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Ezt megelõzõen sor került a lo-
vagrendek belvárosi felvonulására
is, akiket Balaicz Zoltán polgár-
mester köszöntött. A fesztivál
részleteirõl az esemény elõtt sajtó-
tájékoztatón számoltak be a szer-
vezõk. A megyeházán rendezett
találkozón részt vett Vigh László
országgyûlési képviselõ és Kajári
Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi
Központ vezetõje is, hiszen a jövõ-
ben a diákok figyelmét is fel sze-
retnék hívni a mézfogyasztás fon-
tosságára. Az „Ésszel-mézzel”
program keretében hetente kap-
nak az alsósok egy pici doboznyi
mézet kóstolásképpen, melyhez
egy QR-kóddal beolvasható mese
is jár.

Ami a fesztivált illeti, Czémán
László elnök, a szervezõ Söjtör és
Térsége Méhészeinek Egyesülete

nevében elmondta: a rendezvény
célja továbbra is az, hogy megis-
mertessék az emberekkel a külön-
féle méztípusokat és a méz jóté-
kony hatásait. Szerencsére az el-
múlt években nõtt a hazai mézfo-
gyasztás, már megközelíti a fejen-
kénti 1 kilogrammot, ami eddig
csak távlati cél volt. Szerinte – bár
a méz, valamint a virágpor és a
propolisz népszerûsége növekszik
– még mindig sok a tévhit. A méz
ugyanis nem üres cukor – mint azt
sokan gondolják –, hanem egy ter-
mészetes édes anyag, amit a
szervezetünk százszázalékosan

tud hasznosítani. Rengeteg érté-
kes nyomelemet és ásványi anya-
got tartalmaz, illetve a cukrai is jól
szívódnak fel. Vagyis a méz egy
funkcionális élelmiszer.

Ezt erõsítette meg Németh
Zsolt méhész is, az Ambrózia
Mézlovagrend vezetõje, aki hoz-
zátette: a Kárpát-medence min-
den tájegységének megvan a ma-
ga méze, amit a fesztivál kereté-
ben népszerûsítenek a lovagren-
dek. Zalában az akácméz a favo-
rit, de  más típusú mézeket is kós-
tolhattak és vásárolhattak a láto-
gatók.

A fesztivál keretében idén is sor
került méhész-szakmai találkozó-
ra, valamint jótékonysági futásra:
a Mézfutam ezúttal a Nyitott Ház
Gyógypedagógiai Intézmény javá-
ra szervezõdött.
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A helyi érték

– pánczélPetra –

Van is ebben némi igazság, hi-
szen a folyamat során tárgyak
újulnak meg, sõt születnek újjá.
Igen ám, de közben mégis meg
kell õrizniük „régiségük” lényeges
vonásait. A korhûség a restauráto-
ri munka egyik legfontosabb alap-
elve. Vagyis a mû eredetisége
nem sérülhet. Ugyanilyen fontos a
visszafordíthatóság is: a javítás-
hoz olyan anyagokat kell használ-
ni, amik bármikor eltávolíthatók –
avat be a mesterség rejtelmeibe
Cserhalmi Henriette, a Deák Fe-
renc Megyei és Városi Könyvtár
könyv- és papírrestaurátora.

A szakemberrel (akit 2017-ben
„Zalaegerszegért” díjjal is jutal-
maztak) abból az apropóból be-
szélgettünk, hogy immár harminc
éve zajlik papírrestaurálás a
könyvtárban. (Minderrõl egy elõ-
adás is elhangzott a közelmúltban
megrendezett Közgyûjteményi
Szakmai Napokon.)

Cserhalmi Henriette eredetileg
könyvkötõként került a könyvtárba
1983-ban. Késõbb azonban jelent-
kezett az Országos Széchényi
Könyvtár hároméves, felsõfokú
papírrestaurátori képzésére, ahol
1988-ban végzett. Ennek köszön-
hetõen jött létre a restaurátormû-
hely a megyei könyvtárban.

– Ekkor már nagyon nagy ál-
lománnyal rendelkezett a könyv-
tár, hiszen az 1952-es alapítás-
kor komoly családi hagyatékok,
valamint civil szervezetek, kaszi-
nók könyvei kerültek ide. A tehe-
tõsebb családok magánkönyvtá-
rainak államosítása után, aztán
az OSZK könyvelosztójából is
érkeztek Zala megyére vonatko-
zó dokumentumok. A hatvanas
években pedig gyûjtõmunka in-
dult az állomány gyarapítására.
A '80-as évek végén elsõ körben
azt mértük fel a helyismereti
gyûjteményben dolgozó kollé-
gákkal, hogy milyen állapotban
vannak a könyvtár muzeális érté-
ket képviselõ könyvei és a fontos
helytörténeti dokumentumok.
Ezek restaurálása kezdõdött
meg elõször.

(Folytatás az 5. oldalon.)

SZÓ SZERINT KIMOSSA A KÖNYVET
A PAPÍRRESTAURÁLÁS APRÓLÉKOS FELADAT

A restaurátorok tevékenységét mindig körüllengi valami kis
misztika. A laikusok képzeletében sokszor különleges eszközök-
kel berendezett, titokzatos mûhelyek jelennek meg, ahol a szak-
emberek afféle beavatottként végzik mindennapi munkájukat.

A szükséges infrastruktúra ki-
építésével két új iparterületet
alakít ki a megyeszékhely ön-
kormányzata a város északi ipa-
ri parkjában, valamint a Zala-
egerszegi Tudományos és Tech-
nológiai Parkban. A beruházás
a Széchenyi 2020 program kere-
tében 2,3 milliárd forint uniós
támogatással valósul meg.

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester
elmondta a helyszíni bejáráson,
hogy a Zalaco Zrt. két üzemcsar-
nokot épített fel két ütemben,
mindeközben elkészült az Edel-
mann nyomdaipari gyártóüzeme,
majd a Csejtei Fém-Vill Kft. üzem-
csarnoka. Idén az inkubátorház

320 millió forintos bõvítése is meg-
kezdõdött. Mindez azt hozta ma-
gával, hogy az északi ipari park
megtelt. A projekt egyik eleme az

északi iparterület kialakítása közel
260 hektáron, ami az alapinfrast-
ruktúra kiépítésére irányul. 

(Folytatás az 2. oldalon.)

AZ IGÉNYEKNEK MEGFELELÕEN
BÕVÍTIK AZ ÉSZAKI IPARI TERÜLETEKET ZALAEGERSZEGEN

A MÉZ NEM ÜRES CUKOR!
SZAKMAI TALÁLKOZÓK ÉS VÁSÁR

Immár tizenhatodik alkalommal került megrendezésre a Kárpát-
medencei Mézfesztivál és Termelõi Vásár. Az eseménynek hétvé-
gén a városi sportcsarnok adott otthont, ahol a termelõkön és
vásárlókon túl a mézlovagrendek képviselõi is találkoztak egy-
mással.

FORD ECOSPORT 1.5 SIGMA
TITANIUM POWERSHIFT (2016.12.)

ELADÓ újszerû állapotban, garázsban
tartott, automata váltós (6 fokozat),
47.500 kilométerrel, 2021-ig érvé-
nyes mûszakival, rendszeresen és
frissen szervizelt – assistance. Ár:
4,09 M Ft. Érd.: 20/549-5188.

NEM EMELIK

A DÍJAKAT
A nem lakás céljára szolgáló helyi-

ségek (üzlet, iroda, mûhely, raktár,
garázs) havi bérleti díja nem változik
2020. január elsejétõl. Errõl döntött
legutóbbi ülésén a képviselõ-testület.

Az üzletek, irodák, raktárak piacára a
túlkínálat jellemzõ, a hasznosítható ön-
kormányzati ingatlanállomány elhelyez-
kedése, mûszaki állapota kedvezõtlen,
az alapárak kevésbé versenyképesek. A
vagyonrendelet azonban lehetõséget
biztosít az eljárás és pályázat során a díj
korrekciójára, értékbecslés alapján, így
ez nem hátráltatja a piaci hasznosítást. 

A városban élénk kereslet tapasztal-
ható garázsok iránt, mely miatt a gará-
zsok bérleti díját 2017-ben és 2018-
ban is emelték. Évente csak néhány al-
kalommal történik szerzõdéskötés, így
jövõre a garázsok bérleti díjai sem
emelkednek.



– b. k. –

Hodánics-Bíró Tünde, a prog-
ram felelõse elmondta, már évek
óta hagyomány ez az ünnep elõtti
kézmûveskedés, amelynek egyik
célja az iskolában, illetve a gyüle-
kezeti keretekben hittanoktatáson
részt vevõ gyerekek számára kö-
zös foglalkozás szervezése, mely-
hez a szülõk is kapcsolódni tud-
nak. Hozzátette: advent elsõ va-
sárnapján hálaadó istentiszteletet
tartanak a templom felavatásának
(1942. november 29.) évfordulója
alkalmából. Az idén a gyülekezeti
hímzõkör tagjai által erre az alka-
lomra készített úrasztala terítõt ek-
kor veszik használatba. 

Hodánics Péter lelkész kérdé-
sünkre válaszolva elmondta, a re-

formátus egyház inkább a Szent-
írás üzeneteire teszi a hangsúlyt,
az egyházi hagyománykörbõl csak
a legfontosabbakat vette át, így

például nincsenek szabályok az
adventi koszorún a gyertyák elhe-
lyezésére sem. A hálaadó isten-
tisztelet, amit minden évben ad-
vent elsõ vasárnapján tartanak,
pedig egyben egyháztörténeti ese-
mény is, amikor is visszaemlékez-
nek a templom létrehozásának kö-
rülményeire. 

Az Épületgépészeti Múzeum
támogatásával négy város
(Debrecen, Gyõr, Kecskemét,
Zalaegerszeg) iskolájában mú-
zeumi sarkot rendeztek be. 

A rendhagyó tárlat, mintegy
250 épületgépészeti eszközzel a
Széchenyi István Szakgimnázium-
ban nyílt meg. Az érdeklõdõket
Némethyné Lövey Zsuzsanna, az
intézmény igazgatója köszöntötte.
Az eseményen részt vett Pánger
László, a Magyar Épületgépészek
Szövetségének alelnöke és Bali
Zoltán, a város alpolgármestere. A
kiállítás célja, hogy megszólítsa és
gondolkodásra késztesse a jövõ
szakembereit. Olyan eszközöket
láthatnak a fiatalok, melyeket évti-
zedekkel ezelõtt használtak az
épületgépészetben. Így van lehe-
tõségük az összehasonlításra is a
ma használt berendezésekkel. Az

emléktárgyak között megtalálha-
tóak azok is, melyeket szakembe-
rek korábban otthon õriztek. 

