
– Bánfi Kati –

– Az utóbbi évben megnõtt a
horgászok száma, a nõk és a gye-
rekek is egyre nagyobb számban
vannak jelen a tagságban. Míg
húsz-harminc évvel ezelõtt a hor-
gász egy „önálló lény” volt, ma
már egyre inkább családos prog-
rammá válik ez a sport. Ennek
megfelelõen változnak az igények,
komfortosabb környezet a kíván-
ság. A horgászaton belül is megje-
lentek újabb módszerek, irányza-
tok, mint például „A fogd meg és
engedd vissza”, amikor is fogás
után egyszerre visszaengedik a
halakat a vízbe.

– Milyen a zalai vízállomány?
– A horgászható vizek és a ki-

fogható halak számában is jól ál-
lunk. A 47 egyesületet tömörítõ
megyei szövetség 14 vízterületen
gazdálkodik, az egyesületek több
mint a fele saját horgászvizeit ke-

zeli. Mindenhol ügyelünk a rend-
re, tisztaságra, védjük a halállo-
mányt és rendszeresen telepítünk
is. Zalaegerszegen a Gébárti-tó
és a Zala folyó a horgászterület.
Mindkettõnek nagyon gazdag élõ-
világa van, meglepõen vadregé-
nyes helyekkel, különleges halál-
lománnyal. A Zala folyó városok
és falvak mellett elhaladó szaka-
szai is kiváló horgászhelyeket rej-
tenek, ahol a ragadozó halak hor-
gászata további kihívások elé ál-
lítja a horgászokat. Az invazív,
nem õshonos halfajok szinte min-
den vízterületen problémát jelen-
tenek a megyén belül és országos
szinten is.

– Igaz a szóbeszéd a Gébárti-
tóban lévõ óriási halakról?

– Igen, fogtak már ki itt 75 kilós
harcsát, és több hatvan kiló felettit
is, amiket visszaengedtek. De ter-
mészetesen tartani nem kell tõlük,
a halak is félnek az embertõl. 

– A halak visszatelepítésének,
pótlásának mértéke szerint mi-
lyen besorolású Magyarország?

– Európában az elsõk között
vagyunk, a környezõ országokban
a magántavakon kívül szinte egy-
általán nem telepítenek természe-
tes vizekbe halakat. Sõt, valójában
csak az édesvizekbe van visszate-
lepítés, a tengerekbõl sajnos csak
halásznak és halásznak.

– Halfogyasztásban mégsem
állunk ilyen jól.

– Az egészséges életmód és
táplálkozás terén tényleg el va-
gyunk maradva, és az éves halfo-
gyasztást a többszörösére kellene
emelni.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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AZ IDÕSÜGYI TANÁCS
Balaicz Zoltán Zalaegerszeg

polgármestere és egyben a Vá-
rosi Idõsügyi Tanács elnöki
posztját is betölti. Legutóbbi
ülésükrõl rövid Facebook-be-
jegyzésében szólt.

Fontos, hogy tiszteljük és meg-
becsüljük az elõttünk járó nemze-
dékeket, szüleink és nagyszüleink
generációját, akik olyan sokat tet-
tek értünk és városunkért. Az idõs-
ügyi tanács ülésén egyeztettünk a
tavasszal újrainduló Senior Aka-
démiáról, az ingyenes ledlámpa-
csere programról, a nyugdíjas
egyesületek támogatásáról, vala-
mint az idõseknek szervezett
programokról és az idõsek hónap-
ja idei tervezett tartalmáról.

TERMÉSZETKÖZELI CSENDBEN
TERVBEN A VÍZI SULI – 75 KILÓS HARCSA GÉBÁRTON

Közel egy éve új elnök vezeti a Horgászegyesületek Zala Me-
gyei Szövetségét. Makovecz Tamás két ciklus után adta át helyét
Komáromy Zsoltnak, a korábbi alelnöknek. Újításai, ötletei, mely-
ben nem tagadhatja pedagógus voltát, az országos szövetségben
is visszhangra találtak, így õ a MOHOSZ Ifjúsági és Oktatási
Szakbizottságának az elnöke is. Ebbõl a titulusból és fõleg hoz-
záállásból a zalai ifjúság elsõként profitálhat.

Lantos Csaba energiaügyi mi-
niszterrel és Raisz Anikó környe-
zetügyért és körforgásos gazdasá-
gért felelõs államtitkárral tárgyal-
tunk Budapesten a város klímavé-
delmi programjáról, valamint az új
fejlesztési elképzeléseinkrõl

(északi vízbázis modernizálása,
geotermikus távhõ projekt, bizton-
ságos szennyvízkezelés, integrált
csapadékvíz-gazdálkodás, biogáz-
szennyvízhõ-napenergia haszno-
sítása, környezetkímélõ hulladék-
kezelés).

BUDAPESTI TÁRGYALÁSOK
Több szakmai kérdésben is tárgyalt az elmúlt héten Budapes-

ten Balaicz Zoltán polgármester és Bali Zoltán alpolgármester. A
részletekrõl Facebook-oldalán Balaicz Zoltán számolt be.
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A „Mûvészet és Technika” pro-
jekt már több mint 12 éve fut a
Regensburgi Egyetem és az AVL
Software & Functions csúcstech-
nológiai vállalat együttmûködésé-
ben, melynek eredménye az idei
tárlat is. Josef Mittlmeier, az egye-
tem docense elmondta, minden
évben 25–30 haladó hallgató vesz

részt a projektben, amit idén kom-
munikáció mottóval hirdettek meg.
A hallgatók 30 festményt készítet-
tek, melyekbõl 17-et hoztak el a
zalaegerszegi kiállításra.  

Mint mondta, a képek arról árul-
kodnak, amit megfigyeltek a kö-
zösségi média, a magányosság, a
városi lét kapcsán, illetve igyekez-
nek válaszolni arra a kérdésre, ki
vagyok én és kik a többiek ebben
a közegben. A docens beszélt ar-
ról is, hogy a mesterséges intelli-
gencia ma már mindenütt jelen
van, az önvezetõ jármûvek irányí-
tásában, vagy a Google keresõ-
programban. A kiállítás éppen
ezért kicsit olyan, mintha õskövü-
leteket tettek volna be egy techno-
lógiai térbe. Kiemelte, a képeknek
mégiscsak van helyük a világban,
hiszen a festés a kommunikáció
egyfajta formája. Ez rámutat arra
is, hogy többet kellene törõdni a
természetes intelligenciával, mert
az emberek közösségében a konf-
liktusok elkerülhetetlenek. Ezek
megoldása csak úgy lehetséges,
ha képesek vagyunk egymással
kommunikálni.

Hamar Zoltán, az AVL-

ZalaZONE Kft. ügyvezetõje úgy
vélekedett, hogy a tesztpálya
szempontjából a felgyorsult kom-
munikáció abszolút releváns, de
ártó is, amikor mûholdak irányíta-
nak rakétákat. A kommunikáció
túlságosan meghatározó, a kiállí-
tás éppen ezért egy olyan megál-
ló, amely által le lehet lassulni és
elgondolkodni azon, mit teszünk
és miben is élünk.

A jármûipari tesztpálya az inno-
váció megtestesítõje, ahol polgári
és harci jármûvek, és hamarosan
drónok kutatás-fejlesztése zajlik.
Ugyanakkor egy befogadó hely-
szín is. Teret ad minden olyannak,
mint ez a kiállítás is, amellyel töb-
bek leszünk, mondta hozzászólá-
sában Vigh László országgyûlési
képviselõ.

A kommunikáció jelentõsége
felértékelõdött az elmúlt években.
A helyhez, idõhöz való kötöttség
megszûnt a számítógépek és a
digitalizáció megjelenésével, ami
egyúttal azt a kérdést is felveti: va-
jon helyettesíthetõk-e a személyes
találkozások? A kiállítás képei erre
adnak válaszokat, fejtette ki dr.
Vadvári Tibor, Zalaegerszeg alpol-
gármestere. 

A március 8-án megnyílt és há-
rom hétig nyitva tartó kiállítás
megtekintésére regisztrálni lehet a
jármûipari tesztpálya elérhetõsé-
gein.

NAPJAINK KOMMUNIKÁCIÓJA FESTMÉNYEKEN
KIÁLLÍTÁS A REGENSBURGI EGYETEM HALLGATÓINAK MUNKÁIBÓL

Második alkalommal nyílt kiállítás a Regensburgi Egyetem kép-
zõmûvész hallgatóinak festményeibõl a ZalaZONE Jármûipari
Tesztpálya fogadóépületében. Alkotásaikban a technika és a
digitalizáció által uralt kommunikáció emberre gyakorolt hatásait
jelenítették meg. 

