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SZÍNHÁZI PRÓBA ARC NÉLKÜL ZEGINFÓ
CSÓKJELENET MASZKBAN

Forrás: Facebook/Hevesi Sándor Színház

 A maszkban próbálás „rejtelmeirõl”, vagyis inkább nehézségeirõl kérdeztük Farkas Ignác Jászai Mari-díjas színmûvészt, rendezõt, mégpedig a Hevesi Sándor Színház legújabb
produkciója, az Elnémult harangok apropóján.
– pP –
A társulat a közelmúltban végzett a próbafolyamattal, sõt egy
szûk körû házi bemutatót is tartottak, néhány kolléga és családtag
részvételével. A Rákosi Viktor regénye alapján készült elõadás tulajdonképpen készen van; várják, hogy felemelkedjenek a sorompók és visszatérhessen a közönség a nézõtérre. A próbafolyamat
viszont nem volt egyszerû, hiszen a színészeknek maszkban kellett
dolgozniuk. A szükséges, ám mindenki számára kényelmetlen viselet a színház és az elõadómûvészet világában talán még inkább
megnehezíti a munkát.
Farkas Ignác, az elõadás rendezõje érdeklõdésünkre elárulta:
embert próbáló idõszakon vannak túl, de szerencsére azért élvezték is a próbafolyamatot.
– Azt mondják, hogy a szem az egyik legfontosabb kommunikációs eszköz, ami így is van, ám a színésznek kell, hogy legyen arca is. A mimika, a gesztusok legalább annyira hozzátartoznak a mûvészi kifejezésmódhoz és az elõadás teljességéhez, mint a szöveg.
(Folytatás az 5. oldalon.)

BETARTANI
A SZABÁLYOKAT
 Tizenegy tûzesethez és hat
mûszaki mentéshez riasztották
a megye tûzoltóit március elsõ
péntekén és hétvégéjén. Zalaegerszegen egy mûhely égett
le, több vidéki helyszínen a kerti hulladék kapott lángra. Általánosan megfigyelhetõ, hogy
egyre több esetben kell szabadtéri tüzekhez vonulniuk a tûzoltóknak, ami miatt a Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság nagyobb odafigyelést kér a
lakosságtól! Az esetekrõl Kósi
Zsolt tûzoltó hadnagy, szóvivõ
tájékoztatta lapunkat.
– AL –
A megyeszékhelyi lánglovagok
március 6-án, szombaton két nagyobb tûzesethez is vonultak. A hajnali órákban teljes terjedelmében
égett egy 75 négyzetméteres családi
ház tetõszerkezete Türjén, a Dózsa
utcában. A zalaegerszegi rajok mellett a helyszínre a zalaszentgróti önkormányzati tûzoltókat is riasztották.
(Folytatás a 2. oldalon.)

 Eredetileg március 11-én tartottuk volna a soron következõ
képviselõ-testületi ülésünket,
azonban a járványügyi veszélyhelyzet miatti különleges jogrend ideje alatt sem az önkormányzati bizottságok, sem pedig a közgyûlés nem ülésezhetnek. A testületek jogköreit a
polgármester gyakorolja.

Ugyanakkor Zalaegerszegen
mindig is fontosnak tartottuk egymás tiszteletét, ezért amellett, hogy
részletesen tájékoztatom írásban a
kormánypárti és ellenzéki frakcióvezetõket, képviselõket a járványügyi védekezés lépéseirõl, a bizottságok és a közgyûlés helyett meghozott döntések elõtt egyeztetést
folytattam a frakciókkal. Március
9-re összehívtam a Tulajdonosi Tanácsadó Testületet, valamint a
Frakcióvezetõi Értekezletet, ahol a
kormánypárti és ellenzéki képviselõkkel áttekintettük valamennyi elõterjesztést – írja Facebook-bejegyzésében Balaicz Zoltán polgármester, és tájékoztat a döntésekrõl egy
virtuális ZEGINFO keretében.
(Folytatás a 3. oldalon.)

JÓL JÖNNE A SEGÍTSÉG
AZ ÁLLATSIMOGATÓ NEHÉZ NAPJAI
 A korlátozások miatt tavaly bõ három hónapot üzemelhettek,
az idén pedig még nem tudtak kinyitni. Miközben a nem létezõ
belépõk árából tudnák biztonságosan ellátni a több mint 100 kis
és nagyobb jószágot a csácsi Állatkert, Állatsimogató és Állatotthonban. Jóérzésû emberek, állatbarátok támogatásában bíznak
jelenleg.
– B. K. –

– A korlátozások mindenkit
megviselnek, nálunk is egyre nehezebb a helyzet. Már megfordult
a fejünkben a bezárás gondolata
is – mondta Kovács Zoltán és
Hemera Mónika, az állatsimogató
vezetõje és munkatársa.
– El kellett már adunk néhány
dolgot, telket, búcsút kellett venni

néhány állattól is, hogy a többiek
maradhassanak. Ez azért nehéz,
mert nálunk családtagok az állatok – s valóban, ahogy Mónika
körbevezetett az állatok között,
nagyon nyugodt, barátságos,
szinte meghitt volt a hangulat.
Még a vadmacskák is bújós cicaként doromboltak, simogatást hízelegtek ki, produkálták magukat
a játékaikkal.
– Gondolom, õk jelentik a
legnagyobb költséget.
– Õk is. Az oroszlán és a fehér
tigris pár összesen napi 15 kilogramm húst fogyaszt.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Közélet

SAJTÓNAPI MEGEMLÉKEZÉSEK TETÕ, MÛHELY, KERTI HULLADÉK LÁNGOLT

A VÁROS ÉS A MEGYE VEZETÕI KÖSZÖNIK AZ ÚJSÁGÍRÓK MUNKÁJÁT A SZABÁLYOK BETARTÁSÁRA FIGYELMEZTET A KATASZTRÓFAVÉDELEM
(Folytatás az 1. oldalról.)
Kiérkezésük elõtt a tûz a családi házhoz épített melléképületre is
átterjedt, ahol egy gázpalack felrobbant, aminek következtében az
épület tetõszerkezete és a födém
megrongálódott. A rajok a családi
házból egy másik gázpalackot kihoztak, amit visszahûtöttek, továbbá az omlásveszélyes részeket lebontották. A tüzet négy vízsugárral
fékezték meg. Még aznap este tûz
keletkezett egy üzem karbantartó
mûhelyében Zalaegerszegen, a
Wlassics Gyula utcában. A helyszínre kiérkezõ zalaegerszegi,
pacsai és körmendi hivatásos tûzKósi Zsolt
oltók a katasztrófavédelmi mûveBalaicz Zoltán
Dr. Sifter Rózsa
Dr. Pál Attila
leti szolgálat irányítása mellett vé- rajok légzésvédelem és sugárfe Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere az alábbiakban
megfelelõ forrásból származó köz- gezték az oltási munkálatokat. A dezet mellett behatoltak a csaremlékezett a szabad sajtó napjára: 173 évvel ezelõtt, 1848. márnokba, amit áramtalanítottak. Ezlésére, melynek köszönhetõen az
cius 15-én láttak napvilágot az elsõ szabad magyar sajtó terméután három vízsugárral megfékezinformációk eljuttatása az olvasókökei, a Nemzeti dal és a Tizenkét pont. Ehhez kapcsolódóan, 1990 zönséghez – a helyi médiumokon
ték a lángokat, majd átszellõztetóta március 15-e a magyar sajtó napja, ami megteremtette a
ték a füsttel telítõdött épületet.
keresztül – tárgyilagosan, magas
rendszerváltoztatás egyik legfontosabb feltételét.
Gyors beavatkozásuknak köszönszínvonalon valósulhat meg. Kíváhetõen a lángok nem terjedtek tonok az aktuális járványhelyzet kihíJó és szívet melengetõ érzés furcsa helyzetben, de még megtart- vásaihoz sok erõt és egészséget”.
vább az üzemben található berenfelidézni az éveket, amikor együtt hattuk a sajtónapot, idén azonban
dezésekre.
...
emlékezhettünk a forradalom és a koronavírus okozta veszélyhelyVasárnap ismét Türjén akadt
Dr. Pál Attila, a megyei közgyûszabadságharc eseményeire, és zetben már nincs erre módunk. A lés elnöke is megemlékezett az újdolga a zalai tûzoltóknak, miután
amikor személyesen köszönhet- mögöttünk hagyott esztendõ mind- ságírókról, és köszönetélt fejezte
tetõlécek és fûrészpor izzott egy
 A március 8-án életbe létem meg magam, munkatársaim, annyiunkat próbára tett, és a koro- ki munkájukért:
40 négyzetméteres kazánház álpõ intézkedések miatt elhailletve a város közössége nevében navírus okozta járvány miatt még
mennyezetében, a Zsigmondháza
„A koronavírus okozta világjárlasztott „Kossuth katonája
azt az áldozatos munkát, amit Za- értékesebbé vált a hiteles, pontos vány folyamatos alkalmazkodást
majorban található fatelepen. A
leszek...” címmel meghirdelaegerszegért végeztek!
tájékoztatás. Korrekt, pontos mun- és kreativitást követel meg valahelyszínre riasztott zalaszentgróti
tett történelmi, honismereti
Az elmúlt évben, bár már egy kátokat magam, munkatársaim és mennyiünktõl. Megtöri szokásainönkormányzati és a keszthelyi hivetélkedõnkre összesen 17
Zalaegerszeg polgárai nevében, kat, hagyományainkat.
vatásos tûzoltók motoros láncfûcsapat küldte vissza a megezúton is nagyon köszönöm!
résszel bontották meg a tetõléceSajnálatos módon az idei évadott határidõig a beküldenAzt kívánom, hogy jövõre, 2022 ben azt sem teszi lehetõvé, hogy a
ket, majd az izzó részeket vízsudõ két feladatot, a haditudómárciusában újra együtt, egész- szabad sajtó napja alkalmából
gárral eloltották. Az épületet
sítást és a kreatív alkotást –
ségben, felhõtlenül ünnepelhes- személyesen mondjak köszönetet
hõkamerával átvizsgálták, de toadta hírül az Apáczai Mûvesünk! – fogalmazott a szerkesztõ- Önöknek egész éves munkájukért.
vábbi tûzre utaló nyomot nem talõdési Központ.
ségeknek küldött köszöntõlevelé- Büszke vagyok Önökre, hogy a
láltak. Péntek este Kisgörbõn, vaben Balaicz Zoltán polgármester. pandémiával terhelt idõszakban is
sárnap pedig Lentiben, ZalakoMint azt korábban már je...
márban, Nagykanizsán és Belsõjelentõsen hozzájárultak az államlezték, az iskolák bezárása
Dr. Sifter Rózsa kormánymeg- polgárok tényszerû tájékoztatásásárdon is szabadtéri tüzek adtak
miatt a vetélkedõ második forbízott többek között hangsúlyozta: hoz, elõsegítve, hogy megyénk lamunkát a megye lánglovagjainak.
dulójának online idõpontját és
„Köszönet illeti Önöket a hosszú, kossága hiteles információkkal
Utóbbi helyszínen a kerti hulladék
 Március 1-tõl megújult meeredményhirdetését elhalaszévek óta tartó korrekt, kiváló kap- rendelkezzen a Zala Megyei Önégetése közben két melléképületnedzsment irányítja a Zala
tották, ezek idõpontjáról az iscsolatért. Örömömre szolgál, hogy kormányzat döntéseirõl és tevére is átterjedtek a lángok, amelyet
Megyei Szent Rafael Kórházat,
kolák újranyitásakor fogják tánagy hangsúlyt fektetnek a hírek kenységérõl”.
a lenti és letenyei tûzoltók kézihiszen több vezetõi pozícióban
jékoztatni a csapatokat a reszerszámokkal és vízsugarakkal
is személyi változást hagyott
gisztrált e-mail-címükön.
fékeztek meg.
jóvá az Országos Kórházi FõA csapatok olyan színvonaA zalaegerszegi hivatásos tûzigazgatóság.
las kreatív alkotásokat készíoltókat két közlekedési balesethez
NÉMETH GÁBOR
tettek, hogy a kialakult járványis riasztották a megyeszékhelyen.
ZALAEGERSZEG,
KÖZTÁRSASÁG U. 69–71.
Ettõl az idõponttól dr. Lupkovics
ügyi helyzet ellenére sem enPéntek este két autó ütközött egyGéza PhD. látja el az orvos igazgedhették el az elõzetesen termással a Sport utca és a 74-es fõ92/317-493 • 30/629-8756 • Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig
gatói teendõket, de nem szakad el
vezett online kiállítás ötletét. A
út keresztezõdésében. A baleset
a klinikumtól sem, hiszen továbbra
héten a csapatok kreatív alkokövetkeztében az egyik gépkocsi
is irányítja a kardiológiai osztály
tásait összegyûjtötték és kiállíaz árokban, tetejére borulva állt
munkáját.
tották az Apáczai Mûvelõdési
meg. A tûzoltók a jármûvet talpra
Segítõje orvosigazgató-helyetKözpontban, amiket online
állították, és csörlõ segítségével
tesként dr. Kovács Tamás, aki az
prezentáltak az intézmény
visszahúzták az úttestre. Vasáraneszteziológia és intenzív terápia
Facebook-oldalán.
nap este egy személyautó fának
szakterületén már bizonyította vecsapódott az Október 6. téren. A
zetõi képességeit.
Új kollégát is köszönthetünk a
menedzsmentben. Az egészségügy gazdálkodását jól ismerõ Kiss
Ilona Andrea Polgárról érkezett
hozzánk, hogy gazdasági igazgatóként kamatoztassa szakmai tapasztalatait.
A fentiek értelmében a Zala
Megyei Szent Rafael Kórház vezetõinek teljes névsora 2021. március 1-tõl:
Fõigazgató: dr. med.habil.
(Folytatás az 1. oldalról.)
nem gondoltuk, hogy ilyen
Gasztonyi Beáta PhD. Orvos
De nagy költség a szalmázás,
helyzet áll majd elõ.
igazgató: dr. Lupkovics Géza ami különösen hideg idõben bála– Mit tehet az, aki segíPhD. Orvosigazgató-helyettes: szám fogy. De az apróbb állatok
teni szeretne?
dr. Kovács Tamás. Minõségügyi takarmánya is egyre növekvõ költ– Elsõsorban takarmányorvosigazgató-helyettes: dr. Ti- ség, és vannak, akik vödörszám
ra van szükségünk, búzára,
hanyi Mariann. Ápolási igazgató: fogyasztják a gyümölcsöt.
kukoricára. A nyári készleDancs Jenõ. Minõségügyi ápolá– Az iskolás és óvodás csotünk ugyanis véges. Vagy
si igazgatóhelyettes: Gombosné portok jelentik a fõ látogatókat
anyagi támogatást is naPapp Judit. Oktatási-ápolási egyébként?
gyon megköszönnénk, seigazgatóhelyettes: dr. Oroszlán– Inkább a családok. Visszajáró
gítségével
beszerezzük,
né Pilipár Krisztina. Gazdasági családok vannak, akik mindig jól
ami kell.
igazgató: Kiss Ilona Andrea.
érzik nálunk magukat. MostanáA hat éve mûködõ állatsiCélunk a konstruktív együttmû- ban azonban a születésnapi partik
mogató aktuális állapotáról,
ködés, a jövõbemutató stratégiák és egyéb rendezvények is kima- juk igénybe venni ezt a lehetõsé- a lakókkal kapcsolatos hírekrõl a
kidolgozása és megvalósítása. radnak.
get, és köszönjük az eddigi fel- közösségi oldalunkon keresztül is
Olyan kórházat kívánunk irányíta– Az adó egy százaléka is jö- ajánlásokat. Trambulint vásárol- lehet informálódni, tájékozódni.
ni, amely a betegek és a dolgozók het?
tunk az idelátogató gyerekek szóBankszámlaszám:
elégedettségét egyaránt kivívja.
– Igen, már harmadik éve tud- rakoztatására, kerítést javítottunk, 12092309-01532942-00100007
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KIÁLLÍTÁS

