonban egy idõre elfelejtette a város.
Béres Katalin azt is elmondta, hogy a rendszerváltás után Hules Béla, a
zalabéri származású író,
költõ és filozófus újra felfedezte verseit. Elõször 1997ben, az Egerszegi Múzsa címû kötetben jelent meg néhány költeménye, majd –
már Háry Emma halála után
– „Testvéreim a margaréták”
címmel egy újabb kötete is
napvilágot látott. Költészetének irodalmi értékelését
Szemes Peter esztéta végezte el 2016-ban. Béres
Katalin szerint azonban a
történészek számára fontosabb, hogy hagyatéka révén bepillantást nyerhetünk
az egyházi közösségekben végzett
munkákra, karitatív tevékenységekre. De az 1945–48 közötti idõszakból fennmaradt naplójából az
is kibontakozik, hogy a II. világháború után miképp, milyen nehézségekkel dacolva indult újra az élet
Zalaegerszegen. Háry Emma a
harmincas években is írt naplót,
ám azt saját maga elégette a szovjet csapatok városba érkezése
elõtt.
1945-ben mindössze két verset
írt, közülük az „Aczél Bözsi pünkösdirózsája” címû, a háború romjai felett (vagy azzal szemben) az
örök élni akarást fogalmazza meg.

AZ ÁTVÁLTOZÁS JÓ TÉMA
ÚJ CSOPORT A ZALAI TÁNCEGYÜTTESBEN
 Tavaly decemberben kezdtek verbuválódni, és néhány hét alatt
már felállt a csapat, mely azóta is folyamatosan bõvül. A Táncmondók a Zalai Táncegyüttes új nõi alakulata, mely táncszínházi
produkcióval készül bemutatkozni a közönségnek Takács Mária
koreográfus vezetésével.
– Bánfi Kati –

– Hol tart jelenleg a munka?
– Néhány jelenetrészletet már
kidolgoztunk, bepróbáltunk. De
mivel vegyes a csoport, nemcsak
életkorilag, hanem táncos elõélet
terén is, alapozásra, technikai tudás kifejlesztésére is idõt kell
szánni, mellette a csoportból közösséget formálni. Erre volt már
egy „ismerkedõ-névadóestünk” is.

amit meg kell jeleníteni. A Táncmondók jelképesen a halál szere– Ritka, hogy ilyen gyorsan, pét, a fekete madarakat alakítják,
szinte az elsõ hívó szóra feláll egy és a csoport kiegészül más fellénõi csapat, amely technikás mozgásra és táncszínházi elõadásra, illetve néptáncra vállalkozik. A szervezésben nagyon sokat köszönhetünk egyik tagunknak, Simon Katalinnak – mondja Takács Mária.
– Olyan számot sem könnyû találni, ami csak nõkre íródott. Viszont az átváltozás jó téma és Pipás Pista, azaz Fõdi Veronika történetében mindez összetalálkozott. Az igaz történet nagyon érdekes, az alföldi tanyavilágban játPróba közbeni pihenõn.
szódik 100 évvel ezelõtt, és egy
férfiruhába bújt nõi bérgyilkos éle- põkkel is a produkció idejére. A
– Mennyire lesz néptánc az
tét meséli el. Amikor olvastam er- cselekményt pörgõsre tervezem, elõadásban?
rõl 2018-ban, rögtön összeállt egy hogy vigye magával a közönséget.
– Azon alapul, és miután Délkép a fejemben az elõadásról,
– A táncszínház általában Alföldön játszódik a történet, kicsak a megvalósítás a pandémia drámai témát jelenít meg?
hagyhatatlan. És mivel álruhás nõmiatt tolódott. A Virrasztók zene– Bármit lehet. Eddig gyerek- rõl szól, akár férfitánclépést is el
karral együttmûködve a zenei alap csoportokkal dolgoztam táncszín- kell sajátítani, most éppen ezen
is meglett hozzá. Folk-metál a ze- házi elõadáson, ott volt drámai és van a hangsúly a próbákon.
nei stílus, melyre táncoljuk Pipás humoros téma is, akár mesén, iro– Mikorra tervezik a bemutaPista életének néhány jelenetét, dalmi alkotáson is alapulhat. Le- tót?
közel 30 percben. A szegénység, het, hogy én kicsit szürreálisan fo– Pontos idõpont még nincs,
nyomor, a zsák krumpliért mire volt galmazok a feldolgozásban, de re- felkérés már van. Az idén szeretképes valaki és persze a halál, mélem, a hatás meglesz.
nénk megmutatni magunkat.
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ÖLCSÕDEI
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HÁZI

BEÍRATÁS

– 2022

 A Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék a 2022/2023-as nevelési évre felvételt hirdet a 2019.
augusztus 31. után született kisgyermekek számára.

