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A hiányzó összeg elõteremtése
érdekében május 27-én egy „Or-
gona és Zongora” koncertre kerül
sor a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben, ahol fellép Má-
tyás István orgonamûvész, Tóth
László zongoramûvész, a hang-
versenyterem vezetõje, valamint a

Zala Szimfonikus Zenekar, Sándor
János vezényletével. A szervezõk
a koncert teljes bevételét az 1796-
ban készült, ritkaságnak számító
Klügel-orgona felújítására ajánlják
fel. A jegyek 3000 forintba kerül-
nek.

Mindez nemcsak azért fontos,
hogy egy újabb múzeumi
tárggyal gyarapodjon a skanzen

gyûjteménye, hanem azért is,
mert ha a hangszert sikerül
megszólaltani a restaurálást kö-
vetõen, akkor egy újabb koncert-
helyiséggel bõvülne a város. A
vöcköndi orgonának ugyanakkor
az eszmei értéke is magas, annál
is inkább, mert a hangszernek is
megvan a maga története. Mind-
ezekrõl Varju Andrást, a Göcseji
Falumúzeum osztályvezetõjét,
Mátyás István orgonamûvészt és
Horváth Imre fõrestaurátort kér-
deztük.

(Folytatás az 5. oldalon.)

Az elmúlt években számos fej-
lesztés: játszótér-felújítás, penge-
falfestés, növénytelepítés, sétá-
nyok, közvilágítás, valamint a futó-
kör kiépítése, szoborrekonstruk-
ció, okoszebra-telepítés, az Arany
János utca teljes felújítása, parko-
lók bõvítése zajlott le ezen a gyö-
nyörû belvárosi területen. 

A projekt egyik záróeleme a
Kis-vizsla területén egy fapavilon
építése, amely kiszolgálja a ját-
szótérhez érkezõket egy kisebb
szezonális, nyitott vendéglátóegy-
séggel, illetve két, zárható illemhe-
lyiséget is biztosít a szülõknek és
a vendégeknek.

Az épület várhatóan nyár köze-
pére elkészül, így a szezon felétõl
már használatba is vehetik a láto-
gatók. A Vizslapark megújításának
befejezõ részeként, gyereknapon
adjuk át a zalaegerszegi nagykö-
zönségnek Szabolcs Péter szob-
rászmûvész „Pajtások” címû szo-
borkompozícióját.

Köszönjük a lakosság türelmét,
személy szerint pedig köszönöm
mindenkinek, aki részt vett/vesz a
park megújításában! – fogalmazott

Facebook-bejegyzésében Bali Zol-
tán alpolgármester.
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A FALUMÚZEUMI ORGONA „VÁNDORLÁSAI”
KONCERT A BAROKK HANGSZER FELÚJÍTÁSÁRA

Sajtótájékoztatón mutatta be a Mindszenty tér és Zalaszent-
iván között épülõ újabb kerékpárúthoz készülõ, a Zala folyón
átívelõ híd beemelését a városrész önkormányzati képviselõ-
je, Németh Gábor. Az eseményen részt vett Takácsné Czukker
Szilvia, a polgármesteri hivatal mûszaki osztályának vezetõje.

A Terület- és Településfejlesztési Program keretében megvaló-
suló új kerékpároshíd felemelõszerkezetét monolit vasbeton hídfõk
alkotják. Megvilágítása a csatlakozó kerékpárúton elhelyezett nap-
elemes kandeláberekrõl történik. A híd északi oldalán, a falumú-
zeum és a Gébárti út környékén további kerékpáros pihenõhely lé-
tesül. 

A kerékpároshíd után a nyomvonal a Kaszaházi út nyugati olda-
lán halad tovább, érintve Nekeresdet és Pózvát. Megújul a Kiserdei
út és a Nagypáli-patak feletti híd is. 490 méter hosszan kerékpáros
védõkorlát készül, emellett fedett beállóval, padokkal, ivókúttal és
szervizponttal felszerelt kerékpáros pihenõhelyet is kialakítanak a
Zala folyó környezetében. 

A Mindszenty tér–Zalaszentiván között épülõ kerékpárút (4,5 ki-
lométer hosszú) kivitelezési határideje 2022. július. A projekt össz-
költsége bruttó 600 millió forint.

Fotó: Seres Péter

MESE,
HAGYOMÁNYÕRZÉS

Gyerekeknek szóló mese, va-
lós történelmi háttérrel. A tûz-
oltók munkáját bemutató szí-
nes füzet, de múzeumpedagó-
giai kiadvány is. „A tûzkakas”
címû foglalkoztatókönyv mind-
ezeket egyesíti magában. Az új
kiadványt sajtótájékoztató ke-
retében mutatták be a város-
házán.

– pet –

Balaton László író és Rózsás
Melinda rajzoló munkájából már
születtek hasonló kötetek. Közös
bennük, hogy mindegyik a Zala
Múltja Hagyományõrzõ Egyesület
kiadványaként jelent meg, és min-
dig van valami helytörténeti, vagy
néprajzi „alap” a fiatalokat célzó
füzetekben.

Ez utóbbi fontosságára hívta fel
a figyelmet Balaicz Zoltán polgár-
mester a sajtótájékoztatón.

(Folytatás a 3. oldalon.)

MEGKEZDÕDÖTT
A VIZSLAPARKI PAVILON KIVITELEZÉSE
Nagy örömünkre szolgál, hogy a Vizslapark megújítása a végé-

hez közeledik. 

A romos állapotú orgona.

Négy évvel ezelõtt egy 18. századi, barokk orgona került Vöc-
köndrõl a Göcseji Falumúzeum tulajdonába. A rossz állapotú
hangszer többfázisú restaurálásra szorul, a munkálatoknak vi-
szont elég magasak a költségei.



– AL –

Bali Zoltán alpolgármester kö-
szöntõjében elmondta: a városve-
zetés törekvése az, hogy élhe-
tõbb, fenntarthatóbb, zöldebb és
környezettudatosabb települést te-
remtsen a jelen és a jövõ generá-
ciója számára. Ez a szándékuk a
2015 óta használatos „Zalaeger-
szegen megtalálod a jövõd” szlo-
genben is megmutatkozik, és
azokban a stratégiákban is, ame-
lyek ezt segítik elõ. Mint fogalma-
zott, a jövõ mindenképp zöld,
melynek jegyében az Öveges Jó-
zsef Általános Iskolában is környe-
zettudatos oktatás és nevelés fo-
lyik. A jövõ tekintetében fontos a
vízgazdálkodás, a mobilizáció, a
digitalizáció, de legfontosabb az
energiatudatosság, amirõl a ren-

dezvény is szól, illetve az energia-
tudatos városüzemeltetés. Az al-
polgármester végül úgy értékelt, a

beküldött pályamûvek hûen tük-
rözték a gyerekek látásmódját,
amelyekbõl rendkívül sok értékes
információt kaphattak.

A pályázatot két korcsoportban,
az 1–4. osztályosok valamint az
5–8. osztályosok között hirdették
meg. Szántó Dóra, az Ady-iskolá-
ból elsõ helyezést ért el, második
lett Fitos Bendegúz, az Öveges-is-

kola tanulója, harmadik lett Lábodi
Léna az Ady-iskolából. Az 5–8.
osztályosok között elsõ helyen
végzett Farkas Flóra, a Kölcsey-
gimnázium diákja, második lett
Horváth Dorottya az Adyból és
harmadik lett a szintén kölcseys
Szili Zalán. A helyezetteknek Bali
Zoltán és Szényi Zoltán képzõmû-
vész, a zsûri elnöke adta át a díja-
kat. A gyerekek okoseszközöket
kaptak ajándékba. 

A rendezvényen Boncz Dániel,
a Kölcsey Ferenc Gimnázium bio-
lógia szakos tanára az energiata-
karékos otthonról beszélt és a
megújuló energiákról (a szélerõ-
mûvet legómakettel mutatta be),
míg Selmeczy András, a Magyar
Közút Zrt. munkatársa az elektro-
mos közlekedés jövõjérõl tartott
elõadást. Felvételünkön: Szényi
Zoltán képzõmûvész, Szili Zalán,
Farkas Flóra, Lábodi Léna, Szántó
Dóra, Fitos Bendegúz, Bali Zoltán
alpolgármester, Horváth Dorottya
és Domján István, az Öveges-is-
kola igazgatója.
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Ho Si Minh (1890–1969) szü-
letésének 132. évfordulója al-
kalmából Zalaegerszegre érke-
zett a Vietnámi Szocialista Köz-
társaság budapesti nagykövete,
Nguyen Thi Bich Thao nagykö-
vet asszony, Nguyen Viet Tuan
nagykövethelyettes, dr. Botz
László altábornagy, a Ma-
gyar–Vietnámi Baráti Társaság
elnöke, valamint a nagykövet-
ség munkatársai és a Magyar-
országon élõ vietnámi kolónia
vezetõi.

A delegáció tagjai a hagyomá-
nyokhoz híven a Platáni sori Ho
Si Minh-szoborhoz látogattak,
ahol a város részérõl dr. Vadvári
Tibor alpolgármester, valamint az
MSZP és a DK helyi szervezeté-

nek képviselõi fogadták a vendé-
geket.

A szervezõk nevében Góra Ba-

lázs felidézte a politikus életútját,
kiemelve: a vietnámi nemzeti moz-
galom vezetõje, majd a Vietnámi

Demokratikus Köztársaság elnöke
és miniszterelnöke egész életében
a függetlenségért és a szabadsá-
gért küzdött. dr. Botz László altá-
bornagy mindehhez hozzátette: Ho
Si Minh vészterhes idõkben hirdet-
te a függetlenséget, s az õ küzdel-
meinek köszönhetõ Vietnám egye-
sítése. Magyarország és Vietnám
már halála után, 1972-ben került
diplomáciai kapcsolatba egymás-
sal, és azóta is jó viszonyt ápolnak.

Nguyen Thi Bich Thao nagykö-
vet többek között elmondta: öröm-
mel jönnek minden évben Zala-
egerszegre, hogy május közepén
koszorúzással ünnepeljék meg a
vietnámi politikus születésnapját.
Hazájában nemzeti hõsként tekin-
tetnek rá, melyet az UNESCO is
elismert. Megköszönte, hogy a vá-
ros a hetvenes évek óta gondját
viseli a szobornak, s reméli, hogy
a magyar–vietnámi kapcsolatok a
jövõben még inkább elmélyülnek.
A barátság jelképeként a delegá-
ció tagjai és a vendéglátók két
cseresznyefát ültettek el a szobor
mellett.

