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ADVENTI KOSZORÚ A SZÖKÕKÚT KÖRÜL ZÖLD ÚTON ZALAEGERSZEGEN IS
KARÁCSONYFA,

VÁSÁR ÉS FÉNYEK

PÁRBESZÉD A KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉRÕL

 A klímavédelmi célokról, az elektromos közlekedés elterjesztésérõl valamint az újrahasznosítás fontosságáról esett szó a Magyarország zöld úton jár – párbeszéd a környezetünk védelmérõl
program zalaegerszegi állomásán, három helyszínen, a Pannon
Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjában, a jármûipari
tesztpályán és a búslakpusztai hulladéklerakó üzemben.
– Antal Lívia –
Steiner Attila, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaság, energia- és klímapolitikáért felelõs államtitkára
az egyetemen tartott elõadásában
kiemelte, hogy a kormány által
szeptemberben törvénybe foglalt
2050-es klímasemlegességi cél elérésében fontos szerep jut a fiataloknak is. Hallgatói kérdésre válaszolva elmondta, hogy az elektromos közlekedést nem tartják kizárólagos megoldásnak. Úgy vélekedett, hogy kisebb jármûvek és tá A tavalyi kihagyás után idén ismét megrendezésre kerül az
Egerszegi advent, igaz, csak szabadtéren, néhány programelem
pedig elmarad a járvány miatt.
– pet –
A részletekrõl a városházán tartott sajtótájékoztatót Balaicz Zoltán polgármester, Tóthné Prenner
Beáta, a KISOSZ Zalaegerszegi
Egyesületének elnöke és Kelemen
Attila, a Zalaegerszegi Rendezvényszervezõ Kft. ügyvezetõje. A
polgármester elmondta: a korábban közkedvelt Aranykapu 2015ben esett át egy vérfrissítésen, akkor gondolta azt a városvezetés,
hogy megújítják a hagyományos
karácsonyi vásárt. Az Egerszegi
advent programsorozatai, valamint a belvárosi fények és a gasztronómiai kínálat azóta is népszerû
az itt élõk körében. Igaz, tavaly a
járvány miatt csak egy-két hangulati elem maradt mindebbõl; köszönhetõen néhány kreatív vendéglátósnak. Idén – ha némi korlátok között is – de újra lesz
kézmûvesvásár, élõ betlehem, és

a szabadtéri kulturális programok
is megrendezésre kerülnek. Bár a
decemberi 24-i bejgliosztás elmarad, és sajnos nem lesz fényjáték
sem január elsején.
A polgármester szerint azonban arra lesz lehetõség, hogy találkozzunk barátainkkal, ismerõseinkkel, sétáljunk, vásároljunk és
igyunk egy-egy forralt bort, vagy
más meleg téli italt a vendéglátóhelyeken vagy a Dísz téri bódékban. A tavalyi lezárások után szükségünk van ezekre a lélekmelegítõ találkozásokra.
Advent idejére benépesül mind
a Dísz tér, mind pedig az Európa
tér. Az elõbbi helyszínen fõleg a
kézmûvesek és az ajándékárusok
kapnak helyet, míg a szomszédos
téren a gasztronómiáé lesz a fõszerep: többek között lángost, rétest is lehet majd vásárolni – tájékoztatott Prenner Beáta. A pavilonokat a 2019-es vásárhoz hason-

A JÁRVÁNYÜGYI
HELYZETRÕL
 Néhány héttel ezelõtt újra megalakult a zalaegerszegi járványvédelmi bizottság, több helyi védelmi intézkedés is született, a
következõ idõszakban pedig szeretnék újra rendszeresen beszámolni a tudnivalókról, akárcsak 2020 márciusa óta mindig –
kaptuk a tájékoztatást Balaicz Zoltán polgármestertõl.
Múlt héten több országos intézkedés is érvénybe lépett:
– Zárt terekben újra kötelezõ a
maszk viselése.
– 500 fõt meghaladó rendezvényeken csak oltási igazolványnyal lehet részt venni.
A november második felében
készített átoltottsági statisztika
alapján az országos arány
68,4%, a megyében az oltással
rendelkezõk aránya 66,4%, ezen
belül Zalaegerszegen az országos átlagnál magasabb a beoltottak száma (70%). Én ma 10.30
órakor kaptam meg a kórházi oltóponton a harmadik oltásomat
(Moderna) az elõzõ két AstraZeneca oltás után.
Az oltási akciót 2021. december 5-ig meghosszabbították. A

kórházi oltópontokon 7–19 óra között lehet jelentkezni. Részletek:
https://koronavirus.gov.hu/.../minden-fontos-az-oltasi...
Az önkormányzatnál, azon belül a Polgármesteri Hivatalban, az
önkormányzati intézményekben
és az önkormányzati cégeknél
nem tettem kötelezõvé az oltás
beadatását, de saját belátása
alapján mindenkit biztatok a védõoltás
felvételére.
Részletek:
https://www.facebook.com/balaicz
z/posts/416769899820788
A 2021-es év 45. hetében a
szennyvízminták alapján Zalaegerszegen a koronavírus koncentrációja emelkedett, a tendencia emelkedõ. Részletek: https://
www.nnk.gov.hu/.../1330-45-hettovabbra-is-no-a...

volságok esetén az elektromos
lesz a nyerõ, a hidrogénmeghajtás
pedig a nehezebb jármûvek és nagyobb távolságnál jöhet szóba. A
belsõégésû motoroknál a kevesebb káros anyagot kibocsátó
szintetikus üzemanyagok jelenthetik majd a jövõt. Az államtitkár a
klímacélok elérése érdekében fontosnak nevezte, hogy lakossági
szinten is növekedjen a megújulóenergia-termelés. A kormány
ezért december 6-ával 200 milliárd
forintos keretösszeggel napelemtelepítõ pályázatot indít a lakosság
körében. A százszázalékos támo-

lóan rendezték el. Szerencsére az
árusok zöme túlélte a tavalyi nehéz
esztendõt, és újra ki tudnak nyitni.
Csupán ketten hagytak fel a vállalkozásukkal, de az õ helyükre új kereskedõk jelentkeztek, így lesz újdonság is a kínálatban. A Dísz tér
a hét minden napján várja a vevõket, hétköznap 19 óráig. A vendéglátósok azonban ennél tovább is
nyitva tarthatnak, ha van rá igény.
Kelemen Attila a programokkal
kapcsolatban elmondta: hétköznap délutánonként az óvodások
készülnek Mikulás- és karácsonyváró mûsorokkal, hétvégente pedig különféle koncertekre kerül
Gecse Péter, Steiner Attila, Vigh László és dr. Németh István.
sor, és nem marad el az adventi
gyertyagyújtás sem. A sajtótájékoztatón részt vevõ Bednárikné
Rácz Enikõ, a Keresztury VMK
igazgatóhelyettese hozzátette:
idén elõször egy óriási adventi koszorúvá alakul át a Dísz téri szökõkút, ami remélhetõleg egy külön
színfoltja lesz az Egerszegi adventnek. A térrõl pedig nem hiá Átalakuláson megy át az országos, ezen belül a Zala megyei lanyozhat a jégpálya sem.
káspiac. Változott a lakosságarányos megyei rangsor, az új laká(Folytatás a 3. oldalon.)
sok ára meredek emelkedést mutat országszerte, a használtaknál
ugyanakkor csak mérsékelt növekedésrõl van szó – áll az
A járványügyi helyzet fokozó- ingatlan.com legújabb elemzésében, amely ismerteti azt is, hogy
dása miatt néhány döntés szüle- mi a helyzet és milyen árak jellemzõek Zala megyében.
tett:
Az idei év elsõ fél évében Za- játszott szerepet a fõváros elõre– A Polgármesteri Hivatalban
ügyfélfogadás továbbra is la megyében tízezer lakosra ve- törésében.”
(Folytatás a 2. oldalon.)
csak elõzetesen egyeztetett títve 11,8 új lakás épült, ami megidõpontban lehetséges a föld- haladja az országos átlagot. Baszinten kialakított munkaállo- logh László, az ingatlan.com vemásoknál. A Városházán ügy- zetõ gazdasági szakértõje elfélfogadás közben és a folyo- mondta: „Az eladásra történõ lasókon is kötelezõ a maszk vi- kásépítések költségeiben nincseselése mind a dolgozóknak, nek komolyabb különbségek országos szinten, a lakásfejlesztõk
mind pedig az ügyfeleknek.
– A Városi Ügyfélszolgálati Iro- ezért azokban a térségekben akdán kötelezõ a maszk viselése tívabbak, például Budapesten és
mind a dolgozóknak, mind pe- Pest megyében, ahol magasabbak a négyzetméterárak és ehdig az ügyfeleknek.
hez megfelelõ kereslet társul. Ez
(Folytatás a 2. oldalon.)