GYERMEKORVOSI KÖRZET ELLÁTÁSÁRA

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a 12 hónapja betöltetlen zalaegerszegi 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 létszáma: 744 fõ).
Pályázati feltételek:
• az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról 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 ellátni, abban az esetben a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolatát (társas vállalkozás
esetén alapító okirat/alapszabály vagy a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételrõl szóló dokumentum másolata),
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 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 annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázatok elbírálása során – az alábbi sorrendben, az alábbiak szerinti súlyszámok figyelembevételével – 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 engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) korm.rendelet értelmében a tevékenység végzéséhez és az Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozáshoz a területileg illetékes egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott érvényes mûködési engedéllyel kell rendelkeznie.
A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez kell benyújtani.
BENYÚJTÁSI HATÁRIDÕ: 2022. MÁJUS 6.
Részletes információ kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17–19., Tel.:502-100/213 mellék).
A pályázatokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a 2022. június havi közgyûlésen dönt.

KIADÓ ÜZLETHELYISÉG
A Vásárcsarnok emeletén 41 m2-es üzlethelyiség 2022. április 1-tõl KIADÓ!
Érdeklõdni: +36-20/940-9010.

TÁJÉKOZTATÓ

IDÕKÖZI VÁLASZTÁSRÓL

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága az 1/2022. (IV. 19.) számú határozatában a települési ukrán nemzetiségi önkormányzati képviselõk idõközi választását 2022. július 3.
napjára (vasárnapra) tûzte ki.
Az idõközi választással kapcsolatos
https://zalaegerszeg.hu/valasztas.

információk

az

alábbi

linken

érhetõek

el:

FOGYATÉKOSSÁGÜGYI TANÁCSADÓT KERESNEK
 A Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ felvételt hirdet 2 fõ részére határozott idõre, teljes munkaidõben, fogyatékosságügyi tanácsadó munkakörbe.
Pályázati feltételek:
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 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.

A Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék tagbölcsõdéibe azon szülõk gyermeke vehetõ fel és gondozható, akiknek bejelentett lakóhelye, vagy életvitelszerû tartózkodási helye Zalaegerszeg közigazgatási
területén van.
A bölcsõde a férõhelyszáma legfeljebb 20%-áig az ellátási területén kívül lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ gyermek ellátását is biztosíthatja, feltéve, hogy az ellátási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ valamennyi bölcsõdei ellátást
igénylõ és arra jogosult gyermek ellátását biztosítani tudja.
Bölcsõdébe a gyermek húszhetes korától vehetõ fel
• harmadik életévének, sajátos nevelési igényû gyermek az ötödik életévének betöltéséig,
• annak az évnek az augusztus 31-éig, amelyben a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényû gyermek az ötödik életévét betölti, vagy
• annak az évnek a december 31-éig, amelyben a gyermek szeptember 1-je és december 31-e között
tölti be a harmadik életévét.
A felvételi kérelmet a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék intézményvezetõjéhez kell benyújtani személyesen (Zalaegerszeg, Petõfi u. 21–25.) 2022. május 9. és május 13. között 8.00–17.00 óráig, a
Cseperedõ Bölcsõde udvarán. Felvételi kérelem nyomtatvány elérhetõ a Zalaegerszegi Bölcsõdék honlapján a letölthetõ dokumentumok között.
A felvételi kérelemhez csatolni kell:
• tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást,
• az illetékes munkaügyi központ igazolását a munkaerõpiaci képzésen való részvétel idejérõl,
• a szülõ betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolást,
• az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolását,
• ha az ellátási kérelmet szociális indokra alapozzák, a kérelemhez csatolni kell azokat a nyilatkozatokat és igazolásokat, amelyekbõl a gondozó/család jövedelme megállapítható.
• egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról,
• a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár igazolását
emelt családi pótlék folyósításáról (amennyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra a szülõ
nem jogosult),
• a gyermek tartós betegsége esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról,
• a gyermek sajátos nevelési igénye esetén a szakértõi bizottság szakvéleményét,
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság esetén az errõl szóló határozatot.
A gyermekek felvételét az alábbi tagbölcsõdékbe kérheti a
Cseperedõ Bölcsõde Zalaegerszeg, Petõfi u. 21–25. •
Napsugár Bölcsõde Zalaegerszeg, Napsugár u. 32. •
Tipegõ Bölcsõde
Zalaegerszeg, Kis utca 10.
•
Ûrhajós Bölcsõde
Zalaegerszeg, Ûrhajós u. 2.
•

szülõ (törvényes képviselõ)
30/870-6225
30/870-6227
30/870-6221
30/870-6229

További tájékoztatást telefonon, vagy e-mail-ben is kérhetnek:
Prenner Zsuzsanna – Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék intézményvezetõ – Tel.: 30/377-3925
• egyesitettbolcsi@zalaszam.hu
A felvétel eredményérõl az intézmény 2022. május 31-ig értesíti a szülõket.
További információk: www.zalaegerszeg.bolcsi.hu