A HAGYOMÁNYOKHOZ HÍVEN
KOSZORÚZÁS ÉS FAÜLTETÉS HO SI MINH SZOBRÁNÁL

A pótolhatatlan segítséget jó
hangulatú vacsorával köszönték
meg mindazoknak, akik hozzájá-
rultak a sikerhez. Az est folyamán
köszöntõt mondott dr. Palkovics
László technológiai és ipari mi-
niszter, Vigh László, Balaicz Zol-
tán polgármester, a Fidesz helyi
csoportjának elnöke,  Bali Zoltán
alpolgármester, kampányfõnök és
Szilasi Gábor, a Fidesz helyi kabi-
netfõnöke.

– Mi együtt, egymásért össze-
fogva dolgoztunk Zalaegerszegért

és a térségért. Jó veletek ünnepel-
ni, szerencsés és hálás vagyok.
Köszönök mindent és ígérem,
hogy a legjobb tudásom, hitem és
elszántságom szerint fogom a jö-
võben is végezni a munkámat a
térség, a megye és az ország fej-
lõdéséért. Külön köszönetet sze-
retnék mondani Palkovics László
miniszter úrnak, aki felkért, hogy
dolgozzam „Zala megye gazdasá-
gi fejlesztéséért” felelõs miniszteri
biztosként is – fogalmazott Vigh
László.

KÖSZÖNET
A SEGÍTÕKNEK

Az országgyûlési választási kampányban mintegy ötszáz akti-
vista segítette a munkát Zalaegerszegen. Vigh László országgyû-
lési képviselõ 57 százalékos többséggel nyerte el ismét a válasz-
tók bizalmát.

A helyszínen tartott sajtótájékoz-
tatón Nemes Babai Krisztina, a kari-
tatív szervezet vezetõje és Szép
Szabolcs, a Megoldás Mozgalom
zalai vezetõje beszélt a részletekrõl.

Elhangzott: a civil szervezõdés-
sel létrejött közösség néhány ba-
rát összefogásával indult, ma már
mintegy 1500 tagot tudnak maguk
mögött. A csoport egyéves mûkö-
dése alatt rászorulóknak gyûjt és
oszt ki adományokat: iskolai és
óvodai felszerelést, ruhanemût, já-
tékokat gyerekeknek. Segítenek
családoknak bútorzattal, mûszaki
cikkekkel, élelmiszerrel. Újszülöt-

teknek is nyújtanak segítséget ba-
bakelengyével, kisággyal, babako-
csival, és féléves korukig ruhane-
mût is biztosítanak.

A csoport létrehozói család- és
gyermekvédelem szakos pedagó-
gusok, középiskolai tanárok, pszi-
chológusok, gyógypedagógiai ta-
nácsadók. Jól ismerik a valós igé-
nyeket, így olyan programot dolgoz-
nak ki, melyeken keresztül az adni
szándékozók is hatékonyan tudnak
segíteni. Ezért nem kérdés, hogy ez
a tevékenység erõs logisztikai hát-
teret igényel, komoly raktárat, a
szállításhoz teherautókat.

SEGÍTENEK A RÁSZORULÓKNAK
Egy 120 négyzetméteres raktárépület biztosításával járul hozzá a

Megoldás Mozgalom a Zalai adományozó és segítõ angyalok szer-
vezet karitatív tevékenységéhez. A bérleti díjat a mozgalom egy év-
re kifizette, így biztos helye lesz a beérkezõ adományoknak.

A polgármester a sajtótájékoz-
tatón hangsúlyozta: a klímaválto-
zás hatással van arra, milyen jövõt
élhetünk meg, Zalaegerszeg ép-
pen ezért tudatosan és látványo-
san is a klímavédelem városa.
Mint mondta, szeretnének példát
mutatni más városoknak és az or-
szágnak is, ennek egyik látható je-
le a GreenTech kétnapos rendez-
vénye. Balaicz Zoltán utalt arra,
hogy az önkormányzat 18 pontból
álló klímavédelmi akcióprogram-
mal rendelkezik: az egészéges
ivóvíz, a szennyvízgazdálkodás,
energiatakarékosság, a faülteté-
sek mind azt szolgálják, hogy él-
hetõ környezet maradjon a jövõ
generációja számára. 

Kovács Károly a rendezvény
céljáról és témáiról szólt, így a ke-
rekasztal-beszélgetések között

szerepel a gazdasági versenyké-
pesség, az ipari és digitális fejlõ-
dés, a telekommunikáció, a kuta-
tás-fejlesztés és üzemeltetés. Mint
fogalmazott, Zalaegerszeg élhar-
cosa a klímavédelemnek, a május
végi kétnapos rendezvény pedig
túlmutat az országon is, nemzet-
közi kitekintésû programjaival. 

A ZalaZone jármûipari tesztpá-
lya várja az érdeklõdõket, és nem
csak a szakembereket. Sok meg-
lepetés lesz, érdemes kilátogatni
a rendezvény helyszínére. Ami
pedig a számokat illeti: 75 kiállító
cég, 25 elõadás és mintegy 800
diák kapcsolódik a programokhoz.
Jelen lesznek külföldi nagykövet-
ségek képviselõi is. Ez a zala-
egerszegi esemény elviszi a világ-
ba Zalaegerszeg jó hírét – hang-
zott el.

GREENTECH–2022
SZAKKIÁLLÍTÁS ÉS KONFERENCIA

Május 26–27-én kerül megrendezésre Zalaegerszegen a
GreeTech országos szakkiállítás és konferencia. A nemzetközi ki-
tekintésû rendezvény részleteirõl Balaicz Zoltán polgármester és
Kovács Károly, a GreenTech szervezõje beszélt. 

RAJZBAN, SZÓBAN AZ ENERGIATUDATOSSÁGRÓL
SZEMLÉLETFORMÁLÓ RENDEZVÉNY AZ ÖVEGES-ISKOLÁBAN

Energiatakarékos napot tartottak az Öveges József Általános
Iskolában, amelyen átadták az energiatakarékos otthon, az alter-
natív energiaforrások és az elektromos közlekedési eszközök té-
makörökben meghirdetett rajzpályázat díjait. A rendezvény egy
KEHOP-pályázat támogatásából, az önkormányzat szervezésében
valósult meg. 

Fotók: ifj. Vigh László
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Mint fogalmazott: a tûzoltók

munkájának megismerésérõl szól
a mese, ám a múlt történései és a
Göcsejhez való kötõdés is benne
van a kötetben. Mindezt már meg-
szokhattuk Balaton László írótól –
tette hozzá.

Papp Tamás, az egyesü-
let elnöke elárulta: a két
mesébõl álló füzetbe az õ
személyes családi története
is bekerült. Az egyik mese
ugyanis egy falu korabeli
önkéntes tûzoltóinak helyt-
állásáról szól. A másik törté-
net pedig Zalaegerszeg
múltjába enged bepillan-
tást; a mesét az 1826-os
tûzvész ihlette. A szöveges
részeket erõsítik Rózsás
Melinda rajzai.

A kiadvány elõszavát Ha-
vasi Bálint, a Göcseji Múze-
um igazgatóhelyettese írta.
A kötetbemutatón többek kö-
zött elmondta: a múzeumpe-

dagógiai foglalkoztatófüzetként is
szolgáló kötet kiegészíti a múzeo-
lógusok munkáját. Hiszen amit ku-
tatnak és gyûjtenek, az a mesék ál-
tal életre kel a gyerekek számára. 

A foglalkoztatófüzet megjelené-
séhez segítséget nyújtott a Zala
Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-

tóság is. Kósi Zsolt szóvivõ, tûzoltó
hadnagy bevezetõt írt a kötethez.

A tûzkakas elsõ körben 300
példányban jelent meg, és a mú-
zeumban, valamint a Tourinform-
irodában lehet hozzájutni, de sze-
retnék majd minél több iskolába is
eljuttatni.

MESE, HAGYOMÁNYÕRZÉS ÉS TANULÁS
FOGLALKOZTATÓFÜZET A TÛZOLTÓK MUNKÁJÁRÓL

Képei a varázslatos szépségû,
tiszta gyermeki lélek mûvészien visz-
szaadott lenyomatai. Mindez 7 éve-
sen. A nemzetközi megmutatkozás
után Dianis Szófia Lotte elsõ önálló
kiállítására, az újabb lépcsõfokra,
Zalaegerszegen került sor, a József
Attila Városi Tagkönyvtár „Megmu-
tatom magam” sorozatában.

A nevezett könyvtár gyermek-
részlegében a mostani, a 148. tár-
lat, a „Megmutatom magam” soro-
zat közel 15 éves múltjában és
szintén egy elsõ alkalom, mégpe-
dig abban, hogy a bemutatkozó
gyermek nem Zala megyei. A
Vasegerszegrõl (Vas megye) érke-

zett kislány Szombathelyre jár ál-
talános iskolába, és az elsõ osz-
tály mellett a sárvári Koncz János
Mûvészeti Iskola képzõmûvész
szakos diákja is.

A tárlatot a család barátja, Ta-
más Tibor táncpedagógus nyitotta
meg és az apuka, Dianis János is
beszélt Szofi alkotói tevékenysé-
gérõl. Ennek eredményeként Ja-
pánban, Romániában, Szlovákiá-
ban, Angliában, Spanyolország-
ban, Budapesten több helyszínen
és Szombathelyen vannak állan-
dóan kiállított munkái. 

A zalaegerszegi önálló kiállítás
augusztus végéig látható. 

CSODÁS GYERMEKRAJZOK
NEMZETKÖZILEG IS ELISMERTEK

Számos elsõ helyezéssel és különdíjjal rendelkezik, a világ
több országában, Japántól Angliáig van kiállítva egy-egy alkotá-
sa, nemzetközi pályázatokon indul sikerrel.

Folyamatosan zajlik az utak,
járdák, parkolók felújítása Zala-
egerszegen. A város vezetése
öt helyszínen tekintette meg az
elkészült beruházásokat, ame-
lyek a Kovács Károly Városépí-
tõ Program, a Belügyminiszté-
rium támogatásából valamint
saját költségvetési forrásból
valósultak meg. 

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester a
sajtóbejárásokon a két finanszíro-
zási lehetõség mellett az arányos
városfejlesztés jelentõségét is ki-
emelte, amellyel szintén a lakók
kérésének igyekeznek eleget tenni
valamennyi településrészen. Mint
mondta, van, ahol a helyi vállalko-
zás is beszáll a költségekbe. A
cimpóhegyi Bokor utcában a mál-
naültetvény nem elsõ alkalommal,
amit példaértékû hozzáállásnak
nevezett. Az útburkolat 185 méter
hosszban újulhatott meg mintegy
5,7 millió forint saját forrásból,
amely költségbõl a vállalkozó 1,25
millió forintot vállalt magára. Ezzel
a Bokor utca teljes hosszban asz-
faltburkolatos lett.