ÚJ VEZETÉS

A KÓRHÁZBAN

TÉVÉSZERVIZ

tûzoltók áramtalanították a jármûvet, és megszüntették a forgalmi
akadályt.
A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a figyelmet, hogy a belterületen történõ
égetést önkormányzati rendeletek
szabályozzák, amelyek világosan
kimondják: mikor és milyen idõpontban lehet égetni. Az égetés
elõtt mindenképpen érdemes tájékozódni az adott önkormányzatnál! Ezek a rendeletek nem egységesek, így önkormányzatonként
eltérhetnek. Közös tulajdonságuk
azonban az, hogy ahol még hatályosak, a jelenlegi kihirdetett veszélyhelyzet végéig érvényesek,
utána – amennyiben a veszélyhelyzetet nem hosszabbítják meg
– a rendeletek érvényességüket
vesztik! Amennyiben egy település
rendeletben nem szabályozza az
égetést, úgy az adott helyen tilos
égetni! A külterületi tarlóégetés és
a vágott növények égetése bejelentéshez kötött, amit a munkálatok elõtt tíz nappal a helyi katasztrófavédelmi kirendeltségnél kell jelezni! Ilyen égetés csak növényegészségügyi okokból történhet,
vagy ha a növényi hulladék megsemmisítése, elszállítása más módon nem megoldható!
Tapasztalat, hogy a szabadtéri
tüzek fele kerti hulladék égetése
miatt adódik, hiszen a tavaszi idõszakban jellemzõen ilyen hulladéktól szeretnének megszabadulni a gazdálkodók. Itt amellett, hogy
betartjuk az égetésre vonatkozó
helyi rendeletet, mindenképpen
szükséges, hogy a tüzet soha nem
hagyjuk õrizetlenül. Tartsunk az
égetés közelében megfelelõ
mennyiségû oltóanyagot (víz, homok, adott esetben tûzoltó készülék) és gondoskodjunk a tûz irányításához szükséges kézi szerszámokról (gereblye, lapát, vasvilla)
is! Ha feltámadó szelet tapasztalunk, azonnal oltsuk el a tüzet!
Érdemes tudni, hogy az a személy, aki az érvényben lévõ szabályokat megszegi, tûzvédelmi
bírsággal is sújtható! Ez – az okozott károk megtérítésén túl és az
elõidézett károk mértékétõl függõen – 20 ezertõl 3 millió forintig is
terjedhet! Javasoljuk, hogy aki ezt
el szeretné kerülni, egyrészt tájékozódjon, másrészt gondolkodjon
alternatív megoldásokban, például
a zöldhulladék elszállításában, elszállíttatásában vagy komposztálásában.

JÓL JÖNNE A SEGÍTSÉG
AZ ÁLLATSIMOGATÓ NEHÉZ NAPJAI
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 Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. a földgázellátás mûszaki-biztonsági színvonalának növelése érdekében Zalaegerszeg belvárosában rekonstrukciós munkálatokat végez. Ennek
keretében a Platán sor 7. és 17. számú társasházak, valamint a
Gasparich Márk u. 5. és 9. számú társasházak közötti szakaszon
gázvezetékcserét hajt végre.

NEM EMELKEDNEK A DÍJAK
VIRTUÁLIS ZEGINFÓ: BESZÁMOLÓ A DÖNTÉSEKRÕL
(Folytatás az 1. oldalról.)
Elfogadtuk a hivatal beszámolóját a lejárt határidejû közgyûlési
határozatok végrehajtásáról. Döntöttünk arról, hogy sem a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdékben, sem pedig a Zalaegerszegi
Gondozási Központ intézményeiben nem emelkedik 2021-ben a térítési díj összege. Arról már korábban beszámoltam, hogy ugyancsak nem emelkedik az önkormányzati bérlakások lakbére.
2021-ben sem a vásárokon és piacokon alkalmazott területhasználati díj, sem a helybiztosítási díj,
sem a helypénz, sem az óvadék
mértéke, sem a nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérleti díja
nem emelkedik. A köztemetõkkel
és a temetkezéssel kapcsolatos
díjak 2021-ben nem változnak. A
parkolási díjak és a bérletek ára
2021-ben szintén nem emelkedik.
Az elmúlt 10 évben ötödére
csökkent a temetési segélyt igénybe vevõk aránya. Ugyanakkor sajnos még mindig van néhány polgártársunk, akiket hozzátartozójuk
elhalálozása kapcsán segíteni
kell, ezért a temetési segély maximálisan adható összegét a 2020-as
71.250 forintról 2021-ben 85.500
forintra emeltük.
Városunk legjelentõsebb kitüntetéseinek megítélési és kiadási
protokollját rendeletek szabályozzák. Évente adható egy díszpolgári cím (a város napján), 2 Pro Urbe
Zalaegerszeg kitüntetés (a város
napján), 2 Innovációs díj (a januári évindító rendezvényen), illetve
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10 Zalaegerszegért díj (a decemberi évzáró rendezvényen). Vannak azonban olyan elismerések is,
melyekkel egy-egy jeles nap alkalmából ismerjük el például a pedagógusokat, sportolókat, egészségügyi és szociális dolgozókat stb.
Ezek átadásának módja eddig
mindig változó volt, ezért úgy gondoltuk, hogy egységes rendeletben szabályozzuk. A Polgármesteri Elismerõ Okleveleket az alábbiak szerint adjuk majd át: Sport
mecénása díj, Év sportolója elismerések: január 20-án, vagy az
ahhoz legközelebb esõ hétköznapon (Szent Sebestyén, a sportolók
védõszentjének napja). Kultúra
mecénása díj, közmûvelõdési és
közgyûjteményi dolgozók elismerése: január 22-én, vagy az ahhoz
legközelebb esõ hétköznapon
(magyar kultúra napja). Óvodai
dolgozók, tanítók és tanárok elismerése: pedagógusnap. Egészségügyi dolgozók elismerése: magyar egészségügy napja. Szociális
dolgozók elismerése: szociális
munka napja. Bölcsõdei dolgozók
elismerése: bölcsõdék napja.
A parlament által 2020-ban elfogadott törvény kimondja az avar
és a kerti hulladék égetésének tilalmát a levegõ minõségének javítása érdekében. Emellett már korábban határoztunk arról, hogy a
családok nyugodt pihenését és kikapcsolódását elõsegítendõ ezentúl vasárnaponként, újév napján,
nagypénteken, húsvéthétfõn, pünkösdhétfõn, mindenszentek napján
és karácsonykor is tilos lesz jelen-