TAVASZI ZÖLDHULLADÉKGYÛJTÉSI AKCIÓ
ZALAEGERSZEGI CSALÁDI HÁZAS INGATLANOK RÉSZÉRE
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 zöldhulladékgyûjtés 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 gyûjtési napra kell bejelenteni szállítási igényüket. A szolgáltató csak az igénybejelentést leadó ingatlanokat keresi fel és csak a városrészenként meghirdetett napon kihelyezett hulladékok kerülnek
térítésmentesen elszállításra! Az érintett ingatlannak rendelkeznie kell érvényes hulladékszállítási elõfizetéssel, valamint díjtartozásmentesnek kell lennie. A zöldhulladékokat az idõpont egyeztetéssel rendelkezõ átvételi napon, reggel 7.00 óráig kell kihelyezni, kerítésen kívül, az úttest közelében, 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 elhozni.
Azon városrészeken, ahol a gyûjtési akció azonos napra esik a rendszeres zöldhulladék-szállítással, ott természetesen a jelöléssel ellátott gyûjtõedény is kihelyezhetõ.
A begyûjtött anyagok komposztálásra kerülnek, ezért a gyûjtõszemélyzet csak a teljesen tiszta (kommunális 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 kollégák az ürítés könnyítése miatt a zsákokat szétvághatják, a kihelyezett zsákok épségéért nem vállalunk felelõsséget.
Felhívjuk a Tisztelt zalaegerszegi lakosok figyelmét, hogy lehetõség van házi komposztálóedény vásárlására, érdeklõdni a Zala-Müllex Kft.-nél lehet, továbbá a város területén található hulladékudvarban az aktuális átvételi feltételek betartásával térítésmentesen leadhatók a zöldhulladékok, illetve a fás szárú hulladékok:
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, honlapunkon www.zkn.hu illetve a zoldhulladek@zkn.hu e-mail-címen lehet bejelenteni. Az igényeket a meghirdetett idõpont elõtti munkanap 12.00. óráig lehet leadni.

IDÕPONTOK:
2022.
2022.
2022.
2022.
2022.
2022.

május
május
május
május
május
május

9.
12.
16.
19.
23.
24.

hétfõ
csütörtök
hétfõ
csütörtök
hétfõ
kedd

2022. május 30.
2022. június 2.

hétfõ
csütörtök

Landorhegy
Ola
Andráshida
Ságod
Vorhota
Csács
Bozsok
Páterdomb
Belváros

Egerszeghegyi u., Szívhegyi u., Hóvirág u.
Ebergényi u., Nagycsarit u.
Hatház
Neszele
Erzsébethegy
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BENT MARADT A ZALAKERÁMIA ZTE KK HÁROM ÉREM AZ ISKOLÁK BAJNOKSÁGÁRÓL
A BAJNOKSÁG VÉGET ÉRT, A TÖBBIT FELEJTSÜK EL!
 Ha egy mondatban kellene értékelni a Zalakerámia ZTE férfi
kosárlabdacsapatának idei teljesítményét, a következõ lenne: A
bajnokság véget ért, bent maradt a ZTE, a többit felejtsük el! Persze ennél többet érdemel a többszörös bajnok, Magyar Kupagyõztes ZTE. A tavalyi bajnokságban is gyengén teljesítettek a
kék-fehérek, akkor volt a mezõnybõl negatív irányban kilógó csapat, a Jászberény, a zalaiak biztosan maradtak bent.
Több forrásból is lehetett hallani
megújulásra vár a csapat. Elkezdõdött az átszervezés. A vezetést
alakították át. A klubnál bevezették
a szakmai igazgatói posztot,
amelyre Puskás Artúrt szerzõdtették. A feladata a klubnál a szakmai
munka felügyelete és a játékosok
szerzõdtetése volt, a vezetõedzõvel egyeztetve. A gazdasági ügyek
továbbra is Stárics Kornél kezében
összpontosultak. Tisztázódott a
vezetõedzõ személye is, a Magyarországon már dolgozó Teo
Cizmic horvát szakember került a
zalaiak kispadjára. Amire Puskás
Artúr ideérkezett, arra már a magyar mag nagyjából kialakult a
ZTE-nél. Amint a bajnokság megmutatta, nem sikerült fényesre a kiválasztás. Tetszik, nem tetszik,
Szabó Zsolt elengedése hiba volt,
állítólag anyagi okok álltak a háttérben. A felkészülés kezdetére
nagyjából kialakult a játékoskeret,
úgy nézett ki, szebb szezon jöhet a
ZTE-nek. A szakmai stáb hoszszabb idõt dolgozhat együtt a játékosokkal, összerázódhatnak a
szezonkezdésre. A felkészülési
mérkõzések is eredményesebb
bajnokságot ígértek.
A nyitányon a ZTE a vasi rivális
Körmend ellen lépett pályára, szoros mérkõzésen kikaptak, ami belefért. Utána gyõzelem a Kaposvár
ellen, vereség az Oroszlánytól,
Szegedtõl. Egy idegenbeli siker a
tartalékos Paks ellen. Utána olyan
vereségspirálba került a ZTE, kilenc zakó egymás után, ami döntõ módon meghatározta a csapat
bajnoki lehetõségeit. Ott ragadt
hosszú idõre az utolsó helyen a
csapat. Közben szépen cserélõdtek a légiósok, igaz, nemcsak
szakmai, hanem egészségügyi
okok miatt is. Miközben Puskás
Artúr arról írogatott, hogy töretlen