Ágostházy Szabolcs európai
uniós fejlesztésekért felelõs ál-
lamtitkárral is tárgyaltunk Buda-
pesten, elsõsorban a TOP Plusz
program volt a téma, melynek ke-
retében a következõ években 8
milliárd forint EU-s pályázati for-

rást használhat fel önkormányza-
tunk különbözõ fejlesztésekre
(északi ipari park további bõví-
tése, gazdaságfejlesztés, teskán-
di és botfai kerékpárút-építés, böl-
csõdék, óvodák, orvosi rendelõk
felújítása stb.).

www.zalamedia.hu



A Jókai Mór és az Arany Já-
nos utcák találkozásánál több
ütemben zajlik a szennyvízcsa-
torna rekonstrukciója, ami a Mi-
kes, a Dózsa György utcai, vala-
mint a Platán sori lakóépületeket
is érinti.
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A bruttó 231 millió forintos be-
ruházás Zalaegerszeg közigaz-
gatási területén ivóvízhálózatok
és szennyvízhálózatok hatékony-
ságnövelõ fejlesztése KEHOP-
projekt keretében valósul meg.
Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, az önkormányzat 1,7 mil-
liárd forinttal támogatott pályáza-
tában 28 helyszínen történnek re-
konstrukciók, ezek egyike a Jókai
és az Arany János utcák által ha-
tárolt terület. Kiemelte, a modern,
21. századi víziközmû szolgálta-
tási feltételeinek megteremtése
stratégiai célja a városnak. Ezt a
projektet megelõzõen is dolgoz-
tak ezen, hiszen az elmúlt 15 év-
ben 50 milliárd forintot fordítottak
az elavult ivóvíz- és szennyvízhá-

lózatok valamint csapadékcsator-
nák felújítására.

Bali Zoltán alpolgármester fel-
idézte, hogy a Mikes Kelemen utcá-
tól az Arany János utcáig az önkor-
mányzat saját forrásból újította fel a
szennyvízrendszert három évvel
ezelõtt. Tavaly a Mikes Kelemen ut-
ca 6–8. szám elõtt korszerûsítették
a szennyvíz- és csapadékelvezeté-
si rendszert, valamint a társashá-
zakhoz vezetõ utat illetve a járdát a
Kovács Károly Városépítõ Prog-
ramból finanszírozva. Mint mondta,

a következõ ütemek megvalósítá-
sára a KEHOP által támogatott pro-
jektben kerül sor. A költségek 70
százaléka uniós forrás, míg 30 szá-
zaléka önkormányzati önerõ. Jelen-
tõs beruházásról van szó, hiszen
közel 1,5 kilométeren építenek ki új
szennyvíz-gerincvezetéket, és léte-
sítenek számos új bekötést és tisz-
títóaknát. Kiemelte, a kivitelezés il-
letve a konszolidációs idõszak letel-
te után teljes mértékben helyreállít-
ják a járdát és az úttestet, a Kovács
Károly Városépítõ Programból biz-
tosítva a költségeket. 

A kivitelezõ az Észak-zalai Víz-
és Csatornamû Zrt. Arnhoffer And-
rás, a vállalat elnök-vezérigazgatója
arról beszélt, hogy folyamatos a
közmûvek rekonstrukciója a város-
ban.  Ezt, mint ezen a helyszínen is,
az 50–60 éves, elöregedett vezeté-
kek cseréje teszi szükségessé.
Számtalanszor kellett ide is kivonul-
ni a dugulások elhárítása miatt. A
szennyvízcsatorna-hálózat újjáépí-
tésével zavartalanná válik az üze-
meltetés, amelynek elõnyeit a la-
kosság is élvezi majd.
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Dr. med. habil. Gasztonyi Beáta
történelmi párhuzamot vont annak
okán, hogy az idén 175 éves kór-
ház alapítása egybeesik az
1848/49-es magyar forradalommal
és szabadságharccal, nemkülön-
ben az ápolás és az orvostudo-
mány fejlõdésével. Mint mondta,
akkor a tüdõgyulladás még az élet-
erõs emberek számára is életve-
szélyt jelentett. Az ápolók sokszor
egymástól lesték el a teendõket,
vagy tapasztalataikra, ösztöneikre
támaszkodtak. Eltelt 175 év, a tu-
dás gazdagodott, hiszen napjaink
ápolóinak képzettsége messze túl-
mutat az elõdökénél. A lélek igé-
nyei viszont nem változtak: az ápo-
lótól ma is támogatást, segítséget
vár a rászoruló. Határozottan és
rendkívüli odafigyeléssel végzik
feladataikat, és mindig a gyõztes
oldalra kívánják átsegíteni a bete-
geket. Jó ügyért küzdeni mindig
népszerû. Nem véletlen, hogy köz-
kedvelt téma az ápolás és a gyó-
gyítás. A fõigazgató példaként em-
lítette a kórházsorozatokat, ame-
lyek rávilágítanak arra is, hogy
ápolóként dolgozni igenis menõ.
Tetteik értéke becsülendõ, ezért
köszönet illeti a munkájukat, hang-
súlyozta végül.

Az Országgyûlés 2014-ben nyil-

vánította február 19-ét – Kossuth
Zsuzsanna születésnek évforduló-
ját – a magyar ápolók napjává. Az
elsõ magyar fõápolónõ 70 tábori

kórházat szervezett felszereléssel,
ápolónõkkel a szabadságharc ide-
jén. Figyelmet fordított a sebesül-
tek lelkiállapotára, nem tett különb-
séget, ugyanúgy gondozta az oszt-

rák hadifoglyokat, mint a magyar
sebesülteket. Kossuth Lajos húgá-
nak életútját Dancs Jenõ ápolási
igazgató ismertette. Kossuth Zsu-

zsanna a magyar nõkhöz intézett
felhívását Varga Szabó Veronika,
az intenzív terápiás osztály or-
vosírnoka olvasta fel.

Az ünnepség a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház által adomá-
nyozott Kossuth Zsuzsa-emléklap
átadásával folytatódott. Az elisme-
résben idén is hárman részesültek:
Kerkai Edit, a Gyermekosztály PIC
részlegének ápolója. A felsõfokú
csecsemõ- és gyermekápolói ké-
pesítéssel rendelkezõ kolléga a ko-
raszülöttmentõ-szállításban is részt
vesz. Passné Horváth Piroska, a
kardiológiai osztály asszisztense.
Humánus, igényes és megbízható
ápolóként tudományos elõadással
reprezentálta szakmai tudását és a
kardiológiai osztály munkáját.
Tálosi Ferencné gyógyszerellátási
szakasszisztens, aki magas szín-
vonalon, példamutató precizitással
látja el feladatait a kórház gyógy-
szertári központjában.

Millei Rózsa, a szívsebészet
diplomás ápolója Magyar Ápolási
Egyesület országos vezetõségé-
nek Elismerõ Díszoklevelét vehette
át Boros Károlynétõl, a szervezet
zalai vezetõjétõl. A budapesti ün-
nepségen ugyanebben a kitünte-
tésben részesült Kovács Ildikó, az
II-es belgyógyászat vezetõ ápolója.

A rendezvényen a Pálóczi Hor-
váth Ádám Alapfokú Mûvészeti
Iskola növendékei muzsikáltak.

AZ ÁPOLÓTÓL TÁMOGATÁST VÁRNAK
KOSSUTH ZSUZSANNA-EMLÉKLAP A LEGKIVÁLÓBBAKNAK

Az ápoló ma is kulcsfigura, akitõl támogatást, segítséget vár a
rászoruló, fogalmazott köszöntõjében a Zala Megyei Szent Rafael
Kórház fõigazgatója a magyar ápolók napja alkalmából rendezett
ünnepségen, amelyen három szakdolgozó tevékenységét ismer-
ték el Kossuth Zsuzsanna-emléklappal. 