tõs zajjal járó munkák (pl. fûnyírás,
fúrás stb.) végzése. A szigorodó
jogszabályi megfelelés érdekében,
a levegõterhelés további csökkentésére és a környezettudatos gondolkodás elõsegítésére elengedhetetlen a lakosságnál keletkezõ
zöldhulladékok begyûjtése, ezért
az alábbi lehetõségeket biztosítjuk:
– Õszi ingyenes lombgyûjtõ akció.
– Egy darab ingyenes hulladékgyûjtõ edény biztosítása a családi házas övezetekben, melyet a közszolgáltató áprilistól
novemberig hetente, egyébként kéthetente ingyenesen
ürít. Az ingyenes ürítés kiterjed
az ingatlantulajdonosok által
beszerzett és rendeltetésszerûen használt zöldhulladékgyûjtõ edényekre is.
– Hulladékudvar igénybe vételének lehetõsége, hiszen bármely zalaegerszegi lakos beszállíthat évente lakóingatlanonként 5 köbméter zöldhulladékot és 5 köbméter fahulladékot, melyeket szintén ingyenesen vesznek át a hulladékudvarban.
– Komposztálóedények kedvezõ
áron való megvásárlásának lehetõsége.
Az õszi idõszakban fõleg lombhulladék keletkezik, tavasszal pedig inkább fás szárú zöldhulladék,
melynek jogszerû kezelése problémát jelent a lakosságnak. Ezért
úgy döntöttünk, hogy ne csak az
õszi idõszakban legyen biztosított
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PÁLYÁZATOT HIRDET

az ingyenes alkalomszerû lakossági zöldhulladék-begyûjtés.
Önkormányzatunk
szociális
alapon
biztosítja
a
Bursa
Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjat, melynek pályázati és elbírálási szabályzatát elfogadtuk.
Ismét új közterületekkel gazdagodott a város, a helyi lakók kérésére az eddig csak helyrajzi számmal szereplõ utak neveket kaptak,
így van már a páterdombi városrészben Sirály utca, a csácsi városrészben pedig Almás utca is.
Állami pályázat jelent meg belterületi utak, járdák, hidak felújítására 50 százalékos támogatási intenzitással. Úgy döntöttünk, hogy
pályázatot nyújtunk be a kertvárosi
városrész egyik legforgalmasabb,
a Köztársaság útja végén található
314 méter hosszúságú járdaszakasz felújítására, melynek költsége
20 millió Ft, így 10 millió Ft-ra pályázunk, 10 millió Ft-ot pedig önerõbõl biztosítunk. Bízunk benne,
hogy sikeres lesz a pályázatunk!
Elfogadtuk a Kontakt Nonprofit
Kft. 2020. évi támogatott munkaerõ-kölcsönzési tevékenységérõl
való beszámolót. A cég 2020-ban
42 munkavállalót kölcsönzött 13
vállalkozáshoz, így segítve a nehezebb élethelyzetben lévõ polgáraink munkaerõpiacra segítését.
Elfogadtuk a Zalaegerszeg
Környezetvédelmi Programjának
végrehajtásáról szóló beszámolót,
valamint jóváhagytuk a 2021-es
cselekvési tervet. A dokumentumok a város honlapján is megtekinthetõk.

A munkálatok március 16-án
kezdõdnek és hozzávetõlegesen
május közepéig tartanak. A munkavégzés idõtartama alatt a földgázszolgáltatás és a közlekedés egyaránt biztosított lesz. A cserében
érintett nyomvonal legnagyobb
részben zöldterületen halad, kisebb
részben érint burkolatot. A munkálatok befejeztével az E.ON gondoskodik a környezet rendezésérõl, az

eredeti állapot helyreállításáról, füvesítést végeztet, illetve a megbontott burkolatot visszaállítja.
A vállalat szakemberei kérik az
arra járókat, hogy az elkerített
munkaterület közelében fokozott
óvatossággal közlekedjenek!
Az E.ON a kivitelezéssel járó
esetleges átmeneti kellemetlenségek miatt a környéken élõk türelmét és megértését kéri!

FELHÍVÁS
A zalaegerszegi piac
és vásárcsarnok területén
korlátozott számban

ÁRUSÍTÓHELYEK
KIADÓK.
Érdeklõdni:
+36-20/263-6570

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

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

HATÁROZATLAN IDÕRE

PÁLYÁZATOT HIRDET

A MÛSZAKI OSZTÁLYRA

A

BERUHÁZÁSI SZAKREFERENS

ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS U. 58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT
NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁSOK HASZNOSÍTÁSÁRA.

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– mûszaki szakterületen szerzett (BsC/Msc) végzettség.
ELÕNYT JELENT:
– építészmérnöki, építõmérnöki végzettség,
– a munkakörnek megfelelõ igazolt szakmai gyakorlat,
– beruházási feladatok lebonyolításban szerzett gyakorlat,
– szakterületnek megfelelõ mûszaki ellenõri jogosultság.
ELLÁTANDÓ FELADATOK:
– önkormányzati beruházásban és önkormányzati lebonyolításban megvalósuló magasépítési feladatok megvalósítása;
– a Magasépítési Csoport feladatkörébe utalt beruházási, városfejlesztési, meglévõ intézményi épületfelújítási és -fenntartási feladatok ellátása;
– a településfejlesztéssel kapcsolatos testületi döntés elõkészítések, valamint testületi és vezetõi
döntések végrehajtása.
A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:
– a 45/2021. (III. 20.) korm.rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott formátumú önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje:
2021. március 31.
A pályázat elbírálásának határideje:
2021. április 9.
A munkakör a pályázat elbírálása után azonnal betölthetõ.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen a címzetes fõjegyzõ dönt.
Az illetmény megállapítása a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX tv., valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján történik.
A pályázatot elektronikus úton a szemelyugy@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferenstõl a
92/502-121-es telefonszámon kérhetõ.

Cím

Alapterület
(m2)

Szobaszám

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

Fajlagoslakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

Kossuth Lajos u. 58–60.
III/39.

39

1

elõszoba, konyha,
kamraszekrény, fürdõszoba-WC

összkomfortos

254

9.906

III/52.

34

1

elõszoba, konyha,
kamraszekrény, fürdõszoba-WC

összkomfortos

254

8.636

A lakások megtekinthetõk az intézmény vezetõjével történõ elõzetes egyeztetés szerint.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2021. ÁPRILIS 1. (CSÜTÖRTÖK)
A pályázat benyújtásának módja:
–
A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a
„NYUGDÍJASHÁZ” jelige feltüntetésével kell benyújtani.
– Feltétel 200.000 Ft összegû bánatpénz megfizetése, melynek átutalását vagy befizetését a licit
megkezdése elõtt a helyszínen igazolni szükséges. A bánatpénzt Zalaegerszeg MJV Önkormányzat
11749008-15432704 számú Pénzforgalmi bankszámlájára kell befizetni.
(A pályázati formanyomtatvány, a jövedelem- és vagyonnyilatkozat, továbbá a bánatpénz befizetéséhez szükséges „Készpénzátutalási megbízás” beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és
Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
– A pályázó elhelyezése érdekében adományt ajánl fel. (Az induló összeg 2 millió Ft. A pályázati eljárás lebonyolítása során a licitküszöb összege 100 ezer Ft.)
A pályázathoz csatolni kell:
– a háziorvos szakvéleményét, miszerint a pályázó önellátásra és közösségi együttélésre alkalmas,
– igazolást az öregségi nyugdíjról vagy rokkantsági ellátásról.
A versenytárgyalás, egyúttal az ajánlatok felbontásának helye és ideje:
Zalaegerszeg Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya,
(Ady Endre u. 15.) földszint 4. ajtó (ügyfélszolgálati iroda)
2021. április 7. (szerda) 10.00 óra.
Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu
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TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK!

Parki úti Hulladékudvar (Zalaegerszeg volt szennyvíztisztító területén): Tel.: 30/239-4509
A 2021. évi tavaszi zöldhulladék (fás és lágyszárú) gyûjtési akció az Nyitvatartás:
alábbi módon kerül megtartásra. A szolgáltatás a városnak csak azon
területein valósul meg, ahol a rendszeres, hetente történõ zöldhulla- 2021.01.01–2021.03.31: kedd–péntek 9.00–17.00 szombat: 7.30–14.00
dékgyûjtés is megoldott.
2021.04.01–2021.09.30: kedd–péntek 10.00–18.00 szombat: 7.30–14.00
A zöldhulladék-elszállítás feltételei az alábbiak:
– A kötegelt zöldhulladékot csak igénybejelentést követõen áll
módunkban elhozni.
A zöldhulladék-elszállítást kérõ ingatlantulajdonosoknak a városrészenként meghirdetett gyûjtési napra kell bejelenteni
szállítási igényüket. A szolgáltató csak az igénybejelentést leadó ingatlanokat keresi fel, és csak a városrészenként meghirdetett napon kihelyezett hulladékok kerülnek térítésmentesen
elszállításra! Az érintett ingatlannak rendelkeznie kell érvényes
hulladékszállítási elõfizetéssel, valamint díjtartozásmentesnek
kell lennie. A zöldhulladékokat az idõpont-egyeztetéssel rendelkezõ átvételi napon, reggel 7.00 óráig kell kihelyezni, kerítésen kívül, az úttest közelében, szállítójármûvel megközelíthetõ
helyre. A bejelentett mennyiségtõl függõen a kötegelt ágak,
gallyak elszállítása a következõ munkanapokra áttolódhat.
– A fás szárú hulladékot (levágott gallyakat, ágakat, bokrokat)
maximum 2 m3 mennyiségben és maximum 2 m hosszúságú,
kötegelt állapotban áll módunkban elhozni.
– Falevelet és füvet, lágyszárú növényeket bezsákolva (nem bigbag zsákban) áll módunkban elhozni.
Azon városrészeken, ahol a gyûjtési akció azonos napra esik a
rendszeres zöldhulladék-szállítással, ott természetesen a jelöléssel ellátott gyûjtõedény is kihelyezhetõ.
A begyûjtött anyagok komposztálásra kerülnek, ezért a gyûjtõszemélyzet csak a teljesen tiszta (kommunális hulladék, fólia, törmelék stb.
mentes) zöldhulladékot veszi át, amelynek tisztasága a zsákok helyszíni kiürítésekor ellenõrzésre kerül!
A komposzt tisztasága érdekében a kiürített gyûjtõzsák a helyszínen
lesz hagyva, a hulladékszállító kollégák az ürítés könnyítése miatt a
zsákokat szétvághatják, a kihelyezett zsákok épségéért nem vállalunk
felelõsséget.

