
Átadták a ZalaZONE Kutatási
és Technológiai Központ leg-
újabb beruházásait, ahol új épü-
letszárnyak, mûhely-, iroda-, la-
bor-, inkubációs és szállásépüle-
tek létesültek. Az ide betelepülõ
egyetemek, vállalatok és kutató-
központok kutatás-fejlesztési te-
vékenységeiket támogató eszkö-
zöket, berendezéseket is besze-
reztek, köztük a világ legmoder-
nebb jármûipari szimulátorát.

– AL –

Dr. Palkovics László technoló-
gia és ipari miniszter arról beszélt,
hogy a kormány az elmúlt tíz év-
ben mindent megtett azért, hogy a
gazdaság és az ipar azon szeg-
menseit erõsítse, amelyekre tá-
maszkodni lehet a válságból kive-
zetõ úton. Kiemelte, hogy Zala-
egerszegen az ipar, az akadémia,
az oktatás, valamint az állam és a
helyi vezetés összefogásával jött
létre a kutatási és technológiai köz-
pont, amelynek elsõ építménye a
Piramis volt. Azóta több épület lé-
tesült és telt meg tartalommal, ahol
ma már számos mérnök és hallga-
tó dolgozik világszínvonalú környe-
zetben. Az ipari szereplõk is jelen
vannak; a miniszter példaként em-
lítette a Rheinmetall hadiipari gyá-

rát, amely már 130 embert foglal-
koztat.

Vigh László, a térség országgyû-
lési képviselõje, miniszteri biztos azt
emelte ki, hogy a jármûipar a ma-
gyar gazdaság húzóereje és az lesz
a jövõben is. Ami a ZalaZONE kör-
nyezetében megépült, az azt mutat-
ja, hogy jó irányba haladunk. Az
idetelepülõ cégek és fejlesztéseik
ugyanis kissé függetleníteni tudják
Zalaegerszeg és Zala megye gaz-
daságát a válság negatív hatásaitól.

Balaicz Zoltán polgármester ar-
ról beszélt, hogy az elmúlt években
olyan gazdasági ökoszisztéma

épült ki az északi ipari parkban,
ahol együtt van az ipari termelés, a
kutatás-fejlesztés, az innováció, az
egyetemi és a szolgáltatói háttér.
Ennek köszönhetõen most Zala-
egerszeg gazdasága olyan hely-
zetben van, hogy ha nem is köny-
nyen, de másokhoz képest köny-
nyebben tudja átvészelni a követ-
kezõ idõszak nehézségeit.

Az ipari szolgáltatás, a kutatás-
fejlesztés és a gyakorlati oktatás
színtere a ZalaZONE Kutatási és
Technológiai Központ, mondta dr.
Háry András, a ZalaZONE Ipari
Park vezérigazgatója. Kiemelte,

nem egyetlen beruházást, hanem
egy egész rendszert mutatnak be,
amelyben a megépített épületek, a
betelepített eszközök, az itt dolgo-
zó kollégák, tudások és képessé-
gek együttese adja a komplett
szolgáltatási portfóliót. Ez a folya-
mat 2019-ben kezdõdött, amikor
átadták a Piramis központot, azóta
pedig haladt elõre. Elkészült a jár-
mûipari tesztpálya, felépült a
Rheinmetall harcjármûgyára,
mindeközben bõvült a ZalaZONE
Kutatási és Technológiai Központ.
Itt egyetemek, ipari vállalatok, kuta-
tóközpontok végzik saját kutatás-
fejlesztési tevékenységeiket, emel-
lett együttmûködnek egy olyan ösz-
szehangolt rendszerben, ami a jár-
mûipari tesztpályával együtt egye-
dülálló Európában. 

Az átadási ünnepségen a részt-
vevõk megtekintették a Bay Zoltán
Kutatóintézet konzorciumi vezeté-
sében zajló projektben beszerzett
jármûipari DIL-szimulátort, továbbá
a Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem, a gyõri Szé-
chenyi István Egyetem, valamint a
kisvállalatok új berendezéseit. 
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A helyi érték

A TARTALOMBÓL
A haza bölcse születésnapján

(2. oldal)
Modern és megújult környezet

(3. oldal)
Díjak a kimagasló munkáért

(4. oldal)
Átadták a Zala Prima díjakat

(5. oldal)

A nemzeti ünnepen avatták
fel Zalaegerszeg új múzeumi
szárnyat, a Mindszenty-
neumot. Mindszenty József bí-
boros, hercegprímás 1919-tõl
'44-ig apátplébánosként tény-
kedett a zalai megyeszékhe-
lyen. A most megnyílt múzeum
és zarándokközpont életének
és pályafutásának állít emlé-
ket.

Az intézmény ünnepélyes ava-
tásán Orbán Viktor miniszterelnök
mondott beszédet. Mint fogalma-
zott: Zala megye sok bölcset
adott a hazának, elég ha csak
Deák Ferencre gondolunk. De
Mindszenty József is ilyen sze-
mélyiség volt. A bíboros a nemzet
ügyét zászlajára tûzte, a magyar
állam pedig tartozik Mindszenty
emlékének. A mostani múzeum-
avatás is egyfajta tisztelgés.

A mai napon, október 23-án
elsõsorban az '56-os forradalom-
ra emlékezünk. A miniszterelnök
szerint október 23. nem egy vá-
ros, hanem egy egész nemzet
forradalma volt. Úgy látja, a bal-
oldalon nem értik, hogy Buda-
pest nem egyenlõ az országgal –
fogalmazott. Hozzátette: a zala-
ak sokat szenvedtek a kommu-
nisták uralma alatt, de kitartot-
tak, amíg lehetett. Az eger-
szegiek 1956-ban egy percet

sem késlekedtek az utcára vo-
nulni, és utolsóként tették le a
fegyvert decemberben

Az eseményen köszöntõt mon-
dott Balaicz Zoltán polgármester

és Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos, fel-
idézve Mindszenty (Pehm) József
alakját és városépítõ tetteit.

Az új intézményt Udvardy

György veszprémi érsek áldotta
meg.

(Az ünnepség részleteirõl la-
punk november 2. számában ol-
vashatnak.)

KUTATÁS-FEJLESZTÉS – ÖSSZEHANGOLTAN
ÁTADÁS A KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI KÖZPONTBAN

Vigh László, dr. Palkovics László, Balaicz Zoltán és
dr. Sifter Rózsa fõispán

BUDAPEST NEM EGYENLÕ AZ ORSZÁGGAL
ORBÁN VIKTOR ZALAEGERSZEGEN MONDOTT ÜNNEPI BESZÉDET



Mint elmondta, módosult az
Egerszeg-kártyára vonatkozó ren-
delet. A kártya igénylése szemé-
lyesen és online formában is lehet-
séges. A kártyát három év idõtar-
tamra állítják ki 4 ezer forint elle-
nében, a 65 év felettieknek 2 ezer
forintért. A kártya számos kedvez-
ményt biztosít, a szombati ingye-
nes parkolástól egészen a külön-
bözõ bérletek és jegyek olcsóbb
megváltásáig.

A gáz- és áramszolgáltatókkal
folytatott egyeztetések alapján a
zalaegerszegiek kétharmada átla-
gos, vagy átlag alatti fogyasztó,
igy õk továbbra is beleférnek a tá-
mogatott rezsiköltségekbe. A ma-
radék egyharmad lakó egyik része
magas jövedelmû, míg a másik ré-
szüket fontos támogatásban ré-
szesíteni, mivel nehéz helyzetben
élnek. Zalaegerszegen az 5 mil-
liárdos helyi iparûzésiadó-bevéte-
lünk alapján egy 100 milliós nagy-
ságrendû csomagot dolgoztunk ki.

Az 50+50 milliós keret elsõ ré-
szét, 50 millió forintot átcsoporto-
sítással biztosítunk a várható szo-
ciális helyzet kezelésére, majd a
második körben további 50 millió
forinttal emelkedik a keret, ami ké-
sõbb is emelhetõ, a tapasztalatok
alapján szélesíthetõ – fogalmazott
Balaicz Zoltán és hozzáétette: –

tûzifa-támogatás, szociális krízis-
alap támogatás, energiafogyasz-
táshoz nyújtott támogatás, a helyi
adományközpont támogatása és
ingyenes energetikai tanácsadás
segíti a rászorulókat.

A településfejlesztési döntések
sok helyszínt érintenek, például a
nagypáli patak rendezését, a déli
összekötõ út tervezett nyomvona-
lának szabályozását, a MOL-te-
lephely szabályozását, Andráshi-
dán a Gát utca melletti terület sza-
bályozását, és néhány szabályo-
zás módosításáról is döntöttek.

2022. november 1-tõl megszû-
nik az elektromos hajtású, illetve
hibrid, tehát zöld rendszámmal
rendelkezõ gépjármûvek ingyenes
parkolásának lehetõsége a város-
ban – folytatta a polgármester –,
emellett más városokhoz hason-
lóan nálunk is változnak a par-
kolóbérletek és jegyek árai, me-
lyek az elmúlt tíz évben nem vál-
toztak. 2023. január elsejétõl a dí-
jak 20–30 százalékkal emelked-
nek. Ugyancsak módosulnak a te-
metkezéssel kapcsolatos díjtéte-
lek is, az emelkedés 10–20 száza-
lék közötti.

Az európai energiaválság és az
áram, valamint a gáz árának
drasztikus növekedése miatt
2023-ban 3,6 milliárd forinttal

emelkedik a Zalavíz Zrt. energia-
költsége. Balaicz Zoltán jelezte,
hogy a város az önkormányzati tu-
lajdonú víziközmû vagyon az ál-
lam által 2022. december 31-ig
biztosított integrációs lehetõségé-
vel nem él, vagyis nem kíván rész-
vényt eladni az államnak. 

(A közgyûlési döntések további
részleteirõl, valamint a város az
energiaválság miatt tett intézkedé-
seirõl a ZalaEgerszeG november
2-án megjelenõ számában olvas-
hatnak.)

„Zalának büszkeség oly férfi,
milyen ritkán születik” – írta
Vörösmarty Mihály költõ leg-
jobb barátjáról, Deák Ferencrõl.

Születésének 219. évfordulója
alkalmából Zalaegerszegen, a róla
elnevezett téren ünnepséggel és
koszorúzással egybekötött meg-
emlékezést tartottak, ahol Kiss
Gábor könyvtárigazgató méltatta a
reformkori politikus munkásságát.
Zalaegerszegi szobra volt az elsõ
az országban, halála után három
évvel, 1879-ben készült el közada-
kozásból.

A megemlékezés a törvényszé-
ken folytatódott, ahol Béres János

szobrászmûvész alkotását, az ifjú
Deák Ferencet ábrázoló mellszob-
rot avatták fel. Ünnepi beszédé-
ben dr. Sorok Norbert, a zalaeger-
szegi törvényszék elnöke felidézte
Deák életútját, munkásságát, szólt
a 19. század jelentõs politikusá-
nak személyiségérõl, karizmájáról.
Idézett Vörösmarty Ilona (a költõ
lánya) Emlékeim címû könyvébõl,
melyben a szerzõ nem csak Deák
politikusi, hanem magánéletérõl is
írt. 

18 évesen már végzett jogász
volt, 30 évesen pedig már ország-
gyûlési követ. 1843/44-ben a libe-
rális ellenzék követe, a köztehervi-
selés szószólója. A Batthyány-kor-
mány igazságügy-minisztere,
1875–1876 között a Szabadelvû
Párt tagja. A 19. század egyik leg-
tehetségesebb magyar politikusa,
aki megteremtette Magyarország
átalakulásának és fejlõdésének
törvényi kereteit.

Milyen volt Deák, mint ember?
Dr. Sorok Norbert sorolta a legfon-
tosabbakat. Megfontolt, kiváló
szónok, játékos, gyermekszeretõ,
noha soha nem nõsült meg és
gyermekei sem születtek. Szenve-
délyektõl mentes volt, soha nem

ivott bort és soha nem kártyázott.
Jókedélyû volt, de hangosan soha
nem nevetett. Fegyelmezett em-
berként ismerte mindenki.