A Neszele utca útfelújítási mun-
kálatai a Kovács Károly Városépí-
tõ Program keretében mintegy 35

millió forintból valósultak meg. Né-
meth Gábor, a városrész önkor-
mányzati képviselõje elmondta, az
esõzések folyamatosan elöntötték
az utcát, amelynek burkolata en-
nek következtében, valamint a
nagy átmentõ forgalom miatt elég-
gé tönkrement. A rekonstrukció
során a jobb vízelvezetés érdeké-

ben új víznyelõ aknákat építettek
be, a régieket pedig felújították. Az
utcában 240 méter hosszban fek-
tettek le új aszfaltréteget. 

A Kertvárosban a Köztársaság
útja 85/A és 89. számú ingatlan
(Fenyõ presszó) elõtt korábban
felújították a parkolót és járdát.
Bognár Ákos településrészi önkor-
mányzati képviselõ elmondta, a
most megvalósított beruházás en-

nek folytatása, mely során 120
méter hosszban újították meg a
járdát, ami új aszfaltréteget és két
oldalán szegélyezést kapott. Erre
több mint 7,7 millió forintot fordí-
tottak. 

A Kertváros második település-
részi körzetében, a Hegyalja utca
55–57., valamint a 43–49. szám
alatti társasházak elõtti járdabur-
kolatot már korábban helyreállítot-
ták. Kimaradt a Hegyalja utca
51–53. szám alatti társasházak
elõtti 45 méteres szakasz, amit
most saját költségbõl, 750 ezer fo-
rintból aszfaltoztak le. A Hegyalja
utca 59–69. számú társasházak
elõtti 314 méter hosszúságú járda
is teljes körûen megújulhatott. En-
nek összköltsége mintegy 35 millió
forint volt. Ebbõl 9,6 millió forintot
tett ki az önkormányzat által a Bel-
ügyminisztérium pályázatán el-
nyert támogatás, míg közel 24 mil-
liót a város által biztosított forrás.

A Kertváros harmadik telepü-

lésrészi körzetében a Rövid-Jánka
utca szûk, egysávos útján a koráb-
bi rézsûterületen támfallal megtá-
masztott, 45,6 méter hosszú kité-
rõt létesítettek. Ennek köszönhe-
tõen több, egyszerre érkezõ és
egyazon irányban haladó gépjár-
mû tud kitérni a szembejövõk elõl.
Az önkormányzat erre a beruhá-
zásra 7,7 millió forint saját forrást
költött. 

UTAK, JÁRDÁK ÚJULTAK MEG
SAJTÓBEJÁRÁS ÖT HELYSZÍNEN

Balaicz Zoltán és Németh Gábor a Neszele utcában.

Balaicz Zoltán és Bognár Ákos a Köztársaság úti üzletsornál.

A megállapított tényállás sze-
rint egy zalaegerszegi cégnél dol-
gozó vádlott és munkatársa kö-
zös albérletben és közös szobá-
ban laktak. A férfi a közös albér-
letben 2021 januárjában a kollé-
gája táskájából  kivette a bank-
kártyáját és a hozzá tartozó tokot,
amelyre fel volt írva a kártya
használatához szükséges PIN-
kód. A vádlott egy hónap alatt öt
alkalommal vitte el lakótársa
bankkártyáját és összesen 650
ezer forintot vett fel az albérletük-
höz közeli bankautomatából. Mi-
vel a sértett SMS értesítéseket
nem kapott a készpénzfelvételek-
rõl, ezért a kártya eltulajdonítását
nem észlelte. A férfi végül egy
netbankos belépése kapcsán fe-
dezte fel a jogtalan készpénzfel-
vételeket.

A Zalaegerszegi Járásbíróság
tárgyalás mellõzésével döntött az
ügyben, és bûnösnek mondta ki a
férfit folytatólagosan, információs

rendszer felhasználásával elköve-
tett csalás büntette miatt, ezért õt
1 év 4 hónap börtönbüntetésre
ítélte, amelynek végrehajtását 2
év próbaidõre felfüggesztette. To-
vábbá kötelezte, hogy az okozott
kárt fizesse meg.

LENYÚLTA A BANKKÁRTYÁT
DÖNTÖTT A BÍRÓSÁG

Könnyû dolga volt annak a férfinak, aki PIN-kóddal együtt vette
kölcsön lakótársa bankkártyáját, és több mint félmillió forint
készpénzt vett le a sértett számlájáról.

Üzletünket 1992-ben nyitottuk,
azóta mûködünk itt. Tevékenysé-
günk nagyobb részét a használt
motorok forgalmazása teszi ki –
mondta Sólyomi László, a Moto-
Center Zala Kft. ügyvezetõje. –
Idén két új üzletágat vezettünk be:
a CFMOTO rendszámos quadok
értékesítését áprilistól kezdtük
meg, míg a ZTECH márkájú elekt-
romos robogók árusítását május
közepétõl. 

A quadokat sokan munkagép-
ként használják, míg mások spor-
tolásra, kirándulásra. De nem
mindegyik kaphat rendszámot, így
célhelyre juttatásukhoz szállító-
eszközt kell igénybe venni vagy
vásárolni. A CFMOTO rendszá-
mos quadok forgalmazásába
azért kezdtünk, hogy akik a
quadokkal a közutakon szeretné-
nek közlekedni, megtehessék azt.
Minden szakhatósági elõírásnak
megfelelnek. B kategóriás jogosít-
vánnyal vezethetõk, két személy
ülhet rá, és a bukósisak kötelezõ.  

A ZTECH márkájú elektromos
robogókból teljesítmény alapján
kétfélét árusítunk. A jogosítvány
nélkül vezethetõkkel 25 km/órás
sebességgel lehet közlekedni,
míg a kismotor- vagy B kategóriás
jogosítvánnyal vezethetõkkel 45
km/órával. Hatótávolságuk mo-
delltõl függõen változó, de átlag-

ban 50 kilométert tudnak teljesíte-
ni egy töltéssel.

A ZTECH márkán belül három-
kerekû elektromos robogókat is
értékesítünk, amellyel egy piaci
rést kívántunk betölteni a város-

ban és a megyében. A mozgás-
korlátozottak napi közlekedésé-
ben nyújtanak nagy segítséget
ezek a jármûvek, viszont nem
mindenhol kaphatók. Üzletünkben
tehát meg tudják vásárolni, emiatt
nem kell a messze fekvõ nagyvá-
rosokba utazniuk. Ezekkel a robo-
gókkal 25 km/órás sebességgel
lehet közlekedni, és nem kell hoz-
zájuk jogosítvány. 

Magáért beszél, hogy a mai
üzemanyagárakon egy benzines
robogó száz kilométert körülbelül

2100 forintból tesz meg, míg egy
elektromos robogó száz kilomé-
tert mindössze 200 forintból.

Quad vásárlása esetén kipró-
bálási lehetõséget biztosítunk ve-
võinknek. Tervezzük, hogy az
elektromos robogók esetében is
legyen erre mód. Mindkét új jár-
mûvel kapcsolatosan hitelügyinté-
zéssel is rendelkezésre állunk. A
quadokra ugyanígy igényelhetõ
hitel, mint egy új személyautóra.
A mezõgazdasági célú vállalkozá-
sok visszaigényelhetik az áfát a

vételárból. Az elektromos robogók
nulla százalékos befizetéssel elvi-
hetõk. A háromkerekû robogók
egyes modelljeire egészségbizto-
sítási pénztári támogatás is igény-
be vehetõ. 

Várjuk érdeklõdésüket:
06-30/939-7432

HITELÜGYINTÉZÉS:
06-30/994-3800
moto-center.hu

motocenterzala@gmail.com
Aktuális híreink:

facebook.com/motocenterzeg

RENDSZÁMOS QUAD ÉS ELEKTROMOS ROBOGÓ
ÚJDONSÁGOK A MOTO-CENTER ZALA KÍNÁLATÁBAN
Rendszámos quadokkal és két- illetve háromkerekû

elektromos robogókkal bõvítette kínálatát a Moto-Center Zala
Kft., amelyek a zalaegerszegi vállalkozás Báthory István utca
2/J alatti üzletében kaphatók. A motorkerékpár-kereskedés
döntésében szerepet játszott, hogy helyben tudjanak eleget
tenni a két típus iránt jelentkezõ vevõi igényeknek. Mindemellett
a környezetbarát közlekedésre is gondoltak.

CFMOTO quad és ZTECH robogó az üzlet elõtt.

Meghívó
A NEFELEJCS NYUGDÍJAS KLUB

TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT

MÁJUSFA-KITÁNCOLÁSRA
IDÕPONT:

2022. JÚNIUS 2. 16.00 ÓRA

HELYSZÍN:
KERESZTURY DEZSÕ VMK ELÕTTI TÉR

ZALAEGERSZEG, LANDORHEGYI ÚT 21.

PROGRAM:
• Köszöntõk

• Az Albatrosz Táncegyüttes
gyermekcsoportjai mûsora

• A Nefelejcs Nyugdíjas Klub
tánckarának fellépése



– Bánfi Kati –

Gergõ tanára és a Völgyi Ban-
dában zenésztársa ifj. Horváth
Károly, a népmûvészet mestere.

– Nyári népzenei táborokban
tanultunk tõle népdalokat, és a hú-
gomat már elõttem is tanította, in-
nét indult az ismeretség – mondja
Gergõ. 

– A Zrínyibe olyan fiatalok
járnak, akiknél menõ dolognak
számít a tanulás és a jó eredmé-
nyek. De mit szólnak ahhoz,
hogy te hegedülsz egy népi ze-
nekarban?

– Tudják, elfogadják. És ha én
nem szeretném a népzenét, akkor
nem foglalkoznék vele, mindegy
mit mondanak. De jó nagyon. 

– Sok fiatallal találkozom a taní-
tás során. A pandémia idején ne-
hézkes volt a zeneoktatás. De jó

alkalom a sok gya-
korlásra és zene-
hallgatásra. Aztán
csak azt vettük ész-
re, hogy Gergõ na-
gyon kinõtte magát
két év után, azok-
hoz képest, akik ré-
gebb óta tanulnak
zenélni. Jól indult,
gyorsan fejlõdött és
a sok gyakorlás
meghozta az ered-
ményét – teszi hoz-
zá ifj. Horváth Ká-
roly – A testvérei is
a zenekarban játszanak, Hanna
népi furulyán, Janka csellón, ami
jelenleg a bõgõ szólamát helyette-
síti, így nagyon egyedi hangzást
biztosít. A többi fiatallal kapcsolat-
ban pedig azt is meg kell említeni,
hogy Gergõ szereplései kapcsán

kiderült, hogy még milyen sok is-
kolatársa játszik valamilyen hang-
szeren.

– A zenei tehetség a család-
ból jön? – kérdeztük az apukát,
Keresztes Jánost. 

– Népzenészek vannak a csa-
ládunkban, a néptáncos vonal pe-

dig mindkét ági nagyszülõknél je-
len volt. Gergõ elég izgõ-mozgó
gyerekként a néptáncot már ovis-
ként kezdte Kiss Istvánnál. Isko-
láskora óta pedig Kiss Norbertnél
folytatta, közben „megfertõzõdött”
a népzenével.