a bizalom a horvát edzõ iránt, valakik leváltották Teo Cizmicet, helyére Emir Mutapcic került. Nem
sokkal késõbb Puskás Artúr is távozott a zalai klubtól. Az új veze-

tõedzõvel szemben egyértelmû
volt az elvárás, bent tartani a csapatot az élvonalban. A szakvezetõ
nagy lendülettel látott munkához.
Az eredmények az új naptári évben jelentkeztek, amikor a ZTE hét
gyõzelmet aratott. A sikerek közül

kiemelkedett a Szolnok elleni idegenbeli bravúr, valamint a Sopron
hazai pályán való legyõzése,
mindkét csapat a felsõházban játszik a középszakasz során. Emir
Mutapcic nem sokat kísérletezhetett, gyorsan átlátta a helyzetet. A
bentmaradáshoz meg kellett nyernie a légiósokat, sikerült neki, a
többiek is hozzátették a magukét.
A ZTE bent maradt az élvonalban,
egymás után másodszor.
Pár szót a játékosokról. A ma-

gyar kosárlabdázó olyan szerzõdést köt, hogy szezon közben nem
lehet elküldeni, vagy nagyon sokba kerül az adott klubnak. Szezon
alatt nincsen használható szabad
magyar játékos, a gyengébb is a
menedzsere által talál csapatot.

 A ZTE Súlyemelõ Klub sportolói Tarjánban, az iskolások országos bajnokságán indultak. A versenyen egy arany és két ezüstérmet szereztek. A versenyen több mint százan vettek részt.
Varga Martin Csongor, a ROBIpontok alapján összeállított abszolút ranglista második legjobb férfi
ifjúsági versenyzõnek járó díjat vehette át.
Mindhárom ZTE-sportoló új
egyéni csúcsot teljesített.

Eredmények.
Ifjúsági. 81 kg: 2. Varga Martin
Csongor 232 kg (104+128).
Juniorok. 67 kg: 1. Rácz Gergõ
199 kg (86+113).
Junior. 81 kg: 2. Simon Viktor
126 kg (58+68).

TÉVÉSZERVIZ • NÉMETH GÁBOR
ZALAEGERSZEG, KÖZTÁRSASÁG U. 69–71.
92/317-493 • 30/629-8756 • Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

LÉPÉSRÕL LÉPÉSRE HALAD A ZTE TK
AZ UTÁNPÓTLÁSBAN MÁR MUTATKOZNAK AZ EREDMÉNYEK

 Már jó pár éve új útra lépett a ZTE Tenisz Klub. Ismert, régebben a nõi csapat a Szuperligában is vitézkedett, érmet szerzett.
Aztán a klub vezetõi gondoltak egy merészet, és az utánpótlás felé fordultak. A nõi csapat sikerénél és az átalakulásnál is közremûködött Bakos György, a klub vezetõedzõje.

IDÉN IS JÓ EREDMÉNYEKRE TÖR
AZ EB A CÉLKERESZTBEN VARGA MARTIN CSONGORNÁL

 Az elmúlt esztendõben teljesített jól Varga Martin Csongor, a
ZTE Súlyemelõ Klub ifjúsági korú versenyzõje. A tehetséges
sportoló az Európa-bajnokságon képviselte a magyar színeket.
Elsõ nagy nemzetközi versenyén a rutinszerzés volt a célja.
– Mindenképpen szeretnék
idén is nemzetközi versenyen
indulni – így Varga Martin Csongor. – Elsõsorban az Európa-bajnoki szereplés a célom. Remélem,
idén megrendezik az Európai
Uniós Kupát, amely csapatverseny, jó lenni ott is eredményesen
szerepelni. Hazai porondon szintén kupaversenyeken indulni.

