
– pet –

Balaicz Zoltán polgármester
elöljáróban elmondta: az 1970-es
években felépült egykori napközis
tábor állaga nagyon leromlott az
utóbbi években. Már korábban is
többször felmerült, hogy új funk-
ciót kellene találni az Alsóerdõ
ezen szakaszának, ám forrás-
hiány miatt egyik ötlet sem tudott
valóra válni. Az önkormányzat
ugyanis önerõbõl nem tud ekkora
beruházást finanszírozni. Most a
Modern Városok Program kereté-
ben, TOP-forrásból, bruttó 5,2 mil-
liárd forint értékben új sport- és
szabadidõközpont létesül a terüle-
ten. Az összegbõl sor kerül továb-
bá a tv-torony fejlesztésére, a
búslakpusztai lõtér felújítására, de
közlekedésfejlesztésre is lesz le-
hetõség.

Egy különleges elemekkel tar-
kított, attraktív, komplex szabad-
idõközpont létesül a volt tábor te-
rületén. Bíznak benne, hogy nem-
csak a zalaegerszegiek, hanem a
turisták is gyakran látogatják majd

az új létesítményt – fogalmazott
Vigh László országgyûlési képvi-
selõ. Hozzátette: a tél és a
pandémia ellenére az építõipar
nem állt le, jól jelzi ezt a mostani
beruházás is, ami a terveknek
megfelelõen halad.

Az építkezés részleteirõl Gecse
Péter alpolgármester, a projekt fe-
lelõse tájékoztatta a sajtót. Ki-
emelte: elkészült a 86 férõhelyes
parkoló, megkezdõdött a KRESZ-
park kialakítsa. Már körvonalazó-
dik a fogadóépület, illetve a ka-
land- és négy évszakos sípálya ki-
szolgálóépületének sziluettje is. A
volt erdei színpad helyén játszó-
park létesül, megkezdõdött tovább
a kalandpálya kialakítása; ennek
tartóoszlopai megépültek. Az egy-
kori füves pálya helyén készül az
új sportpálya, ahol kosárlabdázni,
focizni, kerékpározni és futni is le-
het majd az erre a célra kialakított
részeken.

A térség önkormányzati képvi-
selõje, Szilasi Gábor elmondta:
öröm nézni, hogy a júniusi projekt-
nyitó óta mekkora fejlõdés történt

a napközis tábor területén. Már lát-
ni az építkezés végét – fogalma-
zott. Hozzátéve: az új komplexum
minden korosztály számára kínál
sportolási lehetõséget.

Örömét fejezte ki a beruházás
iránt a kertvárosi körzet másik két
önkormányzati képviselõje, Orosz
Ferencné és Galbavy Zoltán is.
Utóbbi hozzátette: a projekt része-
ként végre újra lesz egy színvona-
las KRESZ-parkja a városnak. A

kialakítás során arra törekednek,
hogy Zalaegerszeg minden közle-
kedési helyzetét szimulálni tudják.
A késõbbiekben megyei és orszá-
gos KRESZ-versenyeket is szeret-
nének itt lebonyolítani. A végsõ cél
pedig az, hogy az általános iskolá-
sok tanrendjébe bekerülhessen a
KRESZ-oktatás.

Az Alsóerdei Sport- és Szabad-
idõközpont avatására 2022-ben
kerülhet sor.
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A helyi érték

„Az ünnep Isten ajándéka, mint
a többi nap, s arra való, hogy hét-
köznapi mivoltunkból kivetkõzve
tiszteljük önmagunkban az em-
bert.”

Zalaegerszeg megyei jogú vá-
ros polgármestereként nagy tisz-
telettel és sok szeretettel köszön-
tök minden kedves olvasót Wass
Albert soraival.

Tavaly ez idõ tájt, az ünnepre
készülõdve, hatalmas elszántság-
gal, lelkesedéssel, változatlan len-
dülettel tekintettünk a 2020-as
esztendõ elé. A koronavírus-világjárvány azonban alaposan
felülírta mindannyiunk elképzeléseit. 

Sok mindenrõl le kellett mondanunk az év folyamán, egy-
ben megtapasztaltuk a személyes és közösségi kapcsolatok
fontosságát, jelentõségét. Városunk több jelentõs évfordulót is
ünnepelt volna idén, amelyekrõl le kellett mondanunk, mint
ahogy több zalaegerszegi család is kénytelen volt családi ren-
dezvényt, évfordulókat, esküvõket és megannyi élményt elha-
lasztani. Az ünnep, Isten ajándéka, ahogy azért is hálásak le-
hetünk, hogy itt vagyunk, vigyázunk egymásra és „hétköznapi
mivoltunkból kivetkõzve tiszteljük önmagunkban az embert.” 

Ez az idõszak az elcsendesedés, a számvetés idõszaka.
Azonban idén sem hagyhatjuk, hogy az ünnepi készülõdés el-
menjen mellettünk. Habár külsõségeiben más, mégis lehetõ-
ségeinkhez mérten igyekeztünk mi is a belvárost feldíszíteni.
És a sok gond, probléma közepette, az érkezõ támogatások,
felajánlások, adományok láttán gyakorta tapasztalhatjuk kis
közösségünk nélkülözhetetlen, megtartó erejét a hétköznapok-
ban. 

Zalaegerszeg ismét példát mutatott. A fejlõdés, a haladás, a
város lakóinak együttes sikere. Bizonyítottuk, hogy a zalai me-
gyeszékhelyen a nehézségek ellenére sem torpant meg a fej-
lõdés, mindenki tette, teszi a dolgát, és ez mindig megerõsíti
bennem a hitet, hogy összefogással és szolidaritással végül
túljutunk a nehézségeken. 

Kívánom mindannyiunk számára, hogy hitben és lélekben
megerõsödve készüljünk az ünnepre, majd az új esztendõre!
És ne felejtsék, hogy minden megélt pillanat a karácsony cso-
dáját rejti magában. Higgyünk a csodában, a szeretet erejé-
ben!

Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendõt
kívánok!

Balaicz Zoltán
polgármester

TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM,
KEDVES ZALAEGERSZEGIEK!

SPORT-, KALAND- ÉS SÍPÁLYA IS LÉTESÜL
AZ ALSÓERDEI KOMPLEXUMBAN KRESZ-PARKOT IS KIALAKÍTANAK

Ütemterv szerint halad az Alsóerdei Sport- és Szabadidõköz-
pont építése. A beruházás aktualitásairól sajtóbejárás keretében
számoltak be az érintettek.

EGY MESÉS
CSALÁD

Szõnek, fonnak, esztergál-
nak, kertészkednek, nemezel-
nek. Hangulatos, náluk az élet.
A Rózsa családnál jártunk, ahol
a népi hagyományok éltetése
elsõsorban apáról lányaira
száll(t).

– B. K. –

A birtokon legelõ birkától a fo-
nalfestéshez használt kerti növé-
nyeken át a nemezelt termékekig,
a fonáshoz használt saját készíté-
sû eszközökig minden van a ház-
nál. Csupán csak jó sok munka, ki-
tartás, kézügyesség és a termé-
szetes dolgok szeretete kellett
hozzá, hogy ez az évek alatt napi
rutinná vált a Bödén élõ családnál. 

(Folytatás a 3. oldalon.)
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Kertvárosban, 56 négy-
zetméteres földszinti,
egyedi mérõkkel rendel-
kezõ központi fûtéses
lakás hosszú távra kiadó. 

Bérleti díja 60.000 Ft/hó
plusz rezsi.

Érdeklõdni:
Edita Kft. 06-30/628-7701

telefonszámon. 

Zalaegerszegen a város-
központtól 5 percre a cser-
lapi részen 1250 m2 telken
lakható ház (pince, tároló,
szoba, konyha, tusoló,
erkély, padlásszoba) a
mellette lévõ 1250 m2-es
beépíthetõ területtel együtt
vagy külön eladó. Irányár:
7,7+2,5 millió Ft. 

ÉRDEKLÕDNI:
06-20/346-9744 

A kisadózónak lehetõsége
van december 31-ig eldönteni,
hogy melyik kisadózói jogviszo-
nyát szeretné fenntartani. A kis-

adózó, betéti társaság, közkere-
seti társaság, ügyvédi iroda ese-
tén maradnia kell legalább egy
kisadózóként bejelentett tagnak,

mert különben megszûnik a vál-
lalkozás KATA-alanyisága.

A törlést követõen fennmara-
dó kisadózói jogviszonyban a
magánszemély fõállású kisadó-
zóvá válik 2021. január 1-jétõl,
kivéve, ha valamely törvényi ok
miatt nem lehet fõállású kis-
adózó.

Ha 2021. január 1-jén egy magánszemélynek több kisadózói
jogviszonya van, akkor csak a legkorábban bejelentett jogviszo-
nya szerepelhet a NAV nyilvántartásában. A többi kisadózói jog-
viszonyát törli az adóhivatal.

KATA: JÖVÕRE CSAK EGY

– Antal Lívia –

– Nehéz évet hagyunk magunk
mögött. 2020 elején még úgy tûnt,
az egyik legsikeresebb év várhat
ránk, hiszen elképesztõ mennyisé-
gû fejlesztés zajlik az országban
és a zalai térségben. A március-
ban kitört koronavírus-járvány
rendkívüli intézkedéseket hozott
magával, és alapjaiban változtatta
meg mindennapjainkat. Mindezek
ellenére sikeresnek mondható ez
az év a zalai megyeszékhely tekin-
tetében is. Az építõiparnak nem
vetett gátat a járvány, így a 45 mil-
liárd forint állami forrásból, a tér-
ség legnagyobb beruházásának
számító jármûipari tesztpálya épí-
tése is zavartalanul folytatódott
idén. Mintegy húsz autóipari cég
tesztelt a meglévõ szakaszokon.
Többek között elkészült a fékezõ-
felület, az okosváros teljes útháló-
zata. A tesztpálya olyan készültsé-
gi fokon áll, hogy a tervek szerint
2021 végére átadható lesz.

– A Lynx gyalogsági harcjár-
mûvek gyártásával egy komoly
cég jelentkezett be. 

– A magyar állam a német
Rheinmetall-lal vegyes vállalatot
hoz létre, melynek üzeme 2023-
ban kezdi meg mûködését. A ter-
vek szerint a Magyar Honvédség
nehézdandárját már az itt készülõ
harcjármûvekkel szerelik majd fel.
A jármûipari tesztpálya szomszéd-
ságában a hadiipari jármûvek vizs-
gálatára alkalmas tesztkörnyeze-
tet is kialakítanak a 60 milliárd fo-
rintos beruházás keretében, ami a
beszállítókat is beleértve több mint
félezer munkahelyet teremt, s nem
csupán összeszerelõ üzem lesz.

– Az M76-os gyorsforgalmi út
építése is részben a tesztpályá-
hoz kapcsolódik.

– A 170 milliárd forintos beruhá-

zással épülõ autóút az M7-es
autópályát köti majd össze Zala-
egerszeggel. A megyeszékhely
határában, Csácsbozsok után 1,5
km-es, valamint egy 5,6 km-es

szakasz Hollád és Balatonszent-
györgy között már elkészült. A Sár-
melléktõl Zalaegerszeg keleti ré-
széig vezetõ 23,5 kilométeren be-
lül lesz a 11 kilométeres speciális
tesztszakasz, az „okosút”, ami  az
önvezetõ és elektromos autók
közúti vizsgálatát teszi lehetõvé.

– Hogy állnak a városon belü-
li beruházások? 

– Ugyancsak a Modern Váro-
sok Program keretében épül az új
fedett uszoda, tanuszoda és a vá-
rosi strand, amit leginkább várnak
a zalaegerszegiek. A háromszintû
uszodakomplexum összesített víz-
felülete 1852 négyzetméternyi
úszásra szolgáló területet ad
majd. A létesítmény rangos verse-
nyek megrendezésére is alkalmas
lesz. A 9,5 milliárdos beruházás
2019 elején indult, az építési üte-
met ismerve 2022-re el is készül-
het.

A Göcseji Múzeum a Modern

Városok Program keretében, a
városrehabilitáció részeként újul-
hat meg a 2021 nyarára tervezett
határidõig. A Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program
(TOP) keretébõl 1,3 milliárd forint,
a kormányzati hozzájárulásból to-
vábbi 550 millió forint áll rendelke-
zésre a munkálatokhoz. A Göcseji
Múzeum új szárnyaként épül meg
8,3 milliárd forintos beruházás ke-
retében a Mindszentyneum, amely
a megyeszékhely 20. századi tör-
ténetének, valamint Mindszenty
József egykori apátplébános zala-
egerszegi életének, egyúttal a
kommunista diktatúra egyházüldö-
zésének állít emléket. 

A Modern Városok Program ke-
retében 5 milliárd forintból meg-
kezdõdött az Alsóerdei Sport- és
Szabadidõközpont építése az egy-
kori napközis tábor helyén. A Piac
téren termelõi piac valamint Gö-
csej Tudásközpont épül 718 millió
forintból, ami helyi, göcseji pa-
rasztgazdálkodás és kézmûves-
ség hagyományainak feléleszté-
sét, ápolását segíti majd, növelve
Zalaegerszeg turisztikai vonzere-
jét. 

Nemrégiben érkezett a jó hír,
miszerint a kormány kormányhatá-
rozatban támogatja a megyeszék-
helyi vasútállomás és buszpálya-
udvar korszerûsítését.   Jelentõsé-
ge az is, hogy az ideérkezõk egy-
bõl kedvezõ képet kapnak majd a
városról.