Személyisége nem hasonlított
vezérre, sem diplomatára, sem
íróra. Fûtötte a haza szeretete; sa-
ját felemelkedése és hatalmának

kiterjesztése helyett úgy élt, hogy
tisztán szellemének súlyával, vala-
mint erkölcsi felelõssége által, egy
hosszú életen át vezére volt egy
nagy pártnak és bölcse egy nem-
zetnek.

Országgyûlési beszédében Po-
zsonyban 1833-ban a következõ-
ket mondta: „sok kincsekkel áldot-
ta meg a természet hazánkat, de
az irigy sors megtagadta tõlünk a
legszebb áldását, a közértelmet és
egyetértést – talán azért, hogy a
magyar soha virágzó nagyságra
ne emelkedhessen, soha igazán
szabad és független ne lehessen”.

Az ifjú Deák mellszobrának lét-
rejöttében komoly szerepet vállalt
a Zalai Bírósági Dolgozókért Ala-
pítvány, melynek elnöke, dr.
Herwerth Szonja is köszöntötte a
megjelenteket, és a hagyomány-
tisztelet fontosságáról szólt. 

Az ünnepségeken részt vett
Balaicz Zoltán polgármester is, aki
koszorút helyezett el Deák szobrá-
nál.
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Koszorúzás a Deák téren.

Balaicz Zoltán, Béres János és dr. Sorok Norbert

Fotók: Katona Tibor

2018-ban „Horhosok útja” né-
ven kijelölt turistaút-hálózatot hoz-
tunk létre a csácsi városrész felet-
ti hegyen, majd 2020 óta a
Bozsoki-hegy, a Karácsony-hegy,
az Öreghegy, a Fehér-hegy és az
Avas-hegy gyönyörûséges vidékét
fedezhetjük fel, amennyiben bejár-
juk a csácsi túraútvonalak bárme-
lyikét. 2022 õszére megszépült a
Hideg-kút és környezete, ezzel az
útvonal utolsó eleme is elkészült –
fogalmazott Balaicz Zoltán. 

Elhangzott: a túraútvonalakat
összeállító szakemberek mindkét
területen igyekeztek úgy kialakíta-
ni a három eltérõ hosszúságú utat,
hogy a gyerekes családoktól  a tel-
jesítménytúrázókig mindenki meg-
találja a számára megfelelõ hosz-
szúságú túrát, amely gyalogosan,
kerékpárral, akár még futva is tel-
jesíthetõk. 

A Bozsok–Botfa szakaszt ösz-
szekötõ Páfrányok útjának nyo-
mán fedezték fel a botfai város-
részhez közel a forrást, melynek
nem volt felépítménye, de térké-
pen már eredetileg is Hidegkúti-
forrásként jelölték. Kiderült, hogy
Botfa lakói a II. világháború után
nem csak vizet hordtak innen, ha-
nem egyfajta kegyhelyként is tisz-
telték e helyet. Megfogalmazódott
a forrás kiépítésének igénye.

Gecse Péter, a térség önkor-
mányzati képviselõje vezényleté-
vel a botfai lakosok  összefogásá-
val hatalmas mennyiségû illegális
hulladéktól szabadították meg a
területet, hogy a kivitelezés meg-
történhessen. A cél, olyan hely ki-
alakítása volt – a csácsi Mária-for-
ráshoz hasonlóan –, amely majd a
következõ generációk örömére is
szolgál. 

A TERMÉSZET KEDVELÕINEK
PÁFRÁNYOK ÚTJA – HIDEGKÚTI FORRÁS

Zalaegerszegen kiemelt figyelmet fordítanak a Göcsej és a za-
lai dombok kínálta lenyûgözõ  természeti kincsek kiaknázására,
izgalmas túravonalak, látványos pihenõhelyek kialakítására. A
közelmúltban a csácsi városrész feletti hegyre a „Horhosok útjá-
ra” látogatott Balaicz Zoltán polgármester, Gecse Péter alpolgár-
mester és a városrész önkormányzati képviselõje, Herkliné
Ebedli Gyöngyi.

Fotó: Katona Tibor

NYITVA LESZ
Más városok takarékossági

intézkedéseit megismerve
(amelyek a közösségi rendez-
vények elhagyását is tartalmaz-
zák) sokan kérdezték mostaná-
ban, hogy jövõre lesz-e a Kvár-
télyházban nyári szabadtéri
színházi évad.

A programsorozatot szervezõ
Kvártélyház Kft. igazgatójával,
Tompa Gáborral, valamint a Kultu-
rális és Innovációs Minisztérium-
mal, illetve annak Kulturális Állam-
titkárságával többször is egyeztet-
tünk az elmúlt napokban.

Ennek eredményeként öröm-
mel tudok beszámolni arról, hogy
a Kvártélyház udvarán szervezett
nyári szabadtéri színházi progra-
mokat, elõadásokat 2023-ban is
meg tudjuk tartani, hiszen bár
azok költsége 37 millió forint, de
sikerült 25 millió forint állami támo-
gatást szerezni a 2023-as évadra,
így az önkormányzatnak mindösz-
sze 12 millió forintot kell biztosíta-
ni, amit meg fogunk oldani a jövõ
évi költségvetésben – írta Face-
book-bejegyzésében Balaicz Zol-
tán polgármester.

TÁMOGATÁSOK, EMELKEDÕ DÍJTÉTELEK
ZEGINFÓ – BALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTERREL

A városi közgyûlést követõ sajtótájékoztatón a polgármester a
legfontosabb döntésekrõl, azok hátterérõl tájékoztatta a sajtó
képviselõit. 

www.zalamedia.hu
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Felújították a Zala-Müllex Kft.
és a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft. közös irodaházát.
A bruttó 219,5 millió forintos be-
ruházás során szigetelték az
épületet, új külsõ és belsõ nyí-
lászárókat építettek be, korszerû-
sítették a víz-, a szennyvíz- és a
villamos hálózatot, valamint fel-
újították az irodákat és öltözõket.

– AL –

Mindkét gazdasági társaság a
zalaegerszegi polgárok komfortér-
zetét szolgáló feladatokat lát el,
mely tekintetben az is fontos, hogy
a város milyen munkakörülménye-
ket tud biztosítani ehhez, mondta
Balaicz Zoltán polgármester az át-
adás alkalmával. Mint fogalmazott,
ezért határozták el, hogy a Modern
Városok Program keretében igye-
keznek az önkormányzati cégek
épületeit, telephelyeit felújítani,
mely sorba illeszkedik a Zala-
Müllex és a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft. közös irodaháza is.
Az 1950-es évekbeli elavult épület
rekonstrukciójával olyan modern
körülményeket teremtettek, amely
méltó a két gazdasági társaság a
város közössége érdekében vég-

zett minõségi tevékenységéhez,
húzta alá a polgármester.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos arról be-
szélt, hogy legnagyobb gond a
mûanyag hulladékok elhelyezése,
ezért a kormány a legártalma-
sabbnak számító mûanyag termé-
kek kivezetését tervezi, illetve
olyan csomagolóanyagok gyártá-
sát ösztönzi, amelyek újrahaszno-
síthatók vagy a természetbe kihe-
lyezve lebomlanak. A két cég a
szelektív hulladékok gyûjtésével
és hasznosításával elöl jár ebben
a programban. 

A Zala-Müllex Kft. feladataiban
és projektjeiben a legmagasabb
színvonalra törekszik a fenntartha-
tóság, az energiahatékonyság és a
környezetvédelem szempontjait
szem elõtt tartva, emelte ki Bauer
Arnold ügyvezetõ igazgató. Mint
mondta, az irodaház felújítása
rendkívüli módon illeszkedik ebbe a

filozófiába. Felidézte, hogy az épü-
letben a fõkertész és családja élt,
és itt egy virágkertészet mûködött.
Az akkori tanács az 1970-es évek-
ben hozta létre a kommunális szol-
gáltató vállalatot a telephelyen,
amely azóta is helyt ad a városüze-

meltetõ cégeknek. Az irodaház re-
konstrukciója során figyelembe vet-
ték mindazon megoldásokat, ame-

lyek az épület energiahatékonysá-
gát növelik, hiszen ez ma hatvá-
nyozottan fontos. Egy eredményes
cégcsoport mûködéséhez megfele-
lõ munkakörnyezet is szükséges,
ezért öröm, hogy esztétikailag is
megújult az épület a Kovács Károly

Városépítõ Programból finanszíro-
zott beruházásban, hangsúlyozta
az ügyvezetõ igazgató.  

3Aktuális

Elhangzott: rekordszámú, 104
fõzõcsapat vett részt az idei Vad-
pörkölt- és Borfesztiválon. A város
az idén elnyerte a 46. Országos
halfõzõ verseny megrendezésé-
nek a jogát is, így két fõzõprogram
zajlott a Kazinczy és a Széchenyi
téren. A jó hangulatú rendezvé-
nyen mintegy 700 csapattag szor-
goskodott, a kóstolók száma pedig
több ezer volt. Az 500 forintos
ebédjegyekbõl 2 millió 556 ezer fo-
rint gyûlt össze, a támogató cégek
2 millió 230 ezer forintot ajánlottak
fel. Így a Zalaegerszegi Egészség-
ügyi Alapellátási Intézmény 4 mil-

lió 785 ezer forintot kapott. Az in-
tézményvezetõ, Ladányi Ibolya ar-
ról tájékoztatta a sajtó képviselõit,
hogy a támogatást informatikai
eszközök vásárlására használják
fel.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos köszönetét
fejezte ki a városnak a nagy sikert
aratott rendezvényért, Tompa Gá-
bor, a rendezvényt koordináló
Kvártélyház Kft., ügyvezetõje pe-
dig jelezte, hogy a több ezer adag
étel szinte percek alatt elfogyott.
Minden résztvevõnek (fõzõcsapat-
nak) megköszönte a részvételt.

Zalaegerszegre jellemzõ a segítség, az összefogás, a jótékony-
kodás, ezért igyekszünk a városi, városrészi eseményeknek is jó-
tékonysági célt találni – mondta Balaicz Zoltán polgármester
azon a sajtótájékoztatón, ahol a vad- és halfõzésen összegyûlt
adományt adták át.

Fotó: Seres Péter

MODERN ÉS MEGÚJULT KÖRNYEZET
KORSZERÛSÍTETTÉK KÉT KÖZSZOLGÁLTATÓ CÉG IRODAHÁZÁT

Horváth Márton, a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetõje,
Vigh László, Bauer Arnold és Balaicz Zoltán

Az illegális, különbözõ ízesíté-
sû elektronikus cigaretták komoly
veszélyt jelentenek a fiatalkorúak-
ra, mivel könnyen függõséget, sõt
akár nikotinmérgezést is okozhat-
nak. A NAV fokozott figyelmet for-
dít az árusítók kiszûrésére. Az el-
múlt hónapok folyamatos ellenõr-
zései hatására jelentõsen csök-
kent azok száma, akik vállalják a
kockázatot és ízesített elektroni-

kus dohánytermékeket árulnak.  A
kockázat jelentõs, hiszen adózási
és jövedéki szabályok megsértése
miatt a NAV és a Szabályozott Te-
vékenységek Felügyeleti Hatósá-
ga is komoly bírságot szabhat ki. 

Az árusítás tehát adózási és
egészségügyi szempontból is koc-
kázatos. E tevékenység figyelése,
a vizsgálatok folytatása folya-
matos.

A NAV munkatársai folyamatosan figyelik az internetes keres-
kedelmi csatornákat. A tanévkezdéssel újra megjelentek az Elf
Bart kínáló eladók a közösségi oldalakon.

FÜGGÕSÉGET OKOZ

Díszokleveles pedagóguso-
kat köszöntöttek a Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem-
ben az Idõsek hónapja prog-
ramsorozat keretében. Egyben
a Pedagógus Szolgálati Emlék-
éremmel nyugállományba vo-
nult óvodapedagógusok kitün-
tetéseit is átadták.

Huszonnégyen  vehették át a
díszoklevelet abból az alkalomból,
hogy 50, 60, 65 és 70 éve szerez-
ték meg pedagógusi diplomájukat.
Balaicz Zoltán polgármester, a Vá-
rosi Idõsügyi Tanács elnöke és
Vigh László országgyûlési képvi-
selõ , miniszteri biztos adták át a
kitüntetéseket. 