A kiállításon látható alkatré-
szek, eszközök száma tovább bõ-
vülhet, az intézmény várja a mû-
szaki szakemberek birtokában lé-
võ muzeális darabokat. Többen
már jelezték is, hogy emléktár-
gyaikkal bõvítik a látnivalókat. A
múzeumi sarkot elõzetes egyezte-
tés után a zalaegerszegi érdeklõ-
dõk is megtekinthetik. 

Elsõként a jármûipari tesztpá-
lyáról szólt, hangsúlyozva, hogy
ennek a beruházásnak a sikere
minden zalaegerszeginek érdeke.
Tudják, hogy „kerítésen” belül
nincs az önkormányzatnak hatás-
köre, de felmerülnek olyan problé-
mák, melyeket szeretnének tisz-
tázni. A Közbeszerzési Testület
munkáját bemutató anyagot jónak,
tartalmasnak ítélték, a zalaeger-
szegi vállalkozók részvétele is ma-
gas a projektek munkálataiban.
Keresztes Csaba megjegyezte:
szeretnék, ha a közbeszerzéseket
nem olyanok nyernék, akik politi-
kailag részrehajlók, Fidesz-közeli
cégek. Az elõterjesztést egyéb-
ként frakciójuk is elfogadta.

A Kossuth utca térburkolatának
folyamatos cseréjével kapcsolat-
ban elmondta: 2005-ben csökken-
tett forgalmat szerettek volna, de
az utca tehermentesítése nem tör-
tént meg, ezért kell évente a térkö-
veket cserélni. Két lehetõség
adódna: a Kosztolányi utca kétirá-
nyosítása vagy a belsõ elkerülõút
meghosszabbítása, de egyelõre
egyikre sincs elég pénz. A közvilá-
gítás változatlanul foglalkoztatja a

város lakóit, sajnos még a kivitele-
zõ kiválasztása is Budapesten tör-
tént, mondta. Ezt a projektet elhi-
bázottnak tartják. 

A frakcióvezetõ megemlítette
még a Szenterzsébethegyi út fel-
újításának szükségességét,
amelynél, mint mondta, 8 millió fo-
rint hiányzik a további szakasz
megépítéséhez.
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2 Közélet

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ennek részeként kelet–nyugati,

illetve észak–déli ipari parki út
épül, körforgalmi csomópontokat
alakítanak ki, csatlakozást teremt-
ve a 76-os fõúthoz is. Ezenfelül te-
endõ még a közvilágítás, a
szennyvíz-, az ivóvíz-, az áram- és
gázellátás, valamint a csapadék-
víz-elvezetés kiépítése az északi
ipari parkban. Erre a 2,3 milliárd
forintból 964 millió forintot fordít-
hatnak. 

A második projektelem a tudo-
mányos és technológiai parkot érin-
ti. Itt már épül az új út a jármûipari
tesztpálya és a 76-os fõút között.
Ezen a területen 12 darab, 5 és 8

ezer négyzetméteres közmûvesí-
tett ipari telket alakítanak ki, össze-
sen hét hektáron. A polgármester
hozzátette: a beruházás célja, hogy
olyan ipari környezet jöjjön létre,
amely vonzó a befektetõk és vállal-
kozások számára. A város további
gazdasági fejlõdését szolgálja a lé-
tesítendõ science park, amely kor-
mány-elõterjesztés elõtt áll. 

Vadvári Tibor alpolgármester
hozzátette, hogy a betelepülni
szándékozó vállalkozások igényei
szerint alakították ki a telkeket,
melyek értékesítését megkezdték.
Kiemelte, hogy az ipari területek
kivitelezési munkáit többségében
zalaegerszegi és Zala megyei cé-
gek végzik.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos arról szá-
molt be, hogy a jármûipari tesztpá-
lya közel 60 százalékos készültsé-
gen áll. Felépült a technikai épület,
a fogadóépület, valamint a dinami-
kai felület és a kezelhetõségi pá-
lyaszakasz. A 800 méter hosszú
fékfelület 8 különbözõ tapadású
felületébõl 6 sáv már elkészült. A
maradék két sáv kivitelezési mun-
káit az idõjárási viszontagságok
miatt sátor alatt végzik. A tesztpá-
lyán 1,5 kilométeres autópályát is
építenek. Itt már csak az aszfalto-
zás van hátra, amelyre már csak
tavasszal kerülhet sor. Jövõre kez-
dik meg a földmunkákat az ovális
pálya kialakításához is.

AZ IGÉNYEKNEK MEGFELELÕEN
BÕVÍTIK AZ ÉSZAKI IPARI TERÜLETEKET ZALAEGERSZEGEN

TESTÜLETI DÖNTÉSEKRÕL
A TIÉD A VÁROS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁN

Közgyûlési döntésekrõl tartott értékelõ sajtótájékoztatót Ke-
resztes Csaba, a Tiéd a Város Egyesület frakcióvezetõje. Elöljáró-
ban elmondta, az ellenzék által a kampányban felvetett, négy vá-
rost érintõ fontos témát elõször zárt ülés keretében szerették vol-
na tárgyalni, végül valamennyi nyílt ülésen került napirendre. Ne-
hezményezte ugyanakkor, hogy a szakbizottságok nem tárgyal-
tak ezekrõl a témákról.

MÚZEUMI SAROK A SZÉCHENYIBEN
TÖBB SZÁZ EMLÉKTÁRGY IDÉZI A MÚLTAT

Az adventi készülõdés jegyében kézmûves-foglalkozásra vár-
ták a Zalaegerszegi Református Egyházközség tagjait. Gyerekek
és felnõttek egyaránt szorgoskodtak, így gyorsan elkészültek az
adventi koszorúk, karácsonyfadíszek.

ADVENTI KÉZMÛVESKEDÉS

Dr. Káldi Dávid beszámolt arról,
hogy a közgyûlés módosította a
településszerkezeti tervet és az
építési szabályzatot, mert hosszú
elõkészület után elkezdõdött a
Gébárti-tó partjára tervezett, TOP-
forrásból finanszírozott projekt
megvalósítása. A projekt része-
ként a játszótér már meg is épült,
a sétányok kialakítása és a hidak
megépítése pedig a jövõ év elején
indulhat. Emlékeztetett: 100 millió
forintos ráfordítással már felépült a
Boldogasszony-kápolna, 25 millió
forintból a kajak-kenus vízisport-

központ, és 135 millióból megtör-
tént a Kézmûvesek Házának bõví-
tése, valamint elkészült a Kárpát-
medencei tradicionális fa sírjeleket
bemutató emlékpark. 

A frakcióvezetõ szólt a falumú-
zeum 200 milliós fejlesztésérõl is,
amely szintén a TOP-program ke-
retében valósul meg. Ennek ré-
szeként újítják meg a vízimalmot,
építik fel a rámi kápolnát és teme-
tõdombot, a pákászkunyhót, egy I.
világháborús emlékmûvet. Dr.
Káldi Dávid megjegyezte: a köz-
gyûlésen korrekt szakmai hozzá-

szólások hangzottak el az ellenzék
részrõl is, akik az önkormányzati
kampányban többször felvetett
kérdésekre zárt helyett nyílt ülé-
sen kaptak választ a polgármes-
tertõl. 

Szilasi Gábor a lakásalap fel-
osztásáról szólt. 2020-ban a ren-
delkezésre álló 94 millió forintból
50 millió forint értékben önkor-
mányzati bérlakásokat újítanak fel,
a leromlott állapotú belvárosi in-
gatlanok lebontására 32 milliót for-
dítanak. Az elsõ lakáshoz jutók tá-
mogatására 10 millió forint áll ren-
delkezésre

A nem lakás céljára szolgáló
helyiségek – irodák, üzletek, rak-
tárok, garázsok – esetében 2020-
ban sem emelik a bérleti díjakat. 

FIDESZ: KÖZGYÛLÉS UTÁN
A 2019–2020 közötti ciklus elsõ képviselõ-testületi ülését köve-

tõen a Fidesz–KDNP frakció részérõl dr. Káldi Dávid frakcióveze-
tõ és Szilasi Gábor frakcióvezetõ helyettes a legfontosabb dönté-
sekrõl sajtótájékoztató keretében számolt be. 



Hatmillió forint értékben kapott
adományt idén a zalaegerszegi
Szent Rafael Kórház onkológiai
osztálya, amivel a Magyar Köz-
gazdasági Társaság (MKT) Zala
Megyei Szervezete és a helyi vál-
lalatok az osztály munkáját segítõ
Akarattal és Hittel Alapítványt tá-
mogatta. Az adománygyûjtéshez
a Budapesti Gazdasági Egyetem
(BGE) megyeszékhelyi gazdálko-
dási kara is csatlakozott.

– AL –

A Zalaco Bisztróban tartott ren-
dezvényen dr. Csanádi Ágnes, az
MKT Zala Megyei Szervezetének al-
elnöke, a BGE tanszékvezetõ fõisko-
lai docense tájékoztatta a vállalkozá-
sok képviselõit a kapott támogatás
felhasználásáról. Elmondta, a hat-
millióból 4,5 millió forint tárgyi ado-
mányt jelentett. A ZÁÉV Zrt. 3,5 mil-
lió forint értékben vásárolt modern
bútorokat az idén Pózváról a köz-
ponti telephely felújított épületébe
költözõ osztály várórészlegébe.
Több vállalkozásnak köszönhetõen
tévékkel szerelték fel a kórtermeket,
ami ugyancsak növelte a betegek
komfortérzetét. Az adományból 1,5
millió forintot pénz formájában kap-
tak meg, amit 14 helyi és megyei
gazdálkodó szervezet gyûjtött össze,
közte a város önkormányzata. Ezen-
felül a Zalaco Zrt. (melynek igazgató-
tulajdonosa, Berta László, az MKT
Zala Megyei Szervezetének elnöke),

valamint a Belga Étterem és a Vá-
rosgazdálkodási Kft. szolgáltatást is
nyújtott az alapítvány számára.  

Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpol-
gármestere a vállalkozások, az ala-
pítvány, az egyetem valamint az ön-
kormányzat összefogását a társa-
dalmi felelõsségvállalás példaértékû
megnyilvánulásának nevezte. Mint
mondta, ez a kezdeményezés folyta-
tásra érdemes, amelynek „motorját”
jövõre is felvállalja a város.