– Hirtelen beindult egy vonal
az életedben. Ezt hosszú távú
iránynak tervezed?

– A késõbbiekben is zenével
szeretnék foglalkozni, még van két
évem felkészülni a magasabb
szintû iskolához. Rengeteget kell
addig gyakorolni, ez volt a szak-
mai zsûri véleménye is a Helikon
után – mondta Gergõ.

– A zenélés nagyon sokat segí-
tett az elmúlt két évben, amikor a
robbanékony kamaszokat a négy
fal közé kényszerítette a pandémia
– teszi hozzá Keresztes János.

– Egyébként pedig nagyon sok
fellépésre megyünk, és
igyekszünk olyan helyek-
re eljutni, ahol hasonlóan
tehetséges fiatalokkal ta-
lálkozhatnak. A Helikon
különdíj egy népzenei tá-
borban való részvétel,
amit biztosan nagyon jól
tud majd Gergõ haszno-
sítani – mondja ifj. Hor-
váth Károly. 

– Van kedvenc táj-
egységed a zenében?

– Igen, a kalotaszegi.
Ez szerepel a repertoá-
runkban, reméljük, hogy

a közeljövõben már akár egy
táncházat is le tudunk kísérni –
mondja Gergõ, aki a közelmúltban
Laposa Julcsi mellett húzta a talp-
alávalót. – Mostanában rábaközit
és moldvait is tanulunk – magya-
rázza.

4 Kitekintõ

 My food – My life címmel
workshopot rendezett a Zala
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara (ZMKIK), melyen a nem-
zetközi projekt Somogy megyei
valamint horvátországi partne-
rei is részt vettek. A zalaeger-
szegi Arany Bárány Hotelben
tartott rendezvény az Interreg
V-A Magyarország–Horvátor-
szág Együttmûködési Program
2014–2020 GASTROTOP elne-
vezésû, HUHR/1901/4.1.1/0058
számú projekt keretében való-
sult meg május 17-én.

Szombath Valéria, a ZMKIK
gazdaságfejlesztési vezetõje, a
projekt menedzsere köszöntõjé-
ben elmondta, hogy a Gastrotop
projekt az ételérzékenység és
ételallergia témakörében íródott
és zajlik. A workshopot is ennek
szentelik, amit a My food – My life
(Ételem az életem) címe is mutat.
A programot úgy állították össze,
hogy a táplálkozás és az életmi-
nõség összefüggéseinek kevésbé
ismert világáról két szakember
elõadásából kapjanak ismerete-
ket a résztvevõk. Segítségükkel
növényi tejet és teljes értékû nö-
vényi italt is készítenek a gyakor-
lati oktatás részeként.

Monori Krisztina dietetikus az
ételérzékenység és ételallergia
különbözõségére hívta fel a figyel-
met. Mint mondta, igaz, hogy
mindkét állapotban szerepet ját-
szik az immunrendszer, de más-
más mechanizmus alapján. A tü-
netek hasonlóak: állandó teltség-
érzés, puffadás, hasi és székelési
panaszok. A felszívódás zavara
miatt vitaminhiány lép fel, amely-
nek következtében nagyon gya-
kori a hajhullás, a fáradtság, a
koncentrálási képesség csökke-
nése. Pontosan melyikrõl van szó,
azt két vérvizsgálattal lehet eldön-
teni. Ételallergia esetében az im-
munrendszer a károsnak vélt étel-
összetevõ ellen ellenanyagot ter-

mel, amit minden esetben fehérje
alkotórészek váltanak ki. Az IgE
szint mérésével az ellenanyag
mennyiségét vizsgálják. 

Az ételintolerancia leggyako-
ribb oka, hogy hiányzik a szerve-
zetbõl egy enzim, ami képes egy
élelmiszeralkotót elbontani. Az
ételérzékenység is immunreak-
cióval jár, amit az IgG típusú anti-
testek mérésével mutatnak ki. Az
ételintoleranciák leggyakrabban a
tejtermékekhez, a tojáshoz, a szó-
jához és a gabonafélékben talál-
ható gluténhez kötõdnek. Mint
mondta, az allergia élethosszig
tarthat, ugyanakkor az intoleran-
ciák a tüneteket kiváltó ételek el-
hagyásával megszüntethetõk. A
dietoterápia lényege a gyomor, a
vékony- és vastagbél valamint a
bélflóra mûködésének támogatá-
sa. Ez azért fontos, mert az ételin-

tolerancia gyakori kezdete az,
hogy a gyomornedv nem képes
megfelelõen szétbontani, elõ-
emészteni az ételeket. Emiatt
ételdarabkák kerülnek a bélbe,
amivel a bélfal nem tud megbir-
kózni. 

Az ételérzékenység kezelésé-
ben az eliminációs étrend alkal-
mazása a leggyakoribb. Ennek lé-
nyege, hogy a problémás élelmi-
szereket kiveszik az étrendbõl,
amelyeket viszont meg lehet pró-
bálni fokozatosan egyesével visz-
szaépíteni, ahogy szûnnek meg a
tünetek. Erre azonban hónapok,
évek múlva kerülhet sor. 

Bolla Barbara természetgyó-
gyász-fitoterapeuta, okleveles
aromaterapeuta és funkcionális
táplálkozási tanácsadó a bél-agy
tengely mûködésérõl beszélt, va-
lamint arról, hogy ebben milyen
szerepet játszik a bélflóra állapo-
ta. Mint mondta, a központi és az
enterális (bél) idegrendszer közöt-
ti bél-agy tengely kétirányú kom-
munikációt folytat egymással, így
gyakorolnak kölcsönhatást egy-

másra. A bélflóra egészségében
fontos szerepet játszik a jótékony
és rossz baktériumok egyensúlya,
amely ha a felbomlik, gyulladásos
folyamatok indulhatnak el. Mivel a

bélsejtek termelik a hangulatun-
kért felelõs dopamin és szerotonin
nagy százalékát is, depressziós
állapotok jöhetnek létre. Egy káro-
sodott bélflóra olyan súlyos ideg-
rendszeri rendellenességek hátte-
rében is állhat, mint az Alzheimer-
kór és a Parkinson-kór. A bélflóra
egyensúlyának felborulása miatt
emésztési problémák, továbbá
hisztamin-intolerancia és fruktóz-
felszívódási zavar alakulhat ki. Ki-

emelte, hogy a bélrendszer egész-
ségének helyreállításában nagyon
fontos szerepet játszanak az
étrend-kiegészítõk, amelyekre
azért van szükség, mert egyre ke-

vesebb ásványi anyag, nyomelem
található a zöldségekben, gyümöl-
csökben. Nagyon fontos a megfe-
lelõ D-vitamin-bevitel, mert haté-
konyan támogatja az immunrend-
szert, csökkenti a gyulladásos fo-
lyamatokat. A D3-K1+K2 kitûnõ vi-
taminkombináció magnéziummal
együtt, ami a felszívódást segíti.
További fontos vitaminok A, E, B
és a C, melyek mellett az ásványi
anyagok és nyomelemek megfele-
lõ bevitele is létfontosságú az
egyén egészségügyi problémájá-
hoz igazítva.  A jól összeállított ét-
renden és étrend-kiegészítõkön
túl a gyógynövények és az illóola-
jok is rendkívüli módon támogatják
a gyógyulás folyamatát.   

Mindkét elõadó hangsúlyozta,
hogy az emésztõszervi és bélrend-
szeri problémák más betegségek-
kel is társulhatnak, a személyre
szabott segítség érdekében taná-
csos szakemberhez fordulni. 

Silvije Jercinovic, a horvát
krizseváci mezõgazdasági fõisko-
la professzora érdeklõdésünkre
elmondta, hogy a Gastrotop pro-
jektben azon dolgoznak, hogy in-
formálják a szélesebb társadalmi
réteget a táplálkozással össze-
függõ ételallergiáról és ételintole-
ranciáról, amelyek gyakorisága
emelkedett az elmúlt években.
Emiatt fontosnak tartják a ven-
déglátóhelyek és az élelmiszer-
gyártók tájékoztatását is, hogy
képesek legyenek olyan ételeket
készíteni, elõállítani, amelyeket
az érintettek is fogyaszthatnak. A
workshopon az elõadásoknak, va-
lamint a mentes italok bemutató-
jának köszönhetõen új és hasz-
nos információkhoz juthattak. Mint
mondta, legfontosabb feladatuk,
hogy jól képzett mezõgazdászok
kerüljenek ki a fõiskolájukról, de
emellett olyan élelmiszeripari
szakemberek képzése is a céljuk,
akik a táplálkozást érintõ mai tren-
deknek és kihívásoknak meg tud-
nak felelni a jövõben. 

AZ ÉTELALLERGIÁRÓL ÉS AZ ÉTELINTOLERANCIÁRÓL
A ZMKIK MY FOOD – MY LIFE (ÉTELEM AZ ÉLETEM) WORKSHOPJÁN

Monori Krisztina rizsalapú növényi tejjel kínálta a résztvevõket.

Növényi ital készítése: Szombath Valéria és Bolla Barbara.

– b. k. –

A Koraszülöttmentõ és Gyermek-
intenzív Alapítvány, a verseny véd-
nökei, támogatók, szervezõk, önkén-
tesek és nem utolsósorban a ver-
senyzõk résztvételével zajlott az
esemény. Dr. Gárdos László, a
Szent Rafael Kórház csecsemõ- és
gyermekosztályának fõorvosa kö-
szöntötte a megjelenteket. 

– A pandémia alatti „virtuális fu-
tást” követõen újra rajthoz állhatnak
a jószándékú és sportot kedvelõ em-
berek az év legszebb hónapjában. A
második futás meglehetõsen meleg
idõt kínál az elõzõ alkalom zuhogó
esõjéhez képest. Hónapok óta tart a
szervezés, az utóbbi napokban a jól
bevált jelzések felszerelése. Az idén
a gyermekklinikák képviselõi 13 csa-
pattal vesznek részt az egész ország
területérõl, de más egészségügyi
dolgozók is jelen vannak a 400 fõs
indulói körben. Nemcsak a résztve-
võk száma nõtt, hanem a felvállalt tá-

vok hossza is, ami szintén örömteli.
A Festetics-kastélyban 200 méteren
a koraszülött gyerekek is futnak
majd, ezzel is jelképezve, hogy õk az
életben a startvonal mögül indultak,
és kifejezve azt az irányvonalat,
mely az õ esetükben is a sport fon-
tosságát hangsúlyozza a minél jobb
egészség érdekében. A futókat 100
önkéntes közremûködése támogatja
a sok szépséget kínáló úton, közte a
Zalai-dombság emelkedõivel. Az ala-
pítvány nagy fába vágta a fejszéjét,
mert a befolyt támogatásból szabad-
téri rehabilitációs eszközöket szeret-
nénk beszerezni. Köszönet ezért a
jószándékú futásért, a hozzájáruláso-
kért, a felajánlott személyi jövedelem-
adó egy százalékáért – mondta töb-
bek között Gárdos László

Köszöntötte még a megjelenteket
Vigh László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos, aki egészségi álla-
pota miatt futás helyett kerékpáron
kíséri a mezõnyt, és a nevezési díj
húszszorosát ajánlotta fel. 