Az, hogy az iskola és benne a
tanár milyen volt, csak évekkel az
iskola elvégzése után kezd kide-
rülni. A tanár sokszor nem is tudja,
mikor hat igazán a növendékre.
Egy gesztussal, egy szóval, egy

odavetett tréfás félmondat-
tal, de ez a hatás egész élet-
re is szólhat. Németh László
gondolatait Balaicz Zoltán
polgármester idézte fel, aki
köszöntõjében a pedagógu-
si pálya szépségeit, az ah-
hoz szükséges emberi és
szakmai alázatot hangsú-
lyozta.

– Általános iskolás és
középiskolás éveim alatt
nagy tekintélyû, és nagy ha-
tású pedagógusok tanítot-
tak, talán ennek köszönhetõ, hogy
késõbb magam is ezt a pályát vá-
lasztottam, amit soha nem bántam
meg – emlékezett vissza Balaicz
Zoltán. – Bár idõközben városve-
zetõvé váltam, megtanultam, hogy
a tanári pálya nem egyszerûen
egy munka, hanem egész életre
szóló hivatás. 

Minden pedagógust köszönet
illet, aki az egész életét annak

szentelte, hogy tanítson, neveljen.
Ezt Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos fogal-
mazta meg. Az ország fejlõdésé-
ben, az elért eredményeinkben ott
van a pedagógusok munkája is,
mondta.

Az ünnepségen 24 díszokleve-
let nyújtottak át. Az 50 éve diplo-
mázottak közül nyolcan vettek át
arany díszoklevelet: Csiszár Má-

ria, Sándorfi Györgyné, Tarjánné
dr. Szabó Zsuzsanna, Pintér Györ-
gyike Magdolna, Módiné Kovács
Mária, Móroczné Vass Dorottya,
Márton Tiborné, Tóth Tibor Imre.

A 65 évvel ezelõtt a pályára lé-
pett pedagógusok közül vas dísz-

oklevelet tizenhárman kap-
tak: Bognár Istvánné, Vin-
cze Józsefné, Sáfárné Ki-
rály Anna Klára, Kovács
Pálné, Benedek Béláné,
Cuba Béláné, Darabos Gé-
záné, Hegyi Lajosné, Jan-
zsó Éva Erzsébet, Keller-
mann Lászlóné, dr. Radnó-
ti Béláné, Varga Sándorné,
Salamon Sándor. 

A 70 éve megszerzett
diploma után járó rubin
díszoklevélben három pe-

dagógus részesült: Lakics Albert-
né, Pankasz Istvánné és Kerese
Lászlóné (képünkön).

Az ünnepségen köszöntöttek
három nyugállományba vonuló
óvodapedagógust is. Ez alkalom-
ból Szõkéné Szente Julia, Levolt-
né Simon Anikó, valamint Illésné
Szekeres Eleonóra belügyminisz-
tériumi elismerést, Pedagógus
Szolgálati Emlékérmet vehetett át.

EGÉSZ ÉLETRE SZÓLÓ HIVATÁS
DÍSZOKLEVELES PEDAGÓGUSOKAT KÖSZÖNTÖTTEK

JÓTÉKONYSÁGI ADOMÁNY

– AL –

Az 1997-ben létesített tagóvoda
udvara az elmúlt években ovi-foci-
pályával valamint új játszóeszköz-

zel gyarapodott, most pedig egy tér-
köves terasszal, ami a közös gon-
dolkodás és az egymásra figyelés
eredménye, vélekedett Gecse Pé-
ter alpolgármester. Az itt élõk szá-
mára nagyon fontos intézmény az
óvoda, amit mutat az is, hogy évrõl
évre próbálják még szebbé és kom-
fortosabbá tenni, mondta Herkliné
Ebedli Gyöngyi. A csácsbozsoki vá-
rosrész önkormányzati képviselõje
hozzátette: az összefogás példája
az új közösségi tér is. Kiemelte to-
vábbá, hogy az óvoda és az iskola
fejlesztése tekintetében az új szü-
lõkre is tudnak támaszkodni. 

Pintér Henrietta tagóvoda-veze-
tõ példaértékûnek nevezte a
csácsi szülõk segítõkészségét,
amellyel a két intézménybe járó
gyerekek javára igyekeznek tenni.

Tavaly az óvodaépületbõl a terasz-
ra vezetõ kijárat készült el. Idén a
terasz térkövezése valósulhatott
meg közel 2 millió forintból. A Bel-
városi I. Számú Óvoda 400 ezer
forintot adott az anyagköltségre, a
családok pedig támogatójegyeket
vásároltak. A két szülõ cége közül
az egyik szintén az anyagköltség-
hez járult hozzá, míg a másik fi-
nanszírozta és elvégezte a teljes
kivitelezést. Így épült meg a terasz,
ahol az óvoda 51 kisgyermeke ak-
kor is tud játszani, ha az udvar nem
felel meg ehhez az idõjárás követ-
keztében. 

ÜNNEP A SZIVÁRVÁNY ÓVODÁBAN
ÁTADÁSSAL ÉS MÁRTON-NAPI LÁMPÁS KÉSZÍTÉSÉVEL

A csácsi Szivárvány Tagóvodában szülõi felajánlásból és cé-
gek támogatásából térköves teraszt létesítettek. Az átadási ün-
nepségen mûsort adtak a gyerekek, melyet követõen Márton-napi
lámpásokat készítettek szüleikkel együtt az intézmény szervezé-
sében zajló csácsi Márton-napi felvonulásra. 

Fotó: Seres Péter
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– b. k. –

Az egyesület célja a városban
lévõ, keresztény elveket valló hí-
vek számára programokat szer-
vezni. Már ismert ezek közül a há-
zasság hetéhez kapcsolódó ese-
ménysorozat. Most pedig a Bibliá-

ban fellelhetõ ételek, italok, étke-
zési szokások, alapanyagok, ínsé-
ges és bõséges idõkre utaló ré-
szekkel kapcsolatos ismeretter-
jesztõ elõadást szerveztek a frissi-
ben átadott közösségi térben. Frá-
ter Erzsébet, az Ökológiai Kutató-
központ Nemzeti Botanikus Kert

Rendszertani Gyûjteményének
kurátora, aki a témában könyvet is
kiadott, beszélt számos érdekes-
ségrõl, melyet figyelmes olvasó-
ként, utazó kutatóként és növény-
tani szakemberként fedezett fel a
Könyvek könyvében. 

Korismertetõje alapján súlyo-
sabb értelmet nyert a „mindennapi
kenyerünket add meg nekünk ma”
fohász, mellyel felvezette érteke-
zését, ami számos gasztronómiai
és növénytani érdekességen át az
utolsó vacsorával zárult. Illetve
szóba került még olyan adat is,
mely a feltámadt Jézus hús-vér
voltát igazolja csupán az étkezési
oldalról nézve, azaz ételt kívánt. 

Az ismertetõ kitért a mediterrán
táj konyhájára, az ókorban a
Szentföldön jellemzõ alapvetõ
élelmiszerekre, zöldség- és gyü-
mölcsfélékre, fûszerekre, hal- és
húsfogyasztási szokásokra, lehe-
tõségekre. A böjt és éhezés témá-
ja is szóba került, ahogy a tiltott
ételek, valamint szakrális és szim-
bolikus étkezések. Mindezek Bib-
liából vett idézetekkel alátámaszt-
va. Az elhangzott gasztronómiai,
növénytani ismeretek segítik a pél-
dázatok könnyebb megértését,
mint mondjuk a hit és mustármag
esetében, amelyhez az elõadó be-
mutatta az egészen kisméretû fe-
kete mustár magját, melybõl 2–3
méteres növények fejlõdnek.

ÉTELEK A BIBLIÁBAN
Az év elején alakult Családkapocs Keresztény Kulturális Egye-

sület szervezésében zajlott a nemrégiben felavatott Szent József
Közösségi Ház elsõ rendezvénye, amikor is Fráter Erzsébet bota-
nikus a Bibliában található ételekrõl tartott elõadást.

Fráter Erzsébet

Az elnök szólt Zala megye gaz-
dasági helyzetérõl, az elért ered-
ményekrõl, értékeinkrõl, azok vé-
delmérõl. Szavait követõn Navra-
csics Tibor területfejlesztési mi-
niszter mondott ünnepi köszöntõt.
Bevezetõjében utalt arra, hogy da-
cára annak, hogy több mint hetven
éve átrajzolták a megye határait, a
zalai identitás ma is nagyon erõs
az egykor Zalához tartozott telepü-
léseken. Ez az érzés erõt ad olyan
idõszakban, amikor a politikai,
gazdasági és jóléti körülmények-
ben borúsabb kilátások elé né-
zünk. Kiderül, hogy olyan dolgo-
kért kell küzdeni, amirõl úgy gon-
doljuk, hogy adottságként nekünk
járnak – fogalmazott.

Beszédét követõen nyújtották át
a megyei közgyûlés által adomá-
nyozott kitüntetõ címeket. Elsõként
a Zala Megye Díszpolgára cím ke-
rült átadásra. Az idei évben az elis-
merést Illés Fanni paralimpiai baj-
nok úszó kapta kimagasló sportolói
pályafutása elismeréseként.

Illés Fanni Keszthelyen szüle-
tett és Reziben nõtt fel. Tizenkét
éves korában kezdett el érdeklõd-
ni a paraúszás iránt, egyre többet
edzett, végül már mindennap, így
másfél év múlva teljesítményével
bekerült a paraúszó-válogatottba.
Tanulmányait a zalaegerszegi
Mindszenty-gimnáziumban végez-

te és a zalaegerszegi úszóklubban
érte el elsõ sportsikereit. A gimná-

zium befejezése után a fõvárosba
költözött, ahol egyetemi tanulmá-
nyai mellett a Vasasban folytatta
sportolói pályafutását, amelyet a
2021-ben szerzett tokiói paralim-
piai aranyérem koronázott meg.
Több mint nyolcvanszoros magyar

bajnok, Európa- és világbajnok. Az
edzések mellett gyerekeket men-
torál  az Arany Pillangó Alapítvá-
nyon keresztül, amit 2006-ban
szülei hoztak létre.

Zala Megye Egészségügyéért
díjat lelkiismeretes és színvonalas
szakmai munkája elismeréseként
dr. Horváth Ágnes háziorvos kap-
ta, aki több mint 20 éve lát el házi-
orvosi teendõket Nagykanizsán, a

megye egyik legna-
gyobb körzetében.

Zala Megye Sport-
jáért díjban részesült a
Zalaegerszegi Atlétikai
Club kimagasló, ered-
ményes közösségépítõ
tevékenységükért. A dí-
jat Bella Attila ügyveze-
tõ igazgató vette át.

Zala Megye Szociá-
lis Gondoskodásáért
díjban részesült az
idõsgondozásban hos-
szú évtizedeken ke-
resztül kifejtett magas
színvonalú szakmai te-

vékenysége elismeréseként
Kereséné Fülöp Katalin vezetõ

ápoló, aki a Kolping Gondozási
Központ zalabaksai otthonában
dolgozik. 

Zala Megye Közigazgatásáért
díjat kapott az önkormányzati köz-
igazgatás területén végzett magas
színvonalú munkájáért dr. Tüske
Róbertné, a Vonyarcvashegyi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal jegy-
zõje.

Zalai Pedagógus Díjban része-
sült kiemelkedõ térségi, pedagó-
giai, intézményvezetõi munkájá-
ért, országos szintû tehetséggon-
dozásért Holczerné Megyes Gab-

riella Erzsébet, a borsfai Fekete
István Általános Iskola intézmény-
vezetõje.

Zalai Civil Társadalomért és
Nemzetiségekért díjat vett át me-
gyénk jószomszédi kapcsolatai ér-
dekében kifejtett kiemelkedõ,
eredményes munkájáért, a ma-
gyar–horvát kapcsolatok ápolá-
sáért Kotnyek Gáborné.  

Zala Megye Fejlesztéséért díj-
ban részesült a kimagasló, innova-
tív teljesítményük és közösségépí-
tõ munkájuk elismeréseként a
Lissé Édességgyártó Kft. A díjat a
társaság képviseletében Csúvár
Csaba ügyvezetõ igazgató vette
át.