Dr. Gubán Miklós, a BGE zala-
egerszegi gazdálkodási karának dé-
kánja azt hangsúlyozta, hogy a felsõ-
oktatási intézmény elkötelezett a tár-
sadalmi felelõsségvállalásban.
Részt kívánnak venni a város közé-
letében, eszközzel és munkával tá-
mogatni az olyan civil szervezeteket,
mint az Akarattal és Hittel Alapítvány.

Ezáltal hallgatóiknak is követendõ
példát mutatnak.

Dr. Máhr Károly, az onkológiai
osztály vezetõ fõorvosa, az alapít-
vány kuratóriumának elnöke azt
mondta, az áprilisi beköltözés óriási
elõrelépést jelentett az osztály életé-
ben, hiszen modern feltételek közé
kerültek. A szakmai munka tekinteté-
ben továbbra is azt tartják szem elõtt,
hogy a gyógyítás szolgálatába állít-
sák a tudomány és a kutatás újabb
eredményeit. A hatmillió forintos tá-
mogatás azt tette lehetõvé, hogy a
járó- és fekvõbetegeket egy modern,
otthonosnak nevezhetõ környezet
vegye körül itt-tartózkodásuk ideje
alatt. 

Az MKT országos elnöksége idén
Láng Lajos-díjjal tüntette ki Kámán
Jánost, a zalaegerszegi Pylon-94
Kft. ügyvezetõjét, dr. Csanádi Ág-
nesnek pedig Közgazdász Nagydíjat
adományozott, hangzott el a rendez-
vényen, ami az 1,5 millió forintos
pénzbeli adomány jelképes átadásá-
val zárult.
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Dr. Borbély László András, a
Magyar Államkincstár pénzforgalmi
elnökhelyettese elmondta, a Pénz-
ügyminisztérium pénzügyi tudatos-
ság fejlesztését kitûzõ stratégiájá-
hoz illeszkedve a Magyar Állam-
kincstár idén továbbfejlesztette
Játék-Kincstár elnevezésû mobilte-
lefonos alkalmazását, így az már
asztali számítógépre is telepíthetõ.
A játék célja kettõs: elsõsorban a
fiatalok pénzügyi ismereteinek bõví-

tése, illetve a Kincstár pénzügyi
szolgáltatásainak megismertetése.
2019 novembere és 2020 júniusa
között versenyre hívják az ország
középiskolásait, akik elõször a
megújult online játékban tehetik
próbára tudásukat. Közülük az öt
legjobb csapat mérkõzhet meg egy-
mással a megyei döntõkön. Elsõ-
ként Zalaegerszegen indították el a
játékot, amely most élõ döntõvel zá-
rul.

Kérdésre válaszolva szóba hoz-
ta, hogy a pénzügyi nevelést eddig
nem sikerült bevenni a Nemzeti
Alaptantervbe. Ugyan néhány dol-
got betettek a matekkönyvbe, ami
véleménye szerint az elrettentést
szolgálja. A kamatos kamat kiszá-
molásával a fiatalok még nem fog-
nak tudni eligazodni a pénzügyi,
banki világban. 

Szabóné Mileji Ágota, a Magyar
Államkincstár Zalai Megyei Igazga-
tósága igazgatója elmondta, a me-
gyében 11 középiskolát sikerült be-
vonni a játékba, amelyek 18 csapa-
tot indítottak az online fordulóban. A
döntõbe Zalaegerszegrõl a Köl-
csey-, a Zrínyi-gimnázium, a Csány-
szakgimnázium, valamint az Ady-
gimnázium csapata került be, Nagy-
kanizsáról pedig a Thúry György
Gimnázium. 

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Köz-
gyûlés elnöke, az esemény fõvédnö-
ke fontosnak ítélte a versenyt, ami a
fiatalokat pénzügyi tudatosságra ké-
szíti fel. Kiemelte, hogy Zala megye
élenjár az innovatív pénzügyi kép-
zésben. A korábbi számviteli fõisko-
láról, majd a BGE zalaegerszegi
gazdálkodási karáról olyan kitûnõ
szakemberek kerültek ki országosan
is, akikre büszkék lehetnek. 

Tóth Vanda, a Csány László
Szakgimnázium 11. A osztályos
diákja csapattársai nevében el-
mondta: a versenyfelhívás kapcsán
ismerkedtek meg a Játék-Kincstár
elnevezésû alkalmazással szakta-
náruk segítségével. Egyre népsze-
rûbbek az állampapírok és egyéb
befektetések; ez az applikáció pe-
dig jól szemlélteti, mire kell ügyel-
niük. Nagyon hasznosnak találják,
ezért már valamennyi osztálytár-
suknak megmutatták.

Hegyi juhar, dió és tölgy dí-
szíti a zalaegerszegi parkerdõt,
ahol 6700 fát ültettek ezekbõl a
fajtákból novemberben. Ponto-
san annyit, ahány bölcsõdés-,
óvodás- és általánosiskolás-ko-
rú gyermek van a városi intéz-
ményekben.
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A Zrinszki Alapítvány kezdemé-

nyezésében valósult meg a faülte-
tés, amit a Zalaerdõ Zrt. 5. Sz. Za-
laegerszegi Erdészetének munka-
társai szakmai útmutatásával való-
sítottak meg. Zrinszki István elnök
elmondta, a tíz nap alatt az idõjárás
is velük volt. Napközben sütött, de
éjjel esett, ami biztosította a szük-
séges csapadékot ahhoz, hogy a
fák meg tudjanak eredni. Köszöne-
tét fejezte ki Pintér Csaba erdészet-
igazgatónak, Székely Róbert fõer-
désznek, Pap Róbert aktivistának,
az önkormányzat dolgozóinak, va-
lamint annak a több mint ezer gyer-
meknek és szüleiknek, akik szintén
részt vettek a munkában.  

Balaicz Zoltán polgármester azt
mondta, az alapítvány már szá-
mos példamutató kezdeménye-
zést valósított meg. Ilyen volt az
óvodai játszóterek felújítása, a Mi-
kulás-udvar, ahol esztendõrõl esz-
tendõre megajándékozzák a gye-
rekeket.

Kifejezte elismerését, hogy idõt
és anyagiakat nem kímélve felka-
rolták a fásítási programot; nem-
csak megvásárolták a fákat, de ki
is vették részüket a munkából. A
faültetési program folytatódik a
városban, több cég és intézmény
jelezte már csatlakozási szándé-
kát. 

A város zöldfelületeinek kezelé-
se, ápolása mindig kiemelt feladat
volt és lesz. E munkáról minden év-
ben tájékoztatást kap a képviselõ-
testület, ahol meghatározzák a kö-
vetkezõ évek tennivalóit is. 2020-
ban 10 millió forint áll majd rendel-
kezésre a zöldfelület-gondozásra.
A növényfajták kiválasztásánál el-
sõdleges cél az adott helyszín öko-
lógiai viszonyait legjobban toleráló,
valamint a kártevõkkel szembeni
nagy ellenálló képességû növé-
nyek kiültetése. A belváros zöldfe-
lületeinek fejlesztése, a terek esz-
tétikai értékének növelése a város
turisztikai vonzerejének szempont-
jából is fontos. Az idei évben az Ok-
tóber 6. téren eltávolításra kerültek
az egynyári növények, helyettük
összesen 530 darab évelõt telepí-
tettek. A belváros virágágyaiban
több mint 13 ezer új hagymás nö-
vényt ültettek. A korábbi években
570 darab egynyári növény beülte-
tése, gyommentesítése, mûtrágyá-
zása, öntözése történt.

A Balatoni úti felüljáró zöldfelü-
leteinek rendezése is megtörtént.
Cserjeállományának kis része te-
lepített extenzív cserje, nagyobb
része spontán cserjésedés ered-
ménye. A felüljáró növényállomá-
nyának felülvizsgálata, a bozótos
részek felszámolása folyamatos.
A Csertán Sándor utcában a terve-
zettnek megfelelõen eltávolították
az elburjánzott cserjéket, terep-
rendezés történt és 300 darab
évelõt telepítettek. A Kertvárosban
a Balassi park növényállományá-
nak állapota megfelelõ, de a fajta-
összetétele szegényes volt. Az el-
burjánzott cserjéket eltávolították,
és 175 darab évelõ növény kiülte-
tésére került sor. Az Orsolya téri
kispark élénk közösségi élet szín-
tere. A növényállománya vegyes
fajta- és korösszetételû. Az elbur-
jánzott cserjék itt is eltávolításra
kerültek, és 175 darab évelõ nö-
vényt ültettek ki a szakemberek. A
sétányok tereprendezése, kavi-
csozása is megtörtént. 

A jövõ évben tovább folytató-
dik a belvárosi zöldfelületek ren-
dezése, növényhagymák kiülteté-
se, az AquaCity zöldfelületeinek
rendezése, a Páterdomb fásítása.
A Berzsenyi utcában fasort telepí-
tenek, A Köztársaság útján, a Lõ-
rinc barát utcában, a Kossuth La-
jos utcán fasorcserére kerül sor.
A tervek között szerepel több ját-
szótér fásítása is, valamint továb-
bi virágládák beültetése, fenntar-
tása.

3Aktuális

VIRÁGOSÍTÁS, FÁSÍTÁS, FASORCSERE
JÖVÕRE 10 MILLIÓ FORINTOT KÖLTENEK A ZÖLDFELÜLETEKRE

Az elmúlt évekre vonatkozó zöldfelületi stratégia készítése so-
rán olyan jövõkép került megfogalmazásra, mely egy fenntartható,
jövõbemutató zöldfelület-gazdálkodást támogat. Ennek megfele-
lõen olyan cserjék és évelõ növények alkalmazása történik, ame-
lyek zárt állományt adnak, csökkentve a fenntartási igényeket.

FACSEMETÉK A PARKERDÕBEN
A FAÜLTETÉSI PROGRAM FOLYTATÓDIK

Zalaegerszeg volt az elsõ állomása a Magyar Államkincstár (MÁK)
pénzügyi ismereteket játékos formában fejlesztõ, országos középis-
kolai vetélkedõsorozatának. A megyei elõselejtezõbõl négy zalaeger-
szegi és egy kanizsai szakgimnázium csapata jutott be a MÁK me-
gyeszékhelyi igazgatósága székházában megrendezett döntõbe. 