2021.10.01–2022.03.31: kedd–péntek 9.00–17.00

szombat: 7.30–14.00

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

IDÕPONTOK:
2021. április 6.
2021. április 8.

kedd
csütörtök

Botfa
Besenyõ
Sugár u.
Landorhegy
Egerszeghegyi u.
Szívhegyi u.
Hóvirág u.
Bazita
Becsali
Ola
Ebergényi u.
Nagycsarit u.
Vorhota
Erzsébethegy
Andráshida
Ságod
Neszele
Csács
Bozsok
Páterdomb
Belváros
Zrínyi környéke
Nekeresd
Pózva
Kaszaháza
Gólyadomb
Kertváros

2021. április 12. hétfõ

2021. április 14. szerda
2021. április 19. hétfõ

2021. április 22. csütörtök
2021. április 26. hétfõ
2021. május 3. hétfõ
2021. május 4.

2021.
2021.
2021.
Felhívjuk a Tisztelt Zalaegerszegi Lakosok figyelmét, hogy lehetõ- 2021.
ség van házi komposztálóedény vásárlására, érdeklõdni a Zala-Müllex
Kft.-nél lehet, továbbá a város területén található hulladékudvarban az
aktuális átvételi feltételek betartásával térítésmentesen leadhatók a
2021.
zöldhulladékok, illetve a fás szárú hulladékok:

május
május
május
május

10.
13.
18.
20.

kedd
hétfõ
csütörtök
kedd
csütörtök

május 25. kedd

MEGNYÍLT

A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT
IDÕSEK GONDOZÓHÁZA
FELVÉTELT HIRDET
HATÁROZATLAN IDÕRE

ÁPOLÓ, SZAKÁPOLÓ

AZ ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
anyakönyvvezetõi 2021. február 1-jétõl új helyen, a Széchenyi tér 3–5. szám alatti épület II. emeletén fogadják az
ügyfeleket. A munkatársak telefonos elérhetõsége (06-92/502-

Telefon: +36-92/316-160
zalaegerszeg@tourinform.hu
www.zalaegerszegturizmus.hu
www.facebook.com/tourinformzalaegerszeg

197)

nem

változik,

miként

sem

(anya-

konyv@ph.zalaegerszeg.hu). Változatlan marad az ügyfélfogadás rendje.

PÁLYÁZATI
KIÍRÁS
„
”
A BEFEKTETÉS A JÖVÕBE

ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése illetékes szakbizottsága Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének a „Befektetés a jövõbe” zalaegerszegi felsõoktatási ösztöndíjról szóló 27/2011. (XII. 02.) önkormányzati rendelete alapján a mai
nappal pályázatot ír ki TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ támogatás elnyerésére.
A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót az elsõ alkalommal benyújtott kérelméhez csatolt,
a felsõoktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony-igazoláson „a hallgatói jogviszony
megszûnésének – a tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján – becsült idõpontja” rovatban
feltûntetett idõpontig, de legkésõbb attól számított egy évig illeti meg. A tanulmányi idõbe nem számítanak bele a külföldön végzett tanulmányok, valamint a hivatalosan igazolt rendkívüli események
(így különösen betegség, baleset) miatti halasztás idõszakai. Az ösztöndíj igénylésére utolsó alkalommal közvetlenül a tanulmányok befejezését követõ félévben van lehetõség, ha a hallgató eredményei (abszolutórium, diplomaeredmények) a feltételeknek megfelelnek és a fent jelölt idõhatárt nem
lépte túl.
A pályázók köre:
Felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ, legalább egy félévet már sikeresen elvégzett nappali tagozatos hallgató, aki bármely államilag elismert felsõoktatási intézményben az elsõ diploma megszerzése érdekében BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait és a kérelem benyújtását megelõzõ tanulmányi félévben a hivatalosan bejegyzett és az
1–5-ös számtani skálán érdemjeggyel minõsített tantárgyi osztályzatainak számtani átlaga mûszaki és
egészségügyi képzés esetén legalább 4.00, egyéb képzéseknél legalább 4.50, valamint legalább a 30,
vagy a felsõoktatási intézmény hivatalos igazolása alapján az adott félévben maximálisan teljesíthetõ
kreditpontot megszerezte.
Az ösztöndíj mértéke, folyósítása:
A felsõoktatási ösztöndíj havi összege: 5.000 Ft

e-mail-címe

MUNKAKÖRBE.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• ápoló képesítés,
• büntetlen elõélet.

ÚJ HELYEN

A FELÚJÍTOTT TOURINFORM-IRODA
2021. március 1-tõl megújult ügyfélterében ismét fogadja a
látogatókat a zalaegerszegi Tourinform-iroda a megszokott
nyitvatartási rend szerint: hétköznapokon 8.30– 16.30 között. Az
iroda munkatársai telefonon és online felületeiken is állnak ügyfeleik
rendelkezésére.

ÁLLÁSHIRDETÉS
– ÁPOLÓ, SZAKÁPOLÓ

FELADAT:
• segítséget nyújt az ellátottak fizikai, mentális, szociális
szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve az ellátott
életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát,
• (szak)ápolói feladatok végrehajtása a tanulmányai során
megszerzett kompetenciáknak megfelelõen (önállóan, orvosi
utasításra vagy együttmûködõ tevékenységként).
A JELENTKEZÉSHEZ CSATOLANDÓ:
• szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok másolata.
Az állásról bõvebb információ kérhetõ Pálfiné Vass Györgyi
intézményvezetõtõl a 92/511-342-es telefonszámon vagy a
gondozohaz@gkzalaegerszeg.hu e-mail-címen.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév szeptember 1–január 31. közötti 5 hónapjára,
valamint a II. félév február 1–június 30. közötti 5 hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy összegben kerül sor a döntést követõ hónap 15. napjáig.
Az ösztöndíj igénylése:
• A „Befektetés a jövõbe” zalaegerszegi felsõoktatási ösztöndíj igénylésére a pályázati kiírás félévenként kerül meghirdetésre, ennek alapján az ösztöndíjat félévenként kell megpályázni.
• A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók jelen pályázat kiírását követõen a 2021. március 16. és
március 31. közötti idõszakban nyújthatják be kérelmüket Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése Illetékes szakbizottságához a mellékelt formanyomtatványon az abban meghatározott mellékletek csatolásával. A postai úton feladott kérelmek esetében a feladás
dátuma a mérvadó, így a pályázatot legkésõbb 2021. március 31-én postára kell adni. A pályázati kiírás közzétételét megelõzõen és a kérelmek benyújtási határidejét követõen beadott kérelmek elutasításra kerülnek.
• A hallgatók legalább egy érvényesen befejezett tanulmányi félévet követõen nyújthatnak be kérelmet
a tanulmányi eredményhez kötött felsõoktatási ösztöndíjra a 27/2011. (XII. 02.) önkormányzati rendelet mellékletét képezõ formanyomtatványon. A kérelemhez mellékelni kell az aktuális félévre vonatkozó hallgatói jogviszony-igazolást és az elõzõ félévrõl a lezárt leckekönyv másolatát, vagy az azzal egyenértékû és azonos információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példányát, valamint – ha szükséges – a maximálisan
megszerezhetõ kreditpontok tanulmányi osztály általi hivatalos igazolását is. Leckekönyv hiányában a helyette csatolt dokumentumnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból az érdemjegyek
számtani átlaga kiszámítható legyen.
A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályára kell eljuttatni postai úton, vagy személyesen hétfõ–csütörtök 8–12 és
13.00–16.30 óra, illetve pénteken a 8–12 óra közötti idõszakban.
A formanyomtatvány beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (a portai recepción), valamint letölthetõ Zalaegerszeg megyei jogú város honlapjáról az alábbi elérhetõségeken: http://zalaegerszeg.hu/tart/index/134/Kultura, köznevelés,
sport-, Felsõoktatás_ugyek, valamint: http://zalaegerszeg.hu/felsooktatas.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal
Humánigazgatási Osztály
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17/19. • Tel.: 92/502-190, 92/502-192
E-mail: nyakastunde@ph.zalaegerszeg.hu

5

Kultúra

TEMETÕ UTCÁBÓL GÖCSEJI ÚT

lyabb felháborodást keltett volna.
Szerinte ezekben az években nem
volt olyan nagy kultusza a régi,
századelõn épült házaknak. Az utca bõvítése, szélesítése szükséges és indokolt volt, az más kérdés, hogy most utólag úgy érezzük, hogy a házak bontásával, kurtításával veszteség ért minket –
folytatta. Hiszen magának a
Csány térnek is megbomlott az addigi szerkezete, fõleg miután felépült a kórház. A megmaradt MÁVépületek pedig eléggé esetlennek
tûnnek a jelenlegi környezetben.
Az építész azt is elárulta, hogy
most a pandémia idején sokat járja

A MEGKURTÍTOTT MÁV-HÁZAK TÖRTÉNETE

 A Göcseji út Csány téri, és a Göcseji út Ady utcai sarkán is áll
egy-egy olyan, az 1920-as évek második felében épült ház, mely
manapság kevés figyelmet kap. Köszönhetõen talán a környék
intenzív gépjármûforgalmának és a közlekedési lámpáknak.
Utóbbiak ugyanis mindkét esetben „belógnak” a képbe. (Emiatt
még fotózni sem egyszerû a homlokzatokat.)
– pánczélPetra –
Ha viszont alaposabban ránézünk a két épületre, akkor egybõl
érezzük, hogy valami furcsaság
van a dologban: kissé suták,
aszimmetrikusak, mintha egy részük hiányozna. Mert, hogy hiányzik is! Mindkét házat a MÁV építtette egykoron. A Csány tér sarkán
álló a vasúttársaság irodaházaként funkcionált, az Ady utca végén lévõ pedig lakás célra épült a
MÁV alkalmazottai számára 1928
után. Az irodaház eklektikus (kicsit
népi, kicsit szecessziós) stílust kapott. Ráadásul tõle néhány lépésre egy másik (valamivel kisebb)
ház is létesült, amit – az Ady útihoz hasonlóan – szintén lakás célra használtak. Ezt az épületet már
nem találjuk, hiszen a Göcseji út
1968-as bõvítésekor (ami addig
Temetõ utca volt) elbontották. Ma
nagyjából a gyalogátkelõ és a kórház parkolójának egy része van a
helyén. Az út átépítését nem úszta
meg teljesen az irodaház sem, hiszen némileg „lecsíptek” a sarkából, és hasonlóan járt az Ady utcai, neobarokk elemekkel díszített
MÁV-lakóépület is. Ez eredetileg U
alakú volt, a déli (Göcseji út felõli)
szárnyát azonban 1968 nyarán
ledózerolták, szimmetriája ezzel

melyet „Göcseji” névre kereszteltek. (A lap két héttel a mûszaki átadás elõtt még arról is hírt adott,
hogy a traktorok és munkagépek
éjszaka is végezték a munkát reflektorfénynél, hogy idõben elkészüljön az építkezés.)
megszûnt, ezért is tûnik kicsit furAz ünnepélyes avatásra 1968.
csának.
december 22-én került sor a Csány
A Temetõ utca Göcseji úttá alakulásáról sokat írt akkoriban a helyi
sajtó. A Zalai Hírlap 1968. március
14-i számában már egy közlemény
olvasható a Temetõ utca forgalmi
rendjének megváltozásáról, ami a
Csány tértõl egészen a Lenin útig
(ma Platán sor) érintette a közlekedést az útépítési munkák miatt. A
tavasz folyamán a strand kerítését
is elbontották, a nyári hónapokban
pedig a MÁV-épületeket „fazonírozták”. Elõbb az Ady utcai vasutasház
már említett szárnyát, majd a Csány
téri iroda- és lakóépületet bontották
le (az egyiket részben, a másikat
teljes egészében) a Zala megyei
Tanácsi Építõipari Vállalat dolgozói. téren. A rendezvényt a hagyomáAz evangélikus templom elõtti nyoknak megfelelõen egy „bejárás”
(ma is funkcionáló) magasított jár- vezette fel: a Fürst Sándor utcától
da novemberre készült el, decem- (Vizslaparki út) a Csány térig tartott
ber közepére pedig befejezõdött a szemlét a város- és a pártvezetés,
Göcseji utca korszerûsítése, és valamint a közlekedési szakembemegtörtént a mûszaki átadás. Mint rek, kivitelezõk. Az eseménynek teraz a december 18-i tudósításból mészetesen megvolt a maga (közlekiderül: a több hónapos munka so- kedés)politikai üzenete is: „megfelerán sok nehézséget kellett leküz- lõ közúti pályák építésével megtedeni, fõleg a közmûvek áthelyezé- remteni a lehetõségét annak, hogy a
se lassította a munkát. A régi, 6 vasúti forgalom jelentõs része a közméter széles, kiskockaköves Te- utakra terelõdjön át”. (Napjainkban
metõ utca helyett egy 12 méter azért nem bánnánk, ha ennek egy
széles, négysávos, betonalapra része környezetvédelmi okokból inépített aszfaltburkolatú út épült, kább visszaterelõdne a vasútra.)