Zala György-díjat kapott a ma-
gyar és benne a zalai népzenei
kultúra ápolása és életben tartása
érdekében kifejtett tevékenysége
elismeréseként ifj. Horváth Károly.

Az elismerésben részesültek
nevében a megye díszpolgára, Il-
lés Fanni osztotta meg ünnepi
gondolatait a jelenlévõkkel, az ál-
lófogadáson pedig Vigh László or-
szággyûlési képviselõ, miniszteri
biztos mondott pohárköszöntõt.

DÍJAK A KIMAGASLÓ MUNKÁÉRT
ZALA MEGYE DÍSZPOLGÁRA ILLÉS FANNI PARALIMPIAI BAJNOK ÚSZÓ
A Zala Megyei Közgyûlés ünnepi rendezvényén dr. Pál Attila, a

megyei közgyûlés elnöke köszöntötte a résztvevõket. Ünnepéi
beszédében hangsúlyozta: a nemzetközi fenyegetések ellenére
sikerült megõrizni hazánk stabilitását, még ha minden negatív
hatást nem is sikerült kivédeni. Márpedig erõtlen nemzet szabad
nemzet nem maradhat soha, idézte Löw Lipótot, a szabadságharc
tábori rabbiját. 

A kitüntetettek

Fotók: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Navracsics Tibor, Illés Fanni és dr. Pál Attila

– pet –

A résztvevõk dr. Paksy Zoltán
történész, fõlevéltáros vezetésé-
vel azokat a zalaegerszegi hely-
színeket járták be, ahol a legfonto-
sabb események történtek. Nem
az volt a cél, hogy idõrendben ha-
ladjanak, hanem hogy a városi sé-
ták logikáját követve végigjárják az
egymás közelében lévõ helyszíne-
ket, hogy áttekintsék, 1956 októ-
berében mi minden történt az
adott épületben, vagy téren. A sé-
ta a vasútállomástól indult.

Az október 23-i fõvárosi tünte-
tésekre és tiltakozásokra reagál-
va, Zalaegerszegen néhány nap-
pal késõbb, október 26-án kezdõd-
tek a megmozdulások. A vasútál-
lomás, illetve a vele szemközti tér
azért szimbolikus helyszín, mert itt
állt a szovjet felszabadulási emlék-
mû, amit az október 26-án ide ér-
kezõ tömeg ledöntött. Paksy Zol-
tán többek között felidézte: elsõ-
ként valaki leverte az emlékmû fel-
iratát, aztán drótkötelet erõsítettek
a kõtömbre, és egy gépkocsi, illet-
ve egy dömper segítségével meg-
próbálták azt ledönteni. A drótkötél
azonban többször is elszakadt.
Végül egy Gellénházáról érkezett
teherautóval kísérelték meg a von-
tatást, ami már sikerrel járt: az em-
lékmû elvált talapzatától, és nagy
robajjal a földre zuhant. A tömeg
innen a börtön felé vette az irányt,
hogy követeljék a politikai foglyok
szabadon bocsátását.

A séta résztvevõi viszont most
a Csány téren folytatták a megem-
lékezést, ahol annak idején októ-
ber 26-án és 27-én reggel is ösz-
szegyûltek a diákok. A Himnusz el-
éneklése után Szerencsés Rudolf
itt szavalta el a Nemzeti dalt. A za-
laegerszegi események egyik fon-
tos és emlékezetes helyszíne a
mai Zalai Hírlap szerkesztõségé-
nek épülete is. 1956-ban ez a me-

gyei pártbizottság székháza volt,
itt tartózkodott Dénes István me-
gyei pártitkár, akit ÁVH-s karhata-

lom védett. Október 26-án kora es-
te tömeg gyûlt össze az Ady utcai
pártbizottság épülete elõtt; a tünte-
tõk követelték Dénes lemondását.
A párttitkár kiállt az épület erkélyé-
re, és ezt kiáltotta a tömegnek:
„Ha nem akarjátok, hogy vér foly-
jon, tûnjetek el!” Aztán a fegyverte-
len emberekre a katonák és ÁVH-
sok váratlanul tüzet nyitottak. A lö-
völdözésben Telenkó János hon-
véd és Németh Imre, a Tejipari
Vállalat sofõrje a helyszínen életét
vesztette. Több jelenlévõ pedig
súlyosan megsérült. A történések
tragikus végkifejlete miatt a rend-
szerváltást követõen gyorsan az
ünnepi megemlékezések egy
szimbolikus helyszíne lett ez az
épület és az elõtte lévõ tér.

A rendezvény a Kosztolányi ut-
cában a Megyeháza elõtt, majd a
Pontház elõtti Kossuth-szobornál
folytatódott. Elõbbi épületben volt
az akkori Megyei Tanács székhá-
za; itt is gyülekezett a tömeg októ-
ber 26-án, követelve a testület le-
mondását. (A tüntetõk innen vo-
nultak aztán a vasútállomás elé le-
dönteni az emlékmûvet.) A Pont-

ház elõtti téren pedig akkoriban
Hamburger Jenõ, 1919-es kom-
munista népbiztos szobra állt, amit
a tömeg ledöntött.

A történész végül a börtönhöz,
majd a Göcseji Múzeum épületé-
hez kalauzolta az érdeklõdõket.

Mint elhangzott: október 26-án a
demonstrálók a vasútállomásról a
börtönhöz vonultak, hogy követel-
jék a politikai foglyok szabadon
bocsátását. Ez meg is történt, ami
sikerként könyvelhetõ el. Ez a lel-
kes tömeg vonult át aztán az Ady
utcába, ahol viszont az ÁVH-s sor-
tûz várta õket.

A Göcseji Múzeum, vagyis az
akkori Városi Tanács épülete pe-
dig azért fontos állomás, mert ok-
tóber 27-én itt alakult meg a Zala-
egerszegi Forradalmi Tanács. El-
nökké Varga Ferencet, a Zeneis-
kola igazgatóját választották, he-
lyettesének pedig Pék József ko-
rábbi körjegyzõt, az Állatforgalmi
Vállalat tisztviselõjét. Paksy Zoltán
felidézte: Varga Ferenc november
2-án lemondott tisztségérõl, helyé-
re Szerencsés Rudolf került, he-
lyettese pedig Ostoros Károly lett.

Szerencsést november 4-én
tartóztatták le a városba bevonuló
szovjet csapatok a Forradalmi Ta-
nács székhelyén (vagyis a mai
múzeumépületben). November
4-én reggel már orosz tank állt a
ház elõtt.

SZOBORDÖNTÉSEK, SORTÛZ, FORRADALMI TANÁCS
A ZALAEGERSZEGI ESEMÉNYEK HELYSZÍNEIT JÁRTÁK BE
Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei elõtt tisz-

telegve történelmi emléksétára várta az érdeklõdõket a Tiéd a Vá-
ros Egyesület október 20-án.

– b. k. –

– Négybõl egy anyát érint a fent
említett gyász, és a babavesztés a
koraszülöttek között a leggyako-
ribb. Ezért is vállalta az egyesület

ennek az emlékhelynek a létreho-
zását, gondozását, melyhez teret
adott a kertvárosi plébániában –
mondta Bognárné Bengõ Hajnalka,
a Korán Érkeztem Egyesület elnö-
ke, perinatális szaktanácsadó,
gyászcsoportvezetõ. – Bár sok csa-

ládot érint ez a tragédia, mégis a
társadalomban keveset beszélnek
róla, amolyan asszonysorsként te-
kintenek rá. Ezért a feldolgozást
érintõen sok a szakemberek fel-
adata. A gyászmunka meghatároz-

za a családok további sorsát, vállal-
nak-e még babát, mikor, milyen mi-
nõségû családba érkezhet az új ba-
ba. November 8-án indítunk egy
gyászsegítõ csoportot, ahol ezt a
semmihez sem fogható fájdalmat ki
tudjuk beszélni, azt nem kell ma-

gunkba zárni, nem egyedül kell
megküzdeni vele. Az emlékhely
nemcsak az emlékezés és a búcsú
helye, hanem a terhekbõl itt is lehet
letenni. Gyertyát gyújtani, emléktár-
gyat elhelyezni. Az emlékmû szim-
bóluma a fehér kövek. Álljunk meg
egy pillanatra és emlékezzünk itt
azokra a babákra, akiket már nem
ölelhetünk meg. 

Az emlékmû talapzatát Molnár
János plébános áldotta meg. A
mûsorban közremûködött Simon
Veronika. Az emlékmûvet, mely-
nek felsõ része november végén
készül el, a nevezett egyesület a
személyi jövedelemadók egy szá-
zalékának felajánlásaiból állíttatja.

FELDOLGOZNI A GYÁSZT
VENDÉGBABÁK EMLÉKHELYE A KERTVÁROSBAN

Korai vagy késõi vetélésben, születés elõtt, szülés alatt vagy
az élet elsõ évében elhunyt magzatokat, babákat nevezik vendég-
babáknak. Számukra állít emlékhelyet a kertvárosi templom kert-
jében a Korán Érkeztem Közhasznú Egyesület. Az emlékmû ta-
lapzatát a nemzetközi perinatális gyász világnapon (babagyász
világnap), október 15-én avatták megható ünnepség keretében,
Molnár János plébános áldásával kísérve.



A Zala Megyei Prima díj ün-
nepélyes díjátadó gálaestjére, a
közelmúltban került sor a Heve-
si Sándor Színházban.

A gálaest résztvevõit Balaicz
Zoltán, Zalaegerszeg polgármes-
tere, Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos vala-
mint Eppel János, a VOSZ orszá-
gos elnöke köszöntötte.

Az ünnepségen nyújtották át az
Év Zala Megyei Vállalkozója díját,
amelyet öt gazdasági társaságnak
ítéltek oda. Elsõként a Szigment
Bt. nevében az elismerést Balogh
Csaba ügyvezetõ, tulajdonos vette
át. Ebben a kitüntetésben része-
sült a Villtek Zrt. is, a díjat Horváth
Lajos vezérigazgatónak nyújtották
át. A harmadik díjazott cég, a Zala-
Cereália Kft. képviseletében a
felügyelõbizottság elnöke, Kiss
Imre vette át az elismerést. E kate-
góriában negyedik díjazott a Kani-
zsa Hús 2000 Kft. volt, Kutfej Jó-
zsefnek nyújtották át a kitüntetést.
Az ötödik díjazott cég, a West
Hungary Textil Kft. képviseletében
Szalay Csaba és Lahocsinszky Ti-
bor László vette át az elismerést.

A három Zala Megyei Prima
díjra tíz kategóriában érkeztek je-
lölések, és a legjobbaknak elis-
merést nyújtottak át a gálaesten.
A színház-, film- és táncmûvé-
szetben Urházy Gábor László, az
irodalomban Kanizsai József, a
képzõ- és iparmûvészetben a
Ludvig Nemzetközi Mûvésztelep
képviseletében Páli László és fe-
lesége, a tudományban dr. habil
Maász Gábor, az oktatás és köz-

nevelésben Perlakiné Vigh Valé-
ria, az építészetben Kurucz Sza-
bolcs, ismeretterjesztés és média
területén Pezzetta Umberto, a
sportban Miszory Béla Károly, a
népmûvészet és közmûvelõdés
területén a Zala Megyei Népmû-
vészeti Egyesület elnöke Skrabut
Éva, míg a zenemûvészet kate-
góriában a Kanizsa Big Band
képviseletében Vámos Béla vette
át a díjat. 

Közülük az évente odaítélhetõ
három Zala Megyei Prima díjat a
VOSZ megyei elnökségének dön-

tése alapján nyerte el Perlakiné
Vigh Valéria, aki négy évtizeden át
oktatott ének-zene szakos tanár-
ként a zalaegerszegi Ady-iskolá-

ban, valamint Miszory
Béla Károly, a zala-
egerszegi vívósport
meghatározó szemé-
lyisége, a megyei szö-
vetség elnöke, harma-
dikként pedig a 2005-
ben alakult Kanizsa
Big Band. A szemé-
lyenként járó egymillió
forint mellé megkapták
a Prima Primissima
jelképét, a Kincsem
versenyló szobrát is.