– Az elkövetkezõkben a Ko-
vács Károly városépítõ program
is ad fejlesztési lehetõséget. 

– Valóban. A megyeszékhely
önkormányzata a Kovács Károly
Városépítõ Programot Zalaeger-
szeg rendezett tanácsú várossá
nyilvánításának 135. évfordulója
valamint a város elsõ polgármes-
terének tiszteletére hirdette meg.
2024-ig soha nem látott mérték-
ben újítanak fel és építenek uta-
kat, járdákat, parkolókat a Modern
Városok Program újabb eleme-
ként, tovább formálva a megye-
székhely 21. századi arculatát a
12,8 milliárd forintos állami támo-
gatásból – zárta a beszélgetést a
kormánypárti politikus.

FORMÁLÓDIK A VÁROS 21. SZÁZADI ARCULATA
BERUHÁZÁSOKRÓL VIGH LÁSZLÓ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕVEL

Gõzerõvel folynak a beruházások Zalaegerszegen, melyek
megvalósítását nem hátráltatta a koronavírus-járvány. A zalai me-
gyeszékhely úgy lép át a 2021-es esztendõbe, hogy a Modern Vá-
rosok Program keretében zajló valamennyi beruházása is ütem-
terv szerint halad. A jelentõs fejlesztések összegzésére Vigh
László országgyûlési képviselõt kértük, aki miniszteri biztosként
a jármûipari tesztpálya építésének felügyeletében és koordinálá-
sában is lát el feladatokat. 

Vigh László

– Számos tervezett fejlesztés
maradt el, hiszen a koronavírus
okozta gazdasági helyzet nagy
terhet jelentett a város gazdasá-
gára is, de ennek ellenére is sike-
rült néhány fejlesztést elindítani
és az adományközponttal közö-
sen a hátrányos helyzetû csalá-
doknak adományokat juttattunk
el. Az idei évben két kisebb járda
felújítás történt a körzetben, az
egyik a landorhegyi városrész-
ben, illetve a becsali járda bekö-
tésre került a Király-Horhos utcá-
ból. Itt egy teljesen új szakasz ké-
szült. Útfejlesztés is történt a gá-
lafeji városrészben, a Jázmin ut-
ca 231 méter hosszan aszfaltbur-
kolatot és egyik oldalon szegélyt
kapott. A Budai-völgyben forga-
lomlassító eszközt és forgalom-
segítõ tükröt telepítettünk, illetve
a Gálafeji utcában lakók is meg-
kerestek hasonló kéréssel. A

landorhegyi városrészben egy
„okoskuka” is telepítésre került,
így a szelektív hulladékgyûjtés is
jobb körülmények között történhet
– mondja.

Az õsz folyamán folytatódott az
igényalapú buszjárat, a Zerge-já-
rat, mely nagy kihasználtsággal
mûködött. Pozitívan értékelik az
emberek ezt az újfajta tömegköz-
lekedési lehetõséget. Idén több
helyen is elkezdõdtek a közmûfej-
lesztések tervezési munkái. A
TOP- és az MVP-programok kere-
tein belül elindult a sport- és re-
kreációs központ építése, kerék-
párutakkal. Az adventi készülõdés
jegyében pedig Makovecz Tamás
képviselõtársammal közösen fel-
díszítettük a landorhegyi város-
rész karácsonyfáját. 

A jelenlegi járványhelyzetben
nem tartunk fogadóórát – folytatja
a képviselõ, de a szigorítások elõtt

találkoztuk a választópolgárokkal
egy-egy ilyen alkalommal. Most in-
kább telefonon, e-mailen keresztül
tartjuk a kapcsolatot. Fontosnak
tartom a személyes jelenlétet,
ezért lehetõséget is adok a sze-
mélyes találkozóra a járványügyi
szabályok betartásával.

Szeretnék boldog, békés kará-
csonyt kívánni minden választó-
polgáromnak és minden kedves
olvasónak is.

A KAPCSOLAT A VÁLASZTÓKKAL MEGMARADT
SZÁMOS FEJLESZTÉS INDULT

A 2020-as év igazán különleges számomra, hiszen önkormány-
zati képviselõként ez az elsõ évem. Nagy elánnal vetettem bele
magamat a munkába, de sajnos márciustól közbeszólt a világjár-
vány – kezdte az évet értékelõ érdeklõdésünkre Szilasi Gábor, a
7-es választókörzet önkormányzati képviselõje.

Szilasi Gábor

A kihívások éveként jellemez-
ném a 2020-as esztendõt. A vi-
lág olyan akadályokat állított ve-
lünk szemben, amiket csak
együtt, közösen tudunk megol-
dani. A lokálpatrióta gondolko-
dás ezért került az elsõ helyre,
amikor a megoldásokon gondol-
kodunk. A negatív gondolatokat
el kell ûzni egy nehéz járvány-
helyzetben is – fogalmaz Né-
meth Gábor, a 2-es választóke-
rület önkormányzati képviselõje.

A járványhelyzet ellenére az ös-
szes hozzám tartozó városrészben
sikerült kisebb-nagyobb beruhá-
zást megvalósítani. Kaszaházán
támogatók által faültetés és sport-
pályafejlesztés valósult meg.
Nekeresden a kerékpárút melletti
vízelvezetés problémáját tudtuk ke-
zelni, ami már régóta gondokat

okozott a vízmosások miatt.
Hatházán 91 méter hosszan félpá-
lyás aszfaltozás történt egy korábbi
csatornaprobléma miatt. Ságodban

a közösségi ház rendbetételét, a
kosárlabdapálya kisebb renoválá-
sát, a buszmegálló parkolási ne-
hézségeinek a megoldását tudtuk
orvosolni. Pózván a KEHOP-pályá-
zatnak köszönhetõen fõnyomó-
csõcsere történt, aminek keretében
az útburkolat visszaállítása is meg-
kezdõdött. Neszelében a közössé-
gi tér rendbetétele kezdõdött el a
sportpálya építésével – sorolja az
év eddigi történéseit a képviselõ.

Németh Gábor elmondja: nagy
hangsúlyt fektetett a közösségi
programok megvalósítására, ilye-
nek a köztisztasági akciók soroza-
tának beindítása, idõs, hátrányos
helyzetû emberek megsegítése,
programok gyermekek számára,
majd az ünnep elõtt megajándékoz-
zuk õket. Nagyon fontos az embe-
rek komfortérzetének az erõsítése,
és kérésük mindig prioritást élvez.

A járvány okozta szigorú hely-
zetben a választókkal az interne-
ten és a közösségi médiákon ke-
resztül történik a kapcsolattartás.
A telefonos egyeztetések megsok-
szorozódtak. Tavasszal és õsszel
is több vállalat, cég felajánlásának
köszönhetõen adományokat tud-
tunk eljuttatni a rászorulóknak,
ilyenkor személyesen is találkoz-
tam az idõsekkel, a körzetemben
lévõ családokkal.

POZITÍV GONDOLKODÁSSAL

Németh Gábor



– pet –

A Tourinform-irodában a 2020-as,
kissé furcsára sikeredett év ta-
pasztalatairól kérdeztük Tuboly
Andrea irodavezetõt. Mint azt ér-
deklõdésünkre elmondta: az elsõ
két hónapban még úgy látszott,
hogy jó évnek néznek elébe.

– Az elõzõ években városunk
turizmusának felfelé ívelõ trendje
volt, Zalaegerszeg vendégforgalmi
adatai 2019-ben is növekedtek, a
Tourinform-iroda látogatottsági
adatai szintén emelkedõ tenden-
ciát mutattak. Ennek folytatását

vártuk az idei évtõl. Szerettük vol-
na a várost tovább népszerûsíteni,
újabb vendégeket megszólítani és
növelni az idelátogatók élményeit.
Kész tervekkel, akciókkal, turiszti-
kai kampányokkal indultunk. Aztán
jött a márciusi pandémia, ami
egyik napról a másikra megváltoz-
tatta a turisztikai ágazat helyzetét
– fogalmazott.

Május közepéig a helyi
Tourinform-iroda is szüneteltette
ügyfélforgalmát, a munkatársak
zárt ajtók mögött készültek az újra-
nyitásra. A járványügyi helyzetbõl
adódóan az emberek számára fel-

értékelõdött az egészség, és sok-
kal fontosabbá vált a biztonság.

– Azt tapasztaltuk, hogy a nem-
zetközi utazások helyett a belföldi
úti célok iránt jelentõsen megnõtt
az érdeklõdés. A népszerû és is-
mert fürdõ- és kirándulóhelyek mel-
lett egyre többen keresték a termé-
szet közelségét, a slow, vagyis las-
sú turizmus lehetõségét és sok
vendég kifejezetten új, kevésbé is-
mert, még nem „túlturistásodott”
helyet látogatott meg. Sokan érkez-
tek Zalaegerszegre kirándulóként a
szomszédos megyékbõl, vagy a
Balaton mellõl, hogy megismerjék

városunkat. Számos vendég az õr-
ségi utazását megszakítva, Göcsej
vidékét is szerette volna jobban fel-
fedezni – válaszolta kérdésünkre
az irodavezetõ.

Hozzátette: az egészségtuda-
tosság abban is megmutatkozott,
hogy többen keresték az aktív ki-
kapcsolódási lehetõségeket. Sok
vendég érdeklõdött például Zala-
egerszeg és környéke által nyújtott

kirándulási, túrázási ajánlatok és
szabadtéri programok iránt. De a
különféle tematikus városi séták is
sokakat vonzottak, hiszen ezek is
a szabadban zajlanak. A belföldi
turizmus növekedése miatt az iro-
da forgalma nem csökkent jelentõ-
sen, inkább egyfajta átrendezõ-
dést tapasztaltak a vendégkör ré-
szérõl. Mivel a fesztiválok, progra-
mok elmaradtak, kevesebb város-
lakó tért be hozzájuk, és jelentõ-
sen csökkent a külföldi megkere-
sések száma is. Mindezt ellensú-
lyozta az országon belül utazók
száma. 

Tuboly Andrea érdekességkép-
pen megemlítette, hogy a senior
korosztály utazási szokásai is vál-
toztak.

– A korábbi években szívesen
keresték fel Zalaegerszeget nyug-
díjas csoportok, akik általában
szervezett buszos kirándulás ke-
retében érkeztek a városba. Ez a
senior korosztály idén kevesebb
aktivitást mutatott, a csoportos ki-
rándulások elmaradtak. A turisták
inkább egyénileg érkeztek. Nõtt a
párban utazó aktív seniorok, illetve
a fõként kisebb gyermekkel, vagy
kamaszokkal pihenõ családok
száma.

Az irodavezetõ elmondta: a fõ-
szezon után az októberi õszi szü-
net hozott még fellendülést az ide-
genforgalomban. Ekkor a nyári

idõszakhoz hasonló trendeket fi-
gyeltek meg. Hogy mi lesz a kö-
vetkezõ hónapokban? A szakem-
ber úgy látja, hogy a veszélyhely-
zet után utazási boom lesz!
Ugyanakkor a turistáknak tovább-
ra is fontos lesz a biztonság és az
egészség, így ezek figyelembevé-
telével ajánlják majd a jövõben a
város és városkörnyék látnivalóit,
programjait.

3Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Nem kértünk minõsítést,

ezért gyapjúfeldolgozó házi iparo-
soknak nevezném magunkat. Elõ-
ször mindent a saját tapasztala-
taim rögös, hosszú útján tanultam
meg, késõbb jónéhány tanfolya-
mon is részt vettem. Fonallá vagy
nemezzé alakítjuk a gyapjút, mely
a saját birkáinktól származik. Kéz-
zel mosom, az általam készített
eszközökkel fésülöm vagy kárto-
lom, magam festem, az ehhez
szükséges növényeket közösen
termesztjük a kertünkben. A lá-
nyok fonják a fonalat. 

– Hogyan kezdõdött?
– A nemezelés régi kedven-

cem. Ez késõbb magával hozta a
gyapjúfeldolgozás tudományát és
az ehhez kapcsolódó famunkákat.
Az egész valójában egy balesettel
kezdõdött, ami miatt itthon kellett
tartózkodnom. Gondoltam, bele-
kezdek valamibe. A gyapjú akkor
éppen nem kellett senkinek. Itt állt
zsákszám. Aztán elkezdtem mosni
kézzel, próbáltam kifésülni, ami
több napos munka. Szerencsével
egy kiló gyapjúból lesz fél kiló fo-
nal, ha kisebb a szerencse, keve-
sebb fonal marad. De nekünk csak
kis tétel kellett, saját használati
tárgyak elkészítéséhez – mondja
Rózsa Péter szeretõ családja kö-
rében. 

– A festés mesterévé hogyan
vált?

– Könyvekbõl tanultam az ala-
pokat. Aztán jött a sok-sok kísérle-
tezgetés. Valójában ez egy végte-
len történet. Minél kevesebb vegyi
anyaggal, minél tartósabb színe-
zés létrehozása, lehetõleg általunk
termesztett vagy gyûjtött növé-

nyek felhasználásával. Ehhez már
kémiai ismeretekre is szert kellett
tenni. Elkezdi az ember, kísérle-
tezget, mindenki azt mondja rá,
nem normális, aztán végül sikerül.
Volt olyan mag, amit a Kertészeti
Egyetemtõl tudtunk csak besze-
rezni. Kaptunk húsz magot, elke-

rítve elültettük, aztán a birka leet-
te. A másik növényt három évig
kellett pátyolgatni, mire lett belõle
valami. Arra is volt példa, hogy a
hegyen termesztett, festéshez
szánt növényeket jóhiszemûen le-
kaszálta a szomszéd. Vagy éppen
ráborították a télitüzelõ-szállít-
mányt. 