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR:
PÉNZÜGYEKRÕL JÁTÉKOSANPÉLDÁS ÖSSZEFOGÁSSAL A BETEGEKÉRT

HATMILLIÓ FORINT ADOMÁNY AZ ONKOLÓGIAI OSZTÁLYNAK

Dr. Csanádi Ágnes, dr. Gubán Miklós, dr. Máhr Károly és Kámán János
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A helyszín sem volt véletlen,
melyrõl Balaicz Zoltán, Zalaeger-
szeg polgármestere beszélt, akit
idén júniusban – szintén a zalai
megyeszékhelyen – választottak
meg a PVSZ soros elnökének.

Ezen alkalomnak a jármûipari
tesztpálya adott helyet, a mostani-
nak a Smartfield projekt keretében
magánberuházásban megépült
Kutatási és Technológiai Központ.
Mint mondta, a kutatóközpontban
számos egyetemmel mûködnek
együtt annak érdekében, hogy az
elektromos és önvezetõ gépjármû-
vek kutatás-fejlesztéséhez kap-

csolódóan pályázati forrással vagy
magántõkével támogatott megbí-
zásokat tudjon teljesíteni a teszt-
pálya. Kormányzati intézkedés is
segíti ezt a szándékot, hiszen az
országban létesítendõ science
parkok egyike Zalaegerszegen
lesz. Mindez olyan gazdasági öko-

szisztéma kialakítását szolgálja,
ami az egyetemi hátteret, a kuta-
tás-fejlesztést, a nemzetközi kap-
csolatrendszert és a vállalkozáso-
kat egy helyen hozza együttmûkö-
désbe, emelte ki Balaicz Zoltán.

A siker ott érhetõ el, ahol egy
csapatban van az akadémiai és a
versenyszektor, valamint a kor-
mányzat az önkormányzatokkal

együtt, vélekedett érdeklõdésünk-
re Gaál Zoltán professzor eme-
ritus, a Pannon Egyetem korábbi
rektora, a szövetség koordinátora.
A négy éve létrehozott, nyolc vá-
rost – Tata, Pápa, Veszprém,
Keszthely, Kõszeg, Szombathely,
Zalaegerszeg és Nagykanizsa –
tömörítõ szövetség ezt képviseli a
Pannon Egyetemmel. A kapcsolat
alapja az, hogy a veszprémi anya-
egyetem képzõhelyeket mûködtet
ezeken a településeken. A demok-
ratikus elven nyugvó együttmûkö-

dés célja, hogy mindenki
kapjon belõle valamit, és
mindenki gyõztes le-
gyen. Éppen ezért indíta-
nak a városok fejlesztési
és innovációs potenciál-
jainak felmérésére irá-
nyuló kutatóprogramot. A
kõszegi Felsõbbfokú Ta-
nulmányok Intézete is ki-
veszi részét az együtt-
mûködési lehetõségek
feltárásában. Veszprém
2023-ban Európa kultu-
rális fõvárosa címet vi-
selheti, ami érinti a bala-
toni régiót, így Keszthelyt
is. De valamennyi pan-
non város – nemcsak
kulturális, de gazdasági
téren is – kamatoztathat
abból, hogy Európa fi-

gyelme egy éven át Veszprémre
irányul. 

A Pannon Egyetem képvisele-
tében mások mellett Németh Sán-
dor dékán, Kurdi Róbert dé-
kánhelyettes, valamint Szalai Ist-
ván, a zalaegerszegi Mechatroni-
kai Képzési és Kutatási Intézet
igazgatója vettek részt az ülésen a
polgármesterek mellett. 

MINDENKI LEGYEN GYÕZTESE
A PANNON VÁROSOK EGYÜTTMÛKÖDÉSÉNEK

A Pannon Városok Szövetsége (PVSZ) soros ülését a
ZalaZONE Kutatási és Technológiai Központban tartotta. Az ülést
azért hívták össze, mert az önkormányzati választások egyes te-
lepüléseken változásokat hoztak, így fontosnak érezték a jövõbeli
együttmûködések területeinek átbeszélését. 
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Hazánkban november 27-e
1988 óta a véradók napja, annak
emlékére, hogy 1954 novemberé-
ben ezen a napon tüntették ki elõ-
ször a sokszoros véradókat,
mondta Kovács Erzsébet, a zala-
egerszegi területi vezetõség elnö-
ke, köszöntve a megjelenteket. 

Németh Ágnes megyei elnök a
folytatásban arról beszélt, hogy a
véradók olyan családot alkotnak,
amelyben mindenki teszi a dolgát,
és ezért nem várnak köszönetet. A
szürke hétköznapok között azon-
ban vagy egy nap, amikor ki kell

mondani: tisztellek, mert több
vagy, mert adod a legnagyobb kin-
csedet, a véredet. Hangsúlyozta:
fontos a véradó családok elisme-
rése is, hiszen az a gyermek, aki
humanitárius szellemben nõ fel,
szülei, nagyszülei példáját látva,
biztos, hogy véradó lesz.  

Gecse Péter alpolgármester a
város elismerését tolmácsolta az
önkénteseknek és a véradások
szervezõinek. Mint fogalmazott,
példamutató, amit tesznek. Való-
ban lelküket és vérüket adják az
ügynek, amelynek a mai rohanó
világban komoly üzenete és mis-
sziója van. 

Dr. Dancza Tímea, az OVSZ
Zalaegerszegi Területi Vérellátó-
jának vezetõ fõorvosa arról be-
szélt,  hogy az elveszett vér pót-
lására, a vérrel való gyógyításra
mindig voltak próbálkozások, de
a tudomány és a technika több
évszázados fejlõdése kellett hoz-
zá, hogy a gyakorlatban is jól al-
kalmazható módszerré váljon.
Ma már 100 százalékos a vér-
adók védelme, kizárt a fertõzés
veszélye, sõt a vérvételt megelõ-
zõ és a véradást követõ vizsgála-
tok szûrõvizsgálatként is funkcio-
nálnak.

A beszédek után átadták az ok-
leveleket és ajándékokat, köztük a
három legkiemelkedõbb véradó-
nak: Pérk Zoltánnak (130 alka-
lom), Fodor Lászlónak (150 alka-
lom) és Windisch Ernõnek (180 al-
kalom).

November 27-e a magyar véradók napja. Ez alkalomból a Ma-
gyar Vöröskereszt zalaegerszegi szervezete is köszöntötte azo-
kat, akik harmincszor vagy ennél többször adtak vért. Az elmúlt
pénteki rendezvényen összesen száz, a mindennapokban névte-
lenségbe húzódó hõs részesült elismerésben.

SOKSZOROS VÉRADÓKAT KÖSZÖNTÖTTEK

Endrei Judit, egykori tévés
személyiség volt a vendég a Jó-
zsef Attila Városi Könyvtárban.
Iványi Ildikó beszélgetett a kor-
talanság titkairól a sokoldalúan
aktív közéleti személyiséggel,
aki az élõ beszéd után az írást
választotta kommunikációs csa-
tornának a közönség felé. 

– b. k. –

– A döntéseket mindig mi hoz-
zuk, ahogy annak következmé-
nyeit is magunk éljük meg – utalt
arra, amikor 22 év után búcsút
mondott a tévének és belevágott
egy, még maga sem tudta ponto-
san milyen új életbe. – Nem voltak
kész terveim, nem mindig tudom,
hogy mi a következõ lépés, csak
hogy változtatni kell és tanulni. És
hogy az íráshoz kezdjek, kínai fal
nagyságú dolognak kellett leomla-
ni bennem.

Azóta már több mint féltucat ki-
advány is jegyzi a nevét. A leg-
utóbbi, a 2015-ben megjelent Kor-
határtalanul az öregedés tudomá-

nyából vesz egy nagy szelettel, a
társszerzõk között található töb-
bek között Csapó Ida, zalaeger-
szegi származású újságíró is. 

– A könyvvel kapcsolatban volt,
aki megjegyezte, hogy miért örü-
lök én az öregedésnek? – idézte
fel az optimista beállítódású End-
rei Judit. – Mindenki sokáig akar
élni, de nem akar megöregedni.
Pedig amíg élünk, öregszünk. Utá-
na már nem, ezért lehet ennek

örülni – és hogy melyik országban
mikortól beszélnek öregkorról, ar-
ról is vannak adatok a könyvben.
Ahogy az idõsek megbecsültségé-
rõl a munka világában, szintén pro
és kontra példák találhatók. 

Az aktivitás megõrzését pedig
hosszasan tárgyalja a kiadvány,
köztük kiemelten a testmozgást,
közösségi életet és érdekesség-
ként az idõskori szerelem is terí-
tékre kerül. 

SZERETNÉNK SOKÁIG ÉLNI
ENDREI JUDIT EGYKORI TÉVÉS – KORHATÁRTALANUL



(Folytatás az 1. oldalról.)
1994-tõl elindult a Göcseji Mú-

zeum iskolatörténeti gyûjteményé-
nek restaurálása is, ami komoly
feladat volt. A közös projekt egé-
szen 2010-ig tartott. Az 1990-es
évek végétõl pedig a Nemzeti Kul-
turális Alap állományvédelmi pá-
lyázatának keretében évente 8–10

muzeális értékû (1851 elõtti) kötet
helyreállítását tudta elvégezni a
könyvtár – folytatta a restaurátor.

– Közben láttuk, hogy a régi
könyvek állagromlásán kívül van
egy másik problémás terület is,
mégpedig a védett napilapállo-
mány. Az újságokat rossz minõsé-
gû papírra nyomtatták, hiszen a
napilapok valójában egyszeri, vagy
egynapi használatra készültek. A
helytörténeti kutatások népszerûvé
válásával nõtt az igénybevételük,
ezenkívül savasodtak is. Az elmúlt
évtized egyik legnagyobb feladata
így az újságmentõ program volt,
amit személy szerint nagyon élvez-
tem. Az NKA pályázatainak kö-
szönhetõen befejezõdhetett az
egerszegi Magyar Paizs tizennégy
évfolyamának teljes restaurálása,
valamint a régi Zalai Hírlapok és
más megyei lapok felújítása is. Ku-
riózumokkal is büszkélkedhetünk.
Egy családi hagyatékból például

elõkerültek az elveszettnek hitt,
1944–45 között megjelent Zalai
Összetartás példányai. Ahhoz ké-
pest, hogy szalaggal átkötött map-
pában vészelték át a háború végét,
és az azt követõ évtizedeket, meg-
lehetõsen jó állapotban voltak –
mesélte Cserhalmi Henriette.