Az idei közönség-
szavazás díját dr.
habil Maász Gábor ve-
hette át. Különdíjat ka-
pott Wágenhoferné
Pohl Magdolna termé-

szetgyógyász, fitoterapeuta, a Ka-
kukkfû portál megálmodója, vala-
mint Pezzetta Umberto, a Zalai
Hírlap munkatársa.– b. k. –

„Mennyi szín, mennyi szín,
mennyi kedves/ És tarkaságban
annyi nyugalom/ És fehér és piros
és virító sárga,/ Izgató kék és har-
cos barna szín/ S micsoda nyu-
godt, nagyságos arcok”. Remek
választás volt Ady: A Kalota part-
ján címû versébõl kölcsönözni en-
nek a kiállításnak a címét. 

A gyerekkor és kamaszkor ha-
tárén lévõ 11–14 éves alkotók be-
mutatott munkáit nemcsak kidol-
gozottságában, hanem témájában
és világlátásában is jellemzi a sok-
színûség. Az átmenetiség vagy a
billegés a bájos, varázslattal teli
mesék világa korszak és a realisz-
tikusabb látás- és ábrázolásmód
között. Többek között ezt is el-
mondta a megnyitón Nagy Szilvia
mûvésztanár, aki rajz szakos és
mûvészkollégáival közösen foglal-
kozik a tehetséges diákokkal, és
eme közös munka színes lenyo-
matai a most kiállított képek, me-
lyek közül a legjobbakat díjazták is
a megnyitón. 

– A célunk, hogy megmozdít-
sunk valamit a gyerekekben, inspi-
ráljuk õket. Az együtt végzett mun-
ka során hatunk egymásra, befo-
lyásoljuk a másikat. Mindez a kész
alkotásokkal együtt egy hihetetlen
csoda, mely a valóság fölé emel
és erre nagy szükség van. Az is-
kolánkban nagy hagyománya van
a mûvészeti oktatásnak, nevelés-
nek, van az intézménynek egy jel-
lemzõ stílusa, melyhez a fiatalabb
generáció hozzáteszi a mai korra
passzoló tudását. Büszkék va-
gyunk minderre, a mostani kiállítás
pedig prezentálja az itt folyó mun-
ka színvonalát – mondta többek
között Nagy Szilvia.

A megnyitón köszöntõt mondott
még Tánczos György mûvészta-
nár, aki az alkotás motivációjaként
kiváló pedagógiai érzékkel Van

Goghot idézte: „Ha hallasz belül
egy hangot, mely azt súgja, nem
tudsz festeni, akkor okvetlenül állj
neki festeni és a hang elnémul.”

A kiállítást Bednárikné Rácz
Enikõ igazgatóhelyettes ajánlotta
a közönségnek. A megnyitómû-
sorban szintén az iskola diákjai
mûködtek közre, így Csiszár Alíz
népdallal, valamint Bakonyi Ádám
Róbert a címadó Ady-verset sza-
valta. 

5Kultúra

ELISMERÉSEK TÖBB KATEGÓRIÁBAN
ÁTADTÁK A ZALAI PRIMA DÍJAKAT

Protokoll és diplomácia cím-
mel nyílik új idõszaki kiállítás a
Göcseji Múzeumban október
27-én, csütörtökön. A Magyar
Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeum vándorkiállítása
nyolc szekcióban mutatja be a
közönségnek a protokoll külön-
bözõ szakterületeit.

– pet –

Szényi Krisztina, a múzeum
kommunikációs munkatársa ér-
deklõdésünkre elárulta: a koncep-
ció az, hogy miközben a látogató
végigvonul a vörös szõnyegen,
megismerkedik a protokoll külön-
leges világának történetével és
legfõbb szabályaival.

A protokoll egy olyan terület,
ahol a mai napig rend uralkodik.
Az állami, diplomáciai, katonai és
egyházi protokoll, valamint a
sportdiplomácia és a vendéglátás

etikettjének világában a régi tradí-
ciók és szabályok a mai napig ve-
lünk élnek. A hétköznapi emberek
számára ezek néha furcsák és tá-
volinak tûnnek, a kiállítás épp

ezért szeretné érthetõbbé, átlátha-
tóbbá tenni ezt a speciális köze-
get.

A kiállításon fotók, kitüntetések,
míves bútorok és porcelánok te-
remtenek különleges atmoszférát
a térben. De egy letûnt világ han-
gulatát is megjeleníti majd a tárlat,
mégpedig a fõúri protokollt: a Bat-
thyány és a Széchenyi családok
relikviáival. Végül egy olyan terü-
letre is bepillantást nyerhetünk,
ahol a hazai mezõny egyre több-
ször jeleskedik: a sportdiplomácia
világát érmekkel, dobogóval és
serlegekkel mutatják be a közön-
ségnek.

A vándorkiállítást egy helyi „kis-
diplomáciai” tárlatrész is kiegészí-
ti; a volt és jelenlegi polgármeste-
rek testvérvárosoktól és elõkelõ-
ségektõl kapott ajándékaival is-
merkedhet meg az érdeklõdõ.

A protokollkiállítás ünnepélyes
megnyitójára október 27-én 16.30
órakor kerül sor a múzeum idõsza-
ki kiállítótermében.

A PROTOKOLL ÉS DIPLOMÁCIA RELIKVIÁI
ÚJ IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁS NYÍLIK

A környezetvédelem és a fenn-
tartható fejlõdés jegyében szerve-
zett eseményen – melyre az intéz-
mény 5 millió forintot nyert pályá-
zaton – bábelõadások, aprók szín-
háza, interaktív játszótér és kéz-
mûves-foglalkozások várták a
gyerekeket és szüleiket, délelõtt
10 órától este hatig.

A színpadi programok az aláb-
biak voltak:  11 óra: Pici Bonbon
(Góbi Rita bábszínházi elõadása),
15 óra: Vitéz László és az elátko-
zott malom (Pályi János elõadá-
sa), 17 óra: Gesztenyefa palota
(Medgyesi Anna elõadása).

Mint az igazgató elmondta,
összesen négy családi nap meg-
rendezésére kaptak lehetõséget, a
másodikra decemberben kerül sor.
Arról is beszámolt, hogy már 3500
bérletet értékesítettek, ez a szám
öröm, de egyúttal nagy felelõsség
is, tette hozzá. Elmondta, hogy a
bejelentett takarékossági intézke-

dések miatt átalakult az évad
rendje, a bábszínház társulata áp-
rilis 22-ig játszik. A bérletes elõ-

adások közül a Bambi elmarad, a
darab magas költségvetése miatt. 

Ismét elindult a Lázár Ervin or-

szágos program, melyre hat elõ-
adással pályáztak. Ebben az év-
ben csak az általános iskola elsõ
osztályosainak bábszínházi láto-
gatását támogatják. Hogy a hat
bejelentett darabból hányat fogad-
nak el, még nem tudni. Az viszont

biztos, hogy a támogatott elõadá-
sokat januártól június végéig kell
megtartani.

Szücs István (Fotó: archív)

Október 22-én, szombaton egész napos rendezvénnyel várták
a családokat a zalaegerszegi Griff Bábszínházban. A rendezvény-
rõl  Szûcs István igazgató sajtótájékoztató keretében számolt be. 

KÖZÖS MUNKA
SZÍNES DIÁKMUNKÁK AZ APÁCZAIBAN

„Mennyi szín, mennyi szín” címmel nyílt kiállítás az Apáczai
Mûvelõdési Központ Galériájában, az Ady-iskola mûvészeti felsõ
tagozatos diákjainak munkáiból. A tárlat október végéig látható.

Hódmezõvásárhelyen évente
megrendezik a rangos sereg-
szemlét, mely a hazai képzõmûvé-
szeti életrõl ad egy átfogó képet.
Az idei eseményre hatszáz alkotás
közül választotta ki a szakmai zsû-
ri azt a kétszáz mûvet, mely az Al-
földi Galéria falaira került. Persze
nemcsak festményekkel, hanem
kisplasztikákkal, grafikai mûvekkel
is lehetett pályázni. 

A kiállítók között van Budaházi
Tibor festõmûvész is, aki arról tá-
jékoztatta szerkesztõségünket,
hogy három egymásra épülõ mû-

vel jelentkezett a tárlatra. Az Alak
I. és Alak II. címû festmények
összhangban vannak az Alak I–III.
plasztikai sorozattal. Mint mondta:
a festmények egységet képeznek
a szobrokkal. Az alak témáját, for-
mavilágát dolgozza fel, akár tárgy-
ra, akár emberi figurára utaló ösz-
szefüggésben. A kiinduló pont
mindig csak ürügy az alkotásra,
amibõl kép és 3 dimenziós alkotás
éppúgy válhat.

A képek december elejéig lesz-
nek „vendégségben” az alföldi vá-
rosban.

BUDAHÁZI KÉPEI

Szoborsorozat: Alak I–III. plasztika.

Három alkotásával is részt vesz Budaházi Tibor festõmûvész a
68. Vásárhelyi õszi tárlaton.

Fotó: Katona Tibor

BÁBELÕADÁSOK, APRÓK SZÍNHÁZA
CSALÁDI NAP A GRIFF BÁBSZÍNHÁZBAN
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Tisztelt  zalaegerszegi  lakosok!  
A 2022. évi õszi zöldhulladék (fás és lágy szárú) 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-eelszállítás  feltételei  az  alábbiak:
– A  kötegelt  zöldhulladékot,  csak  igénybejelentést  követõen  áll

módunkban  elhozni.
A  zöldhulladék-eelszállítást  kérõ  ingatlantulajdonosoknak  a  vá-
rosrészenként  meghirdetett  gyûjtési  napra  kell  bejelenteni
szállítási  igényüket.  A  szolgáltató  csak  az  igénybejelentést  le-
adó  ingatlanokat  keresi  fel,  és  csak  a  városrészenként  meghir-
detett  napon  kihelyezett  hulladékok  kerülnek  térítésmentesen
elszállításra!  Az  érintett  ingatlannak  rendelkeznie  kell  érvényes
hulladékszállítási  elõfizetéssel,  valamint  díjtartozásmentesnek
kell  lennie.  A  zöldhulladékokat  az  idõpont-eegyeztetéssel  ren-
delkezõ  átvételi  napon,  reggel  7.00  óráig  kell  kihelyezni,  kerí-
tésen  kívül,  az  úttest  közelében,  szállítójármûvel  megközelíthe-
tõ  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 gyûjtõ-

személyzet csak a teljesen tiszta (kommunális hulladék, fólia, tör-
melék stb.) mentes zöldhulladékot veszi át, amelynek tisztasága a
zsákok helyszíni kiürítésekor ellenõrzésre kerül!

A komposzt tisztasága érdekében a kiürített gyûjtõzsák a hely-
színen 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 lehe-
tõség van házi komposztálóedény  vásárlására, érdeklõdni a Zala-
Müllex Kft.-nél lehet, továbbá a város területén található hulladék-
udvarban  az aktuális átvételi feltételek betartásával térítésmentesen
leadhatók a zöldhulladékok, illetve a fás szárú hulladékok:

Parki úti Hulladékudvar (Zalaegerszeg volt szenny-
víztisztító 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
2022.10.01–2023.03.31: kedd–péntek 9.00–17.00

szombat: 7.30–14.00
IDÕPONTOK:
2022. november 2. szerda Belváros
2022. november 3. csütörtök Páterdomb
2022. november. 7. hétfõ Vorhota

Erzsébethegy
Ola
Ebergényi u.
Nagycsarit u.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYÛLÉSE

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ EGYESÍTETT BÖLCSÕDÉK

MAGASABB VEZETÕI BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: 
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony
esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A § (4) bekezdésében
foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Foglakoztatás jellege:
Teljes munkaidõs közalkalmazotti jogviszony. Magasabb vezetõi megbízást az kaphat, aki a mun-
káltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti mun-
kakörbe kinevezhetõ.

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Petõfi u. 21–25.
Az intézmény tevékenységi köre:

Az intézmény a 3 éven aluli gyermekek gondozását, nevelését, harmonikus testi-szellemi   fejlõdé-
sét elõsegítõ személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti intézmény.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– az intézmény céljainak megfelelõ mûködés feltételeinek széles körû biztosítása,
– az intézmény gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységének megszervezése, irányítása,

ellenõrzése,
– az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtása.