– Szóval nem egyszerû. A lá-
nyok hogyan kaptak kedvet?

– Kiskorukban a nemezelést õk
is szerették, de aztán annyira nem
érdeklõdtek a szövés-fonás iránt.
Aztán gondoltam, nehogy az tör-
ténjen velük, mint az én generá-
ciómmal, hogy elveszik a felme-

nõk tudása érdeklõdés hiányában.
Ezért egy kis apai ráhatással oda-
ültettem õket a rokka mellé. A bu-
dapesti mesterségek ünnepét na-
gyon szerették, amikor nézelõdni
mentünk. Motiváló volt a lehetõ-
ség, hogy a zalai szövõ-fonó szak-
kör tagjaiként egy hétig ott lehet-
nek. Aztán õk is megszerették, és
ma már õk is tanítják a kézmûves-
alapokat az ovisoknak – meséli a
középiskolás Veronikáról és Sárá-
ról az apa. 

– Ritka szép látvány ahogy
egymás mellett szorgoskodnak
a lányok a rokkáknál, amit az
apa készített. Az anyuka ho-
gyan kapcsolódik ehhez a kör-
höz?

– Az én nagypapám kosárfonó
volt, tõle láttam, mire képesek az
ügyes kezek. Én szociális terüle-
ten dolgozom és a munkámban jól
tudom használni, hogy elvégez-
tem a népi játszóházvezetõ tanfo-
lyamot. A lányokkal pedig
Gébártra szoktunk járni anya-
gyermek kézmûves szakkörbe,
ahol sokféle technikával megis-
merkedtünk. Nekem leginkább a
csuhé a kedvencem – mondja
Krisztina. 

– Nagyon szépek az Önök ál-
tal készített munkák, alapanya-
gok, olyan békés-meghitté teszi
az egész házat.

– Lehet anélkül élni, hogy ma-
gamnak elkészítsem a finom, me-
leg sapkát, zoknit, a biztonságos
és tartós edényfogót, az ízületeket
is karbantartó takarót, vagy éppen
készítsek vagy megjavítsak egy-
egy rokkát. De minden, amit meg-
tudunk magunk csinálni, függet-
lenséget ad. 

EGY MESÉS CSALÁD
KÉZMÛVESALAPOKAT IS TANÍTANAK

BELFÖLDI ÚTI CÉL ÉS TERMÉSZETKÖZELSÉG
A TURIZMUSBAN FELÉRTÉKELÕDÖTT A BIZTONSÁG
A nyári fõszezonban a belföldi turizmus élénkülése miatt a za-

laegerszegi Tourinform-iroda forgalma nem csökkent, inkább a
vendégkör átrendezõdése volt megfigyelhetõ. A személyes meg-
keresés mellett, illetve helyett nõtt azok száma, akik online vagy
telefonon érdeklõdtek a kirándulási lehetõségek iránt.

Felértékelõdött a természet. (Illusztráció)

– Bánfi Kati –

A szaglás a legfontosabb ér-
zékelési mód, az újszülött ez
alapján ismeri fel az édesanyját.
Az illatok hatása nagyon erõtel-
jes, kellemes érzést válthatnak
ki, vagy kellemetlent csillapíthat-
nak, szép emlékeket idézhetnek
fel egy szempillantás alatt. Meg-
kérdeztük a szakértõt, van-e
szezonalitás, illetve milyen illatot
válasszunk a közeledõ ünnepi al-
kalmakra, és sajnálatos aktuali-
tással fertõtlenítõként.

– Az illóolajokat többféle mó-
don használhatjuk, párologtatás-
ra, bõrre és ahol megengedett,
belsõleg is. Betegségek idején
elsõsorban a levegõt jó fertõtlení-
teni, én ehhez a természetes cit-
romillatot tudom ajánlani. Ezt az
illóolajat kisgyermekek mellett is
lehet alkalmazni. Mi is ezt hasz-
náljuk a lakásban, az autóban, de
akár óvodában, kisebb közös-
ségben is jótékony – mondja
Martincsevicsné Jenei Gizella,
aki évek óta természetes növényi
olajokkal és most már illóolajok-
kal is segíti az egészségvédel-
met. 

– Hogyan gyõzõdjünk meg
az illóolaj tisztaságáról?

– El kell olvasni a gyártó leírá-
sát, az apró betût is, keresni kell
a minõségrõl szóló tanúsítványt.
De ha minden igazolt is, akkor is
lehet egyéni érzékenység, ezért
célszerû bõrpróbát tenni. Például
a talpon. Ezt nyugodtan merem
ajánlani gyerekek esetében is, il-
letve olyan olajoknál, amelyek
fényérzékenységet okoznak.
Tudni kell, hogy bár az orr gyor-
san hozzászokik és nem érzékel-
jük sokáig, a bõrre vitt illóolaj
10–12 órán át velünk marad. De

közvetlen felvitelt kisgyerekek
esetében nem javasolok, inkább
valamilyen természetes növényi
olajhoz keverve (általában 1–5

százalékos arányban), vagy ke-
nõcshöz, krémhez vegyítve. Ha
pihentetõ vagy frissítõ fürdéshez
használjuk, ne közvetlenül a víz-
be cseppentsük, hanem tejszín-
be, illetve sóhoz keverve. 

– Vannak karácsonyi divatil-
latok?

– Mint egész télen, inkább az
édesebb illatok dominálnak. A
mandarin, az édesnarancs, a
vadnarancs, a szegfûszeg, a fa-
héj és a fenyõ. Ha pedig megter-
helõ volt az ünnepi menü, gyo-
morégésre belsõleg citrom- és
borsmentaolaj ajánlott, amit kül-
sõleg nyugtató levendulával lehet
megtámogatni. A legújabb irány-
zat pedig, hogy az illatok terén is
a lelki okokra hassunk, melyek
hosszabb fennállás esetén fizikai
tüneteket okoznak. Így vannak
már olyan illóolaj-keverékek, me-
lyeket kifejezetten egy-egy lelki
probléma oldására ajánlanak.
Például a megbocsátáshoz, moti-

váltsághoz, szenvedélyek vagy
éppen a közöny legyõzéséhez,
elengedéshez, gyászmunkához.
Sokan dolgoznak ezen az új
úton. 

– Jön a szeretet ünnepe, bo-
csássunk meg, ami nem min-
dig könnyû. Milyen olajak tá-
mogathatják ezt?

– A nagy kedvencem a berga-
mott, borókabogyóval és mirhá-
val keverve. 

– A belsõleg használt illó-
olajok hatása milyen?

– Csak azt használjuk belsõ-
leg, amit kifejezetten engedé-
lyeznek. Ezekbõl is csak egy-egy
cseppet, mert nagyon tömények.
Például egy tiszta, jó minõségû
borsmentaolajból egy csepp
olyan hatású, mintha 28 csésze
teát meginnánk. Akinek bármely
egészségügyi problémája van,
mielõtt belsõleg fogyaszt illóola-
jat, kérje ki az orvos, a termé-
szetgyógyászatban jártas orvos/
szakember véleményét. Mert
ezek a szerek nem nassolniva-
lók, tömény anyagok, melyeket a
növények saját immunrendsze-
rük védelmében regeneráló vagy
reprodukáló hatással hoztak lét-
re. De élvezeti szerként is lehet
fogyasztani, én például a napot
vadnarancsos kávéval indítom –
teszi hozzá Gizella. – Az illóola-
jak természetes védettséget kí-
nálnak a testi-lelki kihívásokhoz.
Stimulálnak vagy éppen nyugtat-
nak, frissítik, fertõtlenítik a leve-
gõt, regenerálnak kívül-belül,
esetleg táplálékkiegészítõül szol-
gálnak. Harmonizálnak, jó közér-
zetet biztosítanak. Az illatok élet-
gazdagító hatását mostanában
többen is saját bõrükön érzékel-
hették, ha esetleg szaglásvesz-
téssel járó betegségük volt. Az
agy szinte várja a megszokott il-
latokat, ennek hiánya csalódás-
sal jár. És mivel szupergyorsan a
véráramba kerülnek ezek az
anyagok, a szintetikusak is, ezért
jó meggondolni, hogy milyen mi-
nõségû illatanyagokkal vesszük
körül magunkat.

KARÁCSONYHOZ AZ ÉDESEBB ILLATOK VALÓK
TERMÉSZETES VÉDETTSÉG A TESTI-LELKI KIHÍVÁSOKHOZ

Ha ki szeretnénk kapcsolni a hétköznapokból, ellazulni és fel-
dobódni, elég lehet egy szippantás is. 22 másodpercen belül már
az agyba jut az anyag, 2 perc múlva pedig már kimutatható a vér-
bõl is. Ha a kellemes érzést egészségmegõrzõ módon és legáli-
san kívánjuk elérni, akkor illóolajról beszélünk, méghozzá száz
százalékig természetesrõl. Nézzük meg, mit ajánl a szakember té-
li estékre. 

Martincsevicsné Jenei Gizella



4 Kitekintõ
A Zala Megyei Közgyûlés

október elsejével nevezte ki
Varga Miklóst a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány (ZMVA) helyettes
ügyvezetõjének. A
vállalatirányításban jártas
szakembert elöljáróban
bemutatkozásra kértük, majd
az alapítvány mûködtetésével
kapcsolatos elképzeléseirõl,
terveirõl kérdeztük.

– liv –

– Az elmúlt húsz évben dol-
goztam a multiszektorban pénz-
ügyi, gazdasági, kontrolling terü-
leteken, foglalkoztam sportfinan-
szírozással, pályázatok összeállí-
tásával, menedzselésével és el-
számolásával, gazdasági tanács-
adással. A ZMVA helyettes ügy-
vezetõjeként hasonló feladatok
várnak rám, melyek ellátásában
vállalatvezetõként szerzett ta-
pasztalataimra is támaszkodni tu-
dok. Örömömre szolgál, hogy fel-
kértek erre a pozícióra, amelynek
a legjobb tudásom szerint kívá-
nok megfelelni. Korábban az ala-
pítvány munkájába nem láttam
bele, de mint zalai ember, az
elektronikus és az írott sajtóból
folyamatosan értesültem a szer-
vezet tevékenységérõl, projektjei-
rõl. Most belülrõl ismerhetem
meg az alapítvány munkáját, a
gazdasági szereplõkkel kialakított
kapcsolatrendszerét, ami mentén
több szolgáltatást kínál.  

– Melyek ezek?
– Alapítványunk különbözõ

méretû vállalkozások részére
nyújt gazdasági jellegû szolgálta-
tásokat a megyében. A mikro-
hitelezéssel az egyéni vállalkozá-
sokat, kisebb cégeket segítjük.
Saját és az Országos Mikrohitel
Alapból tudunk 10 millió forint
összegig hitelt nyújtani mikro-
vállalkozások részére. A vállalko-
zások nagyobb hitel igényeit Szé-

chenyi-kártya keretében tudjuk ki-
szolgálni. A kedvezményes felté-
telrendszerû, kiemelt állami ka-
mat-, kezességidíj- és költségtá-
mogatásban részesített hiteleket
a zalaegerszegi és nagykanizsai
irodában is igényelhetik ügyfe-
leink.

Az alapítvány tagja az
Enterprise Europe Network-nak,
az Európai Unió vállalkozásfej-
lesztési hálózatának, amelyen
keresztül az exportpiacokra tö-
rekvõ, illetve a már exportáló kis-,
közép- és nagyvállalkozásoknak
biztosít üzlet- és partnerkeresõ
szolgáltatást. Ez fordítva is igaz,
amikor külföldi cég keres üzleti
partnert Magyarországon. 

Alapítványunk részt vesz a
népszerû vállalkozóvá válást se-
gítõ programban, ahol vissza
nem térítendõ támogatásban ré-
szesülhetnek a potenciális vállal-
kozók.

– Befejezéséhez közeledik a
foglalkoztatási paktum is.

– A Zala Megyei Vállalkozás-
fejlesztési Alapítvány konzorciu-
mi tagként vesz részt a 2021-ben
záruló ötéves projektben, amely
három szálon futott. Része volt a
vállalkozóvá válás segítése, a fel-
nõttoktatásban való részvétel biz-
tosítása, illetve a munkaadóknak
nyújtott bérköltség-támogatás. Az
alapítvány négy megyei irodájá-
ban segítettük a cégek és a mun-
kavállalók közti kapcsolatfelvé-
telt.

– Idén az alapítvány mûkö-
dését is meghatározta a jár-
vány. Belecsöppenve a munká-

ba, ennek tükrében is, hogyan
látja az évet?

– Valóban nem régóta vagyok
itt, ezért eltekintenék a tényszerû
évértékeléstõl. Azt viszont el-
mondhatom, hogy azok a célok,
amiket az alapítvány kitûzött ma-
gának stratégiai, operatív és
pénzügyi tervszinten, túlnyomó-
részt megvalósultak. A koronaví-
rus-járvány miatt nem pont úgy,
mint azt az év elején eltervezték.
Elmaradtak, eltolódtak a szemé-
lyes megbeszélések, a rendezvé-
nyek, a konferenciák. Másrészrõl
online-térben zajlottak, ami jelen
pillanatban nem tûnhet teljesen
komfortosnak, de hosszú távra
tekintve részben járható út. 

– Mik az elképzelései a jövõ-
re nézve?