Az ok: szûk a magyar játékospiac.
A klubok a légiósokat cserélgetik,
köztük a ZTE is így tett. Az egész
szezon alatt hiányzott egy vérbeli
center a lepattanók megszerzéséhez. A másik hiányposzt az irányítóé volt. A zalaiak szerencséje az
volt, hogy a gyõztes találkozók
többségén egy-egy játékosnak „elsült” a keze.
Sokan támadták Emir Mutapcicot, hogy miért nem szerepelnek
jóval többet a saját nevelésû fiatalok. A bírálók többsége azt felejti
el, hogy a ZTE a kiesés ellen küzdött az egész szezon során. Játszszunk el a gondolattal, többet szerepelnek a fiatalok, és a ZTE netán kiesik, akkor meg az lett volna
a baj. Egy biztos, a jelenlegi keret
– amelybõl a légiósok minden bizonnyal távoznak – nagyobb célok
megvalósítására alkalmatlan. El
kell döntenie a vezetésnek, hogy
milyen útra lépnek, két kiesés elkerüléséért megharcolt év után.
Nyilván a jobb képességû felnõtt
magyar játékosok nem a zalai klub
ajtaján kopogtatnak, hogy a ZTE
színeiben akarnak játszani. A másik út: arccal az utánpótlás felé, az
utóbbi akkor mûködik, ha bombabiztos, jó légiósokat igazolnak.
Mellettük lehet építgetni a csapatba a fiatalokat. Nagy ugrásban
nem szabad reménykedni, két
ilyen gyenge szezon után, ha sikerül a 7–10. hely között végezni, az
már elõrelépés lenne. Egy biztos,
újabb kiesés elleni harcot már nagyon nem bírna el az egerszegi
férfi kosárlabda.

Egyéniben szeretném megszerezni harmadik bajnoki címemet.
– A súlyemelés a szakításból,
lökésbõl áll. Melyik megy jobban?
– Úgy vélem, olyan szintre jutottam el súlyemelésben, hogy
egyik fogásnemben sem lehetek
gyenge. Néha-néha elõjönnek
technikai hiányosságok, azok kijavításán Papp Péter edzõ irányítá-

egyéni vállalkozó

sával folyamatosan dolgozunk.
Mindkét fogásnemben még van
azért tanulnivalóm, szakításban
talán kicsit több.
– A külföldi versenyeid során
mivel lennél elégedett?
– Az egyéni versenyek során
az Eb-n szeretnék a legjobb nyolc
közé bekerülni. Csapatversenyben minél jobb eredményekkel
hozzájárulni az eredményes szerepléshez. A csb-k közül számomra leginkább kedves a klub által
rendezett Göcsej Kupa, de jó
eredményt várok magamtól az Alpok–Adria-versenyen is.
– A ZTE szerény költségvetésbõl gazdálkodik. Hogy látod,
azért adottak a fejlõdésedhez a
lehetõségek?
– Nagyon jó kollektívát alkotunk. A klub vezetése, és edzõm
mindent biztosítanak, hogy jó
eredményeket érjek el. A jó szereplés csak rajtam múlik.

– Az utánpótlás-nevelésünk jó
irányba halad – hangoztatta Bakos
György. – Igaz, a Covid nálunk is
bezavart. Mélyrõl indultunk, most
jutottunk el odáig, hogy a legidõsebb játékosaink már elérik a
14–15 éves korhatárt. Folyamatosan érkezik az utánpótlás a fiatalabb korosztályokból. Elértünk
odáig, hogy korosztályonkét tudunk foglalkozni a gyerekekkel. A
vidékbajnokságokon legalább 5–6
csapatot tudunk indítani, ami dicséretes. Mutatja, hogy a teniszbázis folyamatosan szélesedik, nõ
Zalaegerszegen. Az egyéni versenyeken is szép számban ott vannak tanítványaink.
– A teniszcentrumban épülnek a pályák, egyre jobb a létesítményhelyzet, ami biztosan
segíti a további fejlõdést.
– Ahhoz, hogy szélesíteni tudjuk a bázist, fontos, hogy az infrastruktúra folyamatosan fejlõdjön.
Nagyon fontos volt, hogy a létesítményben megépüljön a három
mûanyag borítású gyorspálya.
Fontos, hogy a gyerekek ilyen minõségû pályákon tudjanak edzeni,
mivel a teniszversenyek döntõ
többsége már mûanyag borításon
zajlik. Minimális azon versenyek
száma, amelyek salakon zajlanak.
Eddig jól haladt a teniszcentrum
fejlesztése. Az új klubház és ott lévõ pálya már elõbbre tartana, ha
nem lett volna járványhelyzet, és a
gazdaságban sem lenne bizonytalanság, külsõ okok miatt.
– Régebben irányításával ért
el szép sikereket a ZTE felnõtt
nõi csapata. Lehet még olyan
helyzet a klubnál, hogy idõvel
ismét magasabb szintû csapatbajnokságban szerepeljenek?