–pP – fotó

A korabeli híradásokból az nem
derül ki, hogy a lakosság mit szólt
az építkezéshez, és legfõképpen
az épületek szanálásához; pedig
több család is érintett volt. Az útszélesítést azért biztos sokan díjazták, hiszen ahhoz már elég
nagy volt a gépjármûforgalom,
hogy a Temetõ utca szûknek bizonyuljon a napi közlekedéshez.
(1970-re ráadásul elkészült a kórház fõépülete is, az azzal járó forgalmi növekedést pedig már nem
bírta volna el az addigi utca).
Mivel az elmúlt években a Zalaegerszegi Városvédõ Egyesület

ülésein többször is szóba került a
két vasutasház és azok jelenlegi
állapota (a Csány téri irodaépület
például már régóta vevõre vár),
megkerestük Czeglédy András
építészt, az egyesület elnökét,
hátha emlékszik a korabeli közhangulatra.
Érdeklõdésünkre
elmondta:
1968-ban õ egyetemista volt, így
napi szinten nem követte az itteni
eseményeket. Hazatérve pedig
mindig rácsodálkozott az átalakuló
városra. Arról nincs tudomása
vagy emléke, hogy a MÁV-épületek bontása, átalakítása komo-

és fotózza a város utcáit, épületeit.
A kórház – vasútállomás – Zárda utca által határolt részt nagyon jó környéknek tartja. Sok ház az 1920-as,
'30-as évekbõl származik, és bár
stílusát tekintve többségüket eklektikusnak nevezzük, bõven találunk
bennük késõ szecessziós, art deco-s
elemeket. Ez a Csány téri volt irodaépületen is megfigyelhetõ, de a
Szent László utca környékén is vannak ilyen lakóházak. Bár eddig úgy
gondoltuk, hogy a városban kevéssé jelenik meg a szecesszió az épületeken, lehet, hogy érdemes lesz
ezt felülvizsgálni – fogalmazott.

ZONGORAMÛ A 19. SZÁZAD NAGYJAIRÓL KÖLCSÖNZÉS HELYETT ONLINE PROGRAMOK
KÖNYVAJÁNLÓK ÉS KÉZMÛVES-FOGLALKOZÁSOK

PETÕFI ELSZÖKÖTT EGY LISZT-KONCERTRE

 Megszokott dolog, hogy március 15-e környékén a történelmi
visszatekintések és a témába vágó szavalatok mellett mindig elõkerül a Kossuth-nóta és a Nemzeti dal Tolcsvay László-féle (immár 53 éves) zenei feldolgozása is. Utóbbit persze az elmúlt évtizedekben sokan és sokféleképpen áthangszerelték, újragondolták, ám az alapmotívumai változatlanok.
– pP –
Az ünnep kapcsán most leginkább arra kerestük a választ, hogy
vajon túl lehet-e lépni a már jól ismert „Kossuth Lajos azt üzente...”
és „Talpra magyar...” kezdetû dalokon. Vagyis: van-e olyan zenemû, ami méltó az ünnephez, ám
valamiért ritkán esik róla szó, és
elvétve kerül be a megemlékezések repertoárjába.
Ladvenicza Éva karnagy, énekzene tanár érdeklõdésünkre szinte gondolkodás nélkül azt felelte,
hogy a jeles alkalomra Liszt Ferenc egyik kevéssé ismert zongoramûvét ajánlaná a legszívesebben. A „Magyar történelmi arcké-

vánnak, Deák Ferencnek, Eötvös
Józsefnek, Vörösmarty Mihálynak
és Mosonyi Mihálynak – állított
emléket.
– Egy ünnephez méltó, felemelõ, ugyanakkor közérthetõ zongoradarabról van szó. Zeneileg nem
bonyolult, inkább egyszerû motívumokra épül. Annak idején nem

dély nélkül távozott Liszt soproni
koncertjére. Széchenyihez és Eötvöshöz baráti kapcsolat fûzte a
komponistát, Vörösmarty pedig
ódában köszöntötte Lisztet. Érthetõ, hogy ilyen személyes kapcsolatok után a zenemûben a gyász,
a tragédia kap hangot.
– Sajnálatos, hogy ez a zenei
arcképcsarnok kevéssé ismert.
Ahhoz képest, hogy 1885-ben készült (bár egyes részei ennél is
korábbiak), nyomtatásban csak
1956-ban jelent meg. Személy
szerint szívesen ajánlom a zenekedvelõknek, de akár a pedagógusoknak is, hogy alkalomadtán
játsszák le a diákoknak, mintegy
érdekességképpen. Liszt zongoradarabja az interneten megtalálható, így bárki bármikor hozzáférhet.

 A kormányrendelet értelmében március 8–22. között szünetel a
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, valamint a tagkönyvtárak „Könyvtár a küszöbön” szolgáltatása – tájékoztatta a sajtót
Kiss Gábor igazgató.
– pet –
Ezalatt az idõ alatt sem kölcsönzésre, sem a dokumentumok
visszavételére, sem pedig az irodai szolgáltatások igénybevételére
nem lesz lehetõség. A kölcsönzési
határidõket ennek figyelembevételével módosítják, késedelmi díjat a
zárvatartás alatt nem számolnak
fel. Irodalomkutatásra, tájékoztatásra, elektronikus úton történõ
másolatszolgáltatásra viszont továbbra is van lehetõség. Az intézmény honlapján és Facebook-oldalán minden fontos információ
megtalálható.

A honlapon továbbá tematikus
könyvajánlókból és folyóirat-ajánlókból csemegézhetnek az olvasók. Ezek egy része kapcsolódik a
Zöld könyvtár programhoz, és a
március 10-i Beporzók napjához.
Tóth Renáta igazgatóhelyettes elmondta: utóbbi mozgalom célja a
rovarok – és köztük a beporzó rovarok – megismertetése, életlehetõségeik javítása, hiszen termesztett növényeink kétharmada, élelmiszernövényeink egyharmada
igényli a beporzó rovarok közremûködését. A rovarok pusztulása
olyan természetvédelmi probléma,
amely ellen egyszerû, lakossági

módszerekkel jelentõs lépések tehetõk; rovarszállókat építhetünk, virágokat ültethetünk még városi
emeletes házak erkélyeire is. Az intézmény néhány speciális könyvvel
szeretné felhívni a figyelmet a téma
fontosságára. A kiadványok gyakorlati segítséget is nyújtanak a kisés nagyobb kertek kialakításához.
Szintén a környezetvédelemhez és a tárgyak újrahasznosításához kapcsolódik a könyvtár online
kézmûves-foglalkozása. Havi egy
alkalommal a gyerekeknek lesz lehetõsége arra, hogy egy digitális
program keretében újrahasznosított tárgyakból, anyagokból játékokat, díszeket, különféle figurákat
készítsenek. A márciusi foglalkozáson már a húsvétra készülnek. A
videófelvételek a könyvtár honlapján érhetõk el (www.dfmvk.hu).

SZÍNHÁZI PRÓBA ARC NÉLKÜL
CSÓKJELENET MASZKBAN

Ladvenicza Éva

pek” címû zongorasorozat tulajdonképpen egy panteon. Liszt a
magyar történelem, azon belül is
a 19. század nagy alakjainak – így
Petõfi Sándornak, Széchenyi Ist-

is fogadta túl jól a kritika és a zenei közeg, mert Liszttõl valami komolyabb, súlyosabb, virtuózabb
mûvet vártak. Pedig ez az 1885ben véglegesített sorozat egy
utolsó nagy emlékállítás a 19.
század nagyjainak. Azokat a
nagy formátumú személyiségeket
„komponálta bele” a zongoramûbe, akikkel Liszt maga is személyes kapcsolatban állt; akiket kedvelt és nagyra tartott – fogalmazott a karnagy.
Hozzátéve: a sorkatonai szolgálatát töltõ Petõfi Sándort például 1840 februárjában megbüntették a katonaságnál, mert enge-

(Folytatás az 1. oldalról.)
Különösen igaz ez az olyan jeleneteknél, amikor éppen nem beszélnek a szereplõk, hanem a
mozdulataikkal, arcukkal (legyen
az fintor, öröm, csodálkozás, ijedség, bármi) kommunikálnak. Hát,
ezeket a dolgokat a próba alatt
leginkább csak odaképzeltük, hiszen a maszk az arc nagy részét
eltakarta! Ehelyett szóban beszéltük át az ilyen jelenetrészeket.
Mint megtudtuk, a helyzet néha
vicces dolgokat eredményezett. Az
Elnémult harangok két kulcsfigurája egy fiatal szerelmespár, akik
nemcsak, hogy közel kerülnek egymáshoz (értsd: másfél méteren belülre), hanem csókjelenet is szere-

pel a darabban. Nos, ezt is maszkban próbálták el a színészek.
Hogy az arc eltakarása felerõsítette-e valamelyest a gesztusokat, Farkas Ignác azt felelete,
hogy szerencsére nem, hiszen az
sem jó, ha „túlgesztikulálunk” egyegy szituációt. Ami viszont zavaró,
hogy a mozdulatok között megjelent a lecsúszni készülõ maszk
visszahúzása. Ami ugye legkevésbé sem része az elõadásnak. Szerencsére ez a „hiba” abban a pillanatban megszûnik, amint újra lehet rendesen játszani.
– Azért bizakodóak vagyunk,
hogy hamarosan visszatérhetünk a
normális színházi munkához. Muszáj, hogy lássunk némi fényt az

alagút végén. Most inkább kicsit tehetetlennek érezzük magunkat, hiszen az energia, a kedv, az alkotásvágy bennünk van! Nekem szerencsém van, nem unatkozom akkor sem, ha épp nincs próba. Nemrég született unokám, kutyánk is
van, akivel szintén foglalkozni kell,
és nagy könyvfaló vagyok! Folyamatosan tájékozódom az országvilág kulturális, mûvészeti híreirõl
is, hiszen érdekel, hogy mások mit
csinálnak, hogyan élik meg ezt az
idõszakot, hogyan próbálnak dolgozni. Ezekbõl is lehet olykor inspirációt nyerni, és hát ott van az az
érzés is, hogy nem vagyunk egyedül a problémáinkkal.
A rendezõ azt mondja, az Elné-