VERSENYRE KÉSZÜLVE
START ELÕTTI TÉSZTAPARTI

A második alkalommal meghirdetett jótékonysági futás a kora-
szülött-ellátás segítésére a Jármûipari Tesztpályáról startol és a
keszthelyi Festetics-kastély a végcél, 66 kilométer megtétele
után. A pálya bemutatására, a startcsomagok átvételére „tészta-
partyit” szerveztek a verseny elõtti este a starthelyen.

HIRTELEN KINÕTTE MAGÁT
EGY FIATAL NÉPZENÉSZ TEHETSÉG

A legutóbbi ZegaSztár döntõse és a Helikon ünnepség különdí-
jasa lett, de egyre több fellépésen láthatjuk a városban és környé-
kén. Hegedûvel a kezében, védjegy sapkájával a fején és kamaszo-
kat meghazudtoló bájos mosollyal. Keresztes Gergõ Bendegúzt, a
Zrínyi-gimnázium majdnem 17 éves diákját sok minden érdekli, de
a népzenében kiemelkedõ. Pedig nem régen fogta csak elõször ke-
zébe a vonót, s máris õ a prímás a héttagú Völgyi Bandában.

Ifj. Horváth Károly és Keresztes Gergõ
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Mégpedig egy olyan – az elmúlt
idõszak mûveibõl válogató – tárlat-
ra, melynek címe akár Németh
Miklós jelmondatául is szolgálhat:
Mint egy messzirõl jött idegen. Ez
a néhány szó tökéletesen kifejezi

személyiségét és mûvészi kon-
cepcióját. Ahogy az a megnyitón is
elhangzott, nem szereti a kategóri-
ákat, nem „izmusokban” gondolko-
dik, és többnyire az árral szemben
úszik. Szerinte minden csak uta-
zás; lelki és szellemi értelemben.
Az elmúlt 55 év éppúgy, mint az,
hogy több mint harminc éve foglal-
kozik grafikával. Az alkotómunka
mellett pedig már évek óta a
Göcseji Falumúzeum csapatát
erõsíti.

A kiállítást dr. Kostyál László
mûvészettörténész, a Göcseji Mú-
zeum igazgatója ajánlotta az ér-
deklõdõk figyelmébe. Mint fogal-
mazott, a mûvész ugyan nem sze-
reti az „izmusokat”, alkotásaiban
mégis fellelhetõ valami a barokk
és a szecesszió stílusjegyeibõl, hi-
szen érdekes és izgalmas vonaljá-
tékokra építi mûveit. Emellett
mély, szimbolikus tartalommal ta-
lálkozhatunk. Rendkívül míves
grafikák ezek, amik elsõ ránézésre

mesevilágba viszik a látogatót. Le-
het Andersen világa, lehet magyar
népmese, vagy Az Ezeregy éjsza-
ka hangulata; Miklós mûveit nézve
semmiképpen sem egy kultúrkör-
ben kell gondolkodnunk.

Feltûnnek itt bibliai alakok, bal-
ladákból származó jelenetek, kü-

lönc figurák furcsa öltözékben, de
jellegzetesek a képek sarkában
megbúvó állatok (rovarok, varan-
gyok) is. Biztos, hogy mese ez, és
semmi köze a mi világunkhoz? –
tette fel a kérdést a mûvészettörté-

nész. Aki szerint Németh Miklós
világa nagyon is rólunk szól; még
ha „becsomagolva” is. Ezek az
alakok mind bennünk vannak, a
meseszerû miliõ a valós világ tar-
talmait hordozza. Idõnként fricskát
is mutatva neki.

A kacskaringós képeken túl ér-
demes az apró kis pontokból álló
alkotásait is szemügyre venni.
Más a technikájuk, és másfajta vi-
lágot ábrázolnak. Itt jelenik meg az
idegen, a magányos figura, aki

egy másik közegbõl érkezik mi-
hozzánk. Átlép a mi szféránkba,
az általunk ismert környezetbe.
Ezek a grafikák melankolikusab-
bak a korábbiaknál, és több érzel-
mi töltetet hordoznak. A képek ma-
gányos hõse egy befelé forduló,
elgondolkodó lény; talán maga a
mûvész az. A kiállítás címadó al-
kotása is ezek között a mûvek kö-
zött található.

Németh Miklós jubileumi kiállí-
tása június 17-ig látogatható.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
– 2018 végén az Együtt Zala-

egerszegért Egyesület (EZE) ré-
szérõl Major Zsolt jelezte a falu-
múzeumnak, hogy a vöcköndi
templom szeretne megválni a na-
gyon régi és rossz állapotban lévõ
orgonájától. Kaptunk az alkalmon,
és a falumúzeumba került a hang-
szer. Részben azért, hogy ne
pusztuljon el, de azért is, mert úgy
gondoltam, hogy a skanzen fa-
templomában jó helye lehetne, ha
sikerülne felújítani – mesélte la-
punknak Varju András. – Azt is
éreztem ugyanakkor, hogy szép
dolog megmenteni egy régi orgo-
nát, de még jobb lenne, ha nem-
csak egy múzeumi tárgyként funk-
cionálna, hanem ha hangszerként
is mûködne!

Az osztályvezetõ szerint a fej-
lesztés alatt álló skanzennek egy
újabb színfoltja lehetne az orgoná-
val ellátott fatemplom, ami új prog-
ramlehetõségeket kínálna a kö-
zönségnek. A pici templom ugyan-
is alkalmas kisebb (körülbelül 60
fõt befogadó) kamarakoncertek le-
bonyolítására. De egy-egy orgo-
nakoncert a skanzen hagyomá-

nyos rendezvényeinek is része le-
hetne.

Mindeközben – szintén 2018–
2019 fordulóján – Mátyás István
zalaegerszegi születésû, Bécsben
élõ orgonamûvész az interneten
olvasta a hírt, hogy egy romos ál-
lapotú barokk orgonához jutott a
Göcseji Falumúzeum. Úgy érezte,
hogy fel kell vennie a kapcsolatot
a skanzennel, hiszen egy barokk
orgona manapság már ritkaság-
számba megy.

– A 20. század elején a Nyugat-
Dunántúl templomaiban három
egymással konkuráló orgonagyár
néhány évtized alatt lecserélte az
akkor korszerûtlennek számító régi
orgonákat. Ebben az idõszakban a
történelmi orgonaállomány jelentõs
része megsemmisült, mára alig
maradt a korábbi korszakokból
ilyen hangszer. Amikor olvastam,
hogy a vöcköndi katolikus templom
barokk orgonája a skanzenbe ke-
rült, felkaptam a fejem, és kutatni
kezdtem a szakirodalomban...

Az orgonamûvész azt mesélte,
hogy gyorsan kiderült: a vöcköndi
orgona eredetileg nem Vöcköndre
készült. 1796-ban id. Klügel Jó-

zsef kõszegi orgonaépítõ a
kissomlyói evangélikus templom
számára tervezte a hangszert, ami
1904-ig ott is állt. Akkor egy temp-
lombõvítés miatt váltak meg tõle,
illetve cserélték le az Angster cég
gyári orgonájára. A régi barokk
hangszer ezt követõen került a kis
Zala megyei településre, Vöc-
köndre. (Történetét dr. Kormos
Gyula orgonaszakértõ már megír-
ta.) Az ottani katolikus templom 90
éven keresztül használta az orgo-

nát; míg a fújtatója fel nem hasadt,
ami miatt használhatatlanná vált.

– Az igazi különlegessége nem
is az, hogy egy „vándorló orgona”,
hanem hogy változtatás nélkül vé-
szelte át az évszázadokat – folytat-
ta Mátyás István. – Soha senki nem
nyúlt hozzá úgy, hogy a hangképét
megváltoztatta volna, és motort
sem kapott eddig. Még a világhá-
borúkat is átvészelte; nem vitték el
a homlokzati sípjait hadianyagnak.
Bár egyes sípjait Vöcköndön jel-
adásra használták a 2. világháború
idején, így ezek összegyûrõdtek.
Ötven darab, javíthatatlan vagy
hiányzó ón-ólom ötvözetû sípot újra
kell gyártani a restaurálás során, a
többi fa- és fémsíp megmenthetõ.

A restaurálás részleteibe Hor-
váth Imre, a múzeum fõrestauráto-
ra avatott be.

– Két része van a folyamatnak:
az egyik a hangszer belsõ szerke-
zetének, sípanyagának felújítása,
amit egy soproni orgonaépítõ cég
végez el. A másik a fenyõfából ké-
szült orgonaszekrény javítása, ami
a múzeum restaurátormûhelyében
zajlik. A szekrényt elemeire bon-
tottuk, a portalanítás, tisztítás

megtörtént. A faanyag erõsen ro-
varkárosodott volt, ezért fertõtlení-
teni kellett, ezután pedig megkez-
dõdhetett az eredeti festékréteg
feltárása.  Kiderült: az orgona-
szekrény alapja sötétkék volt, a fa-
ragott díszek pedig aranyozottak.
A munkálatok után újra ezt a színt
kapja meg a szekrény.

Ha minden elkészül, akkor vár-
hatóan jövõ év közepén állíthatják
össze a teljes orgonát: a beépítést a
soproni cég és a múzeum közösen
végzi el. Varju András hozzátette:
elõtte arra is szükség lesz, hogy
megvizsgálják a skanzen fatemplo-
mának klimatikáját, hiszen a hang-
szer csak viszonylag állandó pára-
tartalmú helyre kerülhet. Bíznak
benne, hogy a kiszemelt helyszín
megfelel az elképzeléseknek. A má-
jus 27-i jótékonysági koncert bevé-

telébõl a restaurálás, illetve a be-
hangolás/beépítés költségeihez
szeretnének hozzájárulni. A felújítás
összköltsége 4,5 millió forint, ebbõl
3 millió 200 ezer forint már rendel-
kezésre áll. A hátralévõ összeget
kell elõteremtenie az intézménynek.

Ami a koncert programját illeti,
Mátyás István elárulta: örül, hogy
Tóth László zongoramûvész és a
szimfonikusok a jó ügy mellé áll-
tak. Az este folyamán többek kö-
zött Händel: B-dúr orgonaverse-
nyét, Beethoven: C-moll zongora-
versenyét hallhatja a közönség.
Meglepetésként pedig egy közös
orgona-zongora duóra is sor kerül,
amilyen még nem nagyon volt hall-
ható a városban.

Jegyek online is és a Kereszt-
ury VMK intézményegységeiben is
kaphatók.