Pályázati feltételek:
– csecsemõ- és kisgyermeknevelõ (BA), vagy bölcsõdei szakgondozó, vagy csecsemõ- és kis-

gyermekgondozó, vagy csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó, vagy csecsemõ- és gyer-
meknevelõ-gondozó, vagy kisgyermekgondozó, -nevelõi, vagy csecsemõ- és kisgyermekneve-
lõ asszisztens, vagy csecsemõ- és gyermekgondozói végzettséggel rendelkezõ orvos, pszicho-
lógus, pedagógus, intézetvezetõ, szakoktató, védõnõ vagy felsõfokú szociális alapvégzettség;

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvé-
delem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai
tapasztalat;

– büntetlen elõélet;
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– a pályázati feltételek között meghatározott iskolai végzettséghez kötött területen szerzett leg-

alább 3 éves vezetõi gyakorlat;
– szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:   
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;
– az iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített másolatát;
– a pályázó szakmai önéletrajzát;
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre és a gazdálkodás-

ra épülõ fejlesztési elképzelésekkel;
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:

• a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
• a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ keze-

léséhez hozzájárul,
• pályázatát a közgyûlés nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
• az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. november 12.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. december 15.

A pályázatok elbírálásának rendje:
– Az intézményvezetõ megbízásáról bizottsági és közgyûlési meghallgatások után a közgyûlés dönt. 

A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2023. január 1-je, a magasabb vezetõi megbízás 5 év ha-
tározott idõtartamra, 2027. december 31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ ki-
kötésével.

Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint an-
nak végrehajtására kiadott 257/2000. (XII. 26.) korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján történik.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) kell írásban,  egy eredeti példányban benyújtani
ÉS elektronikus úton a szemelyugy@ph.zalaegerszeg.hu címre megküldeni.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferens-
tõl a 92/502-121-es telefonon kérhetõ.

FELHÍVÁS
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közúti közle-

kedésrõl szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló
30/1988. (IV. 21.) MT-rendelet 33. § (1) bekezdés b) pontja alap-
ján a közút mellett fekvõ ingatlan tulajdonosa köteles saját költ-
ségén elvégezni az ingatlanán lévõ fákon és növényzeten az út
állagának védelme és a közúti forgalom biztonsága érdekében
szükséges gondozási munkákat. 

Ennek megfelelõen az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni
az ingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok
megfelelõ nyesésérõl, úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-, illetve
a közúti forgalom zavartalanságát, a közúti jelzések és úttartozékok
(forgalomirányító lámpa és tábla) láthatóságát.

A közterületre kiültetett, valamint a magáningatlanokról kilógó nö-
vényzet a közúti, valamint gyalogosközlekedés, közszolgáltatók (hulla-
dékszállítás) és készenléti szervek (mentõ, katasztrófavédelem, rend-
õrség) közlekedésének biztosítása érdekében kiemelten kérjük, a
Domb utca, különösen a zsákutcás részt, a Madárbirs, Hajnóczy, Orgo-
na, Szilvás, Vasvári, Patak, Rigó, Folyondár utca „S” kanyar környéke,
az Öreghegyi, Mosoly és Nefelejcs utca ingatlantulajdonosainak sür-
gõs beavatkozását. 

Azokat az ingatlantulajdonosokat, akik a fenti kötelezettségüknek
nem tesznek eleget, az önkormányzat – mint az érintett közutak ke-
zelõje – a szükséges intézkedések megtételére felszólítja.  Amennyi-
ben a halasztást nem tûrõ munkákat a közút melletti ingatlan tulajdo-
nosa felszólítás ellenére sem végzi el, akkor a növényzet eltávolítá-
sát az önkormányzat a közlekedés biztonsága érdekében szakvállal-
kozóval elvégezteti, és annak költségét az ingatlantulajdonosra terhe-
li. Azon ingatlantulajdonosok, akik nem gondoskodnak az ingatla-
nukról a közterületre nyúló fák, bokrok és élõ sövények visszavágá-
sáról, közigazgatási bírsággal sújthatók.

SEGÍTSÉG NEHÉZ HELYZETBE KERÜLT ZALAEGERSZEGI LAKOSOKNAK
A „Lakhatásért” Közalapítvány várja azon zalaegerszegi személyek és családok jelentkezését: akik önhibájukon kívül

szociálisan nehéz helyzetbe kerültek, közüzemi díjaikat nem, vagy csak nagy nehézségek árán képesek fizetni, és emiatt
létfenntartásuk, lakhatásuk veszélybe került.

Az alapítvány vissza nem térítendõ támogatással segíti a lakbér-, illetve közüzemidíj-hátralék felszámolását, az egyedi fogyasztásmérõ
felszerelését.

Várjuk jelentkezését személyesen 2022. október 17–2022. november 2-ig a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központban:
Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5. szám alatt.
Elérhetõségünk: telefon:92/316-930, 30/693-3950 • e-mail-cím: lka@zegcsgyk.hu.

Nem részesülhet támogatásban az, aki a pályázat benyújtását megelõzõ 
24 hónapban a „Lakhatásért” Közalapítvány támogatásában részesült.

BURSA HUNGARICA FELSÕOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése ezennel kiírja a 2023. évi Bursa Hungarica „A”

típusú Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2022/2023. tanév második és a
2023/2024. tanév elsõ félévére vonatkozóan, valamint a „B” típusú pályázatot felsõoktatási
tanulmányokat 2023. évben kezdeni kívánó fiatalok számára. 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl
függetlenül történik. A pályázat elbírálása szempontjából szociálisan rászoruló az a pályázó, akinek a
háztartásában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
330%-át, a 94.050 Ft-ot, rendkívüli méltánylást igénylõ körülmények esetén a 96.872 Ft-ot, és nem
rendelkezik a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjérõl szóló SZABÁLYZAT V. pontjában meghatározott
vagyonnal. 

A pályázatokat a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerben
(a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) történõ regisztrációt követõen (aki még nem regisztrált),
csakis az onnan letöltött pályázati lapot kinyomtatva és aláírva, a részletes pályázati kiírásban szereplõ
kötelezõ mellékletekkel ellátva a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályára
(Zalaegerszeg, Ady u. 15.) lehet benyújtani. Aki a korábbi években már regisztrált a rendszerben, a
meglévõ felhasználónév és jelszó birtokában léphet be a rendszerbe.

Az EPER-BURSA rendszer elérési útvonala: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.

A pályázati ûrlap csak valamennyi melléklettel együtt beadva érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.

A BEADÁSI HATÁRIDÕ: 2022. NOVEMBER 3. 

Az önkormányzat a határidõn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból
kizárja. 

A részletes pályázati kiírás megtalálható a város portálján http://www.zalaegerszeg.hu a Hirdetmények,
Pályázatok címszó alatt, valamint a Polgármesteri Hivatal Kossuth utcai épületének (Zalaegerszeg,
Kossuth u. 17–19.) földszintjén és a Szociális és Igazgatási Osztályon (Zalaegerszeg, Ady u. 15. • tel.:
92/502-144). Ugyanitt az érdeklõdõknek bõvebb felvilágosítással szolgálnak az osztály munkatársai. 

ÜNNEPI NYITVATARTÁS
Zalaegerszegen, a Vásárcsarnok és a piac

2022. OKTÓBER 31-én, hétfõn 6 órától 11
óráig, november 1-jén, kedden 6 órától 10 óráig
tart nyitva! 

Az egyes üzletek ettõl eltérhetnek. 



A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
ZTE FC–Budapest Honvéd 0-2 (0-1)

• NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
Zalakerámia ZTE KK–Kometa Kaposvári KK

81-77 (17-23, 18-21, 28-8, 18-25)
• NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.

ZTK FMVas–KÖFÉM SC 7:1 (3732–3406)
• Szuperligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

Balatoni Vasas SE–ZTE-ZÁÉV TK 5:3 (3275-3209)
• Szuperligás nõi tekemérkõzés, Siófok.

ZTE NKK–SZPA-HSE
87-57 (24-14, 28-9, 20-15, 17-19)

• NB I Fehér csoportos nõi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.

7Sport

A zalai megyeszékhelyen ren-
dezte meg a Zalaegerszegi Birkó-
zó SE a nyugat-magyarországi
területi diákolimpiát szabadfo-
gásban, a diák II. korcsoportban.

A házigazdák remekeltek a
versenyen, huszonhárom érmet
szereztek. Több sportolójuk beju-
tott az országos döntõbe. A diák
II. korcsoport diákolimpia fináléjá-
ban Szanati Máté, Tímár Bence,
Ugranyecz Flórián, Nemes
Dominik, Peti Jónás szerepelhet.
A verseny döntõjét szintén Zala-
egerszegen rendezik meg novem-

ber 4-én a Mindszenty-iskolában.
A diák II. korcsoport országos fi-
náléjában szerepel Varga Nimród,

Koltai László, Bartáky Bendegúz.
A versenyt Budapesten rendezik
meg.

Az egerszegi versenyen jól
szerepelt ZBSE sportolók:

Aranyérmesek: Szanati Máté,
Timár Bence, Ugranyecz Flórián,
Pete Lõrinc, Miklós Máté, Geren-
csér Levente, Pataki Botond.

Ezüstérmesek: Peti Jónás, Kó-
nya Koppány, Kiss Máté, Barki Ri-
chárd.

Bronzérmesek: Nemes Dominik,
Bartáky Bendegúz, Varga Nimród,
Koltai László, Miklós Tamás, Kónya
Luca, Bogár Richárd, Döbrentei An-
na, Juhos Nándor, Pete Ignác,
Szipõcs Noémi, Németh Zsolt.

Ötödik helyezett: Kónya Botond.

– Úgy néz ki, viszonylag jó évet
zárunk, mivel még van hátra pár
fontos versenyünk – vágott a dol-
gok közepébe Horváth Csaba, a
klub vezetõedzõje. – A korosztá-
lyos magyar bajnokságokon ér-
mes és pontszerzõ helyeken vé-
geztünk. Három versenyzõnk ma-
gyar korosztályos válogatott tagja-
ként világversenyen szerepelt.
Ketten a nyílt vízi Eb-n, egy spor-
tolónk világbajnokságon. Az Eb-n
Nett Vivien negyedik lett váltóban,
egyéniben tizenkettedik helyen
zárt. Nagy Napsugár 17. helyen
végzett. Mindkettõ lány verseny-
zõnk fiatalabb egy évvel a korosz-
tályánál. Elmondható, becsülettel
helyt álltak. Akárcsak Nagy
Selmeci Bulcsú, aki világbajnok-
ságon teljesített jól. Fennállásunk
óta még nem fordult elõ, hogy há-
rom versenyzõt adtunk volna vi-
lágversenyre a magyar korosztá-
lyos válogatottba. A hazai bajnok-
ságokon is több mint tíz érmet
szereztünk, a sok értékes pont-
szerzõ hely mellett. Az eddigi ver-
senyek alapján mindenképpen si-
keres évet zárunk, bizakodom,

hogy a hátralévõ versenyeinken is
jól teljesítünk. 

– Volt létesítményproblémá-
juk, amely alatt csökkent az
úszók száma. Az új uszoda át-
adása után tervezték, hogy is-
mét felfuttatják a létszámot. Hol
tart a folyamat?

– Nagyon jól állunk. Huszonhá-
rom versenyzõvel indultunk. Jelen-
leg több mint 90-en sportolnak a
klubban. Számunkra nem ez a fon-
tos, hanem heti szinten mintegy

1700 gyerek jár úszni tanulni. Ami
nagyon szép szám. Klubunk végzi
az iskolai úszásoktatás 85 százalé-
kát. Mellette délutánonként a klu-
bunk úszás-oktatást tart, az óvodá-
soktól a felnõttig bezárólag. A vá-
rosban minden területet lefedtünk
az úszásban. Nagyon bizakodom,
hogy a folyamat nem törik meg.
Remélem, hogy az úszást kedvelõ
gyerekekbõl tovább növekszik a lét-
számunk. Az úszóklubunk létszáma
eléri a 250-et, amelybõl bõvíteni
tudjuk a versenyzõk létszámát is.