Hozzátette: az újság történelmi

és sajtótörténeti értékkel bír, ritka-
ságnak számít, ezért önálló védõ-
dobozt is készített a megfelelõ tá-
roláshoz.

Ami a konkrét munkafolyama-
tokat illeti, azt mondja: a restaurá-
lás komoly és aprólékos feladat.
Elméleti és gyakorlati fázisai is
vannak a munkának. Tudni kell,
hogy egy-egy korszakban milyen
papírt, milyen stílusú díszítést és
kötési módot használtak. 

– Olyanná kell varázsolni a
könyveket, amilyenek voltak.
Ugyanakkor mindig látszódnia
kell, hogy mi az, amit újonnan tet-
tem hozzá. Így elkerüljük a csalás
látszatát is. Az is fontos, hogy a
könyvben talált kézi bejegyzése-
ket, firkákat mindig megõrizzük,
mert ezek pótolhatatlanok!

Cserhalmi Henriette azt is el-
mesélte, hogy gyakran végeznek
Ph-vizsgálatot, hiszen ez alapján
dõl el, hogy kell-e a papírt savtala-

nítani. Sokan hiszik azt, hogy a
papír a víztõl hullámos lesz, de ez
csak akkor igaz, ha egy kis részét
éri a víz. A restauráláshoz szó
szerint kimossák a könyveket,
vagyis a lapokat beáztatják. Ha
kell többször is. Így eltüntethetõk a
különféle foltok, szennyezõdések.
A savasság pedig vegyszeres eljá-
rással (kálium-hidroxid, vagyis ol-
tott mész) szüntethetõ meg.

– A lapokat meg kell szárítani,
prés alatt kisimítani, a szakadáso-
kat japán fátyolpapírral javítani,
majd újrafûzni, bekötni – sorolja a
legfontosabb mûveleteket.

Hogy mik a kedvencei? Például
az 1800-as évek elejérõl szárma-
zó füvészkönyvek és gyógynö-
vény-leírások. Vagy az 1896-os
millenniumra készült, szecesszió
jegyeit magán viselõ – szó szerint
is díszes – Díszalbum, ami szintén
egy hagyatékból került elõ. De
mindig az a kihívás, amin épp ak-
tuálisan dolgozik. Most például
egy régi Petõfi-albumon…

A restaurált könyvritkaságokat
nagyobb rendezvényeken, a „Pán-
célszekrény titkai” címû sorozat
keretében, a közönség is megte-
kintheti.
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– pánczélPetra –

Különben is, a focihoz minden-
ki ért, nem? Egressy Zoltán Sós-
ka, sültkrumpli címû mûve a (nagy
magyar) focin alapul. A sztori
azonban nemcsak a labda (és egy
sorsdöntõ meccs), hanem egy nõ
(Mariann) körül is forog. Ebbõl a
kettõbõl már az elején sejthetõ,
hogy dráma lesz, vagy legalábbis
egy fergeteges tragikomédia.
Egressy mûvét elõször 2000-ben
mutatták be Budapesten, azóta az
ország számos színházában is si-
keresen futott a darab. A zalaeger-
szegi teátrum elõadását Farkas Ig-
nác Jászai-díjas színmûvész ren-
dezte.

Egy vidéki stadion lepukkant fo-
ciöltözõjébe csöppen a nézõ. Ócs-
ka járólapok, kopott padok, szek-
rények. Se vécépapír, se szappan.

Illetve Szappan mégis lesz, hiszen
betoppan a „játékvezetõi hármas”
épp e gúnynévre hallgató partjel-
zõje, vagyis a bíró egyes számú
asszisztense (Szakály Aurél). Még
a meccs elõtt fõzne is egy kávét
gyorsan, de a rezsó lassú, a ko-
tyogós meg csak kétszemélyes;
õk meg mindjárt hárman lesznek.
Milyen rendes – gondolhatnánk –,
hogy így figyel a társaira. Azért ne
legyenek illúzióink, nem véletlenül
kapta a Szappan nevet: simulé-
kony, sunyi fajta, aki ha kell, jól ke-
veri a kártyát, és szeret másoknak
kárt okozni. Csak mert vele kissé
elbánt a sors. 

Az a bizonyos kávé viszont
pont ráférne a másik partjelzõre,
vagyis a kettes számú asszisz-
tensre (Baj László), aki totál más-
naposan esik be az öltözõbe.
Többször hányni is kimegy.  Bána-

ta van. Szerelmi. Mariann. Pedig a
csaj pár hete még vígan fõzte neki
a sóskát sült krumplival, afféle ba-
bonából a meccsek elõtt. Egyelõre
feltét nélkül, mert az majd csak ak-
kor jár, ha az érzékeny (vagy in-
kább giccses) lelkû partjelzõ egy
napon bíróvá avanzsál. Most meg
hirtelen se nõ, se sóska. Csak a
nyavalygás, az alkohol meg a kín-
rímek, amiket menet közben farag.
Verselési mániája miatt kapta a
Mûvész nevet is.

Mariannt meg nyilván maga a
bíró (Mihály Péter) nyúlta le, aki
harmadikként (és kicsit késve) ér-
kezik az öltözõbe. Õ már egy új
generáció: egy jól fizetõ állással
rendelkezõ vérbeli macsó. Tele
önbizalommal (akinél a síp, annál
van a hatalom) és célokkal (ha ez
a meccs jól sikerül, még a FIFA bí-
rói keretébe is bekerülhet). Persze
azért ideges egy kicsit; jár is sûrûn
a vécére, egy egész tekercs papírt
elhasznál az elõadás végére. (De
a fokhagymás lángosra fogja, nem
a stresszre.)

Az ifjú és feltörekvõ játékveze-
tõt – aki amúgy Lacikám névre
hallgat – persze utálja a Mûvész,

de utálja Szappan is, mert õt meg
épp miatta fokozták vissza partjel-
zõvé. (Legalábbis valakit okolnia
kell a sikertelenségéért.) Szóval
ilyen elõzményekbõl már kitalálha-
tó, hogy a játékvezetõi hármasnak
nehéz lesz egységesen, egymást
támogatva fellépni a pályára, és
korrektül levezényelni a két félidõt.
A szünetben ráadásul Szappan ka-
var egy kicsit a sárga lappal is La-
cikám háta mögött. Balhé lesz a
pályán és az öltözõben. Szurkolók
támadása.

Az öltözõ maga a rideg való-
ság, vagyis a társadalom kicsiben.
Mert az egy dolog, hogy betekint-
hetünk a futball kulisszatitkaiba: a
les, a szöglet, a sárga és piros lap,
na meg a bunda világába. A nagy-
pályások és a partvonal emberei-
nek játszmáiba. Az alkukba, vesz-
tegetésekbe, lefizetésekbe. (Egy
drámai ponton, a háttérben hallat-
szó szurkolói õrjöngés közepette
felcsendül a már klasszikus „Mit
'itété? 'Átátá?!” zalai kiszólás is.) A
játék öröme? Az már rég nincs se-
hol! A labda mindjárt az elején –
jelképesen – el is tûnik az öltözõ-
szekrény mélyén.

De a három szereplõn keresztül
szépen látszik az is, ami a foci vilá-
gán kívüli hétköznapokat jellemzi:
hatalmi játszmák, átverés, szét-
húzás..., támadás, védekezés,
gáncsolás és néha öngól. Hogy
azért a futballból vett fogalmakat se
hagyjuk ki. De alapvetõen az egész
focivilág és a játékvezetõi „triumvi-
rátus” lecserélhetõ, behelyettesít-
hetõ. Bármilyen foglalkozásra,
munkahelyi vagy társadalmi közeg-
re. Mint ahogy a szurkolói harag is
átváltható népharaggá. A történe-
lembõl tudjuk (Lacikám sorolja is),
hogy hány vesztes meccset köve-
tett már forradalom a világban.

Vannak azért más tanulságok
is. Például, hogy a nõk simán ké-
pesek arra, hogy láthatatlanul
összekuszáljanak tétmeccseket,
vagy összekössenek sorsokat
(menet közben kiderül, hogy

Szappannak is megvolt Mariann,
sõt most már nem is Lacikámmal
jár, hanem a fõellenõr-fõbíróval,
akitõl meg mind a hárman félnek).
Ha pedig valakinek Szomorúszájú
a gúnyneve (Lacikámnak), akkor
hiába a nagy egó, az a sztori vé-
gére tényleg azzá is válik.

A zalaegerszegi társulat három
színésze szinte tökéletesen hozza
a háromféle karaktert (a sumák
lúzert, a nagyarcú menõ csávót és
az önsajnáló piást). Talán csak a
hányás volt egy kicsit túlerõltetve (a
kevesebb „több” lett volna). De egy
pattogó, dinamikus elõadást láthat-
tunk, ahol minden „játékos” a he-
lyén volt. A sportkrémeknek hála,
meg öltözõszagot is érezhettünk.

Mondjuk a focit azért nem sike-
rült megszeretnem. De a sóska az
jöhet sült krumplival, nekem még a
feltét sem hiányzik annyira róla.

AKINÉL A SÍP, ANNÁL A HATALOM?
NAGYPÁLYÁS TRAGIKOMÉDIA AZ ÖLTÖZÕBEN

Mindjárt az elején bevallom, hogy egyáltalán nem vagyok foci-
rajongó, és az sem tud nagyon lekötni, amikor a férfiak fociról
(és hozzá nõkrõl) beszélgetnek. Ezért némi fenntartással ültem
be a Hevesi Sándor Színház próbatermében játszódó stúdió-
elõadásra. Bízva azért a Színház (így nagybetûvel) varázserejé-
ben, és hogy talán nem kell szakkommentátor segítségét kérnem
az értelmezéshez.

– pet –

A Volt egyszer egy Zalahús! cí-
mû tárlat a húsüzemi vállalat
1983–88 közötti állapotát és leg-
fontosabb pillanatait örökíti meg,
Paulovics Zoltán – a cég egykori
üzemmérnöke és fotósa – fényké-
pein keresztül. A képeken nem-
csak a fent említett gyárépületek,
üzemcsarnokok, vágási és elõállí-
tási folyamatok figyelhetõk meg,
hanem a nyolcvanas évekbeli szo-
cialista nagyvállalat jellegzetes
eseményei is. Kirándulások, sport-
napok, értekezletek, búcsúztatók,
nyugdíjazások, polgárvédelmi
gyakorlatok és ünnepségek. 