A FALUMÚZEUMI ORGONA „VÁNDORLÁSAI”
KONCERT A BAROKK HANGSZER FELÚJÍTÁSÁRA

Mátyás István

Horváth Imre és Varju András

IZGALMAS VONALJÁTÉKOK, MAGÁNYOS FIGURÁK
NÉMETH MIKLÓS JUBILEUMI KIÁLLÍTÁSA

Jubileumi kiállítása nyílt Németh Miklós grafikusmûvésznek az
Apáczai Mûvelõdési Központ galériájában. Az apropót az adta,
hogy az alkotó idén 55 éves. A születésnapot pedig mivel is ün-
nepelhette volna meg jobban, minthogy kiállításra invitálta bará-
tait, ismerõseit.

Dr. Kostyál László és Németh Miklós

www.zalamedia.hu
• FRISS HÍREK • INFORMÁCIÓK •  KÉPGALÉRIÁK
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A járványt és a karanténhelyze-
tet túl kell élni valahogy, például
visszaemlékezéssel és álmodo-
zással. Valami olyasmivel, hogy
„De jó lenne Toszkánában élni!” –
mesélte a szerzõ a kötetbemuta-
tón. Nem tagadja: nagyon félt a ví-

rustól, szerencsésnek tartja ma-
gát, hogy túlélte, és hogy itt lehet
az olvasók között. A „casa” olaszul
házat jelent, a „tuti”, meg a magyar
tutit. A könyv vezérmotívuma
mindebbõl jól kiolvasható: tizenhét
összetartó ember elindul Toszká-
nába házat keresni. Egy fikciós
családi történet ez, ahol a szerep-
lõket a szerzõ részben saját roko-
nairól mintázta, ám bõven van
benne fantázia is.

Mint azt Iványi Ildikó, a Lokál-
patrióta Klub elnöke megjegyezte:
a könyv egyik erõssége, hogy
kordukumentum, mert napra pon-
tosan közli a 2020-as év járvány-
adatait, és a pandémiával kapcso-
latos intézkedéseket. De kultúrtör-
téneti vonatkozása is van, mert
rengeteg mûvészeti, építészeti
utalás szerepel benne. A könyv
szerkezete pedig nem megszo-
kott: a fejezetek elején ugyanis

„szappanbuborékokban” fejezõdik
ki a remény. 

Farkas Mici elmondta, hogy
azért Toszkána felé vették a sze-
replõk az irányt, mert õ maga már
régóta Olaszország szerelmese;
rajong az ottani kultúráért. Ez nem
volt mindig így, mert régebben
csak az északibb városokat ismer-

te. Sok évnek kellett eltelnie ah-
hoz, hogy más szemmel tudjon
nézni az olasz városokra és életvi-
telre. Úgy érzi, hogy átlagos em-
berek történetét meséli el a könyv-
ben, akik a járvány miatt egy fur-
csa, szokatlan helyzetbe kerültek.
Ezeknek az átlagembereknek az
átlagélete, boldogsága és fájdal-
ma szerepel a sorok között, ám
sok különös esemény kuriózummá
is teheti ezt az egyszerûnek tûnõ
életet.

A kötetbemutatón részt vett a
szerzõ családjának közeli barátja,
dr. Nemesi Krisztina, a Szent
László Kórház fõorvosa, aki a vi-
lágjárványokról és magáról a koro-
navírusról is szólt néhány szót az
est folyamán.

A Covid-19//Tuti casa könyvrõl
Farkas Mici azt vallja, hogy a félel-
mek ellen, valóság és álomcélok
határán íródott; mégpedig hittel.

FÉLELMEK ELLEN, TOSZKÁN ÁLMOKKAL
MEGJELENT FARKAS MICI LEGÚJABB KÖNYVE

A Lokálpatrióta Klub legutóbbi ülésén mutatták be Dériné Far-
kas Mária – vagy ahogy a legtöbben ismerik, Farkas Mici – leg-
újabb kötetét. A „Covid-19//Tuti casa” címû könyv egy családi ih-
letésû, fikciós történet, mely a pandémia alatt íródott.

Meghívó
A SZÍNHÁZBARÁTI KÖR VENDÉGEI

MÁJUS 25-ÉN, 13.30 ÓRAKOR

BESENCZI ÁRPÁD,
A HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZ

IGAZGATÓJA ÉS

URHÁZY GÁBOR LÁSZLÓ

SZÍNMÛVÉSZ LESZNEK.
HELYSZÍN:

A SZÍNHÁZ BÜFÉJE.

SZERETETTEL VÁRNAK MINDEN

ÉRDEKLÕDÕT ÉS ÚJ TAGOKAT IS,
AKIKET ÉRDEKEL A TEÁTRUM

MUNKÁJA ÉS SORSA.
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FELHÍVÁS
A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ ÉS RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN

RÉSZESÜLÕ, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ

GYERMEKEK RÉSZÉRE

A 2021/2022. TANÉV NYÁRI TANÍTÁSI SZÜNETÉNEK IDÕTARTAMÁRA VONATKOZÓ SZÜNIDEI

GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasznál-
ható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) korm.rendelet alapján szünidei gyermekétkeztetés
keretében ingyenes ebédet biztosít a szülõ, törvényes képviselõ kérelmére

bölcsõdés, azaz öt hónapos kortól a 18. életév betöltéséig a hátrányos helyzetû és rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ, halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek

részére az alábbiak szerint:

A SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETÕSÉGE:
A szünidei étkezést igényelhetik a hátrányos helyzetû és a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülõ, halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek. 

A SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK IDÕTARTAMA:
2022. június 20. és 2022. augusztus 19. (45 munkanap az iskolai nyári szünet ideje alatt)

A SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK HELYSZÍNE:
Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium 
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi Ferenc utca 49–53. (Az iskola étkezõje)

A SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA:
„Nyilatkozat a Gyvt.21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésû
nyomtatvány kitöltése, aláírva az ellátást igénylõ szülõ, más törvényes képviselõ részérõl.

A NYILATKOZATOK SZEMÉLYES LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE, CÍME:
lehetõség szerint 2022. május 27. (péntek)
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.

A SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJA:
Azon gyermek számára, akik nem igénylik a nyári napközis tábori ellátást, azoknak a fent megjelölt

idõszak (2022. június 20–2022. augusztus 19.) kérelmezett munkanapjain van lehetõségük a déli meleg
fõétkezés helyben történõ elfogyasztására 11–12 óra között. (Ha az étel helyben történõ elfogyasztását
a gyermek elõre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított ételt
a szülõ elviheti!)

Mivel az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés biztosítása közpénzbõl történik, határozottan
kérjük, hogy ha nem kívánja a megjelölt idõpontok bármelyikében az étkezést igénybe venni, úgy
azt feltétlenül mondja le az ingyenesen hívható zöldszámon (06-80-210-411, vagy a
kozetkeztetes@zegesz.hu  elérhetõségen az étkezést megelõzõ nap 08.30-ig, hogy ezzel elkerül-
hessük a közpénzek pazarlását! 

NYÁRI NAPKÖZIS ELLÁTÁSBAN TÖRTÉNÕ RÉSZVÉTEL:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ hátrányos helyzetû és halmozottan

hátrányos helyzetû, általános iskolás korú gyermekek részére is lehetõség van a nyári napközis tábori
ellátás igénybevételére, melynek kedvezményes térítési díja: 250 Ft/gyermek/nap. (A nyári napközis
tábori ellátás igénybevételére vonatkozó jelentkezési lapot a „Nyilatkozat a Gyvt.21/C. §-a szerinti
szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésû nyomtatvánnyal együtt kérjük a fent megjelölt
határidõig a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ részére eljuttatni.)

Az étkezési térítési díj befizetése elõre, az aktuális hét elõtti szerdai napon 7.30–17.00 óráig történik
az Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ földszintjén kijelölt pénzkezelõ helyén. (8900 Zala-
egerszeg, Apáczai Csere János tér 5.) Befizetés hiányában a hétfõi étkeztetést nem tudjuk
biztosítani.

Más esetben az étkezési térítési díjat mindig két munkanappal elõbb kell befizetni a ZeGesz étkezési
csoportjánál Zalaegerszeg, Kis u. 8. sz. alatt, szerda kivételével hétfõtõl péntekig 7.00–8.30 óráig.
(Megközelíthetõ: Zala Plaza felõli oldal, Kis Utcai Bölcsõde gazdasági bejárata elõtti épület).

Tájékoztatom, hogy bölcsõdés- és óvodáskorú gyermek részére a szünidei gyermekétkeztetés a
bölcsõdei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárvatartásának idõtartama alatti munkanapokon
vehetõ igénybe. (A bölcsõde és az óvoda nyári zárvatartásáról az intézményekben kérhet
felvilágosítást!)

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke(i) részére a szünidei
gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni és gyermeke(i) hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete
még nem került megállapításra, úgy ez irányú kérelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfogadási
idõben terjesztheti elõ (kedd, péntek: 8.00–12.00 óra, szerda, csütörtök: 13.00–16.30 óra).

Diétás étrend – az intézményi gyermekétkeztetéshez hasonlóan – szakorvosi igazolással
alátámasztva igényelhetõ!

A szálláshelyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as
számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2022. MÁJUS 26. (CSÜTÖRTÖK)

Bõvebb felvilágosítás: www.zalaegerszeg.hu

KIADÓ ÜZLETHELYISÉG
A Vásárcsarnok emeletén 41 m2-es üzlethelyiség

2022. április 1-tõl KIADÓ!
Érdeklõdni: +36-20/940-9010.

KIVÁLÓ A GÉBÁRTI-TÓ
VÍZMINÕSÉGE

A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, vala-
mint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl szóló 78/2008.
(IV. 3.) korm.rendelet 11. § (4) bekezdése értelmében tájékoz-
tatjuk a lakosságot, hogy Zalaegerszeg közigazgatási terüle-
tén kijelölt természetes fürdõhely a Gébárti tófürdõ.

A víz minõsége az idei szezon vízvizsgálata alapján:

KIVÁLÓ. 
A fürdési idény: 2022. június 1. napjától

2022. augusztus 31. napjáig tart.

„A fürdõvíz minõségérõl, a fürdõ adatairól, valamint a fürdõvizekkel kapcsolato-

san bõvebb információk a www.antsz.hu oldalon találhatók.

Tájékoztatásul közöljük, hogy  a fürdõkkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslatai-

kat megtehetik a Zala Megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézetnél

telefonon (92/549-195), e-mailen (titkarsag.zalaegerszeg@nydr.antsz.hu), vala-

mint személyesen is (Zalaegerszeg, Göcseji út 24.). 

Ugyanitt felvilágosítás kérhetõ a fürdõvíz minõségérõl és egészségre gyakorolt

hatásáról.”