– Tervezzük, hogy idõvel ismét
minõségi csapatokat indítsunk a
bajnokságokban. Az ob II-es nõi
bajnokságban az idén már két saját nevelésû 12 éves játékosunk
játszik. Az ob III-as férficsapatunkban három 12–13 éves tehetséges
játékosunk szerepel. Természetesen még jó pár évnek el kell telnie,
hogy olyan minõségû teniszezõket
neveljünk, akik elérhetik a régi csapatsikerünk szintjét. Persze nagy

kérdés, hogy a 18 éves kort elérõ
tanítványainkat, akik az érettségi
után továbbtanulnak, mennyire
tudjuk motiválni, hogy továbbra is a
ZTE színeiben versenyezzenek.
– Lázár János, az országos
teniszszövetség elnöke, amikor
megválasztását követõen Egerszegen járt, hangsúlyozta: fontos, hogy a tenisz a fõvárosból
lekerüljön vidékre, ott fellegvárak alakuljanak ki.
– Lázár János programjában valóban szerepel a vidéki tenisz megerõsítése. A nyugati országrészben
két régiót jelölt ki, Egerszegen is
így kezdõdött meg a teniszcentrum
fejlesztése, aminek már kézzelfogható eredményei vannak. Mellette
fontosnak véli a minõségi, a versenytenisz oktatását is. Sokat jelentett a lobbitevékenység is.
Mondhatom, nem véletlenül lett városunk nyugaton az egyik centrum.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere az országos szövetség
elnökségének tagja, nyilván így sokat nyomot a latban, hogy a zalai
megyeszékhely lett az egyik központ. A ZTE Tenisz Klub vezetõsége és az itt sportolók, edzõk bizakodnak, hogy a betervezett beruházások megvalósulnak, és akkor,
egy igazi teniszcentrum lehet Zalaegerszeg.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
ZTE FC–MTK Budapest
0-1 (2-3)
NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
MTK-TFSE–ZTE NKK
83-57 (17-11, 29-13, 16-19, 21-14)
NB I Piros csoportos nõi kosárlabda-mérkõzés. Budapest.
HÜBNER Nyíregyháza BS–Zalakerámia ZTE KK
73-63 (20-15, 14-13, 24-21, 15-14)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Paks.
VLS Veszprém–Tarr Andráshida SC 6-0 (2-0)
NB III Nyugati csoport, bajnoki labdarúgó-mérkõzés. Veszprém.
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Krónika – Közérdekû

MIÉRT VAGYUNK FÁRADTAK? KÉNYELEM A KERTBEN
 Nehéz kikelni az ágyból, napközben is úgy érzed, csak félgõzzel mész elõre, és már kora délután a sokadik kávé után sóvárogsz, hátha segít? A fáradtságot okozhatja egyszerû alváshiány
vagy stressz, de sok más, komolyabb dolog is.
Sokunkkal elõfordul, hogy úgy
érezzük, annyira fáradtak vagyunk, hogy nem bírjuk a tempót,
örülünk, ha végzünk a munkával
és a háztartással, de másra már
nincs energiánk, karikás a szemünk, nyúzott az arcunk. Ilyenkor igyekszünk magyarázatot találni, miért érezzük magunkat kimerültnek, tavasszal pedig szinte
mindenki csak legyint, hogy ez
csak a szokásos tavaszi fáradtság. Pedig fáradtság és fáradtság között is van különbség!
Szakértõnket, Szász Mátét, a
SYNLAB Hungary Kft. biológusát, kérdeztük a fáradtságérzet
lehetséges okairól és különbözõ
típusairól.
A fáradtság, levertség érzésének több és eltérõ oka lehet. Perifériás fáradtság, például hirtelen
izomterhelés miatt alakul ki, a kumulatív fáradtság akkor lép fel, ha
napokig nem tudtunk eleget aludni például egy zajongó szomszédtól vagy épp fokozott szellemi, fizikai munkavégzés miatt. A rövid
ideig tartó extrém alváshiány
tranziens fáradtságot okoz – ám
mindezeknél veszélyesebb a krónikus fáradtság. Ez a típus jellemzõen három hónapnál hosszabb
ideje tart, befolyásolja a munkaképességet és alvással nem pihenhetõ ki – mondja Szász Máté
biológus. Ennek hátterében hormonális, gyulladásos vagy fertõzéses okok is lehetnek – nézzünk
meg néhány gyakori, lehetséges
okot.