Elöl dr. Gasztonyi Beáa, Kerkai Edit, Tálosi Ferencné, Millei Rózsa,
Boros Károlyné, hátsó sor: Passné Horváth Piroska, Kovács Ildikó és

Dancs Jenõ
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Az ünneplõket elsõként dr.
Káldi Dávid önkormányzati képvi-
selõ köszöntötte a rendezvényen.
Múlt nélkül nincs jövõ, idézte Ba-
bits Mihálytól, figyelembe ajánlva
az elmúlt 150 évet bemutató isko-
latörténeti kiállítást. Kajári Attila, a
Zalaegerszegi Tankerületi Köz-
pont igazgatója azt emelte ki, hogy
a Petõfi-emlékév egybeesik a Pe-
tõfi-iskola 150 éves fennállásával.
Generációk találkozójának nevez-
te a nyitóünnepséget, amelyen az
idõs kollégák megélt élményeik ál-
tal emlékezhetnek az iskola elmúlt
évtizedeire, míg azt a gyerekek a
kiállításon keresztül ismerhetik
meg.

Az elsõ 150 év címû iskolatör-
téneti kiállítás a Göcseji Múzeum
támogatásával jött létre. Dr.
Kostyál László igazgató felidézte,
hogy 1971-ben Kisfaludi Strobl
Zsigmond szobrászmûvész Petõfi-
portrét ajándékozott az iskolának.
A mûvész Vándorló Petõfi címû
szobra pedig két évtizeddel ké-
sõbb került a múzeumból az isko-
la aulájába, ahol megtalálta méltó
helyét. 

Kovács Éva, az intézmény igaz-
gatója arról beszélt, hogy az iskola
történetét Csikós Sándor pedagó-
gus 1996-ban dolgozta fel. Hatal-
mas gyûjtõmunkája alapozta meg

Az elsõ 150 év címû iskolatörténe-
ti kiadvány elkészítését, amit már-
cius 24-én mutatnak be. Mint
mondta, az iskolatörténeti kiállítá-

son régi tankönyveket, oktatási se-
gédanyagokat, valamint a cser-
kész- és az úttörõélet dokumentu-
mait mutatják be. Köszönetét fe-
jezte ki a tárlat összeállítóinak, ki-
emelve Kissné Kovács Ágnes taní-
tónõt, a Göcseji Múzeum munka-
társait és Györkei Gyulánét, aki na-
gyon sok szakmai anyagot bocsá-
tott a rendelkezésükre. 

Az iskola jogelõdjének számító
Polgári Fiúiskola 1873-ban kezdte
meg mûködését. 1934-ben a tanu-
lói létszám 303 fõre emelkedett,
ami szükségessé tette egy új épü-
let megépítését. Az új iskola jelen-

legi helyén 1937-ben készült el, és
azon az év õszén megkezdõdött a
tanítás a Horthy Miklós Polgári
Fiúiskola nevet kapott intézmény-
ben. Petõfi Sándor nevét 1951-
ben vette fel az iskola, amely
2019. szeptember elsejétõl Zala-
egerszegi Petõfi Sándor Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvû Általá-
nos Iskola elnevezéssel mûködik.
Az intézményben 1972-ben indult

a sporttagozat, és 2008-ban a ma-
gyar-angol két tannyelvû tanítás.
Jelenleg 460 diák jár 23 osztályba,
õket 50 pedagógus tanítja.

Az iskolatörténeti kiállítás mel-
lett a volt petõfis-diák, Katona Ti-
bor sajtófotótárlatát is megnyitot-
ták. A fotóriporter elmondta, az el-
múlt tíz év repertoárjából hozott
sport, mozgás, természet, techni-
ka témájú képeket, amelyek fel-
kelthetik a gyerekek érdeklõdését.
Van köztük egy „kakukktojás“, va-
jon felismerik az iskola udvari ját-
szóeszközén csúszdázó gyere-
kekrõl készített fotóját?

150 ÉVES A PETÕFI-ISKOLA
JUBILEUMI ÜNNEPSÉGSOROZAT KEZDÕDÖTT
A Zalaegerszegi Petõfi Sándor Magyar-Angol Két Tanítási Nyel-

vû Általános Iskola idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját.
A jubileum alkalmából a nagy múltú zalaegerszegi intézmény szí-
nes ünnepségsorozatot szervez, amely iskolatörténeti kiállítással
és sajtófotótárlattal vette kezdetét a meghívott nyugdíjas pedagó-
gusok körében március 9-én. 

egyéni vállalkozó

– AL –

Az EFOP-pályázat keretében
megvalósuló 284 millió forintos be-
ruházás részleteirõl projektindító
sajtótájékoztatón számoltak be.
Dr. med. habil Gasztonyi Beáta
PhD fõigazgató elmondta, a föld-
szinten a fizioterápiát és bõrgyó-
gyászati szakrendelõt, az elsõ

emeleten az urológiát, a sebésze-
tet és az ortopédiát, a második
emeleten a belgyógyászatot és a
gasztroenterológiát, a harmadik
emeleten az aneszteziológiai
szakambulanciát és az audiológiai
labort érinti a rekonstrukció. Ezek-
ben a helyiségekben kicserélik a
mennyezeti lámpákat, a padoza-
tot, glettelik és kifestik a falakat.
Ezenfelül új bútorzatot és orvosi
eszközöket szereznek be. A ren-
delõintézet valamennyi emeletén
felújítják a vizesblokkokat, aka-
dálymentes mosdókat alakítanak
ki, ami eddig csak a földszinten
volt elérhetõ a mozgáskorlátozott
betegek számára. A vizesblokkok
után várhatóan március 20-ától
kezdik meg a szakrendelõk felújí-
tását, amelyeket ideiglenesen át-
költöztetnek a betegellátást fenn-
tartva. Melyiket, mikor és hova, ar-
ról a kórház honlapján és
Facebook-oldalán tájékoztatni fog-
ják a lakosságot. A fõigazgató ki-
emelte, a járóbeteg-szakellátás

fejlesztésében ez a beruházás is
meghatározó, amely reményeik
szerint szeptember végére fejezõ-
dik be.

Nemzetstratégiai érdek az
egészségügy fejlesztése, hiszen
fontos, hogy aki megbetegszik, mi-
elõbb felgyógyuljon, és munkába
álljon, mondta Vigh László ország-
gyûlési képviselõ. A rendelõintézet

belsõ rekonstrukciója ennek felté-
teleit teremti meg, korszerûbb kö-
rülményeket biztosítva az ellátás-
hoz a betegek és az orvosok szá-
mára.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere úgy vélekedett,
hogy az idén 175 éves kórház tör-
ténetébe a jubileumi év jelentõs
beruházásokkal írja be magát. A
rendelõintézet nemcsak kívülrõl
újulhat meg, hanem a szakrende-
lõk felújításával és új eszközök be-
szerzésével belsõ tartalmában is,
amelynek köszönhetõen minden
szempontból meg fog felelni a 21.
századi elvárásoknak.

A sajtótájékoztatón elhangzott,
a rendelõintézet külsõ és belsõ re-
konstrukciójával mintegy 700 mil-
lió forintos fejlesztés valósul meg a
Zala Megyei Szent Rafael Kórház-
ban. Ezt az összeget jócskán
megemeli egy harmadik projekt,
amelyben idén a diagnosztikai
tömb energetikai felújítása is meg-
történik.

MEGÚJULNAK A SZAKRENDELÕK IS
21. SZÁZADIVÁ VÁLIK A RENDELÕINTÉZET
Miközben zajlik a Zala Megyei Szent Rafael Kórház rendelõinté-

zetének külsõ energetikai rekonstrukciója, egy másik projekt ke-
retében belsõ felújítása is elkezdõdött a járóbeteg-szakellátás he-
lyiségeinek modernizálásával.

Balaicz Zoltán, dr. Gasztonyi Beáta és Vigh László

A ZAVARTALAN ÜZEMELTETÉS ÉRDEKÉBEN
SZENNYVÍZCSATORNA-REKONSTRUKCIÓ TÖBB UTCÁBAN

Arnhoffer András, Balaicz Zoltán és Bali Zoltán



– Bánfi Kati –

– Hogyan kezdõdött ez a szen-
vedélyes munka?

– Tizenhárom évvel ezelõtt ké-
szítettem az elsõ filmet a városról,
aminek nemcsak Zalaegerszegen,
hanem országosan is híre lett.
Utána vagy saját elképzelés, vagy
felkérések alapján készült a többi.
Maga a filmezés a táncos múltam-
ból ered. A koreogárfiákhoz klipet
is kellett készíteni. Az egyik szpon-
zor támogatásából vásároltunk

egy kamerát, aztán befektettem
egy olyan számítógépbe, amivel
lehetett vágni. Ez akkor, a ’90-es
évek végén,  még ritkaságnak szá-
mított. Aztán beszippantott ez a vi-
lág. Autodidakta módon tanultam
meg a fortélyait. Annak idején,
amikor a breakcsapattal sokat jár-
tunk külföldre, sok szponzorunk,
szimpatizánsunk volt a városban.
Az akkor kapott rengeteg energiát
és szeretetet ezekkel a filmekkel
szeretném visszaadni. Számomra
a városfilm nem az épületekrõl

szól, hanem arról az érzésrõl,
hogy milyen abban a városban él-
ni. Érzések, hangulatok. 