– Egy olyan évet hagyunk ma-
gunk után, amellyel kifut egy
uniós ciklus, jövõre pedig kezdõ-

dik egy új uniós programozási
idõszak. A saját házunk táján va-
ló felkészülést éppen ezért tartom
fontosnak. Tisztában kell lennünk
azzal ugyanis, hogy gazdasági
élet szereplõinek milyen jellegû
szolgáltatásokra lesz szükségük,
mely pályázati irányvonalakba tu-
dunk majd bekapcsolódni, és eh-
hez milyen feltételeknek kell
megfelelnünk. Továbbá olyan
kapcsolatrendszer birtokában kell
lennünk, hogy amennyiben pályá-
zunk, mely cégek, intézmények,
szakértõk vonhatók be. Elsõdle-
gesnek tartom azt, hogy az ala-
pítvány továbbra is betöltse az
alapító, a Zala Megyei Önkor-
mányzat által meghatározott sze-
repét a mikro-, a kis- és középvál-
lalkozások fejlesztésében. Fon-
tosnak tartom, hogy mérettõl füg-
gõen tudjunk számukra a pályá-
zatok terén is tanácsot nyújtani a
standard szolgáltatások mellett,
mint a mikrohitelezés, a Széche-
nyi-kártya ügyintézés és a kül-
piacra segítés. Az alapítvány, bár
nonprofit szervezet, stabilitását,
illetve fejlõdését hosszú távon a
gazdasági alapokra helyezett mû-
ködés teremtheti meg. Ehhez az
innováció is elengedhetetlen. A
gazdaság és a piac változó kihí-
vásaihoz nekünk is igazodnunk
kell. Ehhez saját infrastruktúrán-
kat is fejleszteni kívánjuk, többek
között az informatikai hálózatot,
hogy még inkább megfeleljünk a
mai kor digitális követelményei-
nek – hangsúlyozta végül Varga
Miklós, a ZMVA helyettes ügyve-
zetõje.

MEGFELELNI A GAZDASÁG, A PIAC IGÉNYEINEK
VARGA MIKLÓSSAL, A ZMVA ÚJ VEZETÕJÉVEL BESZÉLGETTÜNK

Varga Miklós

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, a Modern Városok Prog-
ram városrehabilitációra irányuló
eleme számos beruházást tartal-
maz, melybõl már megvalósult a
plébánia, a botfai Erdõdy–Hüvös
kastély, a kvártélyház és a levéltár
felújítása. Jelenleg a Mária Mag-
dolna-plébániatemplom, a Göcseji
Múzeum felújítása valamint a
Mindszenty József Múzeum és Za-
rándokközpont (Mindszentyneum)
építése zajlik. A Göcsej úti temetõ
ravatalozójának átépítése is meg-
kezdõdött, a folytatásban pedig a
volt tiszti klub, a mérlegház és a
volt Kiszöv-székház rekonstrukció-
jára kerül sor. A városrehabilitáció
részeként 97 férõhelyes személy-
gépkocsi-parkolót építenek a ZTE
Aréna nyugati oldala mellett, míg
déli oldalán 3 férõhelyes autóbusz-
parkolót létesítenek. A polgármes-
ter hozzátette, a 240 millió forintos
beruházásnak köszönhetõen a vá-
ros egyik nagyon forgalmas pont-
ján válik könnyebbé a parkolás az
itt élõk, a környéken dolgozók, a
focimeccsekre és a piacra érkezõk
számára. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos arról be-
szélt, hogy a város ezen része
nemcsak a helyi illetve az átmenõ
forgalom miatt terhelt, sokan ér-
keznek vidékrõl, más megyékbõl
is a ZTE-meccsekre. A már épülõ
parkoló sokat enyhít majd a parko-

lási gondokon. Mint mondta, Zala-
egerszegen, de az ország többi
városában is, éves szinten mini-
mum 5 százalékkal növekszik az
autók száma. A megyeszékhelyen
is vannak még fehér foltok. Azon

dolgoznak, hogyan tudják bõvíteni
a meglévõ parkolóhelyek számát
az érintett városrészekben.

Dr. Sifter Rózsa kormánymeg-
bízott a Zala Megyei Kormányhi-
vatal szerepét emelte ki a Modern
Városok Program végrehajtásá-
ban. Mint mondta, nemcsak nyo-

mon követik, de folyamatos adat-
szolgáltatást nyújtanak a beruhá-
zások állapotáról, elõrehaladásá-
ról a kormánynak, és nem utolsó-
sorban intézik a hivatalos eljáráso-
kat, az engedélyezési ügyeket,
melyek feltételei egy-egy fejlesz-
tés megvalósításának.

Böjte Sándor Zsolt, a városrész
önkormányzati képviselõje KSH-
adatokat osztott meg, mely szerint
országosan átlag 370 személy-
autó jut ezer lakosra. A megyei jo-

gú városok között Zalaegerszeg a
negyedik helyen áll a 416 autóval,
alig lemaradva az elsõ helyen álló
420-tól. Mint mondta, a vidékrõl ér-
kezõkkel együtt napi százezer fõ is
megfordul itt. Nagyon nehéz par-
kolóhelyet találni, az új parkoló
ezen fog segíteni.

PARKOLÓT ÉPÍTENEK A STADIONNÁL
A VÁROSRÉSZ PARKOLÁSI GONDJAIT HIVATOTT ENYHÍTENI
A Modern Városok Program keretében egy újabb beruházás

vette kezdetét. A ZTE Aréna nyugati oldala melletti területen 97
parkolóhelyet létesítenek személygépkocsik és hármat autóbu-
szok számára, megkönnyítve az itt élõk, valamint a focimecs-
csekre, a piacra érkezõk parkolását. A földmunkáknál tartó fej-
lesztést sajtótájékoztató keretében mutatták be.

A részleteket ismertetõ sajtótá-
jékoztatón részt vett Balaicz Zol-
tán polgármester, Vigh László or-
szággyûlési képviselõ, Bali Zoltán
alpolgármester és Bognár Ákos, a
térség önkormányzati képviselõje.

A felújítás során az új épületre
kerül Németh János Kossuth-díjas
keramikusmûvész által tervezett
nagyméretû dombormû. Az átépí-
tés alatt a fõbejárathoz közeli ide-

iglenes ravatalozó szolgálja a te-
metéseket és kegyeleti szertartá-
sokat. A város temetõiben évente
mintegy 600 búcsúztatás zajlik,
ebbõl a Göcseji útiban közel 300
temetést bonyolítanak le. Ehhez
ad majd méltó környezetet az új
ravatalozó, ami mellett az azt kö-
rülvevõ térburkolat, az oda vezetõ
út és a fõbejáratnál lévõ virágárus-
pavilon is megújul.

ÚJ RAVATALOZÓ ÉPÜL
A RÉGIT MÁR ELBONTOTTÁK

Az idei évben százéves, és nyolcezer sírhelyet tartalmazó Gö-
cseji úti temetõben állami támogatással, a Modern Városok Prog-
ram keretében elkezdõdött 311 millió forintos ráfordítással az új
ravatalozó építése és környezetének rendbetétele.

A ZALAEGERSZEGI SZÍV-  ÉS ÉRBETEG Egyesület
a pandémia miatt törölni kényszerült a  korábbi években

megszokott  rendezvényeit, mint a havi rendszerességgel
megtartott elõadások, KARÁCSONYI ÜNNEP. 

Reméljük, hogy a 2021-es évben már távolságtartás  nélkül ta-
lálkozhatunk, a fenti rendezvények ismét színesítik hétköznapjain-
kat!

Minden kedves  tagtársunknak, barátunknak  örömteli, békés,
áldott, meghitt  karácsonyi ünnepet és sikeres,  egészségben bõ-
velkedõ  új  évet kívánunk!

A 2021. évi viszontlátásra! 

– liv –

– Úgy vélem, Dobronhegyet a
zalaegerszegiek többsége a
Kandikóról ismeri, ami 304 méte-
res tengerszint feletti magasságá-
val Göcsej legmagasabb, illetve a
megye második legmagasabb
pontja. Ettõl függetlenül érdemes
a település nem fõútvonalbeli
szakaszát is bejárni. A Magyar fa-
lu programból teljes hosszban fel-
újították a fõutat, ami sajnos ma-
gával hozta a gyorshajtást. Ezért
kérném, tartsák be a megenge-
dett sebességhatárokat, nehogy
drága legyen a kirándulás, mert a
rendõrség gyakran mér. Az aktív
szabadidõ-eltöltést választók ér-
kezhetnek autóval is, de inkább
gyalogosan, vagy biciklivel baran-
golják be a mellékutakat. A Kisfa-
ludy utcában megtekinthetik ha-
ranglábunkat, az utca végén,
felérve a dombra, rácsodálkoz-
hatnak a Szent Ilona-kápolnára, a
jármûipari tesztpálya Z betût for-
máló fogadóépületére, amit Ko-

vács Attila helyi lakos tervezett.
Az utca folytatásában õsszel ki-
vágták a zártkerti erdõt. Számom-
ra is meglepõ volt a Kandikóhoz
vezetõ táj tagoltsága, ahogy év-
ezredekkel ezelõtt kialakultak a
jellegzetes domborzati viszonyok. 

Érdemes egy kört tenni a falu-
ban, melynek fekvése északi
irányban nyitott U betût formál. A
Kandikótól jobbra a Perjászló-
hegyre érkezhetünk. A látvány pá-
ratlan. Tiszta idõben nemcsak az
andráshidai városrészt, és keletre
a csácsi dombokat látni, a Bakony
szélén álló Somló hegy, sõt nyu-
gati irányban az Alpok csúcsai is
jól kivehetõek. Az U betû másik
szárán a Balázsfai-hegyre jutha-
tunk. Két kilométeres aszfaltozott
útszakasza kiválóan alkalmas sé-
tára, futásra. Innét is szép látványt
nyújt az erdõkkel borított Göcseji
dombvidék, amelybõl kiemelkedik
az egerszegi tv-torony, illetve
Babosdöbréte is látszik.  

A Göcseji dombérozó, a táj-
egység falvainak programsoroza-
ta, idén a járványhelyzet miatt
csak egy napra szorítkozott. A he-
lyi rendezvénynek az újranyitott
Kandikó vendégház adott helyt,
ami most ismét zárva tart. A jár-
vány miatt a szabadtéri progra-
mok felértékelõdtek, ezért is lehet
Dobronhegy a túrázók, kirándulók
kedvelt helye. A Balásfai-hegyen
található az önkormányzat pincé-
je, ahol a Leader-program segít-
ségével a régi kézmûves mester-
ségek eszközeit bemutató kiállító-
teret hoznák létre. Dimbes-dom-
bos községünkben a faluházzal
majdnem szemben van egy telje-
sen sík terület, ahol szabadtéri kö-
zösségi parkot képzelünk el sport-
pályával, játszótérrel. Ebben a
Magyar falu programra támasz-
kodnák. A tervezett fejlesztéssel
egy szép településközpontot is
nyerhetünk – mondta végül Bara-
bás Erzsébet polgármester.

Dobronhegy magasabb
pontjairól – ami nem feltétlen a
Kandikó – nemcsak
Zalaegerszeget, a környezõ
településeket, de még a Somló
hegyet és az Alpokat is lehet
látni tiszta idõben. A göcseji
tájegység egyik legszebb
települése valóban megér egy
kirándulást. A
megyeszékhelytõl alig tíz
kilométerre fekvõ falucskát
Barabás Erzsébet
polgármester ajánlotta az
érdeklõdõk figyelemébe.

FEDEZZE FEL DOBRONHEGYET!
SOMLÓTÓL AZ ALPOKIG PÁRATLAN LÁTVÁNYBAN LEHET RÉSZE

Az ideiglenes ravatalozó.



– pánczélPetra –

A politika- és társadalomtörténe-
tet makro- és mikroszinten egy-
aránt vizsgáló dolgozat többek kö-
zött a földkérdést, a pártok és testü-
letek megalakulását, az 1945-ös,
majd 1947-es választások elõzmé-
nyeit és következményeit, a pártál-
lami struktúra megyei és városi
szervezeteinek kiépülését tárgyalja
az egyes fejezetekben. A párteliten
túl, a hétköznapi „szürke kisember”,
sõt a zalaegerszegi Pontház anató-
miája, vagyis elsõ lakói is megje-
lennek a narratív elbeszélésben.
Hiszen, mint azt a szerzõ a beveze-
tõjében is jelzi, ez a mûfaj áll hozzá
a legközelebb. Az értekezés hama-
rosan könyv formájában is napvilá-
got lát.

Káli Csabával az 1945 utáni kor-
szak Zala megyei kutatásainak
kezdeteirõl, illetve a történettudo-
mány szubjektivitásáról és poszt-
modern szemléletérõl beszélget-
tünk. Elöljáróban megtudtuk: a 20.
századi történelem már gyerekko-
rában is érdekelte. A gimnázium
után történelem–földrajz szakon
folytatta tanulmányait a Debreceni
Egyetemen, (itt végezte el a dokto-
ri képzést is). A Zala Megyei Levél-
tárhoz 1993 augusztusában került:
a felhívást, hogy az intézmény tu-
dományos munkatársat keres a 20.
századi iratanyagok feldolgozásá-
ra, a bölcsészkar dékáni hivatala

elõtti hirdetõfalon látta meg. Úgy
gondolta, hazajön…

– Huszonhét évnyi kutatómun-
ka rejlik a doktori értekezésben. A
kilencvenes évek elején – néhány
évvel a rendszerváltás után – ho-
gyan indult meg a 2. világháború
utáni korszak vizsgálata?