MI ÚJSÁG A LAKÁSPIACON?
AZ ÚJ LAKÁSOK ÁRA MEREDEKEN EMELKEDIK

gatottságú pályázattal az átlag
alatti jövedelemszinttel rendelkezõk élhetnek. Pályázhatnak csak
napelem-telepítésre, illetve egy
komplex csomagra, ami a napelem-telepítés mellett egy akkumulátort valamint fûtéskorszerûsítést is tartalmaz. Az elsõvel mintegy 3 millió, míg második lehetõséggel több mint 10 millió forintos
támogatáshoz juthatnak a családi
házakban illetve a legfeljebb hatlakásos társasházakban élõk.
Dr. Németh István, a Zalaegerszegi Egyetemi Központ vezetõje
azt hangsúlyozta, hogy intézményük Magyarország egyik legzöldebb kampusza. A kollégiumban
esõvízzel öblítik a WC-ket, saját
kúttal rendelkeznek, a villamos
energiát pedig a tárolóhelyiségek
tetején lévõ napelemekbõl biztosítják.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Közélet

FOTÓSOK KIÁLLÍTÁSA AZ APÁCZAIBAN
ÁTVÉSZELTÜK, ÁTVÉSZELJÜK

 A Zalaegerszegi Fotóklub január 7-ig látható kiállítása nyílt
meg az Apáczai Mûvelõdési
Központban. Az immár 60 éve
mûködõ szervezet, mely jelenleg 20 tagot számlál az egész
megye területérõl, csak nevében amatõr, valójában színvonalas alkotócsoport.
– B. K. –
A mostani tárlat apropóját a
másfél éve tartó nehéz élethelyzet, illetve ennek túlélésére buzdítás adja, „Átvészeltük – Átvészeljük” címmel. S a képeken megjelenített szépségek, fõként természetfotókban való elmerítkezés,
belefeledkezés, a hétköznapokból
való kiszakadással egyfajta túlélési stratégiát is sugall.
A kiállításmegnyitón Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Vá-

rosi Könyvtár igazgatója mondott
köszöntõt.
– Nem kell-e kérdõjel a kiállítás
címének a végére? És most nem a
járványra gondolok, hanem arra a
világra, amit az alkotók megjelenítettek, a csodálatos természetre,
mely ma az ember miatt egyre nagyobb veszélyben van. A képeket
nézve a benyomásaim Petõfit

idézve „jutott eszembe számtalan
szebbnél szebb gondolat”. Szépek
a képek, profin nyúlnak az alkotók
a témához, a fotók kidolgozásához, és szellemesek a választott
címek is. Járványban az emberek
kerülik a tömeget, nem a nagyvárosi környezetet keresik. Jelentõs
részben a természetbõl kiragadott
szituációkat jelenítenek meg a fotók. A rácsodálkozó ember alkotásai, egy-egy jól elkapott pillanat,
melyre akár fél napot is kell várni.
Ragyogó mesterségbeli tudás kell
ezekhez a felvételekhez. A mai világ egyre inkább a képi megjelenítés irányába megy el. Szinte mindenki kattogtat és teszi közzé a
közösségi médiában a képeit. S
ekkor szembesülünk azzal, hogy
bár a képi világ felé tolódunk, elterjedt, még sincs meg a kultúrája
ennek a kifejezésmódnak. Ezért is
fontos a fotóklub mûködése –
mondta Kiss Gábor.
Majd röviden szólt a résztvevõkhöz Zsirai Károly, a fotóklub elnöke is, aki a kiállítás létrejöttének
sok tényezõjét sorolta fel, s köszönte meg a lehetõséget. A rendezvényen közremûködtek a
Pálóczi Horváth Ádám AMI növendékei.

BÉRLAKÁS, LAKHATÁS, ESZKÖZÁTADÁS
A FIDESZ–KDNP SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁN

 A képviselõ-testület legutóbbi ülésének fontosabb döntéseirõl tartott sajtótájékoztatót dr. Káldi Dávid, a Fidesz–KDNP frakcióvezetõje
és Szilasi Gábor frakcióvezetõ-helyettes. Elhangzott, szinte valamennyi napirendi elõterjesztést egyhangúan fogadta el a közgyûlés.

MI ÚJSÁG
A LAKÁSPIACON?

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az ingatlan.com szakembere azt
is elmondta, hogy a megye ingatlanpiacának lendületet ad a Balatonpart kiugró népszerûsége. A megyei
ingatlanpiac pedig tovább élénkülhet, ha a járvány okozta bizonytalanság is eltûnik a gazdaságból.
Az idei év elsõ felében 23 százalékkal nõtt a lakáspiaci forgalom
az eddig feldolgozott hivatalos adatok alapján. Ugyanakkor az élénkülést nem kísérte a járvány elõtti idõszakban látott két számjegyû drágulás a használt lakóingatlanok piacán, esetükben az áremelkedés 3
százalékos volt éves szinten. Az új
lakások ára viszont ennél jóval tempósabban, több mint 10 százalékkal nõtt. Balogh László azt mondta:
„Az adatokból az látszik, hogy különvált az új és használt lakások
piaca. Az elõbbieknél látható jelentõs drágulásban szerepet kapott az
építõanyagok drágulása, valamint
a kereslethez mérten viszonylag
szûk kínálat. Fontos továbbá, hogy
a használt lakásoknál az átlagárak
csak mérsékelt emelkedésére volt
lehetõség, egyrészt a jelentõs kínálat, másrészt a vásárlóerõ korlátai
miatt.”
Az ingatlan.com elemzésébõl
kiderül, hogy október végén a legtöbb megyében a megyeszékhelyen volt komolyabb újlakóingatlan-kínálat. Zala megye viszont kivétel, ugyanis Keszthelyen volt a
legtöbb új lakóingatlan a kínálati
piacon, amelyeknek az átlagos
négyzetméterára 1,05 millió forint
volt. Zalaegerszegen az új építésû
lakóingaltanok esetében ugyanez
548 ezer forintot tett ki.

Dr. Káldi Dávid a bérlakásokról
szóló önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban elmondta, a nyugdíjas otthonház
esetében a beköltözhetõ forgalmi
értékbõl 5 százalék kedvezményt
biztosítanak, így a lakott forgalmi
érték a beköltözhetõ forgalmi érték 95 százaléka lett. Zalaegerszegen más városokhoz viszonyítva jóval több, mintegy 800 önkormányzati tulajdonban lévõ bérlakás van. A kiutalásnál fontos
szempont lett a fizetõképesség is,
hiszen 2014-ben a bérlakásban

lakók összes lakbér- és rezsitartozása meghaladta a 145 millió
forintot. Ennyi pénzt nem fizettek
be, ekkora adósságot görgetett
maga elõtt az önkormányzat. Ezt
következetes munkával a LÉSZ
Kft. az elmúlt hét évben a felére
csökkentette.
Beszámolt arról is, hogy a nem
lakás célra szolgáló helyiségek
bérleti díja nem emelkedik 2022ben, úgyszintén a vásárokon és
piacokon alkalmazott területhasználat díj sem változik.
Szilasi Gábor a településrészi

önkormányzatokról szólt. Zalaegerszegen eddig 20 ilyen mûködött, most 21.-ként csatlakozott és
megalakult a bozsoki településrészi önkormányzat is. Fontosnak
tartja ezeknek a szervezeteknek a
munkáját, mert mint fogalmazott:
sokkal könnyebben és gyorsabban értesülnek az önkormányzati
képviselõk az esetleges igényekrõl, problémákról.
Elhangzott még, hogy a Kovács
Károly Városépítõ Program keretében beszerzett eszközök átadására is sor került, ugyanis az önkormányzati közszolgáltató cégek
infrastrukturális és eszközfejlesztése is része a projektnek. Ennek
jegyében 25 darab új benzines fûkaszát adtak át a VG. Kft-nek.

A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRÕL

(Folytatás az 1. oldalról.)
A képviselõ-testület ülésein,
valamint a bizottsági üléseken
is kötelezõ a maszk viselése,
csak az éppen felszólaló veheti azt le a hozzászólás idõtartamára.
– December 3-án lett volna 2 év
kihagyás után a Városháza
nyugdíjasainak találkozója, a
mai döntés alapján ez újra elmarad.
– December 8-án évzáró polgárõr-találkozó lett volna, a mai
döntés alapján ez is elmarad.
– December 17-re terveztük a
Zalaegerszegért díjak ünnepélyes átadását, ezt a rendezvényt vagy halasztjuk, vagy
pedig csak korlátozott létszámmal, maszkban, kézfertõtlenítéssel, lázméréssel, oltási igazolvánnyal tartjuk meg.
– Az Egerszegi adventet, mint
szabadtéri eseménysorozatot
megtartjuk, mert bízunk benne, hogy a meghitt hangulatú
készülõdés jót tesz mindannyiunk szívének és lelkének,
ugyanakkor december 24-én a
hagyományos bejgliosztás elmarad.
– Utoljára 2020. január 1-jén
volt városi újévköszöntõ tûzijáték.
A 2000-ben indult, 20 éves hagyomány az új igények miatt átalakul,
hiszen az évek során egyre több
polgártársunk kérte, hogy állat-,
ember- és környezetbarát módon
ünnepeljünk. Nagyon sok kutyatartó és kisgyermekes család fordult az elmúlt években az önkormányzathoz, kérve, hogy a hangos és környezetszennyezõ tûzijáték helyett fényfestéssel köszöntse Zalaegerszeg is az új évet,
csatlakozva azon városok listájához, ahol a klímavédelemre, az állatokra, fõleg a kutyákra és a kisgyermekes családokra tekintettel
már változtattak, pl.: Székesfehér–