GYULLADÁS A SZERVEZETBEN
Elképzelhetõ, hogy a fáradtságon kívül más tüntetet nem is tapasztalunk, pedig egy megbúvó
gyulladásos góc sokkal gyakoribb,
mint gondolnánk. Mivel ilyenkor
akár százszorosára is nõhet a
szervezet CPR- (azaz C-reaktív
protein) szintje, egy vizsgálattal viszonylag hamar kiderülhet, hogy
valami nem stimmel, például egy

amit egyébként a mellékvese termel. Ennek hiánya befolyásolja a
vérnyomás szabályozását is, ami
gyakran túl alacsony lehet, így
gyengeséget, fáradtságot, akár
krónikus bélgyulladás vagy ízületi szédülést okozva.
gyulladás is kiszûrhetõ.
MIT AJÁNL A SZAKÉRTÕ?
VASHIÁNY
A levertség, nyúzottság tehát

Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO adatai szerint a világ
lakosságának 16 százaléka szenved súlyos vashiánytól. A jelenség
a 0–5 éves korosztályt, a serdülõ
lányokat, a várandósokat és a
menopauza idején az erõs vérzéstõl szenvedõ nõket érinti leggyakrabban – és szintén okozhat fáradtságot. A réz éppúgy szükséges a vérképzéshez, mint a vas, a
szervezet rézellátottságát azonban sajnos rutinszerûen nem vizsgálják, pedig érdemes figyelni erre
az értékre is.

INZULINREZISZTENCIA
Mind az emelkedett, mind a kórosan csökkent vércukorszint
egyik elsõ jellemzõ tünete a hirtelen beálló fáradtság, koncentrációs zavar, szédülés és fejfájás. Az
inzulinrezisztencia a világ lakosságának 15–45 százalékát érintheti,
így ez az egyik leggyakoribb
anyagcserezavar. Ilyen esetekben
a szénhidrátfogyasztás után a normálisnál intenzívebb és elhúzódóbb az inzulinszint-emelkedés,
ami gátolja a zsírbontó és zsírégetõ folyamatokat. Ennek (is) köszönhetõ az étkezést követõ
„kajakóma”, azaz az erõs, letargikus fáradtság. Figyeljünk testünk
jelzéseire és próbáljuk meg felmérni, összeköthetõ-e a tûnet bizonyos élelmiszerek elfogyasztásával.

HORMONHÁZTARTÁS

ZAVARAI

Az endokrinrendszer egy bonyolult és nagyon érzékeny rendszer, amelyet számos tényezõ zavarhat meg. Az Addison-kór esetén például felborul a szervezet
víz-, nátrium- és káliumháztartása,
mivel hiányzik a szervezetbõl a sóés vízháztartásban szerepet játszó aldoszteron nevû hormon,

sok okból alakulhat ki, de ahogyan
Szász Máté szakértõnk is javasolja, a tünetekkel foglalkozni kell, különösen akkor, ha visszatérõ és
hosszabb ideje tapasztalt tünetekrõl beszélünk. Minden esetben érdemes orvosi segítséget kérni, illetve olyan szûrõvizsgálatokat is
igénybe venni, amely segíthet a
helyes diagnózis felállításában.
Léteznek vizsgálatok, amelyek a
pajzsmirigy mûködésére térnek ki,
így fény derülhet a pajzsmirigy
rendszertelen mûködésére és az
általa termelt hormonok szintjének
növekedésére vagy épp csökkenésére, és a korábban említett
nyomelemek is értékelhetõek vérvételbõl, amely után a réz-, cink-,
szelén- és jódellátottságról kaphat
az egyén pontos képet.

MARAI KAROSSZÉRIA
• 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 ÉS SZERVIZ 0–24 ÓRÁIG!

ÍGY LESZ STÍLUSOS A TERASZ ÉS AZ ERKÉLY EGÉSZ NYÁRON

A valódi tavasz megérkezésével együtt jár az is, hogy egyre több
idõt szeretnénk a szabadban tölteni, újra felfedezni a természettel
való kapcsolatunkat a hosszú tél után. És hol tudnánk ezt jobban
elérni a hétköznapokban, mint a saját teraszunkon, kertünkben,
erkélyünkön? A kérdésre Nagy Szilvia, a Praktiker kategóriamenedzsere válaszol.
A szabadban kialakított terek
legfõbb célja, hogy pihenjünk, feltöltõdjünk, kikapcsolódjunk, így
már egyáltalán nem elegendõ egy
véletlenszerûen választott asztalt
és néhány széket felállítani a kertben. Sokkal inkább arra vágyunk,
hogy a saját magunk és otthonunk
stílusában kialakított térben valóban kényelmesen, gondtalanul élvezhessük a napsugarakat vagy
épp az árnyékot. Nagy Szilvia, a
Praktiker kategóriamenedzsere
szerint egyfajta második nappaliként, kültéri szobaként kell tehát
gondolnunk a kertre, ami olyan,
mintha a ház folytatása lenne: kialakítására idõt kell szánnunk, a
bútorokat és kiegészítõket gondosan meg kell válogatnunk.