– Idén még vár komoly ver-
seny a Zalaco ZÚK úszóira?

– Elsõként még a hosszútávú
medencés ob-n szerepelünk. A ha-
zai szövetség idén bevezette a rö-
vidpályás korosztályos magyar baj-
nokságot, eddig csak a felnõtteknek
rendezték meg.  Természetesen, a
rövidpályás felnõtt ob-n is indulunk.
Nagy Napsugár nemzetközi verse-
nyen szerepel Prágában, hét nem-
zet versenyén, a magyar színek
képviseletében. Elsõ lépcsõben
pontszerzést várok sportolóinktól,
azon belül minél több éremszer-
zést. Nagyon erõs a magyar úszó-
sport; tizedek, századok döntenek
egy-egy versenyzõ között.

– Szépek az eredmények,
nyilván tervezik a jövõt, de az el-
szálló energiaárak miatt – töb-
bek között – sportlétesítménye-
ket zárnak be. Gondolom, ha

megtörténne, ismét nehéz hely-
zetbe kerülnének.

– Sajnos, igen. A mostani a har-
madik újraindulásunk. Elsõ volt a
Covid, utána az uszodaépítés miatt
álltunk le, mondhatnám úgy, alapo-
san lecsökkent a létszámunk. Meg-
mondom õszintén, amit március
óta felépítettünk – nincs jobb szó rá
– lerombolódna, nagy baj lenne. A
szülõk és maguk a gyerekek sem
szeretnék. Elmondták, akkor olyan
sportág irányába mozdulnak, ahol
nincsen ekkora bizonytalansági té-
nyezõ. Az úszás alapsportág, amit
mindenképpen jó lenne megtartani.
A szülõknek ígértünk jó körülmé-
nyeket, világszínvonalú létesít-
ménnyel. Természetesen, nem tud-
tunk elõre az energiaválságról. Ma-
gánemberként biztos vagyok ben-
ne, ha a külsõ körülmények változ-
nak, az energia ára drasztikusan
akkor sem csökken. Bizakodunk,
hogy a bezárás nem történik meg,
ha mégis, nagy baj lesz. Megszûnik
a klub bevétele, mivel nem ver-
senyzünk, nem reklámozzuk a
szponzort, az ilyen bevételeink is
elapadnak. A klubban jelenleg 12
edzõ dolgozik, mellék- vagy fõállás-
ban, õket is el kellene küldeni. Szó-
val nagy baj lenne. Negyedszer új-
jászervezni a klubot, a város úszás-
rendszerét, nem hiszem, hogy sike-
rülne. Egyelõre nem tehetünk mást,
csak bizakodunk.

ISMÉT BIZONYTALAN A HELYZET A ZALACO ZÚK-NÁL
A NEHÉZSÉGEK ELLENÉRE SIKERES ÉVET ZÁRNAK AZ ÚSZÓK

A Zalaco Zalaegerszegi Úszó Klub a nehézségek ellenére jól
teljesített az év során. Az esztendõ elején még albérletbe kény-
szerültek, többek között Zalaszentgróton is tartottak edzéseket,
aztán nagy örömükre átadták az uszodát, remek körülmények kö-
zé kerültek. Jött az energiaválság, most ismét bizonytalanná vált
a klub helyzete. 

KIVÁLÓAN SZEREPELTEK A ZBSE BIRKÓZÓI

– Az energiaválság miatt
költséghatékonyabb lebonyolí-
tási rendszert vezetett be az
országos szövetség – kezdte
mondandóját Bencze Tamás
sportszakmai menedzser. – A
szövetség területi elv alapján
három csoportba osztotta a
csapatokat. Az együttesek ré-
szérõl mindenki úgy készült,
hogy az eredeti versenykiírás-
nak megfelelõen kezdõdik a
bajnokság szeptember végén.
Takarékossági szempontokat
nézve mindenképpen költség-
hatékonyabb az új lebonyolítá-
si forma, azért is, mert ahová
kerültünk, a Fehér csoportban
mindössze tíz csapat található.

Az elsõ körben 18 mérkõzést
játszunk, ami lényegesen keve-
sebb a tavalyi huszonnyolcnál.
Az elsõ két helyen végzett csa-
patok tovább játszanak a feljutá-
sért a másik két csoport elsõ két
helyezettjével. Azok az együtte-
sek, amelyek nem kerülnek be
az elsõ kettõbe, március végére
befejezik a bajnokságot. 

– Nyilván szakmai szem-
pontból sem jó.

– Természetesen nem, hosz-
szú lesz a holtidõ azon csapa-
toknak, amelyek nem jutnak be
az elsõ kettõbe. A válogatott
szereplése miatt is szünetek
lesznek, és aki nem jut tovább a
Hepp Kupában, szintén pihen,
többször a bajnokság során.
Ránézésre így nagyon szagga-
tottnak tûnik a bajnokság. Min-
denképpen fura, mert nem errõl
volt szó a nevezéskor sem. 

– Ebben a helyzetben a
ZTE NKK milyen szakmai cé-
lokkal vág neki a bajnokság-
nak?

– A költségvetésünk draszti-
kusan csökkent; egyharmaddal,
de lehet, hogy még többel, a

gazdasági válság hatására. Az
idei évben a fiataloknak akarunk
bizonyítási lehetõséget adni.
Nem azok az elvárások, mint ta-
valy. Az építkezésre szánjuk az
idei idényt, de talán a következõ
évet is. Két meghatározó tudású
játékossal rendelkezünk: Ko-
vács Georgina és Jurkó Noémi,
akik elég sokat játszottak már
ebben az osztályban. A többi já-
tékosunk a saját utánpótlásunk-
ból kerül ki. Nem célunk a
feljutás, de szeretnénk minél
többet kihozni a bajnokságból.
Ha mégis az elsõ kettõbe kerül-
nénk, természetesen játsza-
nánk tovább. Az elsõ bajnoki
mérkõzésünket megnyertük a
Sopron ellen, ami a bravúr kate-
góriájába tartozik, mert elõtte az
edzõmérkõzésen simán kikap-
tunk tõlük. A csoportban egyéb-
ként van három csapat, amely
erõsebb nálunk, de nyilván min-
den a pályán dõl el.

– A versenykiírás nem tesz
említést a kiesésrõl.

– Én sem olvastam errõl,
nem tudom, hogy lesz-e kiesõ
vagy sem. Ezzel nem foglalko-
zunk, a magunk által támasztott
szakmai céloknak akarunk meg-
felelni.

SZAGGATOTT LESZ A BAJNOKSÁG
AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE JÖN A ZTE NKK-NÁL
Kis csúszással, de megkezdõdött a nõi kosárlabda-bajnok-

ság  az NB I B csoportjában is. Az energiaválságra tekintettel
az országos szövetség három csoportot alakított ki, a ZTE
NKK csapata a Fehér csoportba került.

A zalaiak gyorsan megszerez-
ték a vezetést, Mocsi egy jogosan
megítélt 11-es értékesített. Az elsõ
félidõben is a kék-fehéreknek volt
több lehetõségük. A hazaiak mind-
össze egyszer veszélyeztették
Demjén kapuját. Fordulás után 20
percen át kiegyenlített küzdelmet
láthattak a nézõk. A ZTE kapusá-
nak kellett egyszer bravúrral véde-
nie. A mérkõzés 76. percében egy
szép támadás végén Lesjak újabb
találatával bebiztosította továbbju-
tását a ZTE. A hazaiaknak lehetõ-
sége adódott a gólszerzésre, de
az eredmény már nem változott.
Kolorcity Kazincbarcika–ZTE FC
0–2.

A továbbjutók ismeretében a
forduló másnapján kisorsolták a

MOL Magyar Kupa nyolcaddöntõi-
nek párosításait. Az egerszegiek a
másodosztályban szereplõ Békés-
csaba vendégei lesznek a követ-
kezõ körben.

A címvédõ Ferencvárost hosz-
szabbítás után kiejtõ NB III-as
Iváncsa az egy osztállyal feljebb
szereplõ Budafokot látja ezúttal
vendégül. A Vasas a Honvéddal
vív fõvárosi rangadót, a Puskás
Akadémia az Újpestet fogadja, a
DVSC az ETO-hoz látogat, míg a
Kisvárda és a Paks NB III-as ellen-
felet kapott, a Mezõkövesd pedig
az MTK-val játszik majd.

A mérkõzések hivatalos idõ-
pontja egyelõre 2023. február 3. A
továbbjutás egy mérkõzésen dõl
el.

TOVÁBBJUTÁS A KUPÁBAN

Fotó: Facebook/ztefc.hu

A legjobb 16 közé jutásért Kazincbarcikán szerepelt a ZTE lab-
darúgócsapata.

MUSZIL
ARANYÉRMEI

Sportszakos egyetemi hallga-
tók találkozóját tartották Pé-
csen. A rendezvényt 68. alka-
lommal rendezték meg több
sportágban.

Muszil Ágnes, a Zalaszám ZAC
atlétája, a Pécsi Tudományegye-
tem hallgatója, 800 és 4x300 mé-
teren az elsõ helyen zárt. A Spi-
riev-táblázat alapján megkapta a
legjobb atlétának járó díjat is.

NÉMET ELLENFÉL A BL-BEN
A világkupán a harmadik helyen végzett a ZTK FMVas férfi

szuperligás tekecsapata.

A zalaiak ezzel jogot szereztek, hogy a Bajnokok Ligájában in-
dulhassanak. A nemzetközi szövetség megtartotta a sorsolást, a
zalaiak a legjobb nyolc közé jutásért a német bajnokság második
helyezettje – Raindorf – ellen lépnek pályára. Az elsõ mérkõzést
november 27-én rendezik Zalaegerszegen, a visszavágót decem-
ber 11-én a német kisvárosban. 

A cég fõként mélyépítéssel, csa-
torna- és közmûépítéssel foglalko-
zik. A cég tulajdonosa régóta szur-

kolója a csapatnak, és arra az elha-
tározásra jutott, hogy segíti a ko-
sárlabdázókat céljaik elérésében.

ÚJABB TÁMOGATÓ A ZALAKERÁMIA ZTE KK-NÁL
A napokban írt alá szponzori szerzõdést Török Róbert, a ZTE

KK ügyvezetõje és Szopka Zoltán, a Szo-Zo Build Bt. tulajdonosa. 

Itthon és külföldön is pástra lép-
tek a Zalaegerszegi Vívó Egylet
tõrözõi. Zadarban rendezték a ve-
terán-világbajnokságot, ahol az 50
év felettiek korcsoportjában dr.
Matyasovszky Balázs egyéniben a
37. helyen zárt. Csapatban a ma-
gyar együttes a második helyet
szerezte meg.

Budapesten a kadett tõrözõk
válogatóversenyén a fiúknál Sza-
bó Bálint 61 induló között bronzér-
mes lett.

A lányok mezõnyében, a még
serdülõkorú Simon Borbála szin-
tén jól teljesített, az 51 fõs me-
zõnyben a pontszerzõ, hatodik he-
lyen zárt.

HAZAI ÉS KÜLFÖLDI SIKEREK

SZAKÁLY HELYETT KOZÁRY
Szakály István, a Zalaszám ZAC atlétikai klub elnöke 75 éves

lett. A sportvezetõ úgy látja, át kell adni a helyét másnak.

A klub közgyûlésének azt javasolja, hogy helyére Kozáry Ágnest,
Zalaegerszeg elsõ olimpikonját, világbajnoki helyezettet, a Zalaszám
ZAC egykori versenyzõjét válassza meg utódjának.
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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. október 26. szerda, október 27. csütörtök, október 28.

péntek.

(Városrészenként eltérõen)

Részletek www.zkn.hu

ÜVEG: 2022. 11. 04.

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.

A magyar lakosság csaknem
30 százaléka kóstolt már növé-
nyi alapú, vegán húshelyettesítõ
terméket, sõt, 5 százalék rend-
szeresen fogyasztja is – derül ki
egy a témában készített repre-
zentatív kutatásából. A válaszok
alapján az emberek igen nyitot-
tak ezekre a termékekre, mert
azok csaknem fele, akik még so-
sem próbáltak ilyeneket, való-
színûleg vagy biztosan megkós-
tolnának vegán húshelyettesítõ
termékeket.