– Érdekes erre visszagondolni,
hiszen a levéltár fiatal munkatársa-
ként szinte egybõl ezt kaptam fel-
adatul. Molnár András – aki ekkor
még igazgatóhelyettesként tevé-
kenykedett – jelezte, hogy 1945 kö-
zelgõ ötvenedik évfordulójára egy
dokumentumkötetet szeretnének
összeállítani. Ez a munka indította
el, hogy behatóbban foglalkozzam
az érintett korszakkal. A kilencve-
nes évek elején elsõsorban levéltá-
ri forrásokra támaszkodhattunk, hi-
szen a használható szakirodalom
még elég kevés volt akkoriban. A
cél tulajdonképpen az volt, hogy új-
raírjuk a magyar történelem kor-
szakra vonatkozó Zala megyei sza-
kaszát. Ez többé-kevésbé sikerült
is: 1995-ben megjelent a „Doku-
mentumok Zala megye történeté-
bõl 1944–1947” címû kötet. Olyan
dolgok láttak ebben napvilágot,
amik korábban tabunak számítot-
tak: például a Vörös Hadsereg atro-
citásai. A következõ években, évti-
zedekben egyre bõvült a fellelhetõ
források és a szakirodalmak szá-
ma, így volt lehetõségem helytörté-
neti, településtörténeti, politikai és

társadalomtörténeti oldalról is kör-
bejárni az 1945–1956 közötti idõ-
szakot. Így jutottam el addig, hogy
a sokévnyi kutatómunkából doktori
értekezés szülessen.

– A disszertáció egyfajta
posztmodern szemléletet képvi-
sel. Mûvészetek terén, vagy az
építészetben gyakran találkozunk
ezzel a fogalommal, a történettu-
domány esetében ritkábban.

– Nehéz is behatárolni, mert kü-
lönbözõ kontextusokban mást és
mást jelent. A posztmodern nyilván
egy válasz a modernre. Utóbbi
szemlélet a 19. század második fe-
lében alakult ki, amikor létrejött a
történelem, mint tudomány, és ki-
alakultak annak intézményes kere-
tei. Ekkor az volt az álláspont, hogy
a múlt a történeti forrásokból – ha
némi kritikával is – megismerhetõ.
Az 1970-es években megjelenõ
posztmodern ezt meghaladva azt
állította, hogy a történettudomány
sok esetben szubjektív, hiszen a
múltat nem tudjuk elbeszélni a ma-
ga objektivitásában. A történész
nem tud kilépni a saját korából, ab-
ból a nyelvi közegbõl, fogalomrend-
szerbõl, amiben él. A nyelv állan-
dóan változik, így a történészi
konstrukció is. Ugyanabból a for-
rásból más-más értelmezések szü-
lethetnek.

– A közvélemény ugyanakkor
sokszor egyféle igazságot, vagy
konklúziót szeretne látni egy-egy
kérdés kapcsán. Különösen igaz
ez a közelmúlt eseményeire.

– Valóban vannak ilyen igények,
mint ahogy vannak olyan történelmi
tények is, amik soha nem változ-
nak. De ki kell ábrándítanom min-
denkit: instant igazságok nincse-

nek! A dolgok és a szemléletek vál-
toznak. Új források kerülnek elõ,
korábbi nézetrendszerek elavul-
nak, és ahogy már mondtam, a
nyelv maga is állandó változásban
van. A történészeknek az is a fel-
adata, hogy mindig újraírják a törté-
nelmet úgy, hogy az érthetõ legyen
az aktuálisan élõ generációk szá-
mára. A látásmódunk ettõl még el-
térõ lehet – hiszen ugyanabból a
forrásból más-más szöveget alkot-
nak a történészek – a lényeg az,
hogy hitelesen alá tudjuk támaszta-
ni, amit mondunk. A 20. század
persze nehéz olyan szempontból,
hogy politikai töltete is van/vagy le-
het egy-egy értekezésnek.

– Meg lehet úszni, hogy egyik
vagy másik oldal beskatulyázza
az embert?

– Logikusan meg kell indokolni
mindent, és az érvelést alátámasz-
tani a rendelkezésre álló források
tükrében! Aki hasból mond dolgo-
kat mindenféle hivatkozás nélkül,
az komolytalan.

– A disszertáció narratív meg-
közelítésben, az iróniát sem nél-
külözve íródott. Sokféle szereplõ
és sokféle történet megelevene-
dik. Megjelenik a „mikrovilág”,
vagyis a zalai kisember esendõ-
sége, a helyi pártelit egyes tag-
jainak botrányai, makroszinten
pedig a kiépülõ kommunista
rendszernek a groteszksége.
Sõt, a szerzõ kételyei is beleíród-
tak a szövegbe. Tudományos,
ám nem érzelemmentes munká-
ról van szó. Mennyiben számít ez
formabontónak a doktori érteke-
zések között?

– Tényleg a narratív elbeszélést
kedvelem leginkább, úgy gondo-

lom, hogy a nagyközönség felé is
nyitni kell. Volt tehát egyfajta tuda-
tosság abban, hogy ne csak egy
szûk szakmai körnek, vagy a bírá-
lóbizottságnak szóljon a dolgozat.
Ettõl persze az értekezés eleget
tesz a formai követelményeknek,
szabályoknak. Ugyanakkor a tudo-
mányos kutatás és annak megjele-
nítése nagy szabadsággal bír. De
az állításokat – ahogy arról már volt
szó – meg kell védeni. Ami az ér-
zelmi-emberi oldalt illeti: ennyi for-
rásanyag áttekintése és ilyen hosz-
szú kutatómunka után óhatatlanul
bekövetkezik, hogy az embert is
meglássuk. A nómenklatúra „ke-
mény arcéleit” éppúgy, mint azt a
szürke kisembert, akit sokáig törté-
nelem nélkülinek gondoltak. Persze
az érzelmek nem uralkodhatnak el
rajtunk, meg kell tartani a kellõ tá-
volságot. De ma már egyértelmû,
hogy nemcsak az elit, hanem a tár-
sadalom minden tagja a történelem
szereplõje és alakítója; akár egyé-
nenként, akár tömegben. A 20. szá-
zad pedig pont az az idõszak, ami-
kor a globális történelem mindenki-
nek adott történetet.

– A 20. századot ráadásul
nemcsak a különféle iratanyagok
révén lehet vizsgálni, hiszen fil-
mek, filmhíradók is voltak már a
vizsgált idõszakban, Zalára vo-
natkozóan is. 

– Igen, ez a század elõnye, de
ugyanakkor a hátránya is. Renge-
teg típusú forrásanyag áll rendelke-
zésre, és már sok digitalizált anyag
is van, ami elérhetõ az interneten.
Kénytelen voltam sûríteni, és olykor
kihagyni dolgokat. Ugyanakkor hi-
vatkozhattam korabeli propaganda-
filmekre, filmhíradókra. Például a
MAORT-per, vagy az 1945-ös vá-
lasztások, és Rákosi Mátyás zala-
egerszegi látogatása kapcsán.
Utóbbit azért is érdekes volt látni,
mert minden bizonnyal ott vannak
azok az orosz tisztek (városi és me-
gyei parancsnokok) a dísztribünön,
akiket névrõl ugyan ismerünk, de
arcról még nem sikerült beazonosí-
tani õket.

– Akkor még lehet tovább ku-
tatni a témát…

– Szinte vég nélkül! Mindig ke-
rülhet elõ valami új dokumentum.
Az egyházi levéltárak korszakra vo-
natkozó forrásai például egyelõre
nem kerültek a látóterembe, pedig
sok szempontból pontosíthatnák az
egyes epizódokat. De akár a sze-
replõk életútjára vonatkozó adatok
is bõvülhetnek, árnyalva az addigi
képet. Szóval a történész soha
nem mondhatja azt, hogy valami
teljesen le van zárva. A történetnek
és a történelemnek – Fukuyama ál-
lítása ellenére – azt gondolom,
hogy sosem lehet vége.
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– pet –

A februári projektnyitó óta ösz-
szesen 33 millió forintot fordítottak
a zsinagóga belsõ megújítására –
fogalmazott Balaicz Zoltán polgár-
mester. Felszedték az elavult par-
kettát, melynek helyére modern

padlóburkolat került, új fénytechni-
kát kapott az intézmény, ezenkívül
megszépült az öltözõ és a vizes-
blokk is. Sor került továbbá festési
munkálatokra, valamint részleges
akadálymentesítésre. Egy nagy
feladat van még hátra, mégpedig a
fûtésrekonstrukció. Ez a követke-
zõ idõszak tervei között szerepel.

Örömteli, hogy további 27 millió
forintból egy új versenyzongorával
gazdagodott a hangversenyterem.
Az adományozóknak ezúton is kö-
szönik a támogatást. A polgármes-
ter szerint Zalaegerszeg egyik leg-

fontosabb kulturális találkozóhelye
a Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem. Reméli, hogy a jár-
vány belátható idõn belül lecseng,
és ismét színvonalas programok-
nak adhat otthont a ház.

Ezt erõsítette meg Vigh László
országgyûlési képviselõ is. Ki-

emelte: a városnak kevés impo-
záns, mûemléki épülete van. Az
egykori zsinagóga viszont meg-
maradt az utókornak. Feladatunk,
hogy ezt az értéket megõrizzük.
Úgy látja, hogy a jövõ év közepé-
tõl visszatérhet az élet egy normá-
lisabb kerékvágásba. Annál is in-
kább, mert addig rendelkezésünk-
re állnak majd a vírusellenes oltó-
anyagok, amik segíteni tudnak a
járvány megfékezésében.

Flaisz Gergõ, a Keresztury
VMK igazgatója megköszönte,
hogy megvalósulhatott a mostani

fejlesztés. Mint fogalmazott: a
hangversenyterem valóban a vá-
ros legexkluzívabb kulturális tere.
Fájó, hogy a felújítás eredményét
egyelõre nem tudják megmutatni a
közönségnek, de bíznak benne,
hogy néhány hónap múlva jobbra
fordul a helyzet. Addig is arra buz-
dít mindenkit, hogy figyeljék az in-
tézményeik online csatornáit, kö-
zösségi oldalait, hiszen sok infor-
mációval és érdekességgel ké-
szülnek.

A választókörzet önkormányza-
ti képviselõje, dr. Káldi Dávid el-
mondta: a járvány a negatív
egészségügyi és gazdasági hatá-
sokon túl a legnagyobb károkozást
az emberi, közösségi kapcsolatok
terén okozta. A kultúra lehet az az
eszköz, ami segít mindezt vissza-
építeni. Hiszen a kultúra nemcsak
gyarapít és felemel mindannyiun-
kat, hanem egy összekötõ kapocs-
ként is mûködik az emberek kö-
zött.

Bali Zoltán alpolgármester, pro-
jektfelelõs hozzátette: a város ter-
vei között szerepel, hogy a zsina-
góga elõtti teret, sõt az egész Ady
utcát megújítsák. Az Iskola köztõl
kezdve egészen az uszodáig.
Közmû- és burkolatrekonstrukció,
valamint világításkorszerûsítés is
szerepel a következõ idõszak cél-
jai között. 2021 elején írják ki a
közbeszerzést az érintett szakasz
felújítására. A rekonstrukció a Ko-
vács Károly Városépítõ Program
részeként várhatóan 2022-re ké-
szülhet el.

A sajtótájékoztatón elhangzott:
a hangversenyteremben zajlik az
orgona tisztítása és hangolása is.
A saját súlyuk alatt megrogyott
homlokzati sípok javítása folya-
matban van.

MEGSZÉPÜLTEK A BELSÕ TEREK
PROJEKTZÁRÁS A HANGVERSENYTEREMBEN

Befejezõdött a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem, vagyis az
egykori zsinagóga belsõ tereinek felújítása. A beruházás a TOP-
program egyik részelemeként valósulhatott meg. A projektzáró
sajtótájékoztatón a rekonstrukció részleteirõl és a következõ idõ-
szak terveirõl is beszámoltak.

NINCSENEK INSTANT TÖRTÉNELMI IGAZSÁGOK
ZALA MEGYE SZOVJETIZÁLÁSA 27 ÉVNYI KUTATÓMUNKA TÜKRÉBEN

A közelmúltban védte meg doktori értekezését Káli Csaba tör-
ténész, az MNL Zala Megyei Levéltárának igazgatóhelyettese. A
„Zala megye szovjetizálása 1945 és 1950 között” címû disszertá-
ció mintegy ötszáz oldalon keresztül elemzi a megye 2. világhá-
ború utáni történéseit; a szovjet csapatok bevonulásától kezdve
egészen a tanácsrendszer kiépítéséig.

Káli Csaba

– pet –

A jeles év idei utolsó (sorrend-
ben a hatodik) lapszámát zárt kör-
ben, online közvetítéssel mutatták
be. Virtuálisan került át-
adásra a születésnap alkal-
mából alapított Pannon Tü-
kör-díj is, mellyel három
szerzõt (egy lírikust, egy kri-
tikust és egy prózaírót) ju-
talmaztak.

Az ünnepi lapszámbe-
mutatón dr. Gyimesi Endre,
a Pannon Írók Társaságá-
nak elnöke felidézte az el-
múlt 25 évet és a folyóirat
megalakulásának körülmé-
nyeit. Beszédében kitért a
régi Zala vármegye jeles
szerzõire és újságjaira is.
Jelezve, korábban is voltak
itt társadalmi, politikai és
irodalmi témájú lapok. A
Pannon Tükörrel kapcsolat-
ban elmondta: bár a lap
1995-ben jött létre, az elõz-
mények a nyolcvanas éve-
kig nyúlnak vissza. A József
Attila Városi Könyvtárban
ugyanis 1982-ben jött létre a Zala-
egerszegi Írókör, ami évente jelen-
tetett meg különféle kiadványokat.
Ebbõl nõtte ki magát a kilencvenes
években a Pannon Írók Társasága
és maga a folyóirat. Az 1995-ös
alapítók között ott találjuk Pék
Pált, Lackner Lászlót és Péntek
Imrét. Utóbbi hosszú ideig a lap fõ-
szerkesztõje is volt. 2017-tõl pedig
Bubits Tünde jegyzi a folyóiratot,
mint fõszerkesztõ.