KOMFORT

is népszerû a nappalibútorhoz hasonló kialakítás: a kanapékat idézõ terebélyesebb, robusztusabb
garnitúrák igen kedveltek, de az
egyszerûbb ülõalkalmatosságokat
is a párnázott étkezõszékek inspirálták. Szintén megunhatatlan
kedvenc lett a függõfotel, amely
MUTASSUK MEG MAGUNKAT minden teraszt egy következõ
Kerti bútorokat ma már minden szintre emel. Ezekbõl találunk fix
méretben, színben és stílusban ta- rögzítésû darabokat, de szeren-

FELSÕFOKON

Egy remek terasz alapjait a kényelmes kerti bútorok adják, ezek
kiválasztásakor pedig több szempontot is figyelembe kell vennünk.
A legfontosabb kérdés, hogy hányan, milyen sûrûn és mire szeretnénk használni a teraszt. Nem
mindegy, hogy hétvégi reggeliket,
kerti partikat kell-e kiszolgálnia,
esetleg néha kint is szeretnénk
dolgozni. Az ilyen speciális igények esetén mérjük fel a szükségleteket: például megfelelõ árnyékolás a laptopnak, elektromos
csatlakozási lehetõség. Természetesen vegyük figyelembe a
rendelkezésre álló helyet, és ennek megfelelõen válasszunk. Szerencsére ma már rengeteg többfunkciós, praktikus bútor létezik,
és továbbra is népszerûek az összecsukható vagy rakásolható darabok, melyekhez kisebb tér esetén tudunk nyúlni. Törekedjünk a
maximális kényelemre! Sose vásároljunk meg olyan garnitúrát,
amit nem érzünk tökéletesen
komfortosnak.

lálunk, így a kínálat nem fogja korlátozni a lehetõségeinket. Általában két út áll elõttünk: vagy a ház
stílusához hasonló, azzal szinte
egyetlen egységet képezõ teraszt
alakítunk ki, vagy épp ellenkezõleg: szabadjára engedjük a fantáziánkat és kipróbálunk olyasmiket
is, amelyeket esetleg túlzásnak
éreznénk a négy fal között. A színes, bohém hangulatú kerti bútorok és kiegészítõk igen népszerûek, amelyeket természetes
anyagokkal kombinálva inspiráló
környezetet teremthetünk.
Az elmúlt években kerültek elõtérbe a beltériekhez hasonló, ám
kimondottan kültérre tervezett
alapanyagok, mint például a
mûrattan, ami jól tisztítható, idõjárásálló és nem utolsósorban könynyû. Természetesen örök kedvenc
a fa, amit azonban a többinél valamivel gondosabban kell ápolni és
kezelni, hangulatával azonban
semmi nem ér fel. Nemcsak az
anyagot, hanem a formát tekintve

csére ma már vannak mobilabb,
könnyebben mozgatható változatok is, így minden térbe megtalálhatjuk a megfelelõt.

MINDEN
A KIEGÉSZÍTÕKRÕL SZÓL
Idén már szinte elképzelhetetlen egy kerti garnitúra kényelmes
párnák nélkül. Ha kimondottan
kültéri darabokat veszünk, nem lehet nagy bajuk, de érdemes egy
tárolót is elhelyezni, ahová el tudjuk õket pakolni rossz idõ esetén.
Új trend, hogy a szõnyeg is kikerül
a kertbe, természetesen strapabíró kültéri változatban. Talán furcsának tûnik, de mindenképp próbáljuk ki és meglátjuk, mennyire
otthonossá teszi a teret. Ugyancsak elmaradhatatlan kellék a
hangulatvilágítás, amelynek köszönhetõen meghittséget varázsolhatunk teraszunkra, erkélyünkre sötétedés után is, hogy
maradéktalanul kiélvezzük a balzsamos nyárestéket.

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2022. MÁJUS 3.

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.

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! z 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%

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.
z Ingatlankezelés
z Épületek, lakások felújítása
z Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
z Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
z Hibaelhárítás
z Épületek, lépcsõházak takarítása
z Munkáshotel üzemeltetése
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

AZ ÚJ SZÁLLÍTÁSI NAPOK AZ ALÁBBIAK:
2022. 2022. május 25. szerda, május 26. csütörtök, május 27. 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, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladékszállítást.
HÍVJON! SEGÍTÜNK!