A fotósnak néhány évvel ezelõtt
jutott eszébe, hogy megvannak
még szekrénye mélyén ezek a ré-
gi negatívok, amiket jó volna fel-
dolgozni és valamilyen formában
láthatóvá tenni. 1200 felvételbõl
választotta ki azt a 400-at, amik
most a kiállítótér falaira kerültek.

Mint mondta, az nyilvánvaló
volt, hogy nem kronologikus sor-
rendben, hanem tematikus elren-
dezésben lehet csak a képeket
rendszerezni. Így alakultak ki a ka-
tegóriák. Bõven volt dolga az
egyes képekkel is, hiszen nem-

csak elõ kellett hívni õket, hanem
retusálni (karcolódásokat, szeny-
nyezõdéseket eltüntetni) is. Mint
azt a tárlatnyitón mesélte: a célja
az volt, hogy az utókor is megis-
merhesse valamelyest a néhai vál-
lalat életét, másrészt pedig, hogy –
talán utoljára – még összehozza
az egykori dolgozókat egy közös
estre. Hiszen sajnos már sokan
nem élnek azok közül, akik a ké-
peken szerepelnek.

A kiállítást Velkey Péter hu-
mánigazgatási osztályvezetõ kö-
szöntõje után Szabó Judit, a vál-
lalat egykori technológiai osztály-
vezetõje nyitotta meg. Mint fogal-
mazott: a Zalahús termékei or-

szágos hírûek volt, sõt többször
mehettek nyugat-európai tanul-
mányútra is, ami nagy dolognak
számított akkoriban. Az igaz,
hogy a marhavágóban sokszor
bokáig gázoltak a vérben, ám a
munkahely olyan volt, mint egy
nagy család. A jó hangulat látszik
a képeken is. A Zalahús nemcsak
egy cégnév, hanem egy fogalom
is volt, és ma is sokan emlékez-
nek még a szlogenre: Zalahús, az
otthon íze.

A kiállítás február 7-ig látogat-
ható.

VOLT EGYSZER EGY ZALAHÚS
FOTÓKON A NAGYVÁLLALAT MINDENNAPJAI

Marhavágó, vérporító, csontozó, feldolgozó, csomagoló, na és
a híres termékek. Zala felvágott, Kópé szelet, pikniksonka és tár-
sai. Egy hajdan volt élelmiszeripari vállalat mindennapjaiba nyer-
het betekintést az, aki ellátogat a kertvárosi Apáczai Mûvelõdési
Központ kiállítóterébe.

Szakály Aurél, Mihály Péter és Baj László

SZÓ SZERINT KIMOSSA A KÖNYVET
A PAPÍRRESTAURÁLÁS APRÓLÉKOS FELADAT

Cserhalmi Henriette

FORD ECOSPORT 1.5 Sigma Titanium Powershift (2016.12.)
ELADÓ újszerû állapotban, garázsban tartott, automata

váltós (6 fokozat), 47.500 kilométerrel, 2021-ig érvényes mûsza-
kival, rendszeresen és frissen szervizelt – assistance.

Ár: 4,09 M Ft. Érd.: 20/549-5188.
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DECEMBERI ÜGYFÉLFOGADÁS
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Zalaegerszeg

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala december havi
munka- és ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint módosul:

DECEMBER 6. (PÉNTEK): munkarend 8.00–16.30 óráig, ügyfél-
fogadás 8.00–12.00 óráig.

DECEMBER 7. (SZOMBAT): munkarend 8.00–14.00 óráig, az
ügyfélfogadás szünetel.

DECEMBER 13. (PÉNTEK): ügyfélfogadás 8.00–12.00 óráig.
DECEMBER 14. (SZOMBAT): munkarend 8.00–14.00 óráig, az

ügyfélfogadás szünetel.
DECEMBER 24. (KEDD): pihenõnap
DECEMBER 27. (PÉNTEK): pihenõnap
DECEMBER 30. (HÉTFÕ): munkarend 8.00–16.30 óráig, ügyfél-

fogadás 8.00–12.00 óráig.
DECEMBER 31. (KEDD): az ügyfélfogadás szünetel.

SENIOR AKADÉMIA
2019–2020. tanév õszi félév

PROGRAM • 2019. DECEMBER 5.
14.00–14.50 Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg megyei jogú város

polgármestere:
Évértékelõ

14.50–15.05 Szünet
15.05–15.30 Meglepetés ünnepi mûsor

DECEMBER 3. 17 ÓRA Sergyán Ödön: Zalaegerszeg sakktörténete könyvbemutató

(Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)

DECEMBER 3. 18 ÓRA Világjáró – Egyiptom (Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési

Központ)

DECEMBER 4. 18–21 ÓRA Szabó Leslie Jótékonysági szólóest – Göncz Balázs emlékére

(Mimosa Lounge)

DECEMBER 5. 15.30 ÓRA Mikulás-ünnepség a csácsbozsoki városrészben 

(Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház)

DECEMBER 5. 17–19 ÓRA Keresd a piros ruhást…! (Andráshidai Mûvelõdési Ház)

DECEMBER 5. 18 ÓRA Istenek és emberek – Kepes András dedikációval egybekö-

tött elõadása (Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ)

DECEMBER 6. Mikulás-ünnepség

(Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház – Izsák Imre Általános Iskola)

DECEMBER 6. 9.30 ÓRA Hegyen-völgyön Mikulás

(Zalaegerszeg-Andráshida, Iskola u. 1.)

DECEMBER 6–DECEMBER 20. Pityergõbimbó – Herkli Mátyás Barnabás karikatúra kiállítása

(Izsák Imre Általános Iskola – Gábriel József Mûvészeti

Mûhely)

DECEMBER 7. 8.30 ÓRA Mikulás-túra (Indulás az Izsák-iskolától)

DECEMBER 7.  19 ÓRA Klasszikus bérlet 2019/20. – „Híres operaáriák” Csordás

Klára operaénekesnõ és Harazdy Miklós zongoramûvész

hangversenye (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem) 

DECEMBER 7.  21 ÓRA Blahalouisiana – „Minden rendben” lemezbemutató koncert

(Keresztury Dezsõ VMK)

DECEMBER 8. 10.30 ÓRA Alma Együttes koncertje (Art mozi)

DECEMBER 8. Országos dzsúdó-csapatverseny

(Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)

DECEMBER 9. 18 ÓRA Ébredezõ(k) – Áldás, hála és szeretet Drupon Konchok

Jigmet láma elõadása (Keresztury Dezsõ VMK) 

DECEMBER 10. 17.30 ÓRA Pszichofilmklub: Alul semmi  (Keresztury VMK – VMK Caffé)

DECEMBER 11. 13–17 ÓRA Adventi jótékonysági vásár (Andráshidai Mûvelõdési Ház)

DECEMBER 11. 14 ÓRA Kiskarácsony, nagykarácsony címû vetélkedõ és karácsonyfa-

díszítõ verseny (Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)

DECEMBER 11. 18 ÓRA Eltérõ megközelítések a magyar történet kutatásában: Az

úrjöveti, adventi idõ szokásrendje

(Keresztury Dezsõ VMK – VMK Caffé)

DECEMBER 12. 18 ÓRA Pál Kriszti -– Christmas Acoustic (Mimosa Lounge) 

DECEMBER 13. 8 ÓRA Lucázás az Izsák Imre Általános Iskolában

(Izsák Imre Általános Iskola aulája)

DECEMBER 13. 13 ÓRA Karácsonyváró kézmûves délután

(Izsák Imre Általános Iskola aulája)

DECEMBER 13. 19 ÓRA Mennyit ér egy nõ – Cserháti Zsuzsa-emlékest

(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

DECEMBER 13. 19.30 ÓRA Quimby-koncert

(Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ)

DECEMBER 14–15. 14–19 ÓRA Karácsonyi kézmûvesvásár (Art mozi)

DECEMBER 15. 14–18 ÓRA Nyitott mûhelygalériák napja a karácsonyi ünnepkör jegyében

(Gébárti Kézmûvesek Háza)

DECEMBER 16. 18 ÓRA Asztrológiai és sztozófiai elõadás-sorozat

(Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)

DECEMBER 18. 17.30–19 ÓRÁIG Kövi Szabolcs koncertje Pánsíp és okarina címmel

(Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)

DECEMBER 19. 17 ÓRA Karácsonyi koncert az Izsák-iskolában

(Izsák Imre Általános Iskola tornacsarnoka)

DECEMBER 19. 18–20 ÓRA Wohner Dóra & Berkes Dániel – Special Christmas

(Mimosa Lounge, Kossuth L. u. 7.)

DECEMBER 21–22. 14–19 ÓRA Karácsonyi kézmûvesvásár (Art mozi)

DECEMBER 21. 19 ÓRA Zalaegerszegei Városi Vegyeskar karácsonyi koncertje 

(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem) 

DECEMBER 22. 15 ÓRA Mindenki karácsonya a Betlehemnél, a Szent István-szobornál

DECEMBER 23. 17 ÓRA Karácsonyi mûsor a mindenki karácsonyfájánál

(Zalaegerszeg-Andráshida, Kutasi forduló)

DECEMBER 24. 9 ÓRÁTÓL Karácsonyi matiné (Art mozi)

DECEMBER 27–29. Csarnok Kupa – Nemzetközi teremlabdarúgó-torna

(Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)

DECEMBER 29. 19 ÓRA Nicsak, ki lakik itt?! – téboly két részben (Art mozi)

DECEMBER 31. Zalaegerszegi városi szilveszter (Dísz tér) 

2020. JANUÁR 1. Újévi köszöntõ és tûzijáték (Dísz tér)

TISZTELT ÜGYFELEINK!
A VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C.

ZALAVÍZ ZRT. – víziközmû közszolgáltatás

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
– hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
– parkolással kapcsolatos ügyintézés

LÉSZ KFT. – önkormányzati ingatlankezelés

2019. DECEMBER 7-ÉN, SZOMBATON
8 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG TART NYITVA!

FOGADÓÓRA
GÓRA BALÁZS önkormány-

zati képviselõ fogadóórája:

minden hónap elsõ péntek:

12.00–14.00
(Ady u. 29. MSZP-iroda).

ELMARAD

A FOGADÓÓRA
Tájékoztatjuk önöket, hogy

DR. KOVÁCS GÁBOR, Zala-

egerszeg címzetes fõjegyzõ-

jének 2019. decemberi 16-ai

fogadóórája elmarad.

Szíves megértésüket kérjük!

ELMARAD

A FOGADÓÓRA
Tájékoztatjuk önöket, hogy

GECSE PÉTER, Zalaeger-

szeg alpolgármestere 2019.

decemberi fogadóórája el-

marad.