A periodika azóta is ugyanazt a
szellemiséget képviseli: teret ad
az irodalommal, képzõmûvészet-
tel és társmûvészetekkel foglalko-
zó szerzõknek, bemutatja a törté-

neti Pannónia örökségét, vélemé-
nyeket ütköztet társadalomtudo-
mányi kérdésekben, továbbá tör-
téneti, helytörténeti tanulmányo-
kat, kritikákat is közzé tesz. Figyel
a határon túli – fõleg a muravidéki
– magyar irodalomra és képzõmû-
vészetre.

Elhangzott: az újságot már az
egész ország területén terjesztik,
de az online változat is népszerû.
Utóbbi folyamatosan megjelenési

lehetõséget biztosít a frissen belé-
põ szerzõknek.

A Pannon Tükör hatodik, idei
utolsó lapszámát Bubits Tünde is-
mertette. Mint fogalmazott: a szüle-
tésnap alkalmából a borítóra az el-
múlt huszonöt év borítóinak kicsi-
nyített változata került. A koncepció
része volt az is, hogy minél több
olyan szerzõ írjon a mostani szám-
ba, aki a huszonöt évvel ezelõtti

próbaszámba is publikált.
Többek között Nászta Kata-
lin, Lackner László és Vörös
István is jelentkezik egy-egy
írással. Persze nemcsak a
múlttal, hanem a jövõvel,
vagyis a fiatal szerzõkkel is
foglalkoznak. Csakúgy, mint
a legaktuálisabb kulturális
jelenségekkel, vagy könyv-
kritikákkal. Az ünnepi szám
Zalaegerszegre is koncent-
rál: a „Zalaegerszegi sorok”
rovatban tíz helyi szerzõ írá-
sa szerepel.

Az évforduló adta az apro-
póját a Pannon Tükör-díj
megalapításának is. A szer-
kesztõség döntése alapján
ezentúl minden évben egy
költõ, egy kritikus és egy pró-
zaíró részesül elismerésben.
Az elsõ díjazottak Móré Tün-
de irodalomtörténész, kriti-
kus, Szálinger Balázs költõ,

író, drámaíró és Szekrényes Miklós
író lettek. Mind a hárman többször
publikáltak már a lapban. Sõt, Móré
Tünde a kritika rovat vezetõje is
egyúttal. A díjazottak Németh János
keramikusmûvész e célra alkotott
plakettjét kapták elismerésül, de
pénzjutalom is jár a kitüntetettek-
nek.

A díjazottakkal Nagygéci Ko-
vács József fõszerkesztõ-helyettes
beszélgetett az online térben.

PANNON TÜKÖR-DÍJ ÉS ÜNNEPI LAPSZÁM
HUSZONÖT ÉVES LETT A KULTURÁLIS FOLYÓIRAT

Egy kulturális folyóirat életében hosszú idõnek számít huszon-
öt esztendõ, így a Pannon Tükör, valamint az azt kiadó Pannon
Írók Társasága joggal készült már év elejétõl a 2020-as ünnepi
eseményekre. A nagyszabású „záróbulit” decemberre tervezték,
ám a járvány átírta a forgatókönyvet.
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A 3B Hungária Kft. anyag-
mozgató és szállítórendszereit
idén is világszerte exportálta,
Ecuadoron át a Moszkvától két-
ezer kilométerre található acél-
mûig. A termékfejlesztésben és
innovációban jártas zalaeger-
szegi cég idén is teljesítette
üzleti terveit, ami nem volt egy-
szerû a koronavírus-járvány
miatt.

– A. L. –

– Ha felszínesen nézzük,
mondhatnánk nem, de ha a dolgok
mögé tekintünk, cégünket is komo-
lyan érintette a járvány. A korábbi
évekhez képest ugyanis idén sok-
kal többet kellett dolgoznunk azért,
hogy eredményeinket elérjük – ve-

zette fel a beszélgetést Nagy Zol-
tán, a 3B Hungária Kft. ügyvezetõ
igazgatója. – Ezt a következõ pél-
dával érzékeltetném. Egy német
vállalatnak évente egymilliárd fo-
rint értékben szállítunk berendezé-
seket. Idén a vírushelyzet miatt fe-
lére csökkentette megrendelését,
ami cégünknek 500 millió forintos
bevételkiesést jelentett. Nagy fej-
törést okozott, hogy az „elveszett”
félmilliárd forintot honnan, milyen

munkákkal tudjuk pótolni. Mind-
ezek ellenére teljesíteni tudtuk ex-
porttervünket, termékeink 80 szá-
zaléka idén is külföldre ment. A jár-
vány árnyékában mindazonáltal
nem volt egyszerû élni, de szeren-
csésnek nevezhetjük magunkat:
nem volt annyi fertõzött, ami aka-
dályozta volna a termelést. Viszont
több munkanap kiesett. 

– Milyen érdekes feladatok kí-
sérték az évet?

– Belgiumba úszó szállítószala-
gokat vittünk egy épülõ hatalmas
kavicsfeldolgozó üzembe, mely-
nek összeszerelését éppen a jár-
vány elsõ hullámában kellett volna
befejeznünk, illetve átadnunk. Mi-
vel lezárták a határokat, nem tud-
tunk kiutazni. A megrendelõ cég
segítségével kellett keresnünk Bel-
giumban embereket, akikre rá le-

hetett bízni a munka befejezését.
Ez is a járványhelyzet kellemetlen-
ségei közé tartozott, mindazonáltal
nagyon szép és izgalmas feladat
volt. Már jó néhány úszószalagot
építettünk külföldön és hazánkban
is, de a belgiumi teljesítményében
sokkal nagyobb volt a korábbiak-
nál. Az év elején Moszkvától mint-
egy kétezer kilométerre keletre
fekvõ acélmûben is dolgoztunk,
ahol csõszalagot szereltünk. Itt is
okozott problémát a vírus. A szere-
lést helyben irányító kollégánk
utaztatásának megszervezése
ugyanis nem bizonyult egyszerû-
nek, mert sorra mondták le azokat
a repülõgépjáratokat, amelyekre
helyet foglaltunk. Három hétbe is
tellett, hogy haza tudjon jönni. 

Ecuadorba anyagmozgató be-
rendezéseket szállítottunk idén
egy svájci cég ottani finomkõliszt-
gyártó üzemébe, amit a gyógy-
szer- illetve a kozmetikai ipar szá-

mára állítanak elõ.  Az anyagmoz-
gató berendezések mellett nagyon
sok osztályozóberendezést is ké-
szítünk. Ezen a területen is volt
egy rendkívüli munkánk, minden
eddigi méretet meghaladó szitát
gyártottunk egy német építõipari
cégnek. 

– Milyen munkák ígérkeznek
jövõre?

– A járvány ellenére jók a kilátá-
saink, mert kapacitáslekötésünk
több hónapra biztosított 2021-ben.
Persze, ha nem változik a helyzet,
a munkák megvalósításába sokkal
több energiát kell majd fektetnünk.
Mindenesetre megnyugtató, hogy
nem kell üzemünk bezárásától tar-
tanunk, mert van megrendelésünk. 

– A gyártás mellett fejleszté-
sekkel is foglalkoznak. Melyek
ezek?

– Hulladékfeldolgozó technoló-
giánk fejlesztésében újabb mér-
földkõhöz érkeztünk, miután meg-

kezdtük a hulladék energetikai
hasznosítására kifejlesztett beren-
dezés tesztelését üzemünkben.
Reméljük, hogy jövõre már éles-
ben is megtehetjük. A világ a kör-
körös gazdaság és lokális energia-
termelés megvalósítása felé moz-
dult el. Az általunk kifejlesztett
technológia ezt szolgálja, amellyel
a kommunális hulladék 45 száza-
lékát tudjuk eltéríteni a lerakástól. 

A hatékonyság növelése érde-
kében alkalmazzuk az alkatrészek
azonosítását szolgáló rádiófrek-
venciás rendszert (idegen nevén
az RFID), amivel nyomon követhe-
tõek a felcímkézett alkatrészek he-
lyük szerint. Üzemünkben majd-

nem 12 ezer négyzetméter terüle-
ten történik a gyártás és a szere-
lés. A technológia abban segít,
hogy valamennyi szükséges alkat-
rész egyszerre legyen ott az adott
termék gyártásánál. 

A minõség-ellenõrzés terén 3D
szkennelési technika alkalmazásá-
val olyan megoldásokat fejlesz-
tünk, amelyekkel ki lehet szûrni a
hibás alkatrészeket, termékeket.
Belsõ anyagmozgató rendszerünk
továbbfejlesztésén is dolgozunk,
amelyhez szintén szükséges,
hogy az azonosítás is magasabb
szintû legyen. A termelékenység
növelését szolgálja az adatvezé-
relt vállalatirányítás bevezetése is,
amivel az ösztönös vezetést vált-
juk fel. Ez a gyakorlatban azt jelen-
ti, hogy valamennyi munkatársunk
képernyõjén megjelenik, hogy mû-
szakjában aznap milyen feladato-
kat kell elvégeznie. Ez nagy kihí-
vás, mert a feladatokat a fölé- és
alárendeltségek szerint a termelés
minden egyes munkahelyére le-
bontva kell meghatározni – mond-
ta végül Nagy Zoltán.

Úszó szállítószalagok Belgiumban.

A tesztelés alatt álló erõmûblokk látványterve.

DÉL-AMERIKÁTÓL EURÓPÁN ÁT ÁZSIÁIG
HÁROM KONTINENSEN DOLGOZOTT IDÉN A 3B HUNGÁRIA KFT.

A társaság zalaegerszegi telephelye.

A zalaegerszegi Göcseji Mú-
zeum felújítása, a Mind-
szentyneum, az új  városi uszo-
da építése vagy a nagykanizsai
multifunkcionális sport- és ren-
dezvénycsarnok kivitelezése
mind olyan specifikus feladat,
amely tovább növeli a ZÁÉV
Építõipari Zrt. rangját a magyar
magasépítésben. Valamennyi
beruházás ütemterv szerint ha-
lad a koronavírus-járvány okoz-
ta nehézségek ellenére, bár a
pandémia miatt az ország egyik
legjelentõsebb építõipari nagy-
vállalatának is módosítania kel-
lett a 2020-as esztendõre meg-
határozott üzleti terveit.

– Antal Lívia –

Dormán József vezérigazgató-
val beszélgettünk, akit május else-
jével neveztek ki a zalaegerszegi
székhelyû vállalat élére. A posztra
tapasztalt felsõvezetõként került,
hiszen ezt megelõzõen vállalkozá-

si igazgatóként dolgozott. Tudása
mögött a cégnél eltöltött hosszú
évek is állnak. 

– Valóban, lassan 25 éve va-
gyok már itt. Saját nevelésû mun-
katársaként végigjártam a ranglét-

rát, elõkészítõ mérnökként, mûve-
zetõként kezdtem, majd jutottam
egyre feljebb. A ZÁÉV Zrt. egyik
értéke éppen a humán erõforrásra
irányuló belsõ szervezetfejlesztés-
ben rejlik. Az idõsebb kollégák át-
adják tapasztalataikat a fiatalabb-
nak, így felnõ egy új generáció,
amely tovább viszi a céget.
Peresztegi Imre korábbi elnök-ve-
zérigazgató a továbbiakban a vál-
lalat elnöki feladatait látja el. Ve-
zérigazgatóként bizalmát élvezve,
ezen cégkultúra mentén szeret-
ném folytatni az elõdök által meg-

kezdett munkát, és még maga-
sabb szintre emelni a ZÁÉV nívó-
ját. Ehhez rendelkezésre áll egy jó
szakembergárda, amellyel tovább-
ra is növekedési pályán tarthatjuk
a vállalatot.

–  Ez az év azonban nem várt
kihívást hozott a koronavírus-
járvánnyal, befolyással bírva az
építõiparra is. Mit jelentett ez a
ZÁÉV életében?

– Az idei esztendõ a pandémia
miatt felemásra sikeredett. Menet
közben ugyanis korrigálni kellett
üzleti tervünket, ami az év végére
a nehézségek ellenére is teljesülni
látszik. A beruházások élénkülését
tapasztalva a jövõ  azonban biza-
kodással tölt el bennünket. Az ál-
lam is élen jár a beruházások ser-
kentésében, mely által ismét több
munkalehetõség kínálkozik a pia-
con. A járvány ideje alatt nagypro-
jektjeink nem álltak le, viszont a
megrendelõi döntések elhalasz-
tódtak õsz végére. Ezzel párhuza-
mosan a magánmegrendelõk is

megtorpantak, mindenki kivárásra
rendezkedett be. Mindez együtte-
sen hatott ki az építési piacra.

– Ahogy mondta, a nagypro-
jekteken folyamatosan tudtak
dolgozni idén. Hol tartanak most
ezek a beruházások a zalai me-
gyeszékhelyen?