vár, Ajka, Veszprém, Debrecen,
Kecskemét, Sárospatak. Szerettük volna, ha meghitten, együtt,
egy új, közös élménnyel indíthatja
útnak a 2022-es esztendõt a lakosság. Az új országos korlátozó
intézkedések alapján azonban sajnos úgy tûnik, hogy január 1-jén
erre valószínûleg nem kerülhet
sor, hiszen 500 résztvevõ fölötti
eseményen kötelezõ a védettségi
igazolvány bemutatása, azt ellenõrizni kell, ahhoz pedig le kellene
kordonozni a Dísz tér környékét,
ami felesleges társadalmi feszültséggel járna. Bízom benne, hogy
2023. január 1-jén már semmi
akadálya nem lesz az új esztendõ
közös köszöntésének.
– Hagyományos és nagy létszámú rendezvény minden év januárjának elsõ hetében az új esztendõt köszöntõ városi fogadás is,
valószínûleg ez is újra elmarad, de
talán 2023 januárjában, 3 év kihagyás után meg tudjuk majd tartani.
– Minden év január 22-én nagyszabású gálaesttel szoktuk ünnepelni a magyar kultúra napját, de a
2022. január 22-én esedékes
program még kérdéses – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Balaicz Zoltán polgármester.

ZÖLD ÚTON ZALAEGERSZEGEN IS
PÁRBESZÉD A KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉRÕL

(Folytatás az 1. oldalról.)
A HUMDA Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt „e-ULTIMATE”program jármûipari tesztpálya fogadóépületében tartott rendezvényén az államtitkár elmondta,
hogy Magyarországon jelenleg
2900 busz közlekedik, amelybõl
2800 a 25 ezer fõnél népesebb városokban. A klímavédelem és a
fenntarthatóság jegyében a kormány akcióprogramot hirdetett,
amelyben hazai és uniós támogatásokból 1100 elektromos buszt
tervez forgalomba állítani, lecserélve az elöregedett jármûveket.
Steiner Attila a búslakpusztai
hulladéklerakóban tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a kormány a kommunális és szelektív
hulladékok gyûjtésében és hasznosításában egységes kezelési
rendszert kíván bevezetni. A lakosság érzékenyítése érdekében
ismét meghirdették az országos
TeSzedd programot, illetve idén is
csatlakoztak a november utolsó
hetében zajló európai hulladékgyûjtési héthez.
Vigh László országgyûlési képviselõ, a jármûipari tesztpálya miniszteri biztosa a klímavédelem

kapcsán a közösségi közlekedés
igénybevételének
fontosságát
emelte ki. Mint mondta, Zalaegerszegen az elmúlt években jelentõsen megnövekedett a jármûforgalom, ami az agglomerációval
együtt 50 ezer autót jelent napi
szinten. Ez óriási terhet ró a városra az utak és parkolók felújítása,
fejlesztése tekintetében. A város
közlekedését egyúttal zöldebbé és
biztonságosabbá kívánják tenni;
ezért építenek kerékpárutakat, illetve létesítenek okoszebrákat.
Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere érdeklõdésünkre elmondta, hogy a város önkormányzata kiemelt témaként kezeli a klíma- és környezetvédelmet. Ezért
tartja fontosnak a kormányzat által
támogatott programokat, mint a
Tisztítsuk meg az országot! projektet, amelyhez magánszemélyek,
civil szervezetek, gazdasági társaságok és településrészi önkormányzatok is csatlakoztak. A város
klímavédelmi stratégiája részeként
nagyszabású fásítási akciót indítottak, amelyben az eredeti számokat
jóval meghaladva már 9 ezer fát ültettek el. Ez azt bizonyítja, hogy a
városlakóknak és az itt mûködõ cé-

geknek fontos az a környezet,
amelyben élnek, tevékenykednek.
Mint mondta, a szemléletformálás
mellett fejlesztések is szükségesek. A búslakpusztai hulladéklerakóban nemrég automatikus hulladékválogató rendszert állítottak
üzembe. Emellett bõvítik a lerakót,
és egy új hulladéktárolót is építenek. Fontos cél az intézmények
fenntartási költségének csökkentése megújuló energiaforrások felhasználásával. A klímaterv elemeként ugyanígy az elektromobilitás
elterjesztése. 2021-ben 11 elektromos busz beszerzése várható,
mondta az alpolgármester.
A zalaegerszegi lakosok számára már nem ismeretlen, milyen
egy elektromos buszon utazni. A
tavaszi akció után most egy magyar tervezésû, Székesfehérváron
gyártott Ikarus 120e elektromos
buszt is tesztelhetnek december
3-ig. A környezetünk védelmérõl
program keretében pedig elmondhatják véleményüket az illegális
hulladéklerakók felszámolásáról, a
megújuló energia népszerûsítésérõl vagy a zöldenergia közlekedésben való használatáról a www.zold.
kormany.hu weboldalon.
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Aktuális

A KÓSTOLÁS ÉS NÉPI JÁTSZÓHÁZ AZ INDIÁNOKTÓL A STAR WARS-HÕSÖKIG
KÉTNAPOS KARÁCSONYI VÁSÁR A PIAC TÉREN

 Helyi termékek karácsonyi
vásárára invitálja az érdeklõdõket a Zala Megyei Önkormányzat és a Göcseji Kézmûves
Egyesület. December 10-én és
11-én (pénteken és szombaton)
mintegy 50 termelõ és kézmûves árulja majd portékáit a Göcsej Tudásközpont – Helyi Termék Piac épülete elõtti téren.

 Egy kis infantilizmus sosem árt, hiszen ha sikerül valamit megmentenünk a gyermeki énünkbõl, akkor lelkileg, szellemileg frissebbek, szabadabbak lehetünk. Ráadásul a fantáziánk is élénk
marad, ami sok jó ötletet adhat még a munkavégzéshez is.
– pP –

– liv –
Pácsonyi Imre, a megyei önkormányzat alelnöke elmondta, hogy
a karácsonyi vásár a Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum keretében valósul meg, amelynek elsõdleges célja a munkahelyteremtés,
a képzés és a vállalkozások támogatása volt. A projektben ezenfelül
a helyi termékek értékesítésének
segítését is vállaltak. Vásárlásuk
és fogyasztásuk ösztönzése érdekében Zalai Helyi Termék Katasztert hoztak létre, készítettek egy
honlapot, továbbá húsz rendezvényt tartottak. A karácsonyi helyitermék-vásárral zárják ezt a programsorozatot. Mint mondta, a helyi
termékek népszerûsítésének az a
célja, hogy a termelés és a feldolgozás minél közelebb kerüljön a

MAGÁNGYÛJTÕ RETRÓ JÁTÉKAI A KÖNYVTÁRBAN

fogyasztóhoz. A rövid ellátási láncok szerepe a környezettudatos
gondolkodás elterjesztésében is
megnyilvánul. A 2022-ben induló
TOP-Plusz megyei foglalkoztatásigazdaságfejlesztési programban
újabb lehetõségeik nyílnak a helyi
termelõk támogatásával és termékeik népszerûsítésével kapcsolatban.
Nikitscher Bernadette, a Göcseji Kézmûves Egyesület elnöke
elmondta, hogy december 10-én
és 11-én harminc zalai termelõ és
tizenöt-húsz zalai kézmûves bemutatkozására nyílik lehetõség.
Az érdeklõdõk a zöldség- és gyü-

FASORT ÜLTETETT AZ E.ON

mölcskészítmények, a tejtermékek és húsáruk mellett természetes anyagokból készült karácsonyi
dekorációkat és ajándékként kézmûvesremekeket is vásárolhatnak. Mint fogalmazott, igazi, hagyományos vásári hangulat kialakítására törekednek. A látogatókat
kóstoló is várja, a gyerekeket pedig népi játszóház szórakoztatja
majd. A Tourinform-iroda munkatársai a pénteki 10 órai megnyitó
után piacsétát tartanak, ami kvízjátékkal zárul. A résztvevõk ajándékcsomagot nyerhetnek. A Ganz
Ábrahám Technikum diákjainak
köszönhetõen az egykori céhek
életébe csöppenhetnek bele. Az
egyesület elnöke végül köszönetét fejezte ki a megyei önkormányzatnak a vásár támogatásáért.
Hosszú távon gondolják az
együttmûködést, hogy a hasonló
vásárokat szervezhessenek a jövõben is.

EGYÜTTMÛKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS

 Zalaegerszeg önkormányzatával együttmûködésben az E.ON
 November 25-én írták alá a
Hungária Csoport negyven kõriscsemetét ültetett el a Belsõ Elke- Széchenyi István Egyetem, a
rülõ utca mentén.
Tankerületi Központ és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
A fafajta különösen szép, sza- eseményen tartott sajtótájékozta- között létrejött együttmûködési
bályos koronát nevel, ennek nyo- tón. Balaicz Zoltán polgármester megállapodását.
mán az érintett területen megújul elmondta: az önkormányzat kiés egészséges lesz az utcakép. A emelten fontos feladatának tekinti
Az együttmûködés célja a tokõrisfa kifejezetten ideális válasz- a város környezeti állapotának vábbtanuló diákok mûszaki pálya
tás olyan területeken is, ahol a megõrzését, a klímaváltozás elleni iránti orientációjának segítése, a
közmûvezeték-hálózat a növény- küzdelmet. 2019-ben 5 ezer új fa középiskolákkal történõ együttmûzethez viszonylag közel fut: biz- elültetését határozták el 2024-ig. ködések erõsítése, az ezekkel
tonsággal ültethetõ a villamos ve- Gyorsan átlépték a határt, így el- kapcsolatos programok szakmai
zetékek közelébe, mivel kifejlett ál- képzelhetõ, hogy 10 ezernél több támogatása. Ezenkívül fontos még
lapotában sem nõ nagyra. A fiatal fát is elültetnek addig.
a mûszaki életpályamodell bemufák telepítésekor a városi környeÖrömmel csatlakoztunk Zala- tatása, különös tekintettel a
zetben az esztétikai szempontok egerszeg faültetési programjához, ZalaZONE térségben történõ ipari
mellett kiemelt kérdés a biztonság. hiszen a fenntartható jövõ megte- fejlesztések tükrében.
Veszélyes helyzetet teremthet, ha remtése közös célunk. Az E.ON
Az eseményen részt vett az
a fák ágai a villamos vezetékek elkötelezett a jövõbe mutató meg- egyetem részérõl dr. Kovács Zsolt
közelében nõnek.
oldások mellett, különösen ha az kancellár, a szakképzési centrumZalaegerszeg önkormányzata élhetõ zöld környezet megterem- tól Szabó Károly kancellár és
tudatos és elkötelezett faültetési tésérõl van szó – fogalmazott Vizlendvai László fõigazgató, valaprogramot valósít meg, ehhez já- Somodi Gábor, az E.ON Közép- mint Kajári Attila, aki a tankerületet
rult hozzá az E.ON is egy utcányi Dunántúli Gázhálózati Zrt. vezér- képviselte. A megállapodást valafasor telepítésével - hangzott el az igazgatója.
mennyien aláírták.

Van, aki egész magas színvonalon mûveli ezt a bizonyos „infantilizmust”: mondjuk felnõtt létére
játék katonákat és más figurákat
gyûjt. Persze nagyon is tudatosan,
tematikus egységekbe rendezve a
kollekciót, felkutatva a régi játékok
gyártásának történetét is. Hogy
aztán mindezeket az információkat továbbadja a következõ korosztályok, vagy az érdeklõdõ felnõttek számára.
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban nyílt meg az a kiállítás, mely egy keszthelyi magángyûjtõ, Horváth Csaba több
száz darabos kollekciójából válogat. Az asztalokon és a vitrinekben
többek között középkori lovagokat,
Mátyás fekete seregét, török csapatot, honvédõ huszárokat, western falut és indiánokat is láthatunk. De nemcsak egyszerûen kiállítva, hanem történetbe rendezve, vagy egyéb miniatûr kellékekkel kiegészítve az enteriõröket.
Mert a középkori várakban is jelen
voltak a szürke hétköznapok:
mondjuk a fal mellett hevert az ellátmányhoz szükséges zöldségeskosár, egerek szaladgáltak az udvaron, a kutya meg épp csontot rágott az eresz alatt. Horváth Csaba
(aki a civil életben autóbusz-vezetõként dolgozik) érdeklõdésünkre
elmondta: fontos számára, hogy
életszerûvé, látványossá tegye a
bemutatott (játék)tereket, melyeket érdemes alaposabban szemrevételezni, hogy minden titokra
fény derüljön. Na, és hogy a gyerekek a saját életükkel kapcsolatban is találjanak párhuzamokat.
Mint meséli, a pályát õ is úgy
kezdte, hogy kiskorában kapott néhány játék katonát, amik végül a
homokozóban kötöttek ki. Fiatal felnõttként aztán barátai révén került
kapcsolatba egy „katona sereggel”,
és egybõl megtetszett neki. Elõször
csak egy-két darabot vásárolt, majd
némi szünet után beindult a gyûjtõszenvedély. Mára 450–500 darabos a kollekció, amibõl most 250 figurát hozott el a könyvtárba. Megtudtuk: Magyarországon közel harminc gyûjtõ tevékenykedik, akik
egy online csoporton keresztül tartják egymással a kapcsolatot, már
csak azért is, mert gyakran csereberélnek katonákat. Figurákat persze vásárolni is lehet, leginkább internetes oldalakon, de a bolhapiacok is rejtenek még kincseket.
– Nagyon sok egykori Playmobil játékfigurám van. Ezek tulajdonképpen a gyûjteményem alapjai. Az angol név ne tévesszen
meg senkit, az 1970-es években

ADVENTI KOSZORÚ A SZÖKÕKÚT KÖRÜL
KARÁCSONYFA,

(Folytatás az 1. oldalról.)
A rendezvényen részt vett a Tütü busz (mely idén a színház elõtt
parkol), a Mimosa kávézó és a
Contrast bár képviselõje is. A vendéglátósok most is kitelepülnek, és
nem csak a hagyományos adventi
finomságokkal, hanem meglepetésekkel is készülnek – hangzott el.
A polgármester arról is tájékoztatott, hogy már áll a városi karácsonyfa, mely ezúttal is egy felajánlás eredményeképpen került a
városháza elõtti térre. A fát Kozma
Tibor ajándékozta, aki a csemetét
1992-ben ültette el Závodszky ut-

VÁSÁR ÉS FÉNYEK
cai házuk kertjébe,
annak
örömére,
hogy megszületett a
család
harmadik
gyermeke. Az azóta
11 méter magasra
nõtt kolorádói jegenyefenyõt a polgármesteri hivatal munkatársai díszítették
fel. A karácsonyfa
mellett
kivilágított
szán, szelfi pont,
majd december közepétõl élõ betlehem
is helyet kap.

egy német, pontosabban NDK
gyár készítette a közkedvelt figurákat, melyek között katonák, indiánok, vadnyugati alakok is vannak, mindenféle kiegészítõkkel.
1975-tõl egy magyar fröccsöntõ,
Schenk Károly elkezdte másolni

évtizedek múlva „retró” lehet.
Megváltoztak ugyanis a játékkészítés és -használat körülményei:
manapság a virtuális térben zajlik
a legtöbb játék. A gyûjteménnyel
éppen ezért szeretne valami
kézzelfogható és szépen kivitelezett dolgot mutatni a gyerekeknek,
mert hiszi, hogy ezek az értékek
nem tûnnek el. A legnagyobb öröm
nem is a gyûjtés, hanem amikor
látja a gyerekek arcán a mosolyt.

ezeket a játékokat, így itthon is
többféle készült. Mátyás fekete serege, vagy az 1848-as huszárok
jellegzetes Schenk-katonák. A magyar készítõ figurái és várai nem
voltak olyan fényesek és magas
minõségûek, mint a német társaik,
sõt a végtagjaikat sem lehetett
mozgatni, de sok mai játékkal ellentétben így is idõtállónak bizonyulnak – fogalmazott.
A gyûjtõ szerint a mostani játékok közül kevés olyan van, amibõl

Hiába a sok okoseszköz és virtuális játék, még mindig el lehet varázsolni õket ezekkel a régi figurákkal – tette hozzá.
Utódja pedig máris van, hiszen
fia, ifjú Horváth Csaba is gyûjt. Õ
viszont már legókat, mégpedig a
Star Wars-sorozat részeit. Ezek
egy-egy becses, sõt ritkaságnak
számító példányát is megtekinthetik az érdeklõdõk a január elejéig
látható kiállításon. Nemcsak gyerekeket, felnõtteket is várnak.

KÖZGYÛLÉS UTÁN
AZ ELLENZÉKI FRAKCIÓ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

 A városi közgyûlés Tiéd a Város frakciójának képviseletében
Benke Richárd és Góra Balázs szólt a legfontosabb döntésekrõl.
A sajtótájékoztatón többek között elhangzott: az ellenzéki képviselõk örülnek annak, hogy jövõre nem lesznek díjemelések.
Nem emelkednek a parkolási
díjak, a nem lakás céljára szolgáló
önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjai, valamint a vásárokon és piacokon alkalmazott területhasználati díjak. Elhangzott: a
frakció mindig azt képviselte, hogy
ezek a díjak ne emelkedjenek.
Egyetértettek azzal is, hogy az Alsóerdei Élménypark Kft. üzemeltesse a tavasszal megnyíló sportés élményparkot. Álláspontjuk ebben a kérdésben, hogy ne külsõ
magánvállalkozás üzemeltesse,
hanem a város saját cége. A képviselõcsoport kérte, hogy a folyamatban lévõ beruházásokról kapjanak pontos szakmai információkat, lehetõleg a helyszíneken. Erre
ígéretet kaptak.
Szó esett a Lakásalap felhasz-

nálásról is. Több mint hétszázan
várnak lakásra Zalaegerszegen,
ugyanakkor csökken a szociális
bérlakások száma. A képviselõk
felvetették, hogy a szakemberek
letelepedésének a segítését másképpen kellene megoldani és nem
a szociális bérlakások terhére. A
sajtótájékoztatón szó volt arról,
hogy a Göcseji Múzeum tagintézményeként fog mûködni a
Mindszentyneum. A Tiéd a Város
frakció a mûködésrõl, az üzemeltetésrõl érdeklõdött. Milyen bevételi forrásra számíthat az új intézmény? A polgármesteri válaszból
értesültek, hogy a következõ 10
évben évi 100 milliót kap az államtól az önkormányzat, amely a
Mindszentyneum mûködését segíti, hangzott el.
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KORSZAKOKON ÁTÍVELÕ ÓRASZERKEZETEK
KIÁLLÍTÁS PREISZ JÓZSEF GYÛJTEMÉNYÉBÕL