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNÕ LAKÁSBÉRBEADÁS
ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

A lakásokkal kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2022. MÁJUS 26. (CSÜTÖRTÖK)

Bõvebb felvilágosítás: www.zalaegerszeg.hu

MEGPÁLYÁZHATÓ LAKÁSOK

Cím
Alap-
terület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással kapcsolatos
külön szolgáltatások
számított költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen

Platán sor 38.

I/3. 32 1
1 szoba, elõtér, fõzõfülke,
fürdõszoba-WC

össz-
komfortos

811 25.952 14.400 40.352

I/9. 32 1
1 szoba, elõtér, fõzõfülke,
fürdõszoba-WC

össz-
komfortos

811 25.952 14.400  40.352

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

2021-ben érvényes
fajlagos lakbér (Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

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

össz-
komfortos 

237,5 9.025

A. I/17. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,
fürdõszoba-WC, erkély

össz-
komfortos 

237,5 8.075

B. I/14. 38 1 
elõtér, konyha, kamra,
fürdõszoba-WC, erkély

össz-
komfortos 

237,5 9.025 

B. II/22. 38 1 
elõtér, konyha, kamra,
fürdõszoba-WC, erkély

össz-
komfortos 

237,5 9.025 

B. III/26. 31 1 
elõtér, konyha, kamra,

fürdõszoba-WC
össz-

komfortos 
237,5 7.363 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

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

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE



Az alulról építkezés stratégiáját
választották még a kezdet kezde-
tén az Egerszegi Titánok, akik má-
ra közel 130 fiatallal foglalkoznak
több korosztályban.

– A jeges szezon augusztus
közepétõl április közepéig tart –
kezdte beszélgetésünket Csata
Csaba, az egykori kiváló, magyar
bajnoki címmel is rendelkezõ jég-
korongozó, aki évek óta vezetõ-
edzõként dolgozik Zalaegersze-
gen.

– Jó ötlet volt elindítani az Ovi-
kori programunkat, mely az óvo-
dás korosztályt célozza meg. A
foglalkozásokon megtanulnak a
gyerekek biztonságosan korcso-

lyázni, akik a közönségkorcsolyá-
zás alkalmával már a szüleikkel
jönnek vissza a Jégarénába. A
programnak hála, egyre többen
próbálkoznak meg a jégkorong-
gal. Ami pozitív változás, hogy
sok lány is elkezdi a sportágat, és
az U–8-as csapatunkban bonto-

gatják szárnyaikat – folytatta Csa-
ta Csaba. 

A legkisebbeknél maradva a Ti-
tánok vezetõedzõje elmondta, hogy
olyan sokan vannak az U–8-as és
U–10-es korosztályban, hogy ket-
tõ-kettõ csapatot indítottak, akikkel
közel 30 tornán vettek részt össze-
sen. A kicsiknél minden edzõ a jé-
gen van, Gombos Bencével kiegé-
szülve, közösen irányítják a mun-
kát. 

– Az U–12-es korosztállyal
Koós Tibor edzõ foglalkozik. Minõ-
ségi munkát tudnak végezni a fia-
talokkal, akik a szezonban csak
kétszer hagyták el vesztesen a je-
get. Itt még nem számolják az

eredményt, de mindenki tudja,
mennyi lett a végeredmény, hiszen
az egyik csapat örül, a másik pe-
dig szomorkodik a meccs végén –
folytatta. 

Volt a fiatalok között három-
négy játékos, akik már az U–14-es
korosztályba is feljátszanak, és ott

is megállják a helyüket. Ezzel a
csapattal Somorácz György foglal-
kozik. 

– Talán ezt a korosztályt viselte
meg a legjobban a koronavírus-
járvány, sok volt a beteg, a hiány-
zó, így gyakran kis létszámmal
tudtak egy-egy összecsapáson ki-
állni. Ennek ellenére büszkék le-
hetünk rájuk, hiszen voltak nagyon

szép gyõzelmeik a szezonban –
mondta Csata Csaba. 

A sorban az U–16-osok követ-
keznek, akikkel szemben nem tá-
masztottak nagy elvárást a veze-
tõk. A fiatalok hektikusan játszot-
tak, de összességében jól szere-
peltek. Többen a legmagasabb

utánpótlás-korosztály-
ban, az U–18-ban is bi-
zonyítottak, akiket Si-
mon Alfonz trenírozott. A
vezetõedzõ szerint itt
már a tanulás és egyéb
dolgok is közrejátszanak
az edzés- és mérkõzés-
látogatásban. Õket na-
gyon nehéz Zalaeger-
szegen tartani, pedig a
felnõttcsapat magját al-
kothatják.

A felnõttek idén is az
OB III-as bajnokságban
indultak azzal a nem tit-
kolt szándékkal, hogy
érmes helyezésért küz-
denek, amit végül el is
értek. 

– Úgy voltunk vele,
hogy szerettünk volna
döntõt játszani. Jól erõsí-
tettünk a szezon elején,
de menet közben voltak
olyan meccsek, amiket

elszúrtunk, így végül a négybe is
éppen csak becsusszantunk. Az
elõdöntõben jobb volt az ellenfél,
de a bronzcsatában megmutatták
a fiúk, hogy mire képesek. 

Természetesen a jövõrõl is kér-
deztük Csata Csabát, aki továbbra
is a toborzásra fektetne nagy
hangsúlyt, ami a klub stabilitását
jelentené a jövõben.

7Sport

– Nagyon fiatal csapattal lép-
tünk pályára az idény során. Ha a
bajnokság elején azt mondják, ér-
mesek leszünk, szó nélkül aláírjuk
– vélekedett Airizer Emese. –
Akadtak hullámvölgyek, ami a csa-
pat rutintalanságából adódott. A
megszerzett bronzéremmel elége-
dett vagyok.  

– A csapaton belül nyújtott
egyéni teljesítményével mennyi-
re elégedett?

– Igyekszem mindig a maximu-
mot kihozni magamból. Az idei
szezon során jó átlagot hoztam.
Örülök, hogy teljesítményemmel
hozzájárulhattam a csapat sikerei-
hez. 

– Régebben tagja volt a ma-
gyar válogatottnak, manapság
nem szerepel a címeres mez-
ben.

– Elsõsorban családi okai van-
nak a világbajnokságok már nagy
fizikai megterhelést  jelentenek
számomra. Teljesen még nem
mondtam le róla, ha ismét olyan
állapotban leszek és meghívnak,
vállalnám a szereplést. A jövõ év-
ben csapat-vb-t rendeznek, azon
jó lenne szerepelni.

– Milyen lehet a jövõ évi ZTE
ZÁÉV?

– Nemrég fejezõdött be a baj-
nokság, errõl nyilatkozni még korai
lenne. Természetesen jó lenne
erõsíteni, ami a vezetés feladata,
de nem könnyû. Fiatal csapatunk
szerzett egy kis rutint, bizakodom,
hogy együtt maradunk, akkor szép
eredményeket érhetünk el.

– Zárásként mi a véleménye
arról, hogy a sportágat egyre
kevesebb fiatal választja?

– A sportág menedzselése is
lehetne jobb. A szövetség részérõl
kellene hatékonyabb munkát kifej-
teni. Az iskolákba bejárni, ott meg-
nyerni a gyerekeket a teke szá-
mára.

ELÉGEDETT A BRONZÉREMMEL
A ZTE ZÁÉV LEGJOBBJA

A ZTE ZÁÉV szuperligás tekecsapatában évek óta meghatáro-
zó játékosnak számít Airizer Emese. A 2021–2022-es idényben
sem volt másképp. 

A ZTE Súlyemelõ Klub szerve-
zésében került megrendezésre a
52. Göcsej Kupa kiemelt egyéni
súlyemelõverseny a Zalakerámia
Sport- és Rendezvénycsarnok-
ban. Kilenc klubból érkeztek ver-
senyzõk, az utánpótlás váloga-
tott több tagja is dobogóra lé-
pett. Négyszer próbálták a fenn-
álló országos csúcsot megjavíta-
ni, sajnos eredménytelenül. Az
egerszegi emelõk két aranyérmet
szereztek a versenyen.

Az immár több mint fél évszáza-
dos nagy hagyományokkal rendel-
kezõ Göcsej Kupát dr. Muhoray Ár-
pád, az MSSZ Masters Bizottságá-

nak elnöke, a ZTE igazolt korelnök
masters versenyzõje nyitotta meg.

A ZTE versenyzõinek eredmé-
nyei. Ifjúsági. 81 kg: 1. Varga Mar-
tin Csongor 232 (105+127) kg.  Ju-
nior. 67 kg: 1. Rácz Gergõ 187
(82+105) kg. 

A egyéni versenyen a súlycso-
portok 1–3. helyezett versenyzõi
érem és oklevél díjazásban része-
sültek. A Göcsej Kupa legjobb há-
rom férfi sportolója: Stavarsz Ádám
(Tatabányai SC), Papp Géza (Hala-
dás VSE), Bunász Gábor (REAC
SISE). Legjobb nõi sportolói: Vencel
Andrea (Körmend Imp. SE), Molnár
Kinga (Haladás VSE), Trasszer Vi-
vien (Pécs SE). A versenyzõket a
ROBI-pontszámítás alapján díjazták.

A kiemelt verseny megrendezé-
sét anyagilag Zalaegerszeg Város
Önkormányzata és a Magyar Súly-
emelõ Szövetség támogatta.

Nyári Attila 80 m gátfutásban
ért el elsõ helyezést, és született
több biztató eredmény a nyári ver-
senyek elõtt. Felkészítõ edzõk:
Bognár Szabolcs, Csiszár Attila,
Góczánné Tóth Zsuzsanna,
Góczán István, Kámán Ferenc,
Szabó Gábor.

U–14. Súlylökés: 1. Nagy Ro-
land 11,14 m. Diszkoszvetés: 1.
Nagy Roland 42,09 m. 80 m gát:
1. Nyári Attila 12,77 mp. 300 m: 4.
Kámán Boglárka Kata 46,46 mp.
80 m: 4. Nyári Attila 10,95 mp.

Távolugrás: 4. Bella Mátyás
4,69,  6. Nagy Dávid 4,47 m.

Ötösugrás: 4. Bella Mátyás 11,28
m.

U–16. Súlylökés: 1. Kovács Lõ-
rinc 14,37 m. Diszkoszvetés: 1.
Kovács Lõrinc 52,67 m. 300 m
gát: 2. Hercsel Zsombor 44,11, 6.
Andrasek Vilmos 47,06 mp. Ma-
gasugrás: 4. Lákovics Márk 160,
7. Andrasek Vilmos 149 cm. 100
m: 5. Szabó László Roland 11,77,
6. Hercsel Zsombor 11,96 mp.
300 m: 5. Szabó László Roland
38,89 mp. 800 m: 5. Presinger
Mátyás 2:12,40 p. 1500 m: 8.
Preisinger Mátyás 4:42,35 p. 100
m gát: 5. Lákovics Márk 14,90 mp.