Farkas Ignác

mult harangokat „feltették a polcra” (így hívják maguk között az elkészült, „ugrásra kész” elõadásokat). A mostani darabon kívül a Legyetek jók, ha tudtok, a Kõszívû
ember fiai és a Kölcsönlakás várja,
hogy egy néhány napos felújító
(maszk nélküli) próba után a közönség elé kerülhessen.
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A KUTYA TÁRS, DE FELELÕSSÉG IS! VADMALACSZEZON AZ ERDÕKBEN
NÕTT A KUTYATARTÓK ÉS A TAPASZTALATLAN GAZDIK SZÁMA

 A járvány egy éve alatt mintha jelentõsen nõtt volna a városban a kutyatulajdonosok száma. Valóban több az új gazdi és
négylábú, vagy csupán érzéki csalódás, hogy szinte mindenhol
kutyasétáltató embereket látni?
– pP –
Pontos adat persze nincs a városban lévõ kutyák számáról,
azért a szakembereket megkérdezve próbáltunk utánajárni annak, hogy tényleg megfigyelhetõ-e
valamiféle növekvõ tendencia? Dr.
Gombos László állatorvost,
a Göcsej Kutyaklub elnökét, és Abai Erikát, a Bogáncs Állatvédõ Egyesület
telephelyvezetõjét kérdeztük.
Gombos László úgy látja, hogy tényleg jelentõs
mértékben nõtt az elmúlt
egy évben a kutyatulajdonosok száma, ezzel együtt
azoknak száma is, akik életükben elõször most váltak
gazdivá. Ez egy új problémát is felvet, mégpedig azt, hogy
több a képzetlen kutyatulajdonos.
Márpedig az állattartás komoly felelõsség, a szépségei mellett nehézségei és bizony költségei is
vannak. Utóbbiakra sokszor nem
is gondolnak az emberek. A szakember szerint már a járvány elõtt
is megfigyelhetõ volt az a tendencia, hogy nõtt a kutyatartók száma.
Ez összefüggésben áll a digitális
korral: részben az elmagányosodással (hiszen a kutya társ, és
nem beszél vissza), de azzal is,
hogy a közösségi oldalakon népszerûek a kutyás posztok, amiktõl
sokan kedvet kapnak. A covid
minderre csak ráerõsített! Kevesebb helyre lehet menni, jobban
be vagyunk zárva, csökkentek a
társas kapcsolataink, így nem csoda, hogy a családok, vagy az
egyedülállók úgy érezték, hogy jó
volna egy kutya. Ebben a helyzetben viszont különösen fontos felhívni a figyelmet a felelõs állattartásra, annál is inkább, mert a kérdés eléggé összetett – mondta
Gombos László.
– Nagyon nem mindegy, hogy
milyen kutyafajtát választunk. E
téren is mindig vannak „divathullámok”, de egyáltalán nem biztos,

hogy az aktuálisan népszerû fajták
minden lakókörnyezetbe, vagy
minden családhoz passzolnak. Az
Interneten léteznek fajtaválasztó
oldalak, ahol néhány kérdésre válaszolva „kidobja” a rendszer, hogy
hozzánk vajon milyen kutya illik,
de ezek nagy része sajnos hum-

bug! Nem javaslom, hogy bárki is
ezek alapján döntsön. Inkább kérjük a szakemberek, tenyésztõk véleményét. Õk pontosabban meg
tudják állapítani, hogy egy ember
vagy család habitusához, életformájához milyen fajta kutya illik.
Hozzátette: sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy a magyarok zöme nem számol a kutyatartás költségeivel, és csak késõbb
szembesül azzal, hogy ez bizony
drága dolog. A kutyatáp nem olcsó, mint ahogy a különféle állategészségügyi ellátások sem. Oltásokra, féreghajtókra, bolhairtásra
márpedig szükség van, fajtától
függõen pedig akár kozmetikára
is. Ezek mind növelik a havi kiadásokat.
– Az egyik legfontosabb dolog
pedig a nevelés, hiszen a kutyával
már egészen pici korától kezdve
foglalkozni kell. És ez egy életen
át tartó dolog. Sokan hiszik azt tévesen, hogy a kutya olyan, mint az
ember, és úgy is kell bánni vele,
de ez nem igaz. A kutya, az kutya!
Harmonikus kapcsolatunk akkor
lesz vele, ha neveljük, ehhez pedig a gazdának is tanulnia kell.
Célszerû legalább egy alapszintû
kutyaiskolát elvégezni. A viselke-

désnek nemcsak otthon vannak
szabályai, hanem a közterületen
is, amikor a kutya (és a gazda)
más emberekkel és más kutyasétáltatókkal találkozik. Tanulással
sok konfliktus elkerülhetõ – fogalmazott.
A zalaegerszegi Bogáncs Állatvédõ Egyesület telephelyén egyelõre nem érzik azt, hogy nagyobb
lenne az érdeklõdés az örökbefogás iránt, mint ahogyan azt sem,
hogy látványosan nõtt volna a bekerülõ ebek száma.
Abai Erika érdeklõdésünkre elmondta: a
menhelyi kutyák kevésbé
népszerûek,
persze azért bõven
akad arra példa, hogy
örökbe fogadnak tõlük
kutyákat. E téren viszont nem tapasztaltak
növekedést az elmúlt
egy évben. Azt is elárulta, hogy azokat,
akik „hirtelen felindultságból” szeretnének kutyát hazavinni, inkább lebeszélik errõl. Sajnos hazánkban a menhelyrõl választott kutyák jó része egy-két
éven belül vissza is kerül oda. Kivételek és pozitív példák szerencsére azért mindig vannak.
– Tartok attól, hogy ha a járvány miatt tényleg nõtt a kutyatulajdonosok száma, akkor az néhány éven belül majd a menhelyeken csapódik le. A pandémia elmúltával ugyanis kevesebb idejük
lesz az embereknek a kutyával
foglalkozni, mint a bezártság idején. Most többet vagyunk otthon,
többet járunk kirándulni, de ha
egyszer visszatérnek a normális
hétköznapok, akkor az erre fordított idõ lecsökken. Félõ, hogy ez
az állatok elhanyagolásához vezet.
A telephelyvezetõ szerint az
hogy ténylegesen mennyivel nõtt
az új tulajdonosok száma és
mennyi kutyasétáltatót látunk városszerte, egy relatív dolog. Amiatt
is érezhetjük úgy, hogy több a
négylábú, mert most a kutyások
gyakrabban és hosszabb ideig sétáltatják kedvencüket, így koncentráltabban vannak jelen a köztereken, parkokban.

AMIKOR KÉT SÁRGÁJA VAN
A TOJÁSRÓL, MINT LEGÕSIBB TÁPLÁLÉKUNKRÓL
 A tojás számtalan kultúrában jelenik meg szimbólumként,
amellett, hogy az emberiség õsi tápláléka. A tojás életet rejt magában, annálfogva is, hogy majdnem minden tápanyagot, vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. Tud olyan furcsaságot is produkálni, hogy egyszerre két tojássárgája van benne. Mennyire lehet a véletlen mûve, hogy egy zalaegerszegi boltban vásárolt dobozban tízbõl nyolcnak dupla sárgája volt.
– A. L. –
– A tojás, attól függõen, hogy
mennyi tojássárgáját tartalmaz,
lehet egyszikû, kétszikû és nagyon ritkán többszikû. A vevõ tehát kétszikû tojással találkozott –
mondja Dormán István vasboldogaszszonyi termelõ a szóban
forgó tojások elõállítója. A magyarázat egyszerû. Dupla tojássárgája akkor jön létre, amikor a
fiatal tojónál egyidejûleg két peteérés következik be. Egyébiránt
nem mindennapos jelenség a
kétszikûség, ami inkább a nagyobb, az L-es méretû tojások
jellemzõje. A tojásokat tömegük
és méretük szerint osztályozzuk.
Ennek megfelelõen kerülnek bele
a dobozokba is. A zalaegerszegi
boltba a vevõi igények alapján a
nagyobb, az L-es méretû tojásokat szállítjuk. De az már teljesen
véletlen, hogy a tízbõl nyolc volt

kétszikû a dobozban, ami ugyanúgy felhasználható, mint az egysárgájú tojás.
– Még milyen méretekrõl beszélhetünk?
– Az M jelölésû tojások a legkelendõbbek, de vásárolnak S-es
méretûeket is, ami a legkisebb.
Az XL-es tojások a legnagyobbak. A tojáshéjon piros tintával
egy betûkbõl és számokból álló
karaktersorozat a tojás származására utal. Amit érdemes ebbõl
megjegyezni, hogy a második és
a harmadik karakter az ország
kódja. A magyar tojás esetében
értelemszerûen a HU.
– Mennyi tojást állítanak elõ
gazdaságukban?
– 2018-ban kezdtünk bele a tojástermelésbe, 1700 jércével indultunk, melyek számát két év
alatt 4800-ra növeltük. Naponta
4400–4500 tojást adnak. Többek
között alma-, burgonya- és szán-

tóföldi növények termesztésével
is foglalkozunk. Az utóbbiból adódóan mi magunk állítjuk elõ a takarmányt, ami garancia a tojás
minõségre. A növénytermesztés

Családi vállalkozásban.

idényjellegû munka, a bevétel is
eszerint alakul. Tulajdonképpen a
folyamatos árbevétel érdekében
fogtunk bele a tojástermelésbe.
– Mi jellemzõ az értékesítésre?
– A járványhelyzet az értékesítést is visszavetette. A vendéglõk