 Német, orosz, francia, svájci, álló, fali, asztali, kar. Komoly, vidám, elegáns, gyerekes. Természetesen órákról van szó, melyek
szépen bemutatják az elmúlt több mint kétszáz év technikai változásait, de a divat és az iparmûvészet jellegzetes irányzatait is.
Ha ennyiféle órára/óraszerkezetre terelõdik hirtelen a figyelem,
akkor gyanús, hogy Preisz Józsefnek van némi köze a dologhoz.
– pet –
Az órásmesternek a minap nyílt
egész életmûvét bemutató tárlata a
Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. Az apropót az adta,
hogy lassan 60 esztendeje van a
pályán, és szinte ugyanennyi idõs a
gyûjtõszenvedélye is. Mint azt a
kiállításmegnyitó elõtt érdeklõdésünkre elárulta: a szakmai részét
befejezi, de a hobbi marad.
– Ezzel a tárlattal szimbolikusan
lezárom, befejezem a pályafutásomat. Szerencsés vagyok, hiszen
egész életemben azt csináltam,
amit szerettem. Tulajdonképpen ez
az életem! Ha még egyszer születnék, akkor is ezt választanám. A
szakmai részt, a mindennapos javítást abbahagyom. De a gyûjtés és
a gyûjtemény gondozása megmarad. A legnagyobb vágyam az,
hogy egyszer legyen egy állandó
kiállítóhelye a kollekciónak – fogalmazott.
Preisz József gyûjteményének
elsõ darabja egy pobeda óra volt,
ami a tárlaton is látható az orosz
órák között. Mint mesélte, akkor
még nem sejtette, hogy egyszer
annyi órája lesz, amit egy kiállítás

keretében be lehet mutatni, pláne
nem egy olyan impozáns helyen,
mint a volt zsinagóga épülete. A
legrégibb órája Napóleon korabeli,
de az elmúlt 100–150 évbõl is láthatunk becses darabokat; kisebb
és nagyobb méretben egyaránt. Hiszen a mester karórákat, asztali- és
faliórákat is gyûjt. A kollekcióban
francia, svájci, német, orosz, japán
órákkal is találkozhatunk, melyek
között vannak teljesen hétköznapi
darabok, ám igazi ínyencségek, rit-

kaságok is. Mondjuk a negyedütõs
szerkezetû, fonalfüggesztéses ingával ellátott biedermeier óra, a
meisseni porcelánóra, vagy a míves japán zsebóra-kollekció. Sõt,
olyanok is akadnak, melyeknek
megható a története. Ilyen például
a lépcsõvel szemközt látható – immár szétszerelt – elsõ világháborús
zsebóra, mely megmentette tulajdonosa életét. Megállítva egy szilánkdarabot, ami épp a katona szívét találta volna el; csakhogy a felsõ zsebben volt az óra. (A ketyegõ
így mentett ketyegõt, és ezzel emberéletet – hangzott el a tárlaton.)
– Régi órákat még most is lehet
találni hazai és külföldi bolhapiacoPreisz József a francia kastélyórát mutatja.
kon és internetes börzéken is, bár
utóbbiakat nem annyira kedvelem – tette hozzá az órásmester. – Sze- tást Kovács Károly, a Magyar–Iz- letbeli elnöke. Elkötelezett lokálpatretem látni és megfogni vásárlás raeli Baráti Társaságok és Körök riótaként számos esemény támoelõtt az egyes darabokat. Sok Országos Szövetségének alelnöke gatója, szervezõje, résztvevõje.
ugyanis az utánzat, vagy elõfordul, nyitotta meg, felidézve az órásmesLegjelentõsebb munkái között
hogy beleavatkoznak a szerkezet- ter életének néhány fontos állomá- szerepel a Mária Magdolna-plébábe. A fotókon ez nem mindig észre- sát. Mint mondta, Preisz József niatemplom toronyórájának felújítávehetõ. Az is elõfordul, hogy az munkásságát és személyiségét a sa, illetve a színház elõtti téren látárusok is trükköznek a bolhapiaco- precizitás, szakmai alázat és ked- ható, kétszáz éves („földönjáró”) tokon, így tényleg óvatosnak és fi- vesség jellemzi. Szorgalmasan, ronyóra elkészítése is. A január 5-ig
gyelmesnek kell lenni vásárláskor. szerényen él, és mindig a rá jellem- látogatható kiállításon a toronyóra
Preisz Józsefet a járványhelyzet zõ segítõ szándék vezérli.
tervrajzát, és építésének dokumenmiatt nem személyesen, hanem leA hatvanas évek végén, egy kis tumait is megnézhetik az érdeklõvélben köszöntötte Velkey Péter göcseji faluból Zalaegerszegre ér- dõk. Csakúgy, mint Preisz József
humánigazgatási osztályvezetõ (a kezve is ezzel a szándékkal kopog- 1965-ös vizsgamunkáját, mellyel
levelet Tóth László, a hangverseny- tatott be Blumenschein Lajoshoz, a akkor megnyerte az országos
terem vezetõje olvasta fel). Az osz- zsidó hitközség akkori vezetõjéhez: szakmunkásversenyt; emiatt fél évtályvezetõ szerint is állandó kiállító- segíteni szeretne. Nem véletlen, vel elõbb vehette át diplomáját. Ez
helyet kell találni a páratlan gyûjte- hogy az órásmester azóta több civil már elõrevetítette, hogy érdemes
ménynek. Reméli, hogy hamaro- szervezetnek tagja, a Zalaegersze- lesz a továbbiakban is „játszania”
san lesz is erre lehetõség. A kiállí- gi Zsidó Hitközségnek pedig tiszte- az idõvel.

PÁKÁSZKUNYHÓ TÁVOL A FALUTÓL

 A pákászok furcsa alakok
voltak, mai szóhasználattal élve
talán antiszociálisnak mondanánk õket. Az általuk követett
halászó, gyûjtögetõ életmód
nagyjából a 20. század elsõ feléig létezett a lápos, mocsaras
területeken. A Göcseji Falumúzeum a napokban egy jellegze- tek, amit a természet adott. Földtes pákászkunyhóval gazdago- jük nem volt, inkább gyûjtögettek,
dott.
halásztak, vadásztak. Azt gondolom, hogy ha az egykor itt élt em– pP –
berek életmódját hitelesen be szeretnénk mutatni, akkor a pákászÉrdeklõdésünkre Varju András kunyhó sem hiányozhat a faluból.
osztályvezetõ elmondta, hogy egy Vagyis annak közelébõl.
TOP-pályázat keretében zajlik a
Varju András hozzátette: leginskanzen fejlesztése, a beruházási kább a Balaton környékén, a náfolyamat lassan a második ütem das, mocsaras helyeken voltak jelvégére ér. A feladatok között sze- lemzõek a háromszög alakú,
repelt a kástu, valamint Szabolcs zsúppal fedett pákászkunyhók. De
Péter „Király és királyné” címû azért folyók mellett, sõt a zalai
szobrának áthelyezése, a pákász- dombság eldugott, erdõs helyein
kunyhó megépítése, valamint a is elõfordultak emberektõl távol élõ
vasboldogasszonyi kõkereszt fel- pákászok. Így a Zala-holtág köré
állítása az új temetõdomb mellé. felépített falumúzeumban is érdeUtóbbira a következõ hetekben mes kicsit megemlékezni errõl a
kerül sor.
különös/különc életformáról. Az új
– A napokban végeztek a mes- házat hamarosan a látogatók is