– Zalaegerszegen három nagy
tendert nyertünk el. Az év elején
kezdtük meg a Göcseji Múzeum
neobarokk épületének felújítását,
ami a környezetrendezéssel
együtt 2021 végére készül el. Jú-
liusban alapkõletétellel indult a
Mindszenty József Múzeum és
Zarándokközpont, vagyis a
Mindszentyneum kivitelezése,
amelynek befejezési határideje
2022 tavasza. A Göcseji Múzeum
rekonstrukciója eredeti építészeti
jegyeinek megtartása miatt külön-
leges feladat, a Mindszentyneum
pedig a pinceszint földkiemelése
és víztelenítése során alkalmazott
egyedi technológia miatt jelentett
kihívást. A megyeszékhelyen az új
verseny- és tanuszoda építése is
az ütemterv szerint halad. Igazán
látványos szakaszához érkeztünk,
hiszen már a homlokzati panele-
ket emelik be munkatársaink. A
maga nemében szintén különle-
ges a nagykanizsai multifunkcio-
nális sport- és rendezvénycsar-
nok. A szerkezetkész épület bok-
rétaünnepét november 22-én tar-
tották. A beruházás a jövõ év vé-
gére készül el. 

– Ha kitekintünk a megyébõl,
milyen munkákat említene meg?

– Szombathelyen idén fejeztük
be a Nyugat-magyarországi Után-
pótlás-nevelési Centrum építését.
A fõvárosban nemrég kezdtük el a
Nemzeti Atlétikai Központ kivitele-
zését a Magyar Építõ Zrt.-vel kö-
zösen konzorciumban. A létesít-
mény a 2023-as budapesti atléti-
kai világbajnokságra készül. Szin-

tén konzorciumban épül az Új
Néprajzi Múzeum és Látogató-
központ a Városligetben. Laki-
telken a népfõiskola részére léte-
sítünk egy új hotelt. A Pécsi Tudo-
mányegyetem Általános Orvostu-
dományi Karának új oktatási és
kutatási épületének kivitelezésé-
vel már a befejezéshez közele-
dünk. Budapesten a rózsakerti
Demjén István Református Általá-

nos Iskola és Gimnázium felújítá-
sával és épületbõvítésével elké-
szültünk. A beruházást Orbán Vik-
tor miniszterelnök október köze-
pén adta át. Ez évben került át-
adásra a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem részére a mûemléki vé-
delem alatt álló Ludovika szárny-
épülete is.

– Növekedhet az építõipari
termelés volumene jövõre?

– Mind az állami, mind pedig a
magánrendelések tekintetében új-
ra élénkült a piac, ami biztató,
hogy jövõre is hasonló nagyság-
rendû projektekben vehetünk
részt. A ZÁÉV Zrt. mögött immár
több mint hetvenéves tapasztalat
áll, ezt bizonyítja számos nagy vo-
lumenû beruházás országszerte
cégünk kivitelezésében. A humán-

erõ-fejlesztés, a szakképzés, a
digitalizáció irányába tett lépé-
seink, az integrált vállalatirányítási
rendszerünk folyamatos fejleszté-
se együttesen olyan erõforrást és
stabilitást képvisel, ami miatt cég-
csoportunk továbbra is meghatáro-
zó szereplõje lehet a magyar ma-
gasépítési piacnak – zárta a be-
szélgetést Dormán József vezér-
igazgató.

A zalaegerszegi új uszodánál már a homlokzati elemeket rakják.

Dormán József vezérigazgató

A Göcseji Múzeumhoz épülõ Mindszentyneum látványterve.

JELENTÕS BERUHÁZÁSOK A ZÁÉV KIVITELEZÉSÉBEN
A CÉGCSOPORT SZÁMÍT AZ ÉPÍTÕIPAR FELLENDÜLÉSÉRE
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Antal Lívia

– Ezt az évet a cégek és a
magánemberek életében egy-
aránt meghatározza a koronaví-
rus-járvány. Mindjárt az elsõ
hetekben példás társadalmi fe-
lelõsségvállalásról adtak tanú-
bizonyságot.

– Szerencsésnek mondhatjuk
magunkat, mert nem kellett leáll-
nunk a járvány miatt, ezért azon-
nal tudtunk reagálni a tavasszal
kialakult helyzetre. Kihasználva a
modern technológia, a 3D fém-
nyomtatás adta lehetõséget,
egészségvédelmi pajzsok fejlesz-
tésébe és gyártásába fogtunk, ez-
zel együtt megszereztük az ehhez
szükséges egészségügyi és ható-
sági engedélyeket. A segíteni
akarás vezérelt bennünket, azzal
a szándékkal, hogy mi is kivegyük
a részünket a koronavírus-járvány
elleni küzdelembõl.

– Térjünk rá beruházásokra.
Milyen céllal kezdtek bele az
építkezésbe és a bõvítésbe?

– A 600 négyzetméterrel bõvü-
lõ meglévõ csarnok a prototípus-
összeszereléseknek lesz a hely-
színe. A másik új gyártócsarnok
3000 négyzetméteren létesül,
ahol már valóban az Ipar 4.0 tech-

nológiákkal folyik majd a terme-
lés. A régi üzem gépparkját áttele-
pítjük az új csarnokba, a felszaba-
duló helyet pedig a saját gyártás
megerõsítése érdekében tavaly
létrehozott 10-fõs fejlesztõi cso-
port foglalja el. Mindegyikük tudo-
mányos fokozatokkal rendelkezõ
kutatómérnök: az elektronika, a
gépészet, a mechatronika és a
természettudomány területén jár-
tas és kiemelkedõ tudással bíró
szakember. Januártól fejlesztõi

csapatunkat négy fõvel bõvítjük.
Ezáltal a MouldTech Systems
székház, egy prototípus-kutató és
-fejlesztõ laborrá válik. Az új 3000
négyzetméteres csarnokkal a
megnövekedett vevõi igényekre
kívánunk reagálni. Ez egy olyan
modern gyár lesz, ahol a csúcs-
technológia és a magas hozzá-
adott értékû termékek fejlesztése
és gyártása kap helyet.

– Tervezik a tavaly õsszel át-
adott ZalaZone Kutatási és

Technológiai Központ bõvítését
is?

– Igen. A csonka piramist for-
máló épület és a hozzá tartozó
mûhelyépület mondhatni azonnal
betelt. Kutatók, mérnökök, tech-
nológusok, felsõfokú tanulmá-
nyaikat végzõ hallgatók dolgoz-
nak benne. Feladatuk a kutatás-

fejlesztés projektek prototípusai-
nak és késztermékeinek vali-
dálása és tesztelése. A K+F la-
borépület bõvítését a cégcsopor-
tunkhoz tartozó Z-One Park Kft.
fogja elvégezni, melynek a
SmartField-komplexum ad majd
helyet, megközelítõleg 700 négy-
zetméternyi területen.

– A termékfejlesztésekkel
milyen új területekre koncent-
rálnak?

– Azok a termékeink, amelye-
ket tavaly és tavalyelõtt fejlesztet-
tünk, már túlestek a validálás és a
szabványosítás hosszú folyama-

tán. Izgalmas mérföldkõhöz ér-
keztünk ezáltal, hiszen 2021-ben
megkezdõdhet a szabadpiaci for-
galmazásuk. Ezek egyike a per-
metezõdrónokhoz kifejlesztett –
saját szabadalmon alapuló – CDA
technológiát használó szórófej.
Amellett, hogy a vizsgálati ered-
mények visszaigazolták: alkalmas
a növényvédõ szerek pontos és
szakszerû légi kijuttatására, még
jóval hatékonyabb is, mint az ed-
dig használt mûszaki megoldá-
sok. Fontosnak tartom kiemelni
az egyetemi együttmûködések je-
lentõségét, hiszen kutatócsopor-
tok nélkül nehéz lenne megvalósí-
tani termékfejlesztéseinket. Eh-
hez kapcsolódóan az év elején
üzembe állított 3D fémnyomtató
további lehetõségeket nyújt szá-
munkra a K+F terén. A 2021-es
esztendõ legfontosabb célkitûzé-
se, hogy a repülõgépiparban és
az egészségügyi iparban egy-
aránt pontos és megbízható be-
szállítóként azonosítsanak min-
ket, amelynek érdekében új minõ-
ségbiztosítási sztenderdeket ve-
zettünk be idén – zárta a beszél-
getést Molnár Gábor.

BÕVÍTI TELEPHELYÉT A MOULDTECH SYSTEMS
A REPÜLÕGÉPIPAR ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI IPAR FELÉ NYIT

A vállalat a repülõgép- és egészségügyi ipar felé nyit, ezért bõvíti meglévõ üzemét, és egy új
gyártócsarnokot is épít a zalaegerszegi északi ipari parkban lévõ telephelyén. A MouldTech
Systems egy olyan mérnöki és gyártókapacitást értékesítõ megoldási ökoszisztéma, amely a
mérnöki szolgáltatáson túl a prototipizálást és késztermék-sorozatgyártását is kínálja megrendelõi
számára. Társadalmi felelõsségvállalása jegyében kutatás-fejlesztési projekteket is futtat. A
kapacitásbõvítésnek köszönhetõen olyan infrastruktúrát alakít ki, amely hozzásegíti az Ipar 4.0-val
kapcsolatos automatizáció és digitalizáció kiterjesztéséhez. Molnár Gábort, a cég egyik
tulajdonosát és stratégiai vezetõjét kérdeztük az idei évükrõl és a jövõre vonatkozó terveikrõl.

Permetezõdrónokat is fejlesztenek.

A jelenlegi üzem.

Elöl jobbra a meglévõ telephely. Mögötte és balra 
a két megépítendõ új csarnok, most még látványtervben.

A Szabadics Közmû- és Mély-
építõ Zrt. tavaly ünnepelte fenn-
állásának 30 éves jubileumát. A
közmûépítéstõl a magasépítésig
számtalan jelentõs projektet
megvalósító vállalat idén május-
ban költözött be Zalakarosról új
nagykanizsai székházába.
Egyúttal nevet is változtatott:
Szabadics Építõipari Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság –
utalva ezzel tevékenységének
sokszínûségére. 

– A. L. –

– Háromgenerációs családi
vállalkozásként milyen jövõké-
pet fogalmaztak meg? 

– Babits Mihály tollából szárma-
zik az idézet, miszerint „Múlt nélkül
nincs jövõ, s mennél gazdagabb a
múltad, annál több fonálon kapasz-
kodhatsz a jövõbe.” – válaszolt
Kovács Tamás, a Szabadics Építõ-
ipari Zrt. elnöke. – Társaságunk tel-
jes mértékben azonosulni tud ezzel
a kijelentéssel, mert egyik oldalról
büszkék vagyunk azokra az érté-
kekre, amelyek egy családi vállal-
kozás bázisán indulva megterem-
tették a jelenlegi társaság alapjait,
és reményeink szerint letették a jö-
võ építésének alappilléreit. Önma-
gában az a tény, hogy három évti-
zede tevékenykedünk ezen a pia-
con, átélve az évtizedek folyamato-
san változó kihívásait, azt üzeni,
hogy olyan alapokra építkezünk,
ami szilárd hátteret jelent. Ez ma-
gában foglalja egyrészt az érték-
rendet, ami kötõelemként ott van a
vállalat kultúrájában, meghatároz-
za mindennapi cselekedeteinket és
másrészt a folyamatos megújulás-
ra való törekvést, annak a keresé-
sét, mi különböztet meg bennün-
ket, mit tudunk jobban másként csi-
nálni, mint a versenytársaink.  

A Nagykanizsára költözés fon-
tos lépés volt a társaság életében,
mivel szerencsére az elmúlt évek-
ben egyre több és több munkatárs-

ra volt szükségünk céljaink eléré-
séhez, így számukra most minden
igényt kielégítõ munkafeltételeket
tudtunk teremteni, bízva abban,
hogy a hely szelleme, megjelenése
inspiráló környezetet jelent, és al-
kotó munkára ösztönöz.

– Milyen kihívások elé állította
a járványhelyzet a társaságot? 

– Maga a pandémia szerencsé-
re közvetlenül nem akadályozta a
munkánkat. A tavaszi idõszakban
teljesen elkerült bennünket a vírus,
mára már sajnos pár kollégánkat
érinti. Természetesen azonnal be-
vezettük a megelõzõ intézkedése-
ket a távolságtartásra és maszkvi-
selésre vonatkozóan, és figyelünk
arra, hogy a szükségesnél több
személyes egyeztetésre ne kerül-
jön sor. Az anyagellátás folyamatos
volt, így emiatt nem kényszerültünk
leállásra. Rövid megtorpanást je-

lentett a horvátországi munka ese-
tében a határzár bevezetése, de
köszönhetõen a gyors kormányzati
intézkedéseknek, ez pár héten be-
lül megoldódott, így kollégáink za-

vartalanul tudnak a Mura menti
projekten dolgozni. 

Árbevételünk sajnos nem éri el
a tervezett szintet, ami elsõsorban
annak a következménye, hogy az
új projektek késõbb kerültek szer-
zõdéses állományba, így ebben a
tekintetben éreztük a járvány hatá-
sát. Viszont 2021 egészére látjuk
elõre feladatainkat, így nem kell ag-
gódnunk, hogyan tudunk munkát
biztosítani kollégáinknak.

– Mindezek tükrében hogyan
értékeli az évet?