ÉRINTETT TERÜLET AZ ALSÓERDÕ IS

 Javában tart a vaddisznók ellési idõszaka, s mivel ebben a sokak által látogatott Alsóerdõ is érintett, megkérdeztük Gyõrvári
Attila megyei fõvadászt a témával kapcsolatban.
– B. K. –
– Bár az idõjárás nem mindenben tartja magát a megszokotthoz,
és ez módosíthatja az élõlények
élettevékenységét, a vaddisznók
párzási idõszaka novemberben
kezdõdik és akár januárig is eltarthat. Majd 115 nap múlva következik be az ellés. Tehát márciustól
kora nyárig várható a kis csíkos
hátú malacok megjelenése. Jellemzõ, hogy két-három koca, melyek rokoni kapcsolatban állnak
egymással, a kicsinyekkel együtt
kondát alkotva járja az erdõt.
– Mire ügyeljünk, ha szeretnénk elkerülni a találkozást?
– Az erdõkben maradjunk
a kijelölt utakon, tanösvényeken. Kicsit hangosabban járhatunk, mint szokásos. Az
anyakoca ugyanis szintén
tart az embertõl, és inkább eltereli a malacokat ezekrõl a
helyekrõl. Viszont a kutyákra
kifejezetten veszélyes. Akár
a koca által épített vackot fedezi fel a kutya, akár szembetalálkoznak, biztos, hogy
az anyadisznó megvédi a
malacait. Ezért a kutyát pórázon vezessük az erdõben, illetve kontaktot tartva.
– Az Alsóerdõn számos,
vaddisznók jelenlétére utaló nyom látható, illetve a közelmúltban vadászatra figyelmeztetõ tábla is volt az Azáleás részen. Vadászható területrõl van
szó?
– Bár sokan úgy gondolják,
hogy közösségi terület, de valójában az Alsóerdõ is vadászterület.
Bár a nagy látogatottság miatt
puskahasználat itt nem jellemzõ. A
tél végi terelõ vadászat során is innét kifelé terelték a vadakat. Valóban szép számmal vannak Zalában vaddisznók, fõként az elhagyottabb zártkerti ingatlanok környékén érzik magukat biztonságban. Azonban dr. Bognár Lajos
fõállatorvos utasítására (afrikai

kevesebbet kérnek, de szerencsére a magánemberek többet
vesznek. A tojás a legolcsóbb
élelmiszer, ennek ellenére az ára
még mindig a legfontosabb szempontnak tûnik az emberek körében. Bár egyre többen veszik figyelembe a tojás származási helyét is, amit a HU felirat jelez, még
mindig nem elegen. Azt szeretnénk, hogy a vásárlók tudatosabb
döntést hoznának, és magyar, illetve helyi terméket vásárolnának
magyar termelõktõl.
– Miért fogyasszunk tojást?
– A tojás a legolcsóbb teljes
értékû élelmiszer. Rengeteg
hasznos tápanyagot tartalmaz, kiváló fehérjeforrás, ennélfogva biológiai értéke az anyatejjel vetekszik. Nem mellesleg a legkisebb
környezeti terhelés mellett állítható elõ.
– A tojásra egy évben kétszer is nagyobb figyelem hárul.
Októberben van a világnapja,
húsvétkor pedig szimbólumként jelenik meg.
– A tojás világnapja október
második péntekje, amit a Nemzetközi Tojásszövetség 1999-ben
hirdetett meg elõször. Talán éppen amiatt, hogy kiváló élelmiszer. A tojás (még ha két tojássárgája is van benne) sokféle étel
alapanyaga, így a családunk által
nagyon kedvelt palacsintának és
madártejnek. A tojás húsvéti
szimbólum is, az új élet születésének, a természet újraéledésének a jelképe.

kat, a túlszaporodást is, például
egy betegség megjelenésével,
ami sûrûbb állományban nagyobb
elhullást okoz.

sertéspestis mentesítési terv) nagyon erõs állománycsökkentést
kell végrehajtani az afrikai sertéspestis miatt. A tavalyi vadászati
évben ezért 19.000 vaddisznó
egyedet kellett Zala megyében terítékre hozni. E betegség évek óta
jelen van Magyarországon, néhány nap alatt a vaddisznó elhullását okozza. Zala megye még nem
fertõzött területû, de a megelõzés
miatt közepes kockázatú területté
nyilvánították 2020. év elején, ami
miatt állományapasztást írt elõ a
szakhatóság. A kilövési elõírás
2025-ig 200 hektáronként 1(!) vadGyõrvári Attila

– Tavasszal van a rókavakcinázás ideje is. Akkor is kerülni
kell a területet?
– Már két éve nem szórtak ki a
megyében veszettség elleni vakcinát, ami valójában kisebb granulátum formájú, ugyanis eltûnt ez a
betegség.
– Egyéb anyaállatok jelenthetnek-e gondot a természetbe
látogatóknak?
– Nyár elején születnek a
szarvasfélék kicsinyei, az anyaállat
nem támadó – mondta Gyõrvári Attila, aki 2014 óta látja el a fõvadászi és kamarai titkári feladatokat.
– Mi az, amire még felhívná a
figyelmet?
disznót hagyna meg, viszonyítás– A hullott agancs felszedése
ként az Alsóerdõ közel 300 hektár bûncselekménynek számít.
nagyságú. (Miközben tavaly szeptember 30-ig az elhullott állatok
vizsgálata negatív! eredményt
adott a sertéspestissel kapcsolatban.) Ez nagy érvágás a vadásztársaságoknak is (Zalában 57
ilyen van), mert itt az egyik fõprofil
a vaddisznóvadászat.
– Ha túl nagy az állomány,
miért drága a vadhús?
egyéni vállalkozó
– A vadászatra jogosultak nincsenek felkészülve a személyes
értékesítésre, a nagyüzemi feldolgozás és a kereskedelem pedig
ráteszi a maga felárát. De a természet mindig megoldja a problémá-
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A LEGJOBBJUK ELIGAZOLT

MAXIMÁLISAN BÍZIK A BENTMARADÁSBAN
A KAPITÁNY SEM ELÉGEDETT A ZTE SZEREPLÉSÉVEL

 Az alapszakasz végéhez közeledik a kosárlabda-bajnokság a
férfiak NB I-es A csoportjában. A Zalakerámia ZTE csapata az
utolsó elõtti helyen szerénykedik. Jelentõs elõnnyel vezet az
utolsó Jászberény elõtt. Biztossá vált, hogy a zalaiak a rájátszásban az alsóházban szerepelnek. Az idei gyenge szereplésrõl Szabó Zsoltot, a zalaiak csapatkapitányát kérdeztük.
– Senki nem lehet elégedett az
idei szereplésünkkel, játékost,
szurkolót, vezetõt, edzõt beleértve
– vágott a közepébe Szabó Zsolt.
– Sokkal jobb szereplést terveztünk. Azt reméltük, hogy a felsõházi rájátszásért küzdünk, ami nem
valósult meg. Nagy csalódás számomra a szezon. Nagyon szomorú vagyok.
– A kosárlabda több elemében: passzok, lepattanózás, védekezés és még lehetne folytatni, gondok vannak a csapatnál.
– Gyengén játszunk, ebbõl következik, hogy a statisztikai adataink is gyengék. Sajnos nem ját-

szunk csapatként. A védekezésben is sokat kapkodunk. A sok hiba miatt roppant kevés mérkõzést
nyertünk.
– Az elmúlt években sem tündökölt a ZTE, de mintha mentálisan erõsebb lett volna?
– Erre azt tudom mondani,
hogy ilyen a keretünk. Több játékos szereti az egyéni játékot, ezzel
nem nekem kell mit kezdeni. Egymás közt próbáljuk megbeszélni a
dolgokat, rövid ideig sikerül, egy
meccsen belül jobb a teljesítmény,
utána minden megy a régi kerékvágásban. Sajnos a mérkõzéseken nem vagyunk elég eredmé-

nyesek. Az sem használt a csapatnak, hogy a szezonban történtek
játékoscserék, edzõváltás.
– Biztos alsóházi résztvevõ a
ZTE, jelentõs elõnnyel vezet a
Jászberény elõtt, a kieséstõl
már nem kell tartani?
– Azért még nem dõlhetünk
hátra. Négy-öt gyõzelmet még illene szereznünk. Nem szabad, hogy
a kiesés szele egy pillanatra is
megcsapjon minket. Arra kell törekedünk, hogy minél több mérkõzést megnyerjünk, akkor nem lehet gond.
– Egyedüli rutinos magyar játékos vagy a csapatnál, hogy
tervezed a jövõt. Többen hangoztatják, hogy a ZTE-nek meg
kellene újulnia?
– Nem az én feladatom, eldönteni, hogy meg kell újulnia csapatnak vagy sem. Régóta itt játszok,
szeretek a ZTE-ben szerepelni. Mi

NEHÉZ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT LENNÉNEK SIKERESEK
 A Zalaco ZÚK Úszó Klubnál is fegyelmezetten készülnek az
idei szezonra. Több kisebb versenyen már túl vannak a klub
sportolói, a java még hátra van.

lesz velem? Egyelõre nem
foglalkoztat, arra koncentrálok,
hogy játékommal gyõzelemhez
segítsem a csapatot. Az idény végén leülünk a vezetõkkel, és döntünk.
– Maximálisan bízik benne,
hogy a ZTE bent marad az A
csoportban?
– Igen. Egy-két mérkõzésen,
többek között a Szolnok, Körmend
ellen, hazai pályán már bizonyítottuk, hogy ennél többre vagyunk
képesek. Az alapszakaszban és a
rájátszásban is szeretnénk minél
több mérkõzést megnyerni.

NYOLCVANÉVES ÖRÖKIFJÚ BÚCSÚZOTT A KUPÁTÓL
A TARTALÉKCSAPAT

A TÁJFUTÁSTÓL MINDEN BAJA ELMÚLT

 A sport fiatalít, karbantart, hosszú ideig megõrizheted vele
egészségedet. A felsorolt megállapításokkal maximálisan egyetért Bányai Attila, az Trió Egerszeg ZTC 80 éves tájfutója, aki manapság is azon töri a fejét, hogy nyolcvanévesen is versenyezzen.
– Nagyapám volt a mintaképem, 93 évesen vesztettük el. Orvos volt. Erdélyben laktam gyerekkoromban. Szívesen hallgattam az
élettörténetét. Elmondta, hogy vívott, lovagolt, felébresztette bennem a sport iránti szeretetet – emlékezett a kezdetre Bányai Attila. –
Diákkoromban Kolozsvárra kerültem a református kollégiumba. Nagyon jó testnevelõ tanárunk volt,
bevett a tornacsapatba. Amikor elértem a „plafont” a sportágban,
váltottam. Egyetemistaként atlétizáltam, következett a síelés. A felelõsségteljes munkám miatt abbahagytam a sportot. Csúnyán
megjártam, minden bajom lett,
magas vérnyomás és így tovább.
Egy szép napon a tájfutást ûzõ lányom elém perdült, és azt mondta:
„gyere ki velem édesapám az
erdõbe, és minden bajod elmúlik”.
Így 49 évesen beléptem a tájfutók
táborába. Igaz volt a mondása,
megszûntek az egészségügyi
problémáim
– Nem a tájfutás volt az elsõ
sportága, hanem itt ragadt.
– Közben átjöttünk Magyaror-

szágra, Egerszegre kerültem,
1994-ben a lányom felvette a kapcsolatot Fehér Ferenccel, a ZTC
edzõjével, hogy jöhetnék-e edzésre? Azóta tart a hûségem a ZTCvel. A versenyzés mellett részt vettem a klub szervezõ- és egyéb
munkáiban is. Minden téren bekapcsolódtam a klub életébe. Azóta is remekül érzem magam az
egyesület kötelékében.
– Milyen eredményeket ért el
tájfutásban?