– Zalaegerszeg nem elég kicsi
város ahhoz, hogy tizenhárom év
után még lehessen újat mutatni
róla?

– Pedig lehet. Most éppen azt a
lendületes fejlesztést, ami zajlik és
ami miatt sok változás van. A folya-
matokat, embereket munka közben.
A város errõl is szól. Amikor táncos-
ként néhány hónapos túrnék után
hazajöttünk, két dolog volt. Az
egyik, a de jó hazaérni érzés, a má-
sik, hogy ez alatt a kis idõ alatt is
mindig változott valami. Jó volt arra
rácsodálkozni.

– A sikerek nyomán nem gon-
doltál külföldi karrierre?

– Nekem mindig honvágyam
volt. Még Pestre is csak néhány
napra szeretek menni, aztán alig
várom, hogy hazajöhessek. Zala-
egerszeg akkora méretû, ahol már
meg lehet élni a városias létet kul-
túrában, szolgáltatásokban, sport-
ban, de nem olyan nagy, hogy már
személytelen legyen. 

– Van még új filmterved?
– Turisztikai témájú film már ré-

gen készült a városról, annak újra
itt lenne az ideje. De még az új film
elõtt jön a Restart Fesztivál, ahol
sok feladatom lesz. 

– Egyébként éjjel-nappal fil-
mezel, hogy legyen anyagod?

– Rendezvényeken, eseménye-
ken, munkafolyamatokon igen.
Meg csak a hangulat miatt is. Ren-
geteg terabyte mennyiségû anya-
gom van, amit aztán ha eljön az
ideje, elõ kell keresgélni. Csak az
elõkeresés több hétnyi munka. Az-
tán vágni, zenét alátenni. Aludni rá,
amikor éjszakába nyúlóan nem is
tudsz aludni, annyira pörögsz
ezen. Aztán javítani, újra összeállí-
tani. 

– Hogyan kapcsolódsz ki eb-
bõl a gépi és képi világból?

– Újabban festek. Most a kör
korszakomat élem, a buddhista ere-
detû Enso-körök ihletik az alkotásai-
mat. Nem tudok jól rajzolni, de ez a
szabadkézi, lendületes alkotás ki-
csit olyan, mint a tánc. Egyébként is
mindig vonzott a semmibõl teremte-
ni. A kamera elõtt adott dolgok van-

nak. Van egy kreativitásod, hogy ezt
hogyan mutasd meg, de akkor is té-
nyek. Az írás, a festés, a dalszerzés
viszont a semmibõl jön. Dalt nem
írok, de dalszöveget és a filmjeim
narrációját igen. A képeimbõl nagy
örömömre, már többet meg is vásá-
roltak. És ha van idõm motorozok,
mert talán ez adja a legnagyobb
szabadság érzést. 

3Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról.)
A halak húsa finom és egészsé-

ges, de az ára ennek is, mint min-
den másnak, megemelkedett.
Ezenfelül az üzemeltetés, a kar-
bantartás, a halõrzés is nagyobb
költséget jelent, amely miatt a hor-
gászjegyek is drágultak a legki-
sebb vizektõl a legnagyobbakig.
Mindemellett az évek során nõtt a
morál a horgászok között, jobban
betartják az elõírásokat, ritkább az
orvhalászat, orvhorgászat, de a
visszaesõket a jogszabályi kör-
nyezet változásai miatt letöltendõ
szabadságvesztésre is lehet ítélni.

– Új elnökként vannak újításai?
– Van egy országos elõírás,

amit követni kell, fõleg a közfel-
adatok ellátása, a foglakoztatás és
a halgazdálkodás terén. De újítá-
saim, ötleteim mindig vannak. Így
kezdõdött el tíz éve a hétvégi hor-
gászsuli, vagy a gyermeknaphoz
köthetõ országos horgászverse-
nyek programsorozat is. Nagy ál-
mom az erdei iskolák mintájára, a
vízi iskolák létrehozása, ahol
egész évben lehetne tanítani a
gyerekeknek ökológiai ismerete-
ket, horgászatot, környezetvédel-
met. Mindezeken túl a közösség-

építést sem akarjuk feladni, hogy
ne csak regisztrációról szóljon az
egyesületi tevékenység, hanem
egy valós civil szabadidõs életrõl.
Reméljük, hogy az elmúlt három
év után egy nyugodt, teljes évünk
lesz, bár a járvány idején a horgá-
szat az elsõ pár nehéz hónap után
a kivételesek közé tartozott, hi-
szen szabadtéri sportról van szó,
és a horgászok létszáma ekkor is
jelentõsen nõtt. 

– Közösségi emberek a hor-
gászok?

– Mint minden más területen, itt
is változó. Van, aki szívesen osz-

tozik az élményekben, mások in-
kább egyedüllétre vágynak, van,
akit leginkább a természetközeli
csend motivál. De alapvetõen be-
szédes emberek a horgászok,
mert mit ér a fogás, ha nincs kinek
elmesélni.

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

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:

2023. március 29. szerda, március 30. csütörtök,

március 31. péntek.

(Városrészenként eltérõen)

Részletek www.zkn.hu

ÜVEG: 2023. május 5., augusztus 4., november 3.

ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÉSE: 2022. december 1-tõl 2023. március 31-ig

kétheti rendszerességgel, páratlan heteken történik.

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

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

2023. MÁRCIUS 14.

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: vargatibor002@gmail.com   Mobil: 30/3571-413

TERMÉSZETKÖZELI CSENDBEN
TERVBEN A VÍZI SULI – 75 KILÓS HARCSA GÉBÁRTON

Komáromy Zsolt

FORGALOMELTERELÉS
A GÖCSEJI ÚTON

Zalaegerszegen, a Csány László téren, az evangélikus
templom elõtt, egy korábbi személygépjármû-baleset követ-
keztében az utat és a járdát határoló támfal és korlátok sérül-
tek, ezek helyreállítási munkái 2023. március 20. és 2023.
március 24. közötti idõszakban zajlanak.

A munkák elvégzéséhez szükséges a Göcseji úti (és Csány
László téri) déli oldali forgalmi sáv munkaterületet érintõ szakaszá-
nak elkorlátozása. A helyreállítási munkákat az érintett napokon
8.30 és 14.30 közötti idõszakban végzik, forgalomelterelés mellett.
A további idõszakban a forgalom zavartalanul bonyolódik, a napi
munkák végén nem lesz forgalomelterelés.  A forgalomirányító lám-
pák a teljes idõszakban mûködnek, ezért kérjük a forgalomban
részt vevõk fokozott figyelmét! 

Kérjük a Tisztelt Lakosság, a forgalomban részt vevõk
türelmét és megértését az említett idõszakban!  

Horváth Szilárd

VÁROSI ÉLETÉRZÉS FILMEKEN
NEM ÉPÜLETEKRÕL SZÓL, HANEM HANGULATOKRÓL

Egyre-másra látnak napvilágot Zalaegerszeget bemutató, nép-
szerûsítõ kisfilmek. A legutóbbi a közelmúltban lett nyilvános, és
a város fejlõdése a témája. Készítõjével, a 2016 óta mûködõ Vá-
rosi Marketingiroda vezetõjével, Horváth Szilárddal beszélgettünk
ennek kapcsán.

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR

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

(Fotó: Tóth János)



4 Városháza

ÚTLEZÁRÁS

MÁRCIUS 15-ÉN
Felhívjuk a lakosság

figyelmét, hogy 2023. már-
cius 15-én (szerdán) városi
ünnepség miatt 8.00 órától
lezárják a Csány tér Göcseji
út felé tartó szakaszát.