ÚJDONSÁGOK ÉS ÉPÜLETÁTHELYEZÉS A SKANZENBEN

terek a pákászkunyhó felépítésével, ami egy új eleme lesz a skanzennek. A kunyhó a volt finnugorpark területén, a temetõdomb mögött helyezkedik el. Nem véletlenül
került ennyire perifériára, hiszen a
pákászok is a településektõl és az
emberektõl távol éltek. Vagy volt
családjuk, vagy nem, gyakran meg
sem keresztelkedtek és sokszor
elõfordult, hogy nem is temették el
õket egyházi szertartás szerint.
Fura szerzetek, ám szabad, becsületes emberek voltak. A telet is,
a nyarat is kint töltötték; abból él-

megismerhetik. Az épület tudományos publikációk alapján készült,
hiszen a falvak határában, vagy a
lápokon ma már nem lehet olyan
korabeli kunyhókat találni, amik
mintául szolgálhattak volna.
A beruházás többi elemével
kapcsolatban megtudtuk, hogy a
Hencz-malom mögötti területrõl a
zalalövõi hosszúház udvarára helyezték át a kástut, vagyis az élelem- és gabonatároló épületet.
– A költözésre azért volt szükség, mert ebben az új környezetben inkább otthon van ez az épület, mint a malom mögött, kissé
magányosan állva. A kástu ugyanis a porta része volt, a terménytárolónak a ház közelében kellett
lennie. Az áthelyezés során felújítás is történt; kicserélték a zsindelyeket és a talpgerendákat az ötvenéves épületen. A mesterek nagyon gyors és profi munkát végeztek. Bõven van is tapasztalatuk a
népi építészet terén, hiszen Pityerszeren és a szentendrei skanzenben is sokat dolgoznak, így ismertük a cég referenciáit és bíztunk a
sikerben – fogalmazott.
Az osztályvezetõ azt is elárulta,
hogy éppen kialakítás alatt áll Szabolcs Péter „Király és királyné” címû kompozíciójának új helye. A
szobor a skanzen elõtti területrõl
most bekerül a múzeumi térbe. Az
elképzelések szerint az új fogadóépülettel lesz majd összhangban.
Utóbbi épület a
Modern Városok
Program elsõ ütemének részeként
épül fel a közeljövõben. Az alkotást
viszont a TOP-projekt keretében már
most elhelyezik a
múzeum területén.
Az adventi szezonra készülve a
skanzen egy irodalmi pályázatot
hirdetett, melyre

tucatnál is több pályamû érkezett.
Varju András Balaton László kollégájával együtt már elkezdte értékelni az írásokat. Elöljáróban az
látszik, hogy van három-négy
olyan mû, amelyik nagyon színvonalas. Vélhetõen közülük kerül ki a
gyõztes. Eredményhirdetésre november utolsó napjaiban kerül sor.

A KARÁCSONYI ANGYALT KERESIK
ADVENTI ELÕADÁSSAL KÉSZÜL A BÁBSZÍNHÁZ

 Nemes Nagy Ágnes versein
alapul a Griff Bábszínház karácsonyi elõadása. A Hóesésben
címû „téli álmot” az adventi
szezonban, illetve év elején tûzi
mûsorra a társulat. A részletekrõl sajtótájékoztatón számoltak
be.
– pet –
Szûcs István igazgató elmondta: a hagyományokhoz híven az
Art mozi nagytermében szerették
volna játszani az elõadást, de a járványhelyzet ezt nem teszi lehetõvé. Így a bábszínházban „fut” majd
a darab, de külsõ helyszínekre is
elviszik. A bemutatóra december
3-án 14 órakor kerül sor. A produkcióra 3,5 millió forintot nyertek az
EMMI egyik pályázatán, mely
Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódó elõadásokat támogat. Nemes
Nagy Ágnes verseivel lehetett pályázni, és sikerrel is jártak. A költeményekbõl Szabó Attila dramaturg
készített színpadi mûvet, az elõadást pedig Bartal Kiss Rita rendezi. A koreográfia Györfi Csaba, a
zene Rozs Tamás, a díszlet és a
jelmez pedig Varjas Zsófia munkáját dicséri.
Az elõadáson nem lesznek ha-

gyományos értelemben vett bábok, élõ szereplõket láthat a közönség – fogalmazott Bartal Kiss
Rita. A rendezõ hozzátette: ennek
ellenére a bábszínházi gondolkodás nagyon is jelen lesz a színekkel, zenével és a sok mozgással.
Óvodásoknak és iskolásoknak is
ajánlják a darabot, mely Nemes
Nagy Ágnes tizenöt versébõl áll
össze, mozaikszerûen. A díszlet
minimalista, ám figyelemfelkeltõ, a
jelmezek pedig nagyon vidámak.
Mindez szépen összecseng a költõ
verseivel.
A sajtótájékoztatón jelen volt
Györfi Csaba koreográfus, aki

Nagyváradról érkezett. Mint mesélte, Bartal Kiss Ritával már többször
is dolgozott együtt, ezért nagyon
örült a mostani felkérésnek is. Annál is inkább, mert egy fiatal, energikus csapat fogadta Zalaegerszegen, akikkel jó volt együtt próbálni.
A Hóesésben címû elõadást
egész december folyamán játssza
a társulat. A színészek közül Duna
Orsolyát, Matola Norbertet, Szilinyi
Arnoldot, Szolnok Ágnest és Vári
Vivient láthatják a nézõk. Ez az öt
bolondos, gyermeklelkû fiatal indul
el egy titkos úton, hogy a versek
segítségével megkeressék a csodát, vagyis a karácsonyi angyalt.
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Városháza

KÖTELEZÕ
MASZKHASZNÁLAT
A romló járványügyi helyzetre tekintettel Zalaegerszegen, a polgármesteri hivatal
elõterében és a földszinten
kialakított munkaállomásokon 2021. november 2-tõl,
keddtõl, a maszk használata
kötelezõ.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HASZNÁLT JÁRMÛVEK ELADÁSÁRA
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény és az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet elõírása alapján nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával kívánja értékesíteni az alábbi ingóságokat:
Jármû helye
(Zalaegerszeg)

Gasparich u. 26.
Városgazdálkodási Kft.

Gasparich u. 26.
Városgazdálkodási Kft.

Alsóerdei u. 3/a
Magyar Autóklub

Megnevezés

Pótkocsi

Lajtos kocsi

Pótkocsi

Gyártmány:

Bagodi Mezõgép

DETK

GOMSZELMAS (Ukrán)

BHP 1400

103

2 PTSZ-4

Gyártási év:

1998

2000

1993

Rendszám:

YLA-480

YLA-481

nincs
(forgalomból kivonva)

Alvázszám:

40052751306198

0010105

0041603

142438L

122107L

917132S

122.000 Ft

256.000 Ft

373.500 Ft

12.000 Ft

25.000 Ft

35.000 Ft

Típus:

Jármûtörzskönyv
száma:
Induló (bruttó)
eladási ár:
Pályázati
biztosíték:

Meghívó

A pályázati vételi ajánlatot „Használt jármûvek” jeligével ellátott, zárt borítékban lehet benyújtani.
A pályázati felhívás teljes szövege az önkormányzat hivatalos honlapján (www.zalaegerszeg.hu) a
Hirdetmények, pályázatok rovat Pályázatok alrovata alatt elérhetõ.
PÁLYÁZATI VÉTELI AJÁNLAT BENYÚJTÁSA
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2021. december 17. (péntek) 10.00 óra
Helye:
ZMJV Polgármesteri Hivatal II. emelet, 211–212. iroda
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja:
Személyesen vagy postai úton

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÛLÉSE

2021. DECEMBER 8-ÁN (SZERDÁN) 8.00 ÓRÁTÓL

KÖZMEGHALLGATÁST

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást beszerezni, és a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 211–212. irodáiban (Telefon: 92/502-126 vagy 92/502-129;
204-es mellék) lehet.

tart

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
SZÉCHENYI TÉR 5. SZÁM ALATTI DÍSZTERMÉBEN,
MELYRE MINDEN ÉRDEKLÕDÕT TISZTELETTEL MEGHÍV.

ZMJV Önkormányzata a zártkörû pályázati kiírást az ajánlat benyújtására meghatározott idõpontig in-

A KÖZMEGHALLGATÁS NAPIRENDJE:
1. Közérdekû kérdések, felvetések
A közgyûlés tagjaihoz kérdést lehet intézni
• a helyszínen,
• 2021. december 1–2021. december 7. közötti idõszakban a következõ módokon:
– telefonon a 92/502-114-es telefonszámon,
– postai úton kézbesítve (levélcím: Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály 8900 Zala
egerszeg, Kossuth L. u. 17–19.)
– e-mailben az onkorm@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre küldve.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

2021. DECEMBER 9-ÉN (CSÜTÖRTÖKÖN) 15.00 ÓRÁTÓL

KÖZMEGHALLGATÁST
tart

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS HELYISÉGÉBEN
(ZALAEGERSZEG, PÁZMÁNY PÉTER U. 14.),
MELYRE MINDEN ÉRDEKLÕDÕT TISZTELETTEL MEGHÍV.

PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján kívánja értékesíteni a Zalaegerszeg, Budai-völgy 697/21 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésû,
878 m2 nagyságú ingatlant.

AZ INGATLANRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

A lakosság részérõl érkezõ kérdéseket és felvetéseket a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke felé címezve 2021. november 30–december 8. közötti idõszakban lehet feltenni,
– telefonon a 06-30/604-6443 telefonszámon,
– e-mailben az rnozalaegerszeg@gmail.com e-mail-címre, valamint
– postai úton a 8900 Zalaegerszeg, Pázmány Péter u. 14. sz. címre megküldve.