– Szenior sportolóként én hoztam ZTC-nek az elsõ bajnoki pontot. Normál távú egyéni bajnokságon 1996-ban az ötödik helyen
végeztem. A pontszerzõ helyezésem nagyon feldobott, annál is inkább, mivel versenytársaim gyerekkoruktól ûzték a sportágat. Nagyon komolyan vettem az edzéseket. A legnagyobb sikeremet 60
évesen értem el, a csabrendeki
erdõben megnyertem a hosszútávú országos bajnokságot. Kaptam egy kupát, amit a mai napig
õrzök. A díjkiosztónak is megadták a módját a szervezõk, a sümegi várban vehettem át a serleget, hatalmas élményt jelentett
számomra. Természetes, az évek
során még szereztem több különbözõ érmet a klubnak. Jó három
éve egyre gyengébben mentek a
versenyek. Bántott a dolog, elkezdtem kivizsgáltatni magam.
Egy éve szívmûtéten estem át.
Egy év után már azt mondtam
magamnak, gyerünk ki az erdõbe,
ha már nem is a régi tempóban,
edzegetek. Számomra már nem
az eredmény, hanem a részvétel
a fontos. Átalakult számomra a
tájfutás kicsit távgyaloglássá. Remélem, a járvány minél hamarabb
eltûnik, és nagyon sokat kinn lehetek, éltetõ közegemben, az
erõben.

PÉNZBÜNTETÉS
ÉRMEK, HELYEZÉSEK
A KOSARASOKNÁL
A KOROSZTÁLYOS OB-RÕL
 Budapesten rendezték meg az atléták korosztályos bajnokságát. A versenyen több érmet és értékes helyezéseket szereztek
Zalaszám ZAC sportolói.
A juniorok mezõnyében Muszil
Ágnes 400 méteres síkfutásban, új
egyéni csúccsal, 58,63 másodperccel, a 6. helyen végzett. Fõszámában 800 méteren egyéni
legjobbjával 2:12,81 perces idõvel
bronzérmet szerzett. (Felkészítõ
edzõ: Góczán István.)
Az ifjúságiaknál Röszler Dóra 60
m gáton 8,73 mp-ces idõvel ezüstérmet szerzett. Kovács Anna Mária 60
méteres síkfutásban 7,98 másodperccel a negyedik helyen zárt, 200
méteren 26,63-as idõvel a nyolcadik
helyet szerezte meg. A Zalaszám
ZAC nõi 4x200 méteres váltója (Kovács Anna Mária, Röszler Dóra,
Schen Kata, Bali Krisztina) a dobogóról éppen csak lemaradva 48,66-

tal a negyedik helyen ért célba. (Felkészítõ edzõ: Kámán Ferenc)
Nemrég rendezték meg a fedett
pályás Európa-bajnokságot, amelyen 60 m gáton indulhatott volna
Szûcs Valdó, a zalai klub kiváló
versenyzõje. Sajnos, sérülés miatt
nem tudott rajthoz állni a
Zalaszám ZAC sportolója.

SIKERES OB

 A Kaposvár elleni súlyos hazai vereség után nem ment el
szó nélkül a Zalakerámia ZTE
KK NB I-es férfi kosárlabdacsapatának vezetése.

A klub irányítói úgy döntöttek,
hogy pénzbüntetést kapnak a játékosok, edzõk egyaránt. A vezetés
nyitva hagyott egy kiskaput is.
Amennyiben az alapszakasz hátralévõ fordulóiban javul a csapat
teljesítménye, és eredményességgel párosul, akkor a vezetés visszavonja a büntetést.

indultak a Zalaszám ZAC sportolói. Mózer Benedek egyéni csúcscsal, 47,12 méterrel ezüstérmet
 Hagyományosan Szombathe- szerezett.
lyen került megrendezésre a
Klubtársa, Kozma Ádám 46,53
serdülõ dobóatléták téli orszáméterrel a harmadik helyen zárt. A
gos bajnoksága.
lányok mezõnyében Óházy Julianna 31,21 méterrel bronzérmet
A versenyen diszkoszvetésben szerzett.

 A Bp. Honvéd elleni, hosszabbításban megnyert kupamérkõzés után a Kisvárda
várt a ZTE FC NB I-es labdarúgócsapatára a Magyar Kupában. A két mérkõzés között a
zalai csapatnál felütötte a fejét
a Covid, mellette többen sérültek voltak a ZTE-nél, sõt eltiltott
is akadt a csapatnál.

– Az edzések folyamatosan
zajlanak, a járványügyi szabályok
szigorú betartása mellett – hangoztatta Horváth Csaba, a klub vezetõedzõje. – Az edzések elõtt
kézfertõtlenítés van, testhõmérsékletet mérünk, ügyelünk a távolságtartásra. Mindenre odafigyelünk, hogy ne történjen baj. A tréningeket nem kellett abbahagynunk.
– Mi a helyzet a versenyzéssel?
– A versenyeken csak a sportolók és edzõik vehetnek részt, szülõk, barátok, ismerõsök nem lehetnek ott az uszodákban. Kisebb létszámkorlátozást vezetett be az országos szövetség. A nagyobb
uszodákban 500 fõ a plafon, a kisebb létesítményekben 200–300
úszó részvételével lehet versenyt
rendezni. A versenyeken kötelezõ
a távolságtartás. Március 23–26.
között lesz az országos felnõtt
úszóbajnokság, utána ismét kisebb versenyek szerepelnek a
mûsoron. A versenyek rendezésében nincsen semmiféle korlátozás.
– Az idei évben kitõl várnak
jó eredményt, világversenyre
kijuthat egerszegi úszó?
– A világversenyre Net Viviennek van esélye kijutni Ifi Európa- és
világbajnokságra, ott nyílt vízen
képviselheti a magyar színeket. Bizakodom, hogy mellette még lesz
két-három tehetségünk, akik sikeresen mutatkozhatnak be az országos bajnokságokon. Gergye Ákos
már felnõtt lett, ebben a korosztályban versenyez tovább. Döntõs helyezést várunk tõle az ob-n, érmet
egyelõre nem. Jövõre az USA-ban
tanul tovább, remélem, a felnõttmezõnybe is beleerõsödik.

– Mi a helyzet a klubnak sok
sikert hozó Betlehem Dáviddal?
– Az elmúlt év decemberében
leültünk vele tárgyalni. Közölte velünk, hogy máshol képzeli el a jövõjét. Nem tehettünk mást, fájó szívvel tudomásul vettük a döntését.
– Mennyire állt össze a
Zalaco ZÚK éves költségvetése?
– Nagyából összeállt, a versenyeken való szerepléssel nem
lesz gondunk. Nagyobb problémát
jelenthet, hogy ez év július közepétõl az uszoda ismét bezár. Elbontják az ideiglenes öltözõket, leveszik róla a mobilsátrat. Nyolc
hónapig nem lesz itt számunkra
edzési lehetõség. A város, a
MÚSZ vezetõi, szponzoraink támogatnak minket, hogy áthídaljuk
ezt az idõszakot. A tervek szerint
nem kell leállnunk, napi egy
edzéssel Zalaszentgróton készülhetünk. Szeretnénk az említett
idõszakot úgy átvészelni, hogy ne
jelentsen nagy törést a klub életében. Tisztában vagyunk azzal,
hogy utána nagyon jó körülmények közé kerülünk.

A bajnokságban a kiesés elkerülése a cél a ZTE-nél. A klub vezetõi és a szakmai stáb úgy döntöttek, hogy inkább feladják a Magyar Kupa-szereplést, hogy a csapat teljes mértékben a bajnokságra tudjon koncentrálni. A zalai klub
vezetõi a mérkõzés halasztását is
kérték, amibe a Kisvárda nem
ment bele. A kisvárdai találkozóra
az NB III-ban szereplõ tartalékcsapat utazott el. A kiesés várható
volt, a szabolcsi csapat könnyed
játékkal gyõzte le a ZTE-t. A számszerû eredmény: 6-1. A Magyar  Szombathelyen kiemelt súlyemelõversenyen, a Savaria Kupa
Kupa legjobb négy csapata közé a X. Tóth Géza-emlékversenyén indultak, a ZTE sportolói.
Kisvárda jutott be.
A versenyen több mint hetven A ZTE versenyzõinek eredméversenyzõ indult – a teljes hazai nyei.
élmezõny –, köztük a felnõtt Eb-re
Ifjúsági. 73 kg: 2. Varga Martin
készülõ férfi-nõi és utánpótlás vá- Csongor 195 (84+111) kg. Junior.
logatott is. A zalai klub sportolói re- 67 kg: 3. Rácz Gergõ 178
mekül helytálltak a rangos esemé- (77+101) kg. Felnõttek. 61 kg: 1.
ZTE NKK–TFSE-MTK
nyen. Két arany-, egy ezüst-, egy Papp Péter 172 (80+92) kg. 67 kg:
75-81 (23-21, 14-16, 13-25, 25-19)
bronzérmet szereztek.
1. Rácz Dániel 193 (85+108) kg.
NB I A csoportos nõi kosárlabda-

SÚLYEMELÕÉRMEK A SZOMSZÉDVÁRBÓL

A HÉTVÉGE

SPORTEREDMÉNYEI

mérkõzés. Zalaegerszeg.
MTK Budapest–ZTE FC 3–0 (0–0)
NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkõzés.
Budapest.
Zalakerámia ZTE KK–
Jászberényi KSE
98-99
(29-20, 21-27, 18-17, 21-25, 9-10)
NB I A csoportos férfi kosárlabdamérkõzés. Zalaegerszeg.
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–
ZTE FC II 4-0 (2-0)
NB III-as bajnoki labdarúgó-mérkõzés. Agárd.
ZTE ZÁÉV–Tatabányai SC
7:1 (3293-3121)
Szuperligás, nõi tekemérkõzés.
Zalaegerszeg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 A Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság Megyei Baleset-megelõzési Bizottsága gyermekrajz-pályázatot hirdet „Így közlekedtek ti!” címmel, három kategóriában:
•
•
•

óvodások (3–6 éves), valamint
alsó tagozatos (7–10 éves)
és felsõ tagozatos (11–15 éves) általános iskolai tanulók részére.

A rajzoknak a biztonságos, szabályos közlekedést kell bemutatni, (külön témakörmegkötés nincs), azok hátulján az alkotó adatait (név, életkor, lakcím, óvoda/iskola megnevezése,
mobil/e-mail-elérhetõség) kérjük feltüntetni.
Az alkotások mérete az alábbiak közül választható:

Nyíregyházi TK–ZTK FMVas
1:7 (3249-3505)
Szuperligás, férfi tekemérkõzés.
Nyíregyháza.

• A0 – 841x1189 mm
• A1 – 594x841 mm
Alkalmazott technikák:
grafit, színes ceruza, zsírkréta, lino, tus, tempera, olaj.
A közzététel a megyei és a városi baleset-megelõzési bizottságok, illetve az iskolarendõrök segítségével, valamint a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtószóvivõjén keresztül történik.

ZTE RK–TFSE
3:1 (19, 22, –19, 16)
NB II-es férfi röplabdamérkõzés. Zalaegerszeg.

A rajzokat az alábbi címre kell beküldeni:
Zala Megyei Baleset-megelõzési Bizottság,
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 4. (Telefon: 92/504-325).
Legkésõbb 2021. május 20-ig.

2011 Champions Mets–ZTE FC
2-0 (0-0)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés.
Budapest.

A Megyei Baleset-megelõzési Bizottság a kategóriánként 3–3
legjobbnak ítélt pályamû alkotóját tárgyjutalomban részesíti, a díjazottak az elbírálást követõen kiértesítésre kerülnek.
A pályamûveket nem õrizzük meg és nem küldjük vissza!

8

Hirdetés