Az elõkészítõ munkálatok
nem érintik a Táncsics utcát
(Dél Hercegnõje társasház),
így az utcába való behajtás a
Kossuth utca lezárásáig zavar-
talan. 8.30 órától lezárják a
Széchenyi tér és a Kossuth ut-
ca teljes szakaszát. Az útzár
feloldására az ünnepséget kö-
vetõen kerül sor. A Csány tér
vasútállomás felé vezetõ sza-
kaszán várhatóan 12.00 órá-
tól, a Göcseji út felé vezetõ
szakaszán 13.00 órától indul-
hat meg a forgalom. A helyi
autóbuszjáratok 8.00 órától
13.00 óráig a Mártírok útján
közlekednek. Az útlezárás
miatt március 15-én (szerdán)
8.00 órától 13.00 óráig a
Csány téren tilos a parkolás!

Megértésüket és türelmüket
köszönjük! 

Zalaegerszeg MJV
Önkormányzata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 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 rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõ, hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek
részére az alábbiak szerint:

A 2022/2023. tanév tavaszi tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkezte-
tés igénybevételének lehetõsége:
A szünidei étkezést igényelhetik azon hátrányos helyzetû gyermekek és rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben részesülõ halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek, akiknek hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzete a jogszabályokban meghatározottak szerint fennáll.

A 2022/2023. tanév tavaszi tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkezte-
tés biztosításának idõtartama:
2023. április 6.,11. (iskolai tavaszi szünet 2 munkanapja).

A 2022/2023. tanév tavaszi tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkezte-
tés igénybevételének helyszíne: 

Zalaegerszegi Sportiskolai Általános Iskola. 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 12. 

A 2022/2023. tanév tavaszi tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
igénybevételének módja:
„Nyilatkozat a Gyvt.21/C §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésû nyom-
tatvány kitöltése, aláírva az ellátást igénylõ szülõ, más törvényes képviselõ részérõl.

A nyilatkozatok személyes leadásának határideje, címe: 
2023. március 24 (péntek)
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ. 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.

A 2022/2023. tanév tavaszi tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
biztosításának módja:
A tavaszi szünet idõtartamára esõ munkanapokon a déli meleg fõétkezés helyben történõ elfo-
gyasztására nincs lehetõség. A szülõ részére 11–12 óra között névre szólóan, elõre bedobozolva
kerül az étel kiadásra. 

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) az étkezést megelõzõ nap 8.30-ig, hogy
ezzel elkerülhessük a közpénzek pazarlását! 

A bölcsõdés- és óvodáskorú gyermek esetén a szünidei gyermekétkeztetés a következõ idõszakra
vehetõ igénybe: a bölcsõdei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának idõtartama
alatti munkanapokon. (A bölcsõde és az óvoda esetleges zárva tartásáról 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.

A beadásnál kérjük vegye figyelembe az ügyintézés idõtartamát is.
Ügyfélfogadási idõ: kedd, péntek: 8.00–12.00 óra, szerda, csütörtök: 13.00–16.30 óra között.

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

FELHÍVÁS
A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLÕ,

HÁTRÁNYOS HELYZETÛ ÉS HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ

GYERMEKEK RÉSZÉRE

A 2022/2023. TANÉV TAVASZI TANÍTÁSI SZÜNETÉNEK IDÕTARTAMÁRA

VONATKOZÓ SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk

Zalaegerszeg város lakóit,
hogy Zalaegerszegen,
a József Attila utcában,

a Kovács Károly
Városépítõ Program

keretében megvalósuló
burkolatfelújítási munkák

végett az út teljes
szakaszát,

a Bajcsy-Zsilinszky tértõl
a Zárda u. irányában

egyirányúsítják
a 2023. március 9–2023.

április 20. közötti
idõszakban.

Ezen idõszak alatt
az útszakaszon

a gépjármûvek várakozása
nem engedélyezett. 

Kérjük a közlekedõk szíves
megértését és türelmét!

Zalaegerszeg MJV
Polgármesteri Hivatal

Mûszaki Osztály

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Ön-

kormányzata nyilvános pályázati eljá-
rás keretében kívánja bérbe adni a He-
lyi Termelõi és Kézmûves Piac földszin-
ti, 142,78 m2 nagyságú vendéglátóegy-
ségét (bisztró és sütöde) a hozzá tarto-
zó helyiségekkel együtt. 

Pályázat beadásának határideje:
2023. április 12. (szerda) 10.00 óra

Helye: 
ZMJV Polgármesteri Hivatal
II. em. 212. szoba
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

Módja: személyesen vagy postai úton

A pályázati hirdetmény teljes szövege a
www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon,
az önkormányzat hivatalos honlapján
megtekinthetõ vagy átvehetõ Zalaeger-
szeg Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Mûszaki Osztálya 212. irodájában.
A pályázati feltételek a hirdetmény teljes
szövegében találhatóak. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zalaegerszeg MJV Önkormányzata nyilvános

pályázati eljárás keretében kívánja értékesíteni a Za-
laegerszeg, Mártírok útja 2., 1. emelet, 2. ajtó,
3175/A/3 hrsz-ú, 80 m2 nagyságú, lakás megnevezé-
sû belterületi ingatlant. 

Az ingatlan induló ára 39.728.000 Ft, a pályázati bizto-
síték 3.972.800 Ft, mely sikeres pályázat esetén a vétel-
árba beszámításra kerül. A tulajdonjog-változás ingatlan-
nyilvántartásban történõ átvezetése a vevõ kötelezettsé-
ge és költsége, az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan
felmerülõ költségek és illetékek a vevõt terhelik.

További pályázati feltételek a hirdetmény teljes szö-
vegében találhatók. 

A pályázatokat „Mártírok útja 2., 1. emelet, 2. ajtó,
3175/A/3 hrsz.” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani. 

Pályázat beadásának határideje:
2023. április 13. (csütörtök) 10.00 óra

Helye:
ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 212. iroda
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

Módja:személyesen vagy postai úton

A pályázati hirdetmény teljes szövege a
www.zalaegerszeg.hu internetes oldal „Hirdetmények,
pályázatok” rovatában, az önkormányzat hivatalos hon-
lapján megtekinthetõ.



– AL –

A zalaegerszegi gyermekotthon-
ban jelenleg 42 gyermekrõl gon-

doskodnak. Közülük 22-en 0–3
éves korúak, hét óvodás- és 14 kis-
serdülõ- illetve serdülõkorú gyer-
mek – mondta érdeklõdésünkre

Horváth Gyöngyi, Zala Megyei
Gyermekvédelmi Központ intéz-
ményvezetõje. Mint fogalmazott,
örömmel vették a drogériaüzlet fel-
ajánlását, ami azt jelzi, nemcsak
karácsonykor, hanem év közben is
gondolnak a gyerekekre. Az egy-
órányi vásárlásból összegyûlt 1 mil-
lió 29 ezer 179 forintot arra hasz-
nálják fel, hogy a még fel nem újí-
tott csoportszobákat is otthonosab-
bá és barátságosabbá tegyék. Egy-
részt bababarát bútorokat vásárol-
nak belõle, másrészt udvari és
készségfejlesztõ játékokat szerez-
nek be annak érdekében, hogy
gyerekeik ne maradjanak le a csa-
ládban nevelkedõ társaiktól. 

Filozófiájuk az, hogy minél több

élményt nyújtsanak a gyerekeknek,
legyen az kulturális, vagy sportese-
mény, emelte ki Horváth Gyöngyi.
Éppen ezért méltányolják azt, hogy
a drogériaüzlet a ZTE kosarasait
hívta meg a jótékonysági akcióra,
hiszen rajtuk keresztül még na-
gyobb figyelem juthat a gyermekvé-
delmi gondoskodásban élõ gyere-
kekre és támogatásukra. Egy vál-
lalkozás öt kosárlabdabérletet aján-
lott fel számukra, így gyerekeik
minden helyi meccsen drukkolni
tudnak a csapatnak. A kosarasok
közös célért való küzdelmükkel kö-
vetendõ példát mutatnak számuk-
ra, hangsúlyozta az intézményve-
zetõ.

A Zalakerámia ZTE kosárcsapa-
tából Juhász Zoltán kommunikációs
vezetõ, a játékosok közül Mitchell
Daniel Smith, Szalay Domonkos és
Keller Iván csapatkapitány segéd-
kezett a kasszáknál. Jó ügyért kiáll-
ni mindig érdemes. S ha ehhez hoz-
zá tudtak tenni jelenlétükkel, már
megérte, mondta a csapatkapitány.

5Krónika

Ismeretterjesztõ elõadás-so-
rozatnak ad otthont a Zala-
egerszegi Zsidó Hitközség kö-
zösségi háza. Hartmann Miklós
író, közgazdász március vé-
géig három prezentációt tart az
érdeklõdõk számára.