Szíves megértésüket kérjük!

SZÜNETEL

A GOMBAVIZSGÁLAT
A zalaegerszegi Vásárcsar-
nokban 2019. december 1-tõl
a lakosság részére SZÜNE-
TEL az ingyenes gomba-
szakértõi vizsgálat. 

Megértésüket köszönjük!

TISZTELT GÉPJÁRMÛ-
TULAJDONOS!

2019. november 4-tõl a
parkolóbérlet-értékesítés
színvonalának emelése, a
gyorsabb és egyszerûbb ki-
szolgálás érdekében beve-
zetjük az övezeti parkolók
és a Csipke Parkolóház ese-
tében a rendszámra szóló
parkolóbérletek elektroni-
kus értékesítését.

A bérletek online megvásá-
rolhatók a honlapunkon, a
www.vgkft.hu-n keresztül rövid
regisztrációt követõen, a díj-
övezet 2. (zöld), 3. (piros) és 4.
(sárga) vagy a parkolóház és a
kívánt idõszak kiválasztásával.
A bérletek árát bankkártyával
egyenlítheti ki, banki partne-
rünk az OTP Bank.

Fontos tudni, hogy a bérle-
tek továbbra is naptári évre, il-
letve naptári idõszakokra vált-
hatók!

Felhívjuk szíves figyelmü-
ket, hogy a lakcímhez kötött
kedvezményes, nem rend-
számhoz kötött, a vonatkozó
helyi 19/1997. (V. 22.) önkor-
mányzati rendelet 11. § szerin-
ti bérleteket továbbra is csak
az Ügyfélszolgálati Irodán le-
het megvásárolni!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ÉS

A DÍSZKIVILÁGÍTÁS KIÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁ-
ZATOT HIRDET a helyi építészeti értékek valamint a város-
központban mûemléki környezetben lévõ, városképileg jelen-
tõs értéket képviselõ építmények megóvásának, fennmaradá-
sának, megõrzésének elõsegítése, valamint a helyi védelem-
ben részesült építészeti értékek, az országos védelem alatt
álló értékek és egyéb mûvészeti értékek díszkivilágításának
megvalósítása érdekében, viszsza nem térítendõ támogatás-
ra és kamatmentes kölcsönre.

A TÁMOGATÁS FAJTÁI:
I. Védett épület felújítására nyújtható támogatás:
1. Az épített környezet helyi védelmében részesülõ objektumok,

valamint a városközpontban mûemléki környezetben lévõ, vá-
rosképileg jelentõs értéket képviselõ építmények esetében a
teljes felújítás költségének max. 25%-ig vissza nem térítendõ
támogatás nyújtható az erre a célra létrehozott pénzügyi támo-
gatási alapból.

2. Az épített környezet helyi védelmében részesülõ objektumok,
valamint a városközpontban mûemléki környezetben lévõ vá-
rosképileg jelentõs értéket képviselõ építmények esetében ka-
matmentes kölcsön nyújtható a teljes felújítási költség max.
40%-áig, az erre a célra létrehozott pénzügyi támogatási alap-
ból, amely jelzálogként az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezés-
re kerül.

3. Az 1. és 2. pontban meghatározott támogatás együttesen is
kérhetõ. A támogatás együttes összege egy évben legfeljebb
az erre a célra létrehozott alapban rendelkezésre álló összeg
80%-a lehet.

II. Díszkivilágítás kiépítésére nyújtható támogatás:
Helyi védelemben részesülõ objektumok esetén kamatmentes köl-
csön nyújtható a teljes kiépítési költség max. 40%-áig az erre a cél-
ra létrehozott pénzügyi támogatási alapból, amely jelzálogként az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül...

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 6.
A pályázatokat ZMJV fõjegyzõjéhez (8900 Zalaegerszeg, Kossuth
L. u. 17–19.) lehet benyújtani. A pályázattal kapcsolatban felvilágo-
sítás kérhetõ a Fõépítészi Osztály munkatársaitól (IV. em. 413-as
szoba, tel.: 502-134)...

További részletek: www.zalaegerszeg.hu
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– Nem túl fényes eddigi szerep-
lésünk – fogalmazott tömören
Szabó Zsolt. – Bízom benne, hogy
a jövõben tudunk ezen változtatni. 

– Miben látja a gyengébb sze-
replés okait?

– Vannak objektív okok: sérülé-
sek, betegségek. Sajnos, a véde-
kezésünk nincsen teljesen rend-
ben. Az idei szezonban nem akar
összeállni. Az elmúlt bajnokság-
ban a szezon második felében vol-
tak ezzel gondjaink. Támadásban
is akadnak problémáink. Hiába do-
bunk sok pontot a mérkõzéseken,
ha sokat is kapunk.

– Sok hárompontost kap a
ZTE...

– Úgy vélem, a védekezésünk-
ben a benti kosarakra készülünk,
és nem érünk idõben ki a 3 pon-
tost dobó játékosokra. Az edzése-
ken sokat gyakoroljuk, úgy érzem,
lassan sikerül elõrelépnünk. Két-
ségtelen tény, a védekezésben
még van hová fejlõdnünk. 

– Szabó Zsolt miként értékeli
önmagát?

– Kétségtelen, nekem is mehet-
ne jobban a játék. Igyekszem is-
mét formába lendülni.

– Miben kellene változnia
ZTE játékának, hogy jól szere-
peljen?

– A védekezést már említet-
tem, javítani kell rajta. Támadójá-
tékunk is lehetne lendületesebb,
sokkal komolyabb csapatmunkára
lenne szükség e területen. Több-

ször meg kellene bontani az ellen-
fél védekezését. Ha ezeken vál-
toztatni tudunk, akkor jönnek az
eredmények is. Támadásban sok
az egyénieskedés, több játékos-
nak talán azért sem megy a játék,
mert nem kap annyi labdát. Tenni
kell azért, hogy ez megváltozzon.

– Williams, Johnson és néha
Agafonov szállítja a pontok dön-
tõ többségét...

– Nem jó, ha mindig ugyanazok
dobják a pontokat, ami bizonyítja,
hogy nem annyira csapatban ját-
szunk támadásban. 

– Az alapszakasz végére be-
juthat a legjobb nyolc közé a
ZTE?

– A jelenlegi 10. helyezésünk
után a középszakaszban még ki-
harcolhatjuk a nyolcba kerülést,
de nem ez a célunk, az alapsza-
kaszban már a nyolc között aka-
runk végezni. Egy biztos, az elõ-
relépéshez bravúrokra lesz szük-
ség.

– Érkezett új irányító is…
– Remélem, hogy tud segíteni,

és vele jobb lesz a csapat. 
– Jön egy õsi rangadó a Kör-

mend ellen. Elkelne már egy
bravúr…

– Úgy bizony. Remélem, hogy a
vasiak ellen be is következik.

ENNÉL ELÖL ÉS HÁTUL IS TÖBB KELL
A KAPITÁNY ÉRTÉKELÉSE

Bár nyáron ígéretes játékoskeret alakult ki a Zalakerámia ZTE
férfi kosárlabdacsapatánál, s a szurkolók ismét jó szereplésrõl ál-
modoztak, a bajnoki rajt viszont nem sikerült. A ZTE a csalódást
jelentõ 10. helyen áll a tabellán.  A gyengébb szereplés okairól
Szabó Zsolt csapatkapitányt kérdeztük.

A kötet alkotói: Bóbics László,
Krilov István és Unger Richárd új-
ságírók. A két patinás nyugat-ma-
gyarországi klub már régóta rivali-
zál egymással. Miközben a két
egyesület játékosai jó barátság-
ban vannak, ez nem mondható el
a szurkolókról.

Bóbics László, az egerszegi
rész szerzõje köszöntõjében a tá-
mogatók anyagi segítségét méltat-
ta. A könyv megjelenésében nagy
szerepet játszott a két város ön-
kormányzata, valamint a Magyar
Sportújságírók Szövetsége által
életre hívott Nagy Béla-program,
amely benyújtott pályázatok alap-
ján segíti a sportkiadványok meg-
jelenését. Szöllõsi György, az ala-
pítvány elnöke is jelen volt a
könyvbemutatón.

Szöllõsi György hangsúlyoz-
ta: a kiadvány jól felöleli a két
százéves klub történetét. Bemu-
tatja a ZTE és a Haladás közti
„csatákat”. A könyvben barátok,
játékosok, edzõk szólalnak meg.
Örül annak, hogy egy napon lesz
a kötet bemutatója a két város-
ban, az egerszegit követi a
szombathelyi. 

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere elmondta, hogy a
város négy jeles évfordulót is meg-
ünnepel, közéjük tartozik az 1920-
ban alapított ZTE szülinapja is. A
könyv kapcsán a polgármester
gyerekkori élményét is felidézte.
Egyszer karácsony tájékán édes-
apja elvitte egy forgatásra Péter
Zoltánhoz. Amíg az egyik szobá-
ban készült az interjú, õ a másik-
ban a szaloncukorkészletet dézs-
málta  meg. Megemlítette, mindkét

város büszke lehet a két patinás
klubjára. 

A könyv 1919-tõl szezononként
dolgozza fel a két csapat történe-
tét az 1973-as elsõ NB I-es talál-

kozóig.  Külön fejezet foglalkozik
az elsõ osztályban lejátszott 55
Hali–ZTE mérkõzéssel. A kiad-
ványban szerepelnek vezetõed-
zõk, játékosok, valamint, hogy a
csapatok az elmúlt száz évben
melyik bajnokságban szerepeltek,
hol végeztek.  Negyvennégy inter-
jú is színesíti a kötetet. A könyv
sporttörténeti emléket állít Vas és
Zala megye két reprezentatív klub-
jának a 100 éves évforduló kap-
csán.

KÉT PATINÁS KLUB TÖRTÉNTE
VISSZATEKINTÉS A ZTE ÉS A HALADÁS PÁRHARCAIRA

A nyugat-dunántúli el clásico címû köny sajtóbemutatóját tar-
tották a ZTE Arénában.  A kötet a két szomszédvár, a Szombathe-
lyi Haladás és a ZTE FC párharcát öleli fel. A Haladás idén, a ZTE
jövõre ünnepli százéves szülinapját. 