KÉT ZETÉS ARANY A GÖCSEJ KUPÁN

STABIL ALAPOK KELLENEK AZ ÉPÍTKEZÉSHEZ
EREDMÉNYES SZEZONT ZÁRTAK A TITÁNOK

Sikeres évet zárt az Egerszegi Titánok jégkorong-egyesülete,
hiszen egyre többen választják a sportágat, fiataljaik jól szerepel-
tek a korosztályos bajnokságokban és emellett az OB III-as fel-
nõttcsapatuk dobogós helyen végzett idén is. 

SIKERES SZEREPLÉS
A TERÜLETI BAJNOKSÁGON

Bognár Szabolcs dobóatlétái vitték a prímet az U–14 és U–16
korosztály elsõ területi atlétikai bajnokságán, a nyugati csoport-
ban. Kovács Lõrinc a serdülõk között, Nagy Roland az újonc kor-
osztályban hódította el az elsõ helyet súlylökésben és diszkoszve-
tésben. A Zalaszám-ZAC atlétái a többi szakágban is jeleskedtek.

Az U–18-as korosztály részére
világkupaversenyt rendeztek. Már
az elsõ napon nagyszerû sikert ért
el Oswald Dániel, a ZTK FMVas
korosztályos válogatott tekézõje.
Vegyes párosban a fõvárosi szí-
nekben versenyzõ Kis Horváth Lu-
cával az oldalán 1217 fát ütve
aranyérmet szereztek. Dániel 624
fás, remek teljesítménnyel járult
hozzá az aranyéremhez. A magyar
kettõs mindössze egy fával elõzte
meg a második helyen végzett
szlovén párost.  Oswald Dániel két
pontszerzõ helyezést is begyûjött a
tornán, kombinációban 1198 fás

teljesítménnyel a negyedik helyen
zárt. Egyéniben 538 fát dobva a 7.
helyet szerezte meg. A zalaiak te-
hetséges versenyzõjét a következõ
idényre klubja kölcsönadja Szent-
gotthárdra, hogy fejlõdése felgyor-
suljon.

Az U–23-as nõi csapatnak tagja
volt László Kata, a ZTE ZÁÉV játé-
kosa. A tekézõ 594 fát ütött a csa-
patverseny során, ezzel a harmadik
legjobb teljesítményt nyújtotta. A
magyar válogatott 3476 fával a
pontszerzõ 7. helyen zárt.

A több versenyszámra lapzár-
tánk után került sor.

OSWALD-ARANY A VILÁGKUPÁN
Észtországban, Elva városában rendezik a tekézõk világbaj-

nokságát a felnõtteknél és az U–23 korosztályban. 

Csata Csaba



A Deák Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtár József Attila Vá-
rosi Tagkönyvtára mellett mû-
ködõ JAVK Olvasóinkért
Könyvtári Alapítvány fõ célkitû-
zése a könyvtár rendezvényei-
nek támogatása az olvasóvá
nevelés érdekében, valamint a
hátrányos helyzetû könyvtár-
használók segítése a kulturális
hátrányok leküzdésében.

Támogatott rendezvényeink
2022-ben:
• Olvasó Manó könyvolvasó ver-
seny – bármikor bekapcsolódhat-
nak a 6–14 éves gyerekek, május-
ban tartunk minden évben értéke-
lést, íróvendéggel és díjazással

• Öröm kör (kisgyermekes csalá-
dok számára) – havonta játékos
fejlesztõ foglalkozások, mesés ját-
szóházak
• Mesemondó verseny (6–10
éves gyerekek számára) – évente,
változó tematikával
• Tematikus nap (8–10 éves gyer-
mekek és családjuk számára) –
versmondó verseny és barkács-
verseny

• KönyvtárNet tábor (10–14 éves
gyermekek számára) – nyár elején
számítógépes és mobil alkalmazá-
sok megismerése, ismeretbõvítés
• Közönségtalálkozó (felnõtt és
gyermek korosztály számára) –
íróvendég, elõadások, felolvasó-
estek

Minden évben átadjuk az Olva-
sóinkért díjat a kistelepülésen dol-
gozó könyvtárosok legjobbjainak:

legutóbb Budai Sándorné pacsai
könyvtáros részesült az elisme-
résben.

Kérjük, látogasson el tagkönyv-
tárunk honlapjára, ahol aktuális
rendezvényeinkrõl rendszeresen
tájékozódhat.

www.javk.hu

Alapítványunkról az Olvasóin-
kért Alapítvány menüpontban talál
további információkat.

Kérjük, lehetõségeihez mérten
támogassa munkánkat személye-
sen vagy adomány révén!

Szívesen fogadjuk 1%-os
felajánlásaikat is!

JAVK OLVASÓINKÉRT
KÖNYVTÁRI ALAPÍTVÁNY

A magyarok többsége (55%)
nem stresszel a repüléstõl, de a
válaszadók 45%-a kifejezetten ke-
res olyan megoldásokat, amellyel
oldhatja a repülés okozta stresszt
– derül ki a Kiwi.com reprezentatív
kutatásából. A válaszadók kb. ne-
gyede (26%) igyekszik szórakoz-
tatni magát, hogy elterelje a figyel-
mét, minden 10. ember pedig
megpróbál aludni. Közel 10% nyúl
alkoholhoz vagy gyógyszerhez a
szorongás leküzdésére:  6% pl.
megiszik egy pohár bort, 3% pedig
gyógyszert szed.

A nõk kissé jobban izgulnak a
repülés miatt
A nõk 47, míg a férfiak 43%-a

vallott úgy, hogy keres megoldáso-
kat a repülés okozta stressz leküz-
désére. Azok között, akik úgy ér-
zik, hogy tenniük kell valamit, a
legtöbben mindkét nembõl a figye-
lemelterelés, maguk szórakoztatá-
sa (pl. filmezés, olvasás, beszél-
getés stb.) mellett teszik le a vok-
sukat: a nõk 66, a férfiak 53%-a
vallott így. Vannak, akik egyszerû-

en át akarják aludni a repülést: a
nõk közül majdnem minden 5.
(19%), míg a férfiak közel negyede
(23%). Az alkohol és a gyógyszer
bevetése a férfiaknál gyakoribb,
mint a nõknél a repülés elleni izga-
lom leküzdésére: a nõk 9, a férfiak
17%-a iszik meg pl. egy pohár
bort, a gyógyszerszedés pedig a
nõk 6, a férfiak 7%-ára jellemzõ.

Ahogy idõsödünk, úgy okoz
egyre kevesebb stresszt a re-
pülés
A Z generáció az egyetlen,

amelynek többsége (56%) kifeje-
zetten keres megoldásokat a repü-
lés okozta stressz leküzdésére. A
kor elõrehaladtával egyre nyugod-
tabban viszonyulunk a repüléshez
– mutatják a Kiwi.com generációk-
ra nézve is reprezentatív kutatásá-
nak adatai. Az Y generáció 53, az
X generáció 60, míg a baby
boomerek 73%-a egyáltalán nem
izgul a repülés miatt. 

Van megoldás az aviofóbia,
azaz a repüléstõl való félelem
leküzdésére

Sokan vágyakoznak egy-egy úti
cél felkeresésére, de a repüléstõl
tartanak. Az aviofóbia, más néven
a repüléstõl való félelem gyakori
specifikus fóbia. Egyeseknél már a
repülés gondolata is félelmet, páni-
kot vált ki. A legtöbb embert legin-
kább az ijeszti meg, hogy nem tud-
ja kontrollálni a helyzetet, amikor a
repülõgép ajtajai becsukódnak, és
„nem tudok kiszabadulni a helyzet-
bõl” érzés tör rájuk. Az aviofóbia
másik oka az, hogyha az utazás
során szorongás, félelem vagy pá-
nik alakul ki, akkor nagyon keveset
tehetnek, hiszen a repülõgépet
órákig nem lehet elhagyni. 

„Ha tartunk a repüléstõl, vi-
gyünk magunkkal olyan tárgyakat,
amelyek megnyugtatnak minket,
ilyenek lehetnek például a szeret-
teinket ábrázoló fényképek vagy
egy kényelmes takaró is. Vannak
olyan alkalmazások, amelyek se-
gíthetnek ellazulni, megnyugodni
utazás közben, ezeket érdemes
elõre letölteni a telefonunkra. Aki
pedig amiatt izgul, hogy lekési a já-
ratát, annak azt javasolom, hogy
nyomtassa ki elõre a beszállókár-
tyáját, és érkezzen 2–3 órával ko-
rábban a repülõtérre” – tanácsolja
Mráz Kata, a Kiwi.com-mal együtt-
mûködõ CGP Europe klinika veze-
tõje az utazással kapcsolatos szo-
rongás csökkentésével kapcsolat-
ban.
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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. 2022. május 25. szerda, május 26. csütörtök, május 27. péntek. 

(Városrészenként eltérõen)

Részletek www.zkn.hu

ÜVEG: 2022. 08. 05.

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.

Ünnepélyes keretek között adta át dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott, a Zala Megyei Vé-
delmi Bizottság elnöke Molnár Csaba tûzoltó
alezredes, a Zala Megyei Védelmi Bizottság tit-
kára részére a „Zala Megye Védelméért” em-
lékplakettet 2022. május 20-án, a zalaegersze-
gi Megyeházán. 

A díjat – melyet 2020-ban alapított a Védelmi
Bizottság, és eddig összesen három személy ré-
szére került átadásra – azon természetes és jogi
személy vagy szervezet kaphatja, aki Zala megye
védelmi igazgatási feladatainak ellátásában a leg-
kiemelkedõbben helytáll.

Molnár Csaba tûzoltó alezredes több mint tíz
esztendeje dolgozik ebben a beosztásban, kezde-
tektõl fogva kiemelkedõ módon, példamutatóan
végezve munkáját. 

MOLNÁR CSABA TÛZOLTÓ ALEZREDES KAPTA 2022-BEN

A „ZALA MEGYE VÉDELMÉÉRT” EMLÉKPLAKETTET

SZERETÜNK UTAZNI, DE FÉLÜNK A REPÜLÉSTÕL?
ÍGY BIRKÓZUNK MEG A SZORONGÁSAINKKAL

Míg sokaknak kellemes izgalmat okoz a repülés és az elõtte va-
ló várakozás, addig másoknak megkeseríti az életét az aviofóbia,
azaz a repülésiszony. Honfitársaink 45%-a igyekszik valamilyen
módon leküzdeni a repülés okozta stresszt, pl. alvással, alkohol-
lal vagy gyógyszerrel – mutatják a kiwi.com reprezentatív kutatá-
sának adatai. A nõknél jellemzõbb a repülés okozta stressz, mint
a férfiaknál, és meglepõ módon pont a fiatal felnõttek izgulnak
leginkább egy-egy út elõtt.

TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN!
ISMERJE MEG ALAPÍTVÁNYUNK TEVÉKENYSÉGÉT!