A készítmények ízletességét bi-
zonyítja, hogy a „kóstolók” 52 szá-
zaléka bátran lemondana a húsfo-
gyasztásról ezekért cserébe.

Magyarországon minden ötödik
ember követ valamilyen diétát, ve-
getáriánusnak a diétázók 16 száza-
léka vallja magát, 4 százaléka pedig
vegánnak – mutat rá a 2022 szep-
temberében végzett reprezentatív,

online kérdõíves kutatás. A felmé-
résbõl kiderül, minél fiatalabb vala-
ki, annál jellemzõbb a vegán húshe-
lyettesítõ, vegetáriánus és szójatar-
talmú ételek fogyasztása. Azok ará-
nya, akik egyáltalán nem fogyaszta-
nak húst, közel 5 százalékra tehetõ,
õk elsõsorban az állatok védelmére
és a környezettudatosságra hivat-
koznak döntésük kapcsán.

Az eredmények azért azt mutat-
ják, hogy a magyarok bizony ko-
moly húsfogyasztók. Az emberek
több mint kétharmadának hetente
többször kerül az asztalára hús,
legnagyobb arányban (66%) fehér
húsokra esik a választás, vörös

húst valamivel ritkábban (39%)
eszünk. Az idõsebb korosztály eb-
bõl a szempontból nagyevõ, az
50–65 év közöttieknél ugyanis ki-
magasló a heti húsfogyasztás ará-
nya, a legritkábban a 18–29 év kö-
zöttiek esznek ilyen élelmiszert. A
megkérdezettek 43 százaléka szo-
kott húsmentes napot tartani, leg-
többen anyagi megfontolásból, míg
mások egészségügyi és környezet-
tudatossági okból döntenek az al-
kalmi diéta mellett.

Csábítóak a piacon fellelhetõ
vegán húshelyettesítõ termékek

A vegán húshelyettesítõ készít-

mények ismertsége lényegében ál-
talánosnak mondható a magyarok
körében, hiszen 10-bõl 9-en már
tudnak ezekrõl, sõt, minden harma-
dik ember kóstolt ilyen jellegû ter-
méket, 5 százalék pedig rendszere-
sen fogyasztja ezeket. Azok között,
akik kipróbálták a növényi alapú ké-
szítményeket, legtöbben vegán
burger pogácsát (52%), vegán hús-
helyettesítõ golyót (44%) és vegán
virslit (36%) kóstoltak. Felvágottat
vagy szalámit, kolbászt minden ne-
gyedik személy próbált már. 

A húspótló termékek megítélése
kifejezetten jónak mondható, a
többség ugyanis kóstolt már olyan

változatot, amit ízletesnek talált. Az
pedig igen magas aránynak tekint-
hetõ, hogy a megkérdezettek több
mint 20 százalékának eddig mind-
egyik újdonság ízlett, csaknem 40
százalék pedig a kóstolt készítmé-
nyek döntõ részét finomnak tartotta.
Sokan olyannyira jóízûnek mondták
a megkóstolt vegán húshelyettesítõ
termékeket, hogy el tudják képzelni
az ezekre való áttérést: a felmérés
szerint minden második „kóstoló”
helyettesítené az állati húst vegán
húshelyettesítõ termékekkel. 

Az újdonságra való igény a
vegán húshelyettesítõ terméket fo-
gyasztóknál igen jellemzõ. Azok,
akik rendszeresen fogyasztanak
ilyen készítményt, illetve kóstoltak
már ilyet, nagyobb valószínûséggel
próbálnának ki új élelmiszert, és
jobban figyelnek a minõségi alap-
anyagokra. 

A kutatás szerint azok is igen
nyitottak a vegán húshelyettesítõ

termékre, akik még egyáltalán
nem próbálták ezeket, csak hallot-
tak róluk. Ezeknek az embereknek
csaknem fele (46%) ugyanis azt
jelezte, hogy mindenképpen tenne
egy próbát. 

Környezettudatossági,
egészségügyi és anyagi okok

miatt döntenének
az életmódváltás mellett

A kutatás szerint a fiatalok és a
felsõfokú végzettségûek a leginkább
nyitottak a húskészítmények elha-
gyására, illetve azok csökkentésére.
Akik már ezt az életmódot követik,
azokat elsõsorban az állatok védel-
me, a környezettudatosság, vagyis
fenntarthatósági megfontolások mo-
tiválják. Azok körében, akik a hús-
mentes életmódot tervezik, közel 60
százalék egészségügyi okokat jelölt
meg, míg az anyagi megfontolást,
vagyis a spórolást a válaszadók
(43%) emelte ki. 

HÚSMENTES ÉLETMÓD
A FIATALOK ÉS A FELSÕFOKÚ VÉGZETTSÉGÛEK KÖRÉBEN A LEGNÉPSZERÛBB

Nemcsak a szupermarketek
polcain, de a kávézók itallapjain
is egyre több hideg kávéváltozat-
tal találkozhatnak az ital kedvelõi,
és egyre többen keresik is ezeket
a változatokat. A fogyasztásra
kész (ready-to-drink) jegeskávék
mellett a frissen fõzött kávéknál is
hódít a hideg szervírozási mód. A
jegeskávék hagyományos elké-
szítésétõl merõben eltérõ Cold
Brew módszernél hideg vizet
használnak az elkészítéshez, a
Flash Brew esetében viszont for-
ró vizet öntenek a kávéra, majd
gyorsan lehûtik.

Már régóta megfigyelhetõ,
hogy a fogyasztók az italok ese-
tében is az egészségesebb alter-
natívákat keresik, és ezt a tren-
det a koronavírus-járvány csak
felerõsítette. Az üdítõitalok he-
lyett egyre többen keresik a je-
geskávékat, melyek frissítenek
és a koffeinnek köszönhetõen

lendületet is adnak. Ennek a
trendnek is köszönhetõ, hogy a
folyamatosan nõ az egy fõre jutó
kávéfogyasztás, jelenleg Ma-
gyarországon évente átlagosan
3,1 kg kávét iszunk meg fejen-
ként, és ezzel a világranglista
24. helyét foglaljuk el. (A világel-
sõ finneknél 9,6 kg/fõ/év a meny-
nyiség).

A kávés italokkal szemben is
folyamatosan nõnek az elvárá-
sok, ez vonatkozik az ital elkészí-
téséhez használt kávé minõségé-
re, de a többi alapanyagra is. Ma
már a fogyasztók sokszor nem
elégszenek meg egy sima
cappuccinóval, hanem keresik a
növényi tejjel készült verziókat,
és az ízek terén is változatosság-
ra vágynak. A különleges ízek el-
terjedése is azt mutatja, hogy sü-
temény, édesség helyett egyre in-
kább ezekkel a finomságokkal ké-
nyeztetjük magunkat, például sós

karamellás vagy rumos dió ízû je-
geskávékkal.

A fogyasztók vásárlási dönté-
seiknél nagyon komolyan figye-
lembe veszik azt, hogy az adott
márka mennyire fenntartható mó-
don állítja elõ a terméket, mennyi-
re etikusan mûködik. És ez nem-
csak magára a kávétermesztés
módjára vonatkozik, hanem a tel-
jes ellátási láncra, beleértve pél-
dául a csomagolt jegeskávéknál a
csomagolóanyagot. A világon
kapható, fogyasztásra kész kávé-
italok több mint 30%-a a végtelen-
szer, 100%-ban újrahasznosítható
aludobozban kerül forgalomba, és
folyamatosan nõ ennek a csoma-
golóanyagnak a térnyerése.

Kávénkat többségében otthon
vagy munkahelyünkön isszuk
meg, de egyre több kávét iszunk
útközben, munkába menet, eset-
leg kávézókban. Jelenleg már az
összes mennyiség egyötöde fogy
elviteles, azaz „on-the-go” kisze-
relésben, hiszen így bárhova ma-
gunkkal vihetjük kedvenc koffei-
nes frissítõnket.

A KÁVÉ VILÁGNAPJÁN
EGYRE TÖBBEN KERESIK A KÜLÖNLEGES ÍZEKET

Ezek a rendkívüli körülmények
a visszafordíthatatlan halláskáro-
sodás mellett idegrendszeri és
agyi károsodással is járnak, nem
beszélve az alvási zavarokból adó-
dó fáradtságról vagy a magas vér-
nyomásról. Pedig a környezeti és
beltéri zajok káros hatásai ellen
korszerû hangelnyelõ megoldá-
sokkal védekezhetünk.

Az Európai Környezetvédelmi
Ügynökség, az EEA, becslései
szerint, a környezeti zaj hosszú tá-
von évente 12.000 idõ elõtti halál-
esetért felelõs, és Európa-szerte
48.000 új szívbetegséghez járul
hozzá. Becslések szerint emellett
22 millió embert érint tartósan erõ-
sen zavaró zajterhelés, és 6,5 mil-
lióan szenvednek krónikus alvás-
zavarban. A zajterhelés hosszabb
távon kihat az ember munkahelyi
teljesítményére is, a gyerekeknél

pedig tanulási nehézségeket okoz-
hat. Egyes orvosi szakvélemények
szerint a zajproblémák miatt akár
8–10 évvel is kevesebbet élhetünk.

A környezeti zaj befolyásolja a
beszédérthetõséget, a hangtiszta-
sági fokot, valamint az utózengési
idõt (a visszhangosság mértékét)
is, melyek alacsony értékei rendkí-
vül zavaróak lehetnek. Egy sport-
csarnokban a pályán lévõ játéko-
sok és edzõk között a kommuniká-
ciót nagyban nehezíti, hogy a
rossz akusztikai körülmények miatt
nem értik jól egymás szavát. En-
nek ellensúlyozására egyre hango-
sabban beszélnek, nõ az átlagos
hangnyomásszint. Az állandó zaj
és koncentrált figyelem 1–2 óra
után fáradtságot okoz, ez rossz ha-
tással van a sportolók közérzetére,
továbbá csökkenti a sportteljesít-
ményt is. A zajszennyezés ugyan-

olyan veszélyes hatású lehet, mint
a légszennyezés vagy a káros ve-
gyi anyagok. 

Az emberek zajjal szembeni ér-
zékenysége eltérõ. A hangzavar
kezdetben csak stresszt okoz, a
hosszú távon elszenvedett zajter-
helés a vegetatív idegrendszert ká-
rosítja. A Knauf Insulation szakem-
berei szerint ehhez elengedhetet-
len a hangelnyelõ elemek megfele-
lõ kiválasztása, méretezése és
pontos elhelyezése, hogy viszony-
lag utórezgés-menetessé tegye az
adott épületet. A megfelelõ akuszti-
kus környezet létrehozása okosbe-
ruházásnak tekinthetõ, amely a
gyakorlatban hosszabb távon térül
meg.

Egy-egy multifunkciós létesít-
mény tervezésekor egyik alapvetõ
szempont az ún. akusztikai kénye-
lem. A hangot visszaverõ nagy, sík,
belsõ falfelületeket, a térelválasztó
falakat, lelátó alatti tereket zajvé-
delmi szempontból is szigetelni
kell. A nagy zajterhelésnek kitett
épületekben, ahol sokan és sok
idõt töltenek, elengedhetetlen a
megfelelõen tervezett és kivitele-
zett akusztikai védelem.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy a világ egyik legkedveltebb itala
a kávé, hiszen naponta 3 milliárd csészényi fogy belõle. A nép-
szerû élénkítõ ital legújabb trendjeibõl szemezgettünk.

ZAJBAN NEM LEHET ÉLNI
Földünkön évente egy decibellel nõ a háttérzaj mértéke. Nap-

jainkban az unió lakosságának 65 százaléka, a magyar lakosság-
nak pedig 40 százaléka él és dolgozik az egészséget is károsító
55 decibeles határértéknél nagyobb zajszint mellett. Európa la-
kosságának 1,4 százaléka pedig már olyan súlyos, 75 dB feletti
zajterheléssel él együtt, amely meghaladja az egészségügyi
határértéket.