– pet –

Az elsõ rendezvényre a na-
pokban került sor, ahol olyan fon-
tos történelmi személyiségekrõl
esett szó, akik az ókorban és a
középkor elején nagy hatást gya-
koroltak a történelemre, illetve
egy adott nép társadalmára. Be-
szélt többek között IV.

Amenhotep fáraóról, a mezopotá-
miai Nabukodonozor fejedelem-
rõl, néhány görög filozófusról,
Spanyol Izabelláról, de Attiláról
és Szent Istvánról is. Az elõadó
arra kereste a választ, hogy egy
közösség hogyan erõsödhet meg
és válhat uralkodó hatalommá. Il-
letve, hogy egy-egy fontos sze-
mélyiségnek mi volt a motiváció-
ja, milyen környezetben tényke-
dett, milyen erõforrások álltak
rendelkezésére, és hogy cseleke-
detei által jó vagy rossz irányba
fordult-e a társadalom. Egyálta-
lán, miképp tudjuk ezt ennyi idõ
távlatából értékelni.

A következõ elõadásra már-
cius 16-án kerül sor, a téma akkor
az újkori Európa világhódító sze-
repe, és az európai kultúrájú or-
szágok sorsa lesz. Március 30-án
pedig az írás kultúraformáló sze-
repérõl és a könyvek világáról
hallhatnak érdekességeket a
résztvevõk.

TÁRSADALOMFORMÁLÓ SZEMÉLYISÉGEK
ELÕADÁS-SOROZAT A ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

Virágh Judit, Hartmann Miklós és Temesváry Tibor

– b. k. –

Az egykor biológusnak készülõ
elõadó elmondása szerint õt a bio-
lógiai rendszerek mûködése ér-
dekli. Ezen szemszögbõl tartott
gondolatébresztõ ismertetõt az

„élni és élni hagyni” hozzáállás hir-
detésével. Elmondta, Magyaror-
szág lemaradásban van a talaj-
megújító gazdálkodás terén, pedig
már az 1997-es vizsgálatok is ki-
mutatták a szennyezõdés mellett a
talaj gyenge biológiai aktivitását.
Miközben az normál esetben egy
szuperorganizmus, számtalan élõ-

lénynek ad otthont. Ezután a jó ta-
laj összetevõirõl beszélt, kiemel-
ten a baktériumok és gombák je-
lenlétének fontosságáról. A ver-
senyzés, az élõvilág legyõzése tí-
pusú gazdálkodás helyett együtt-
mûködésre biztatott, melynek
alapja a saját kert felépítésének és
mûködésének alapos megfigyelé-
se, az ehhez való alkalmazkodás.
A természetbarát hozzáállás
egyébként több profitot is hoz idõ-
vel. A jól beállt rendszerben
egészséges növények fejlõdnek,
kártevõk esetén 20 százaléknál
nem nagyobb veszteséggel. De
azt is tudomásul kell venni, tette
hozzá, hogy valamit mindig vissza
kell adni a rendszernek, hogy az
mûködni tudjon. Valamint, hogy az

ember is része ennek a rendszer-
nek, soha nem kívülállóként kell rá
tekinteni, mondta többek között
Lázár Péter.

Minél gazdagabb az adott terü-
leten megjelenõ növényvilág, az
annál jobb talajminõséget jelez. A

folyamat csúcsa a fák feltûnése.
Az ilyen talajban biztosan nagy
mennyiségben fordulnak elõ gom-
bák és baktériumok. Az elõadó a
mikorrhiza, azaz a gombák és nö-
vények együttmûködésének szá-
mos elõnyét is felsorolta. Például
a növény többszörösére fejlõdé-
sét a kontrollnövényekhez képest,

a nagyobb mértékû fotoszintézist
néhány hónap után, illetve bõsé-
gesebb termést már az elsõ év-
ben. 

Elhangzottak régi, jól bevált ta-
nácsok, mint például a vakondtú-
rás felhasználása palántanevelés-
hez. De emellett, ma még nem jel-
lemzõ, de nagy mértékben és in-
gyenesen rendelkezésre álló talaj-
javító módszer lehetõségérõl is
szólt Lázár Péter, konkrétan a le-
vegõben lévõ nitrogén megkötésé-
rõl a földbe a szimbiózisban élõ
növények közremûködésével. Fel-
hívta a figyelmet az élõ mulcs, az-
az zöld növények alkalmazására,
a jó komposzt kritériumaira, illetve
a leginkább talajkárosító hatások-
ra is.

EGÉSZSÉGES NÖVÉNYEK, ÉLÕ TALAJ
ELÕADÁS A GÖCSEJI TUDÁSKÖZPONTBAN

A természetközeli gazdálkodás egyik alapvetõ részérõl, a talaj-
éltetésrõl tartott érdekes, pergõ elõadást Lázár Péter gyümöl-
csész, a Göcseji Tudásközpont „Gyümölcsözõ kiskertek” címû
elõadás-sorozatának részeként.

JÓ ÜGYÉRT KIÁLLNI MINDIG ÉRDEMES
TÖBB MINT EGYMILLIÓ FORINT A GYERMEKOTTHONNAK

A rendezvény résztvevõi.

Több mint egymillió forint adomány gyûlt össze a ZONE
bevásárlóparkban lévõ DM drogériaüzlet újranyitásának napján,
16–17 óra között, mely összeget a Zala Megyei Gyermekvédelmi
Központ Zalaegerszegi Gyermekotthona javára ajánlották fel. A jó-
tékonysági akcióban a Zalakerámia ZTE KK játékosai is részt vet-
tek, a kasszáknál segédkeztek a megvásárolt áruk elpakolásában.

– Bánfi Kati –

– Tea vagy kávé?
– Nem szeretem a teát, lehet

akármilyen extra. A saját keverésû
kávémat iszom. A presszókávék kö-
zül egyedül a dohány kávét szere-
tem. Vagy lattét vagy kapucsínót. 

– Fõzés?
– Muszáj. Viszont enni szeretek,

ez azért motivál. A régi ízeket kere-
sem, régi recepteket. Anyukám sza-
kácskönyvébõl fõzök, és keresem a
nagymamám húslevesének az ízét.
Annak a hozzávalói ma elég kiadó-
sak a pénztárcának. 

– Jön a tavasz, kertészkedsz?
– Nem szeretem, nálunk ez a

férjem területe. 48 éve vagyunk há-
zasok – mondja Zsuzsa.

– Hobbid?
– A varrás. Keveset varrok,

olyant, ami kihívás számomra. Leg-
utóbb a saját Bocskai-ruhámat.
Most pedig egy tanítványom ver-
senymunkája okoz kreatív perce-
ket. 

– Tudsz varrni, ismered a diva-
tot, stíluskommunikátor is vagy.
Neked is meg kell azért küzdeni a
„nincs egy göncöm, amit felve-
gyek” nõi betegséggel?

– Nem. Már elõzõ este eldön-

töm, hogy a programtól függõen mit
vegyek fel. Igaz, amiket szeretek
hordani, azok mind elöl vannak – te-
szi hozzá.

– Egy ruhát egyszer veszel
fel?

– Nagyjából. De vannak szezo-
nális kedvencek. 

– Volt mondjuk rózsaszín kor-
szakod az öltözködésben?

– A rózsaszín árnyalatok közül
egyedül a finom mályvaszínt kedve-
lem. De ez nem volt divat. Ahogy
egykor a színtanácsadás sem. Volt
barna korszakom, olajzöld korsza-
kom, kék és még mindig kedvelem
a sötétkéket, feketét, pirosat. De in-
kább az anyag minõsége alapján
választok és hogy jól áll-e a ruha.
Mondjuk neonzöldet nem vennék
fel. A letisztult egyszerûséget szere-
tem, a monokrómot, a szín a szín-
ben eleganciát. 

– Van cipõgyûjtemény- vagy
ékszermániád?

– Igényes bizsut szeretek, abból
van gyûjteményem. Elég nehéz ci-
põt vennem, mivel 41-es a lábam.
Tetszik a magas sarkú, de azt már
nem igazán tudom hordani. A ru-
háknál is az életkoromból adódó
alakváltozás miatt egyre nehezebb
divatosnak maradni.

– Könnyen viseled ezt? 
– Igen. Nem zavar a korom. Ész-

re se vettem, hogy bekövetkezett.
– Terveid?
– Óraadóként dolgozom. Nem

könnyû a Z generáció figyelmét
fenntartani, a digitális világgal ver-
senyezni. Ha már nem tudok ka-
pásból reagálni, akkor abbaha-
gyom. De azt nem tudom elképzel-
ni, hogy itthon üljek. Vannak utazási
vágyaim, Amerikába eljutni a roko-
nokhoz, de még inkább Szentpéter-
várra. 