– Nem tartjuk rossznak a raj-
tunkat – vélekedett Horváth Ta-
más, a Csuti szakmai igazgatója,
játékosa. – A Gyõrt nagy különb-
séggel vertük, a többi találkozón
reálisan alakultak a dolgok. Egye-
dül csak a Vasas ellen van hiány-
érzetem a különbség tekintetében,
itt több nyert játszmát rontottunk
el. A B csoportban a jó eredményt
– pár sakkozót leszámítva – zalai
kötõdésû játékosokkal értük el.

Nemrég vezetõségváltás tör-
tént a Magyar Sakk Szövetség-
ben, az elõzõ vezetésnek tagja
volt Horváth Tamás, az újnak már
nem. Önként mondott le. Az új irá-
nyítók megreformálnák a sakkot.
Eredményességi támogatást fizet-
nének a csapatoknak. 

– Hallottam a kezdeményezés-
rõl, amit jónak tartok – folytatta
Horváth Tamás. – Régebben is
volt hasonló dotálás, valamennyi
csapat kapott kisebb összegeket.
A mostani pénzügyi támogatást,
amelyrõl nem tudom mennyi lesz,
feltételekhez kellene kötni. Szak-
mai szempontból nagyon káros-
nak tartom, hogy a magyar bajnok
már több éve nem indul a BL-ben.
Amikor mi nyertük az aranyérme-
ket, rendre ott voltunk a rangos ku-

pasorozatban, dicsõségnek vet-
tük. Nem is szerepeltünk rosszul.
A pénzügyi támogatás kifizetését
ehhez kötném. Gondolom, a baj-
nok kapná a legtöbb eredményes-
ségi támogatást. A mi idõnkben
azt terveztük, hogy a legmaga-
sabb osztályban európai mintára
nyolc táblán zajlanának a küzdel-
mek, akkor a csapatok ellenállá-
sán megtört a dolog.

Visszatérve a Csuti szereplésé-
re: a bajnoki cím meglehet, ebben
a legnagyobb rivális az Ajka. A
Veszprém megyeiek tavaly is
megnyerték, de nem vállalták a
magasabb osztályt a két osztály
közötti nagy tudásbeli különbség
miatt. A csutisok is hasonlóan gon-
dolkodtak. Az egerszegiek kerete
évek óta állandó, helyi kötõdésû,
de már nem fiatal sakkozókból áll.
Az NB I A csoportos szerepléshez
viszont legalább három nagy tudá-
sú nemzetközi nagymestert kelle-
ne igazolniuk, ami pénz kérdése.
A bajnokságot mindenképpen sze-
retnék megnyerni. A folytatásról
azután döntenének. 

CÉL A BAJNOKI CÍM
ELÉGEDETTEK A RAJTTAL A Z. CSUTI HYDROCOMPNÁL

Az egykor bajnoki címek sorát begyûjtõ Zalaegerszegi Csuti
Hydrocomp SK sakkcsapata mára az NB I-es bajnokság B cso-
portjában szerepel.  Tavaly búcsúztak a legmagasabb osztálytól.
Négy forduló után ott vannak az élcsoportban, eddig valamennyi
találkozójukat megnyerték. Változott a bajnokság kiírása, ismét a
táblapontok számítanak elsõdlegesen, utána a csapatpontok. A
nagy különbségû gyõzelmek fizetnek jól. 

A versenyt a 400 méteres
gyorsúszással kezdte a mezõny,
ahol a lányoknál Betlehem Dorka,
Nett Vivien és Paksa Borbála is
aranyérmes idõt úszott. Nagy
Napsugár ezüstöt, Varga Luca és
Németh Luca pedig bronzérmet
szerzett.

A fiúknál ugyanebben a szám-
ban ugyancsak szép sikerek szü-
lettek: Betlehem Dávid mellett Ja-
kab Balázs is aranyérmes lett, míg
Nagy-Selmeczy Bulcsú a harma-
dik helyen végzett.

A folytatásban Betlehem Dá-
vid, Nett Vivien, Jakab Balázs és
Paksa Borbála is több arany-
érmes helyezést gyûjtött be, gya-
korlatilag mindent nyertek, ami-
ben rajthoz álltak. Az újra ver-
senybe lépõ Matyasovszky Dal-

ma 100 m háton, Gergye Ákos
szintén 100 háton, Markó Sarolt
pedig 100 m pillangón nyert. A
ZÚK sportolói  összesen 23 arany-
érmet szereztek.

A további 9 ezüst- és 16 bronz-
érem bizonyítja, hogy a feltörekvõ
zalaegerszegi fiatalok egyre job-
bak, erõsebbek és egyre ügyeseb-
ben versenyeznek. Varga Luca,
Scheffer Eszter, Nagy-Selmeczy
Bulcsú, Nagy Napsugár, Németh
Luca, Varga Gergõ, Koltai Vanda
és Németh Hanna Róza neve is
egyre többször tûnik fel a do-
bogósok listáján, ami bizakodóvá
teszi a szakosztály vezetését a jö-
võ évek utánpótlására gondolva.
Ezen a versenyen a 4x50 m leány
gyorsváltónak már sikerült 3. he-
lyezést elérnie.

A ZTE súlyemelõi az
Oroszlányban megrende-
zett felnõtt országos baj-
nokságon szerepeltek.

A népes mezõnyben az
örökifjú Papp Péter (46 éves)
és Rácz Dániel képviselte a
zalaiakat. Rácz Dániel a 61
kilósok mezõnyében bronzér-
met szerzett. Papp Péter
ugyanebben a súlycsoport-
ban a negyedik helyen fejezte
be  a versenyt.

Eredmények. 61 kg: 3.
Rácz Dániel 173 kg (78+95),
4. Papp Péter 170 kg
(80+90).

EGY ÉREM, EGY PONTSZERZÕ
HELY A FELNÕTT OB-RÕLHUSZONHÁROM ELSÕ HELY

MATYASOVSZKY DALMA ÚJRA VERSENYEZ
Szombathelyen rendezték meg az idei szezon egyik legfonto-

sabb régiós úszóversenyét, melyre 16 dunántúli, illetve
budapesti klub nevezett több mint 200 versenyzõt.

A versenyt a ZÚK versenyzõje,
Nett Vivien kezdte 100 m pillangó-
val. Nagy izgalom volt az utolsó
métereken, hiszen az elsõ három
versenyzõ 11 százados különb-
séggel csapott célba. Ideje a 3.
helyre volt elég (1:06,85).  

100 m férfi háton Betlehem Dá-
vid nyert 0:59,09-es idõvel, szoro-
san mögötte Gergye Ákos csapott
célba, 0:59,38-cal.  

Nett Vivien 100 m mellúszás-
ban is rajthoz állt, ahol az 5. helyet
sikerült megszereznie. 800 méte-
res gyorsúszásban már az 50
méteres fordulót a 2. helyen vette,
s ezt a helyet tartotta (9:33,00) a
versenyszám végéig. 

A folytatásban Betlehem Dávid
és Gergye Ákos 1500 m gyorson
szerepelt. Betlehem magabizto-
san rögtön az élre állt, és az elsõ
300 méteren vezette is a mezõnyt,
ott azonban a késõbbi gyõztes
elõzött. 600 méterig még a veszé-
lyesen közel volt a késõbbi 3. he-

lyezett is, onnan azonban már
egyre magabiztosabban úszott az
ezüstérem felé (15:38,06). Gergye
Ákos a 10. helyen csapott célba. 

A második versenynapon Nett
Vivien 400 m vegyesen rajt-cél
gyõzelemmel nyert. Ideje 5:11,10.
Betlehem Dávid 200 m pillangón
elért 2:05,23-as ideje ismét több
korosztályban új megyecsúcs Za-
lában, és csak fél másodperccel
maradt el a nála 3 évvel idõsebb
gyõztes versenyzõ mögött. 

200 m háton Gergye Ákos re-
mekelt, már az elsõ 50 méter után
elsõként fordult, és 2:06,92-vel a
versenyszámot követõen a dobo-
gó legfelsõ fokára állhatott fel. 

A nõi mezõnyben 1500 méteres
gyorsúszában  Nett Vivien a 2. he-
lyen ért célba (18:15,26). 

A férfiaknál a 800 m gyorson
Betlehem Dávid a 2. helyezést,
míg Gergye Ákos a 7. helyet sze-
rezte meg, értékes bajnoki ponto-
kat szerezve.

ERÕS MEZÕNYBEN BIZONYÍTOTTAK
Hódmezõvásárhelyen  rendezték meg a Naturtex Kupa úszó-

versenyt. A nemrég átadott modern uszodában 41 úszóklub 655
versenyzõje mérte össze tudását. Az EuropTec-ZÚK 3-fõs csapat-
tal – Gergye Ákos, Betlehem Dávid és Nett Vivien – állt rajthoz. 

A HÉTVÉGE
EREDMÉNYEI

ZTE NKK–TFSE-MTK
79-72

NB I-es nõi kosárlabda-mérkõ-
zés, Zalaegerszeg.

ZTE FC–DVSC
0-2 (0-1)

NB I-es labdarúgó-mérkõzés, Za-
laegerszeg.

SZESE Gyõr–Egerszegi KK
35-27 (14-14)

NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés,
Gyõr.



8 Közérdekû

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált
autók javítása

• alváz- és üregvédelem
NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Besenyõ, Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

MARAI KAROSSZÉRIA

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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
Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zala-Müllex Kft.

Ügyfélszolgálati iroda:

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 Fax: 92/312-771 Tel.: 92/598-940

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

A hulladékok elszállítását a Zala-Müllex Kft. végzi alvállalkozásban.

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2019. 12. 25., 26. (Városrészenként eltérõen)

Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 2019. 12. 27. Papír: minden hó utolsó pénteki napja.

Zöldhulladék gyûjtése: 2019. április 1-tõl december 1-ig

heti rendszerességgel történik

Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 Emelõgép-kezelõ E-000883/2014/A003,

Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634

F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494

E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU

KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés

ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.

• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás

KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22.

• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788

PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C fsz. 4.

• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)

(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303

E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

ZALAEGERSZEG Ügyfélfogadás:
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4. h.: 9.00–15.00
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.: 9.00–17.00
Hátralékkezelés: 92/500-392 sze.: 8.00–20.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 9.00–17.00

p.: 9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT: Ügyfélfogadás:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.. 12.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 8.00–14.00

LENTI: Ügyfélfogadás:
Lenti, Honvéd u. 31. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-394 k.: 14.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu Cs: 8.00–12.00

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

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71.

92/317-493 • 30/629-8756 • Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

BEJELENTKEZÉS:

06-30/652-7425
Zalaegerszeg 10 km-es körzetében kérésre házhoz megyek!

MOBIL MASSZÕR