ÕSZI ZÖLDHULLADÉKGYÛJTÉSI AKCIÓ
ZALAEGERSZEGI CSALÁDI HÁZAS INGATLANOK RÉSZÉRE

2021

TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK!
A 2021. évi õszi zöldhulladék (fás és lágy szárú) gyûjtési akció az alábbi módon kerül megtartásra. A
szolgáltatás a városnak csak azon területein valósul meg, ahol a rendszeres, hetente történõ zöldhulladékgyûjtés is megoldott.
Felhívjuk a Tisztelt Zalaegerszegi lakosok figyelmét, hogy lehetõség 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 zöldhulladékok, illetve
a fás szárú hulladékok: Parki Úti Hulladékudvar (Zalaegerszeg volt szennyvíztisztító területén): Tel.:
30/239-4509
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 munkanap 12.00 óráig lehet leadni.
IDÕPONTOK:

2021. december 8. szerda

A Majori utca déli oldalán, mintegy 500 méter hosszúságú szakaszon útburkolat-felújítási, aszfaltozási munkák kezdõdnek 2021. november 30-án, kedden reggel 8 órakor. A kivitelezési munka a teljes útpályát érinti, ezért a munkák csak útlezárás mellett végezhetõk. A kivitelezési munka elõreláthatólag három napot vesz igénybe, mely idõ alatt az átmenõ forgalom nem lesz biztosítható.

Az ingatlan területét Zalaegerszeg Város Építési Szabályzata (ZÉSZ) beépítésre szánt, Lke-2 jelû
kertvárosias lakóövezetként szabályozza. Az ingatlanra vonatkozó ZÉSZ-kivonat a pályázati felhívás
mellékletét képezi.
Az ingatlan közmûtérképe a pályázati felhíváshoz csatolásra került.

A KÖZMEGHALLGATÁS NAPIRENDJE:
1. Közérdekû kérdések, felvetések

2021. december 6. hétfõ

A MAJORI UTCÁBAN

Kérjük a kivitelezési munka alatt a forgalomban részt vevõket,
az érintett szakaszt elkerülni szíveskedjenek!

Meghívó

A

FELÚJÍTÁS

Ságod
Neszele
Kaszaháza
Gólyadomb
Belváros

Hely: Zalaegerszeg
Budai-völgyi u.

Helyrajzi szám

Terület (m2)

Vételár

697/21

878

1.800.000+áfa, bruttó 2.286.000 Ft

Vízbekötés a telken belül ledugózva megtalálható, a vízmérõakna, a vízmérõ és szerelvényezésének kiépítése a vevõ feladata. A szennyvízbekötõ vezeték és átemelõakna az ingatlanon belül rendelkezésre áll, az
átemelõszivattyú és a szükséges szerelvények beépítése, valamint az átemelõ villamosenergia-ellátásának
kialakítása, biztosítása a vevõ kötelezettsége. Közcélú csapadékvíz-elvezetõ létesítmény nem áll rendelkezésre. Áramcsatlakozás a telken elérhetõ. Közmûvekre való csatlakozás költsége a vevõt terheli. A vízi közmûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás megfizetése a vevõ kötelezettsége.

A pályázatokat „Budai-völgy 697/21” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
PÁLYÁZATI AJÁNLAT
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét
– a pályázat fajtájának megjelölését
– a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait
– a pályázati biztosíték befizetésének igazolását
– a megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszolgáltatás teljesítésének módját, határidejét, az ellenszolgáltatással kapcsolatos, a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre vonatkozó elfogadó nyilatkozatot
– a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az ajánlattevõ szervezet átláthatóságára vonatkozó, cégszerûen aláírt nyilatkozatokat
– a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatot, okiratot
Pályázat beadásának határideje: 2022. február 28. (hétfõ) 10.00 óra
Helye:
ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 212. szoba. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja:
Személyesen vagy postai úton
A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldal „Hirdetmények, pályázatok” rovatában, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Mûszaki Osztálya (Zalaegerszeg, Kossuth u.
17–19. II. emelet) 212. sz. irodájában (Telefon: 92/502-129) lehet.
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ELISMERÉS A VÁROSNAK, A ZBSE-NÉL DOLGOZÓKNAK
EGY ÉREM, KÉT PONTSZERZÕ HELY A HAZAI VERSENYEN

 Hosszabb szünet után, de a
hagyományt folytatva, rendezett országos utánpótlás birkózóbajnokságot a kötöttfogásúak mezõnyében, a Zalaegerszegi Birkózó SE. Zalaegerszegen a serdülõ (2006–2008-as
születésûek) adtak egymásnak
randevút. Az elõzetes nevezések alapján 201-en adták le indulási szándékukat. A súlyosbodó járvány miatt csak 119-en
érkeztek meg Egerszegre.
A megnyitó keretében az idén
százéves Magyar Birkózó Szövetség képviseletében Bacsa Péter
alelnök centenáriumi díszoklevelet
adott át Balaicz Zoltánnak, Zalaegerszeg polgármesterének. Az
alelnök hangsúlyozta, hogy azon
önkormányzatokat ismerik el, ahol
támogatják a birkózást. Az országos szövetség elismerte a ZBSEben folyó munkát is. Díjat vehetett
át Soltész János elnök, Berzicza
Ferenc szakmai igazgató, Geren-

ESMTK nyerte 37 ponttal. A
Zalaegerszegi Birkózó SE
négy sportolóval vett részt
a versenyen. Az egerszegiek egy éremet, és két
pontszerzõ helyet szereztek a versenyen.

csér Zoltán vezetõedzõ, a klub
egyik fõtámogatója Zrinszki István,
a könyvelést felügyelõ Lovasi
Adrienn.
A versenyrõl szólva: a kevesebb induló ellenére, izgalmas
összecsapásokban nem volt hiány.
A versenyen a legtöbb bajnoki címet a fõvárosi klubok szerezték. A
csapatversenyt szintén a pesti

 A 61 esztendõs Emir Mutapcic személyében új edzõ érkezett az elmúlt héten. Bár a válogatott világbajnoki selejtezõmérkõzései miatti szünet kezdetén, arról szóltak a hírek,
hogy a vezetés részérõl töretlen a bizalom Teo Cizmic
vezetõedzõ iránt, a nagy reményekkel szerzõdtetett horvát
szakembert – némi hezitálás után – a csapat gyenge bajnoki
szereplése miatt mégis felmentette a klubvezetés.

BRAVÚROK KELLENEK AZ ELÕRELÉPÉSHEZ
 A tavalyi kosárlabda-bajnokságban gyenge szerepléssel a
13. helyen zárt az NB I A csoportjában a Zalakerámia ZTE
KK férficsapata.

hogy a ZTE megnyerte a Göcsej
Kupát.
A bajnokság, ahogy mondani
szokták más kávéház. A nyitányon
az õsi rivális Körmend elleni rangadón nagy küzdelemben kikapott
a ZTE, de úgy nézett ki, azért
rendben lesz a csapat. A folytatásban szintén nagy küzdelemben sikerült megszerezni az elsõ gyõzelmet a Kaposvár ellen. Következett
két szoros vereség a Kecskemét
és az Oroszlány ellen, és kezdett
látszani, hogy a csapatban nincs
egy olyan játékos, aki a ZTE javára döntené el a szoros mérkõzéseket. A Szeged ellen hazai pályán
elvesztett találkozón esély sem
volt a gyõzelemre. A Paks ellen

idegenben nyert a csapat, de tegyük hozzá, a hazai együttes erõsen tartalékos volt. A gyõzelem az
gyõzelem, nem kell megmagyarázni. A bajnok Falco ellen hazai
pályán egy ponttal kapott ki a ZTE,
az eddig lejátszott találkozókon itt
teljesített legjobban a csapat, de
mégis kikapott. Sokan úgy hitték a
Falco elleni jó játék átmenthetõ a
DEAC ellen, nem így történt. Debrecenben simán kikapott a ZTE. A
folytatásban két riválistól, a Nyíregyháza és a PVSK gárdájától kapott ki hazai pályán a zalai alakulat.
A még megmaradt szurkolók
nehezen emésztették meg a gyengébb szereplést. Hortit leköpték,

AZ EGY VERESÉG FÁJÓ
A ZTK FMVAS-NÁL MÉG BÍZNAK A BAJNOKI CÍMBEN

 Befejezõdött az õszi idény a tekézõk Szuper Ligájában, a ZTK
FMVas férficsapata a második helyen zárt. A zalaiak mindössze
egyszer kaptak ki, sajnos hazai pályán az õsi rivális Szegedtõl.
– Felemás érzéseim
vannak – kezdte értékelését Fehér László, a
csapat edzõje. – Szinte
az egész õsz során nem
volt hazai pályánk, mindössze két mérkõzést játszottunk Egerszegen.
Ismert, a Városi Sportcentrumban
lévõ tekepálya felújításra szorult.
Két mérkõzést játszottunk itthon, a
Szentgotthárd és a Szeged ellenit.
Két jó csapat ellen az egyiket
megnyertük, a Szegedtõl kikaptunk. A Tisza-partiak ellen is fontos
lett volna a siker, akkor lépéselõnybe kerülhettünk volna. A ve-

reségünk ellenére úgy vélem a bajnokság még nem
dõlt el, akár mi is nyerhetünk Szegeden, ahogy õk
tették Zalaegerszegen.
– Nyáron távozott két
meghatározó tudású játékos: Farkas Sándor,
Boanta Claudiu. Mennyire érezte meg távozásukat a csapat?
– Szûkebb kerettel kellett dolgoznom, mivel helyükre nem érkezett senki. Ha õk ittvannak,
könnyebb lett volna a helyzetem a
Szeged ellen. A rangadón Nemes
Attila is hiányzott Covid-fertõzés
miatt.