– Akkor nem tervezed, hogy a
fotelben kötögetsz a négy uno-
kádnak?

– Majd nyolcvanévesen. Anyu-

kámnak nagyon szép fehér hímzé-
sei voltak, a családban többen hor-
golnak. Ezt a tudást is örököltem.

– Ahogy apukád révén a vitéz-
séget is. 

– Édesapám a háborúban érde-
melte ki a Magyar Történelmi Vitézi
Rendbe való felvételt. Amirõl tud-
tunk, de nem volt szabad ezt a ran-
got használni. Viszont megörököl-
hetõ, így az õ tiszteletére és emlé-
kére az elmúlt évben én is vitéz let-
tem. 

– Ez nõként ritkaság. Mit jelent
neked leginkább a nõiesség?

– Az igényes megjelenést. Ez öt-
ven százalékban genetika és nevel-
tetés függvénye. Aki ezt nem látja
otthon, az meg tudja tanulni, de hát-
rányban van. A szocializmusban
nem lehetett kirívóan öltözködni.
Nem tûrték, és nem is volt választék
ruhákból. Nem lehetett jó „cucco-
kat” venni. Nekem volt egy varrónõ
nagynéném, akivel szoros volt a
kapcsolat, õ varrt nekem jó ruhákat.
Késõbb a munkahelyeim révén rá-
láttam a trendre. Hamar megkap-
tam, hogy irritáló az eleganciám,
pedig lehet, hogy elõzõ éjjel varrtam
azt a ruhát. A mai fiataloknak elég
nehéz dolguk van. Nagy a válasz-
ték és nehéz eldönteni, mi az iga-
zán igényes, nõies, a saját stílushoz
illõ. A letisztult egyszerûséget val-
lom, a visszafogott sminket. Ne le-
gyen önbecsapás. 

LETISZTULT EGYSZERÛSÉG, IGÉNYES STÍLUS
NÕNAPI CSEVEJ KRAJCZÁR ZSUZSÁVAL

A nõnapi csevejre ültünk össze Krajczár Bélánéval, aki a város
divatszakértõi között rangos helyet foglal el. Hamar az öltözkö-
désre terelõdött a szó. 

Krajczár Zsuzsa
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– Már hosszabb ideje adomá-
nyozza a címet az országos szö-
vetség, gondoltam lassan sorra
kerülök – vélekedett az elismerés
kapcsán Fehér László. – Úgy lát-

szik, az országos szövetség veze-
tése most tartott erre érdemesnek.
Nyilván a 2022-es szereplésünk is
közrejátszott ebben. 

– Az elmúlt év elõtt is ért el
sikereket a sportágban, akár
elõbb is megkaphatta volna az
elismerést.

– A magyar férfiválogatottal két-
szer is világbajnok lettem szövet-
ségi kapitányként, mellette még
több értékes helyezést értünk el.
Úgy éreztem, akkor talán jobban
megérdemeltem volna. Elképzel-
hetõ, nem voltam eléggé szimpati-
kus.  A szövetségben úgy gondol-
ták, hogy már megérdemli a Fehér
Laci is. 

– Az országos szövetség ve-
zetésébõl pár éve kikerültek a
zalai tekevezetõk. Emiatt is kés-
hetett az elismerése?

– Elképzelhetõ. Jómagam
2017-ben mondtam le a szövet-
ségi kapitányi címrõl. Erre az idõ-
szakra esik a többi zalai tekeve-
zetõ távozása is az országos
szövetségbõl, amit úgy kommuni-
káltak fentrõl, hogy mi cserben
hagytunk mindenkit, ami nem
igaz. 

– A magyar válogatott ered-
ményessége is csökkent a távo-
zása óta. Ha hívnák, ismét dol-
gozna válogatott szinten?

– Ahhoz változni kellene a kö-
rülményeknek. Lehessen tartani a
válogatottnak egy-egy edzõtábort.
Megfelelõ felkészülés nélkül már
nem lehet elérni eredményeket,
még a tekében sem. 

– Mire ösztönzi az elismerés?
– Egy biztos, bizonyítani már

nem akarok senkinek. Edzõi pá-
lyafutásom során már többször bi-
zonyítottam. Külföldön is elismer-
ték a munkámat, ismert vagyok.
Hosszú ideig szeretnék még dol-
gozni a sportágban. Látok több
fiatalt itt a klubnál, akiknek tervei
vannak a tekében, õket szeret-
ném minél jobb játékossá nevelni.

A fiatalok sikerre éhesek, nem
szabad nekem õket cserben
hagyni. 

– A teke sportág soha nem
volt a központban, mára még in-
kább a peremre sodródott. Mi-
lyennek látja a sportág helyze-
tét?

– Épülnek új pályák, amelyek
nyereséget hoznak, de a legna-
gyobb problémát az utánpótlás-
nevelésben látom. A csapatokat
rákényszerítik, hogy játsszon
utánpótláskorú játékos. Sajnos,
több helyen teljesen mindegy
mennyit dob, szerepeltetni kell és
kész. A tervezett utánpótlás-neve-
lés hiányzik a rendszerbõl. Ezen
változtatni kellene, hogy megma-
radjon a sportág. Sokkal több
edzésre lenne szükség, hogy az
utánpótlás fejlõdni tudjon. 

– A teke talán a fiatalok szá-
mára azért sem vonzó, mert
hosszabb idõnek kell eltelnie,
mire valaki megfelelõ szintre el-
jut.

– Kétségtelen tény, ezért fontos
több edzést tartani az utánpótlás-
nak, hogy a fejlõdést felgyorsítsuk.
Biztos az sem vonzó, hogy a teke
nálunk munka mellett ûzhetõ hob-
bisportág. Keveseknek adatik
meg, hogy külföldön profiként sze-
repeljenek. Egy biztos, a tekéhez
nagyfokú kitartás kell. Munkás
sportág, és nagyon kell szeretni,
hogy valaki itt ragadjon.

AZ ELMÚLT ÉV LEGJOBB EDZÕJE
HOSSZÚ TÁVRA TERVEZ MÉG A TEKÉBEN

Nemrég a tavaszi bajnoki szezon elején nyújtották át Fehér
Lászlónak, a ZTK FMVas tekecsapata edzõjének, az elmúlt év leg-
jobb edzõje címet. A zalaiak szakvezetõje már hosszú ideje dol-
gozik a sportágban, volt már a magyar férfiválogatott edzõje is.
Az elismerés minden bizonnyal a tavalyi kluberedménynek szólt,
amikor nemzetközi szinten jól teljesített csapatával, és itthon
megnyerték a Szuper Ligát. 

– Nagyon jól sikerült a tavalyi
évünk – vágott a dolgok közepé-
ben Fehér Ferenc klubelnök,
edzõ. – Évek óta dolgozunk
azon, hogy utánpótlás korosztá-
lyunk versenyzõi odaérjenek a
dobogóra. A tavalyi évben több-
ször sikerült. Több csapatunk a
dobogón végzett 2022-ben. A fia-
talok mellett szenior sportolóink
is jól szerepelnek az országos
versenyeken. Két sportolónk, Fe-
kete Ágoston és jómagam egy-
egy szakág legjobbja lett. 

– Az idei év is jól kezdõdött,
ön és Fekete Ágoston is elis-
merést vehetett át az országos
szövetségtõl.

– Fekete Ágoston és én a táj-
futáson belül egy szakágban let-
tünk a legjobbak. Fekete Ágos-
ton tájkerékpárban, jómagam a
Trail-o-ban lettem a legjobb.
Ágoston jól szerepelt a világku-
pán, és mindhárom hazai ver-
senyszámban az ob-n elsõ lett. A
Trail-o világbajnokságon a leg-
jobb magyarként teljesítettem,
így gondoltunk arra, hogy sze-
replésünket az országos szövet-
ség elismeri.

– Az év eleji elismerések
után mi a cél az idei esztendõ-
ben?

– Az idei évre nem lesz egy-
szerû összeszednünk az anyagi
forrásokat. A sportágunkban is

emelkednek a költségek. A neve-
zési díjak, az utazás, a szállás
költségei is magasabbak lesz-
nek. Másképp kell beosztani
anyagi forrásainkat. A fõ verse-
nyekre, országos bajnokságokra
figyelünk majd. Az utánpótlás te-
rületén egy teljesen új csoporttal
foglalkozunk a klubnál. A tavalyi
év óta a haladó csoportot Sárecz
Éva viszi edzõként. Jómagam a
kezdõkkel gyakorlok. Eredmé-
nyesség szempontjából fontos,
hogy utánpótlás-versenyzõink
továbbra is jól teljesítsenek a kü-
lönbözõ versenyeken. Megpró-
báljuk visszacsalogatni azon
sportolóinkat, akik egykor szere-
peltek nálunk, de felnõttek lettek.
Célunk, hogy csapatszinten indí-
tani tudjunk egy-egy együttest.
Ami nem lesz egyszerû, mivel
számukra a legfontosabb, hogy a
munkahelyükre beilleszkedje-
nek, megtalálják számításukat,
és csak ezután jöhet a tájfutás. 

– Minden évben szoktak
versenyt rendezni.

– Idei tervünkben egy három-
fordulós terepverseny szerepel.
Zalai Dombok Trail-o néven, ki-
használva a Zalaegerszeg kör-
nyéki új túraútvonalakat. Remél-
jük, sikerül meghonosítani a ver-
senyeket, és éveken át megren-
dezni. 

– Már érintettük a ZTC költ-
ségvetési helyzetét. Sikerülhet
a mûködéshez szükséges
anyagiakat elõteremteni?

– Szeretnénk új támogatókat
bevonni, az elmúlt években sike-
res pályázataink is voltak. Az idei
év nem indult jó, egy komoly pá-
lyázatunk nem nyert támogatást.
A klub vezetése azon dolgozik,
hogy a mûködéshez szûkséges
forintokat elõteremtsük. Még
nem tudjuk, hogy az önkormány-
zattól kapunk, vagy sem támoga-
tást, ha igen, nagyon megkö-
szönjük. Egy biztos, ha szûkö-
sen is, de úgy akarunk gazdál-
kodni, hogy a mûködésünk bizto-
sított legyen.

TAKARÉKOSAN GAZDÁLKODNAK
FÓKUSZBAN AZ UTÁNPÓTLÁS A TRIÓ EGERSZEG ZTC-NÉL

Már az elsõ tavaszi hónapban járunk, az idõjárás is felvillant
egy-egy tavaszi pillanatot. A sportban is éledeznek a természet-
ben ûzhetõ sportágak, közéjük tartozik a tájfutás is. A városban
ennek képviselõje a Trió Egerszeg ZTC. 

Kondex Kupa. Egerszegi érme-
sek. U–14. 60 m gát: 1. Gerencsér
Vivien 10,1 mp, 2. Simon Judit
10,7. 60 m gát: 1. Bella Mátyás
10,0 mp, 2. Szabó Mihály 10,0, 3.
Szabó Levente 10,8.

Ötösugrás: 2. Bella Mátyás
12,60 m, 3. Szabó Mihály 11,65. Tá-
volugrás: 2. Molnár Réka 411 cm. 

Magasugrás: 1–2. Both Bálint
165 cm, Andrasek Vilmos 165, 3.
Bella Mátyás 135. 60 m: 2. Bognár
Emma Zsófia 7,9 mp, 3. Király Kira

8,1. Magasugrás: 1. Bali Krisztina
150 cm, 3. Földesi Hanna 130. Tá-
volugrás: 3. Major Ágnes 501 cm.
Diszkoszvetés: 1. Molnár Loretta
31,32 m, 2. Gerencsér Anna
17,19. Diszkoszvetés. U–20: 1.
Mózer Benedek 41,63 m, 2. Kerkai
Bence 35,90, 3. Kovács Lõrinc
35,40. Diszkoszvetés. U–18: 1.
Mózer Benedek 46,44 m, 2. Ko-
vács Lõrinc 41,28. 60 m gát.
U–16: 2. Andrasek Vilmos Zoltán
8,9 mp, 3. Both Bálint 9,2.

EGERSZEGEN MARADT
A KONDEX KUPA

Utánpótláskorú atléták adtak egymásnak randevút a Városi
Sportcentrum futófolyosóján, már a közelgõ korosztályos bajnok-
ságokra figyelve. A Zalaszám-ZAC a versenyen emlékezett meg
Kauzli Józsefrõl, a klub korábbi elnökségi tagjáról. A róla elneve-
zett legeredményesebb gátfutónak járó serleget Rónai András
(60 m gát U–18 8,9 mp) a SMAFC versenyzõje vehette át Kauzliné
Szabó Máriától. A Kondex Kupát a legeredményesebb egyesület,
a Zalaszám-ZAC nyerte.

Elsõként egy szerb versenyzõt
gyõzött le, majd következett két
magyar az ESMTK színeiben. A
döntõben a házigazdák horvát ver-
senyzõjénél bizonyult jobbnak. 

A többi egerszegi birkózó sem
tért haza üres kézzel.  Ugranyecz

Flórián a 40 kilósok mezõnyében
ezüstérmet szerzett. Varga Nimród
a 49 kilósoknál a harmadik helyen
zárt. A 59 kilósoknál Bartáky Ben-
degúz is begyûjtött egy bronzér-
met. Felkészítõ edzõk: Berzicza
Ferenc, Gerencsér Zoltán.

SZANATI ARANYÉRMES
Horvátországban, Koprivnica városában szerepeltek kötöttfo-

gású versenyen a Zalaegerszegi Birkózó SE fiataljai. A hét ország
190 sportolóját felvonultató versenyen Szanati Máté szerepelt a
legjobban, a 36 kilósok versenyében aranyérmet szerzett.

A fiatal tõrözõt nemrég igazolta
le az egerszegi egyesület. A spor-
toló saját korosztályában (kadet)
Európa-bajnok lett. A magyar ka-
detcsapat tagjaként a negyedik he-
lyen zártak. Rubin Mattia a junior

magyar csapatban is szerepelt. Itt
bronzérmet szerzett társaival. A
magyar csapatot a franciák ütötték
el a döntõbe jutástól. A bronzére-
mért az olaszok ellen csatáztak, és
nagy küzdelemben nyertek.

KOROSZTÁLYOS VÍVÓÉRMEK AZ EB-RÕL
Befejezõdött a korosztályos vívó Európa-bajnokság Tallinban,

az észt fõvárosban. A magyar tõrcsapatnak tagja volt Rubin
Mattia, a Zalaegerszegi Vívó Egylet sportolója. 

Budapesten rendezték meg a
szenior atléták országos fedett
pályás bajnokságát.

Az indulók között ott volt
Góczánné Tóth Zsuzsa, a Zala-
szám ZAC sportolója, aki remekül
teljesített a versenyen. A W 65-ös
korcsoportban 60 és 200 méteres
síkfutásban egyaránt aranyérmet
szerzett. Felkészítõ edzõ: Góczán
István. 

KÉT ARANY A SZENIOR AZ OB-RÕL

Az egerszegi lányok közül elõ-
ször Nett Vivien állt rathoz, 7,5 ki-
lométeren indult a 16–17 éves kor-
osztályban versenyezve, s óriási
elõnnyel, mintegy 3 perccel verte
meg a mezõnyt. Idõeredménye:
1.27:42,0 óra. 

Nagy Napsugár a 14–15 éves lá-
nyok mezõnyében rajtolt 5000 mé-
teren. Ezúttal saját rekordját megja-
vítva 58:11,0 perces idõvel ért célba.

Az egerszegi lányok 1500 méte-
ren is kiválóan szerepeltek. Nett Vi-
vien 16:58,85 perces idõeredménye
új megyecsúcs. Végül Nagy Napsu-
gár versenyzett, aki 17:17,64-es idõ-
vel szintén aranyérmet vehetett át.

Amiben elindultak, azt meg-
nyerték a lányok. Ez a verseny a
bajnoki szezon elsõ állomása volt,
ahol nagyon fontos bajnoki ponto-
kat lehetett szerezni.

MINDENT MEGNYERTEK A LÁNYOK
Az elsõ országos bajnokság idén a hosszútávúszók medencés

versenye volt.  Elsõként a 10 kilométeren, késõbb 7,5 km-en, az 5
km-en és a 3 km-en, zárásként az 1500 méteren mérték össze tu-
dásukat a sportolók. A Zalaco-Zalaegerszegi Úszó Klub Egyesü-
let két úszója 2-2 versenyszámban nevezett; Nett Vivien (2006) és
Nagy Napsugár (2008) remekül szerepeltek. 