A FÉRFI KOSARASOKNÁL

Eredmények.
57 kg: 3. Gyarmati Balázs, 5.
Varga Zalán. 62 kg: 5. Henczi Benjámin.
Felkészítõ edzõk: Berzicza Ferenc, Gerencsér Zoltán, Gerencsér Roland.

A TETTEK MEZEJÉRE KELL LÉPNI A ZTE KK-NÁL
A válogatott világbajnoki selejtezõmérkõzései miatt hosszú
szünet van a bajnokságban, az
eddigi szereplés idén sem fényes. Mondhatnánk: „a történelem ismétli önmagát.” Amíg a tavalyi idényben negatív értelemben volt egy kilógó csapat, biztos
kiesõ a Jászberény, az ideiben
ez nem mondható el. Több együttes pályázhat a 14. kiesõ helyre,
sajnos egyelõre köztük van a
Zalakerámia ZTE csapata is.
A bajnokság kezdete elõtt optimista nyilatkozatok hangzottak el
a klub háza tájáról. Nem bajnoki
címet ígértek az illetékesek, dõreség is lett volna, de a tavalyinál
jobb szereplést. A felkészülés kezdetére összeállt a játékoskeret,
volt idõ, hogy a Teo Cizmic vezetõedzõ által irányított szakmai stáb
csapattá gyúrja a ZTE-t. A klub
vezetésében is kettévált a szakmai munka és a gazdasági rész,
az elõbbiért a frissen kinevezett
Puskás Artúr felelt, a másikért
Stárics Kornél ügyvezetõ. Az
edzõmérkõzések is bizakodással
töltötték el a szurkolókat, fõleg,

BOSNYÁK EDZÕ

– A Szegedbõl is akadt távozó, mégis nyertek Egerszegen?
– Az elvesztett rangadón már
nem akarunk rágódni. Biztos vagyok benne, hogy köztünk dõl el a
bajnoki cím sorsa. Tavasszal az
utolsó mérkõzésen látogatunk
hozzájuk. Mindent beleadunk.
– Melyek voltak azok a tényezõk, melyek miatt vesztettek a
rangadón?
– Több játékosom nem bírta el
az esélyesség terhét, ami a koncentráció hiányában mutatkozott
meg, és görcsössé vált több játékos játéka. Hiányzott a nemzetközi megmérettetés a csapatnak. A
Szegeden kívül igazán egyik csapat sem tudott itthon megszorítani
minket. Elhittük, hogy minden

ami mindenképpen elítélendõ, s
oka lehet, hogy az erõsítést jelentõ magyar játékosok miért nem
igazolnak a ZTE-hez. Ki kell mondani, egy-két tehetséges magyar
fiatalt leszámítva gyenge az idei
magyar mag. A légiósok kiválasztása sem sikerült. Tudjuk, hogy
pénz kérdése, azért lehetett volna
jobb is.
Nézzük a ZTE játékát: több
mérkõzésen szembetûnõ volt,
hogy a zalaiak jól kezdik a találkozót, akadt, amikor 10 ponttal is vezettek, aztán szépen visszaesik a
csapat játéka, vereség lesz a vége. Ennek az okát kellene megtalálnia a szakmai vezetésnek.
A statisztikát nézve: a közeli
dobásokat 56,4, a középtávolit
43,2, a távolit 35,1, a büntetõket
74,2 százalékkal dobják a játékosok. Nem csoda, hogy az ellenfelek döntõ többsége hagyja kívülrõl
dobni a zalaiakat, a palánk alatti
erõfölényüket meg kihasználják. A
másik nagy hibája a csapatnak,
hogy rengeteg labdát ad el, 15,3
százalék, amíg a szerzett labdák
mutatója 6 százalék.
Az elõrelépéshez vezetõnek,
edzõknek, a játékosoknak egyaránt többet kell nyújtani. Az ígérgetések kora lejárt, a tettek mezejére kell lépni, mert idén még nagyobb baj lehet, mint tavaly.

megy, mint a karikacsapás, Nem
így történt.
– A tavaszi idényben mindössze kétszer szerepelnek idegenben, lehet ebbõl elõnyt kovácsolni?
– Minden bizonnyal igen, de
nekünk is még meg kell ismernünk
a hazai pályát. Talán ez is egyik
oka volt a Szeged elleni vereségünknek, hogy mindössze egy bajnokit játszottunk a pályán, számunkra is újnak számított. A Tisza-partiakat eleve nem zavarta.
– Amennyiben egyik csapat
sem botlik a tavasz során, minden bizonnyal Szegeden dõl el a
bajnoki cím sorsa. Sikerülhet a
bravúr?
– Szeretnénk úgy Szegedre
utazni, hogy azon a találkozón dõl
el a bajnokság. Szakmai szempontból nincsen különbség a két
csapat között. Félve nem szabad
pályára lépnünk, erõs mentalitással, nagy koncentrációval, egészséges önbizalommal kell játszanunk, akkor sikerülhet a bravúr.

Mint indokolták, bár keményen dolgozott, sajnos ez az
eredményekben nem tükrözõdött. Több alkalommal is szoros
vereséget szenvedett a csapat,
s jelenleg a tabella 13. helyét
foglalja el, ahonnan igencsak
nehéznek tûnõ sorsolása miatt
nem lesz könnyû elmozdulnia,
azonban a feladat egyértelmû:
meg kell indulni felfelé.
Az új szakvezetõ játékosként
hazájában szerepelt, de játszott
izraeli, német csapatban is.
Edzõi pályafutása során javarészt Németországban dolgo-

zott. Edzette a német U–20-as,
és felnõttválogatottat is. 2013–
2020 között a Bayern München
Euroleagueben szerepelt csapatánál ténykedett.
A bajnoki szezon végéig szerzõdtetett Emir Mutapcic csütörtökön kezdte meg a közös munkát
a csapattal, elsõ mérkõzését a
szintén edzõváltáson átesett, az
elvártnál szintén gyengébben
teljesítõ Alba Fehérvár ellen vívja majd a ZTE KK edzõjeként.
A klubtól származó információk szerint, a légiós játékosoknál még várható változás.

A LÁNYOKNÁL EGY EGERSZEGI EZÜSTÉREM
SIKERES VERSENYEKET RENDEZETT A ZJSE

 Kétnapos országos cselgáncsversenyt rendezett a Zalaegerszegi Judo SE. Az elsõ nap a felnõttek küzdöttek az egyéniben az érmekért. A második nap a serdülõ korosztály mérte öszsze tudását. A versenyeket a súlyosbodó járványhelyzet miatt zárt kapuk
mögött rendezték meg, és a vártnál kevesebben léptek tatamira.
A megnyitó keretében Nagy
András sportigazgató, az országos szövetség fõtitkára, a Magyar
Judoért Érdemérem ezüst fokozata elismerést adta át ifj. Nagysolymosi Sándornak, a ZJSE vezetõedzõjének, aki a verseny szervezésében, lebonyolításában is rengeteget dolgozott.
Az országos bajnokságra 39
klub 129 sportolója indult. A felnõtteknél a jelenlévõk a három év
szünet után visszatérõ Joó Abigélnek szurkoltak, aki közben két
gyermek boldog édesanyja lett. 70

kilóban végül is ezüstérmet szerzett. A tokiói olimpián szerepelt
sportolók közül Pupp Réka és
Özbas Szofi súlycsoportjában biztosan lett elsõ. A felnõtteknél öten
megvédték bajnoki címüket. Az országos bajnokság mezõnye a nõknél volt erõsebb.
A verseny másnapján a már
egerszegi dzsúdósok is tatamira
léptek. A serdülõknél a 36 kilóban
induló Takács Nóra jutott a legmesszebbre, csak a döntõben kapott ki ellenfelétõl, és ezüstérmet
szerzett.

KOSZTA MÁRK OKTÓBER LEGJOBBJA

 Koszta Márkot, a ZTE csatárát választotta az MLSZ október
legjobb játékosának.

Minden bizonnyal nem véletlenül. Márk az elmúlt hónapban
négy gólt szerzett, döntõ módon
hozzájárult, hogy a ZTE FC 9
ponttal gazdagodott. Koszta az
MTK ellen kettõ, a Ferencváros ellen egy, a Gyirmót ellen szintén
egy gólt szerzett.

FERENCZI ISTVÁN TELJESÍTETTE
 Ferenczi István, a ZTE labdarúgócsapatának pályaedzõje
teljesítette az Athén–Spárta–Athén (490 km) távot az ultrafutó-viadalon.
A ZTE 44 éves edzõjének még nem volt tapasztalata, hogy egy ilyen
hosszú verseny kapcsán miképp lehet megoldani a köztes pihenést. Elmondása szerint nem mindig sikerült rendesen aludnia, ami kihatott
teljesítményére. Ferenczi István 95:16:42 óra alatt teljesítette a távot.
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