– 2020-ra úgy emlékezhetünk
majd vissza, hogy sok szép projek-
ten dolgoztunk, amelyek az embe-
rek életét tették biztonságosabbá,
komfortosabbá és kényelmesebbé.
Büszkék vagyunk mindegyikre! A
teljesség igénye nélkül csak párat
megemlítve, részt vettünk a
dozmati tározó építésében, ami
Szombathely árvízvédelmét bizto-
sítja, a Szociális és Gyermekvédel-
mi Fõigazgatóság gondozóházai-
nak megújításában, ami hátrányos
helyzetû felnõttek mindennapi éle-
tét teszi szebbé, a zánkai Erzsé-
bet-tábor felújításában, ahol évente
több ezer anyaországbeli és hatá-
ron túli gyerek találkozhat talán éle-
tében elõször a Balatonnal. Meg-
építettük a fenékpusztai látogató-
központot, ahol a Balaton élõvilá-
gával ismerkedhetnek az érdeklõ-
dõk. Ivóvízminõség-javító progra-
mokat végeztünk Baranya, So-
mogy és Tolna megyékben, hogy
az egészséges ivóvíz ott is a min-
dennapi élet természetes velejáró-
ja legyen. Szennyvízvezetéket épí-

tettünk Vas és Zala megyében,
hogy a komfort ezen a szinten is
megjelenjen, a kisebb települése-
ken is. Szerencsére még sokáig
sorolhatnám a jó példákat!

De amire talán a legbüszkébbek
vagyunk, hogy nyertünk egy pro-
jektet a debreceni BMW-gyár épí-
tésének keretében, illetve Románi-
ában, Kolozsvár környékén fogunk
a következõ két évben 170 km hosz-
szúságú ivóvízvezetéket megépí-
teni, szinte teljes egészében ma-
gyar honfitársaink által lakott tele-
püléseken.  

– Hogyan készülnek a követ-
kezõ évre?

– 2021 sem lesz egyszerûbb,
mint a többi év! Egy vállalkozásnak
mindig meg kell újulnia, mindig új
célokat kell kitûznie, mindig a jobb
mûködésre kell törekednie. Mi hisz-
szük, hogy az innováció, a techno-
lógiai fejlesztés nélkül nincs elõre-
lépés, ezért beadtunk egy kutatási
pályázatot, aminek keretében a
Pannon Egyetemmel karöltve a ba-
latoni iszap építõipari felhasználá-
sának lehetõségeit akarjuk kutatni.
Másrészt vásároltunk egy olyan ka-
nadai technológiát, aminek segít-
ségével a jövõben feltárás nélkül
fogjuk tudni vizsgálni az azbeszt
ivóvízvezetékek állapotát, ennek

segítségével pedig támpontot tu-
dunk adni az üzemeltetõknek a
cserére vonatkozó döntéseik meg-
alapozásában.  

– Zárásként beszéljünk a vál-
lalat társadalmi szerepvállalásá-
ról,  ami a Szabadics a Gyerme-
kekért Alapítvány valamint a Hol-
napocska tábor mûködtetésé-
ben nyilvánul meg, illetve a
Szabadics Ride-ban. 

– Hisszük, hogy ha kapunk a
társadalomtól, akkor abból vissza
is kell adnunk! Ezek a kezdemé-
nyezések ezt a célt szolgálják. Az
alapítványon keresztül immár ne-
gyedik éve ismertetjük meg a
digitalizáció nemzedékét a termé-
szettel és hiszünk benne, hogy
amit ismernek, azt becsülni, védeni
is fogják! Emellett át tudják élni az
építõtáborok hangulatát, ami ne-
künk, ötvenes korosztálynak az if-
júság fontos részét jelentette. A
Ride pedig egy nagy szerelem!
Büszkék vagyunk rá, hogy a Tour
de Zalakaros elemeként részesei
vagyunk az ország egyik legna-
gyobb kerékpáros rendezvényé-
nek, és egy hétvégére 1500 em-
bert tudunk megmozdítani, aki ke-
rékpárra ül és teker ezeken a cso-
dálatos zalai tájakon! Találkozzunk
jövõre minél több olvasóval!

A Szabadics Ride Company Challenge-ban is jól teljesít a csapat.

A TERMÉSZET VÉDELME MUNKÁIKBAN
A SZABADICS ZRT. JÖVÕBE MUTATÓ ÉRTÉKRENDJE

Kovács Tamás elnök

A fenékpusztai Kis-Balaton Látogatóközpont.



A Zalaco-Zalaegerszegi Úszó
Klub a gyermek korosztályban 7, a
cápa korosztályban pedig egy ver-
senyzõvel vett részt az év egyik ki-
emelt versenyén. Az edzõk össze-
sen 32 versenyszámba nevezték
be a versenyzõket. Az egerszegi
úszók kiválóan teljesítettek, 25 ér-
mes helyezést értek el. 

A lányok között Scheffer Eszter
(Gyermek–13 korosztály) vitte el a
pálmát: amiben elindult, azt meg is
nyerte. 200 m vegyesen, háton és
pillangón, valamint 400 m vegye-
sen is õ lett a mezõny legjobbja,
mellette mindkét váltót aranyérem-
hez segítette. 

A „gyermek–13” korosztályú
fiúk versenyében Jakab Balázs
tûnt ki, háromszor állhatott fel a
dobogó legfelsõ fokára: 400 m
gyorson, 100 m és 200 m pillan-
gón, illetve egy bronzérmet is be-

gyûjtött 100 m gyorson. A fiúknál
Nagy-Selmeczy Bulcsú jeleske-
dett még a Zalaco színeiben, 200
m gyorson ezüst-, 400 méteren
pedig bronzérmet szerzett.

A fiatalabb lányok is nagyon

szépen úsztak, a 12 éves korosz-
tályban a legtöbb dobogós helye-
zéssel Paksa Borbála büszkélked-
het: 400 és 200 méter gyorson is
ezüstérmet szerzett, 100 m gyor-
son és pillangón egy-egy bronzér-
met gyûjtött, és mindkét aranyér-
mes váltónak is tagja volt. Ebben a
korosztályban Nagy Napsugár és
Németh Luca járult még hozzá a
két váltóban szerzett aranyérem-
hez, ezenkívül Nagy Napsugár
400 m gyorson és 100 m mellen
lett bronzérmes, Németh Luca pe-
dig 100 m és 200 m háton is a do-
bogó 3. fokára állhatott fel.
Aourich Meryem egyik elsõ verse-
nyén a Zalaco ZÚK színeiben 200
m mellen 3. helyezéssel járult hoz-
zá a csapat sikeréhez. 

Koltai Vanda a csapat legfiata-
labb tagjaként a Cápa–11 éves
korosztályban állt rajthoz, s a ver-

seny során 200 m háton ezüstér-
met, 100 m háton és 200 m gyor-
son bronzérmet szerzett.  

Horváth Tamás utánpótlásedzõ
elégedetten összesítette a tapasz-
talatokat: „Ha országos szinten

nézzük az eredményeket, akkor is
komoly ranglistás idõket sikerült
elérni, hiszen az idõeredmények
az összesített országos listán is az
1–8. helyek valamelyikét jelentik.
Ezen túlmenõen a 30 egyéni
számból 28 egyéni csúcs szüle-
tett, tehát versenyzõink folyama-
tos fejlõdést tudnak felmutatni.”

8 Sport

– Egyáltalán nem vagyunk elé-
gedettek, a vezetés is jobb kez-
désre számított – fogalmazott tö-
mören Stárics Kornél, a klub ügy-
vezetõje. – Sok külsõ körülmény
is gátolta a jobb szereplést, a ví-
rusfertõzésbõl adódó betegségek,
ebbõl fakadó karanténok, ehhez
társultak sérülések. Mindent erre
nem lehet fogni, mivel más csapa-
toknál is hasonló volt a helyzet.
Fõleg a hazai pályán elszenvedett
vereségek fájóak, teljes kerettel
minden bizonnyal más lett volna
az eredmény. A besûrûsödött
program és Antóni Csanád sérü-
lés miatt hosszabb idõre kiesett,
ezért muszáj volt megerõsíteni a
csapatot. Az idény végéig szerzõ-
dést kötöttünk Bashír Ahmeddel.
Növekedett a felnõtt játékosok
száma a keretben. Bizakodunk,

megmutatkozik az eredményes-
ségben is. 

– A szakmai oldalról nézve,
fõleg a védekezéssel van gond,
nagyon sok pontot kap a ZTE?

–  A vezetés is úgy látja, hogy
a védekezéssel és mellette a le-
pattanó labdák megszerzésével
vannak problémáink. Sajnos a
csapat védekezésével már tavaly
is gondok voltak, akkor több biztos
kezû dobó volt a ZTE-nél, túldob-
tuk az ellenfeleket. Az idei csapat-
nak akkor lesz esélye a gyõzelem-
re, ha a védõjátékunk összeáll. 

– Ha a folytatásban továbbra
is gyengélkedik a ZTE, várható
további változás a játékos-
keretben?

– Bizakodom, hogy Ahmed, akit
vezetõedzõnk jól ismert, segíteni
tud. Remélem a többiek is össze-

kapják magukat és megindulunk
felfelé a tabellán.

– Nemcsak a gyengébb sze-
replés miatt, de lépést tesznek a
szurkolók felé?

– A járványügyi helyzet nem
csitul, a vezetés úgy döntött, hogy
a 2020–2021-es szezonra meg-
váltott bérletek árát visszafizetjük.
Azon bérletesek, akik úgy dönte-
nek, és jelzik felénk, hogy nem ké-
rik vissza a bérlet árát, egy szurko-
lói pólót kapnak ajándékba. Idõvel,
ha mégis nézõk elõtt játszhatunk,
aktív marad a bérletük. Azok a
szurkolók, akik nem jeleznek fe-
lénk, visszautaljuk a pénzt.

– A bajnokság megkezdése

elõtt az elsõ nyolcba kerülést
tervezték. A gyenge rajt ellenére
teljesülhet még a cél?

– Az esély még megvan rá, eh-
hez viszont bravúrosan kell szere-
pelnünk az alapszakasz hátra lévõ
mérkõzésein. Hazai pályán már
nem veszíthetünk több mérkõzést,
és idegenbeli bravúrokra is szük-
ség lesz a cél teljesítéséhez.

NEM LESZ KÖNNYÛ A NYOLCBA KERÜLNI
A NEHÉZSÉGEK ELLENÉRE JOBB RAJTRA SZÁMÍTOTT A VEZETÉS

A járványügyi helyzet miatt a Zalakerámia ZTE NB I-es férfi ko-
sárlabdacsapatának rajtja sem sikerült. A bajnoki rajtot elhalasz-
tották. Nagy csúszás után elkezdte az idényt az együttes. Az
eredmények azonban nem jönnek. Az eddigi teljesítmény alapján
idén sem zárhat jó pozícióban a csapat.

FELMENTETTÉK ANTE NAZORT
A Zalakerámia ZTE férfi kosárlabdacsapatának vezetése érté-

kelte a csapat eddigi szereplését. Az elmúlt idõszak eredményei és
a mutatott játék alapján úgy döntött, hogy felmenti a munkavégzés
alól Ante Nazor vezetõedzõt, és kezdeményezi szerzõdésének kö-
zös megegyezéssel történõ felbontását. Az új vezetõedzõ kineve-
zéséig Heinrich Róbert látja el a vezetõedzõi feladatokat. 

A 80 oldalas, látványos emlék-
könyvben sosem hallott története-
ket olvashatnak a szurkolók helyi le-
gendáktól, közismert személyektõl
és természetesen a jelenlegi sze-
replõkrõl. A centenáriumi kiadvány-
ban az egykori kedvencek részlete-
sen visszaemlékeznek az elsõ
NB I-es szezonunkra, a bajnok-
csapat menetelésére, vagy épp a
Haladás elleni 7-0-ás gyõzelemre.

Vajon hogyan fogadták Czi-
gány Csabát elsõ edzésén? Mit te-
kint Sebõk József pályafutása csú-
csának? Hogyan emlékszik Hajdú
B. István sportriporter Zalaeger-
szegre? Ezekre mind választ kap-
hatnak a kötetben.

A sztorik mellett egyedülálló

ereklyékrõl is olvashatunk beszá-
molókat, melyek összegyûjtésé-
ben tõsgyökeres ZTE-szurkolók
voltak a klub segítségére. A klub
célját a kiadvánnyal kapcsolatban
a többségi tulajdonos, Végh Gábor

fogalmazta meg: „Kiadványunkkal
emléket állítunk a múltnak és pél-
dát a jövõnek, mert ahogy hangoz-
tatjuk, a jövõ klubja mi vagyunk”.

A „Száz év, száz emlék” tökéletes
ajándék karácsonyra, minden kék-
fehér szimpatizánsnak. A termék
már megvásárolható a ZTE Shop-
ban és az egyesület új webshopján,
a ztemegastrore.hu oldalon.

SZÁZ ÉV, SZÁZ EMLÉK
A LABDARÚGÓK IS MEGEMLÉKEZTEK A 100. SZÜLETÉSNAPRÓL

A ZTE FC az idei évben ünnepli százéves fennállását, ennek
apropóján, az egyesület egy exkluzív kiadvánnyal kedveskedik
szurkolói számára.

EGERSZEGI ÉREMESÕ AZ ÚSZÓK SEREGSZEMLÉJÉN
A Magyar Úszószövetség Gyõrben rendezte meg három kor-

osztály – a delfin (9–10 éves), cápa (11 éves) és gyermek (12–13
éves) – regionális seregszemléjét. A verseny tulajdonképpen a
korosztályos országos bajnokságoknak, a vírushelyzet miatti re-
gionálissá szûkített versenye volt. 

– Az idei bajnoki szereplésün-
ket el kell vonatkoztatni az elmúlt
évekétõl, amikor minden rendben
volt a csapatnál – hangoztatta
Tóth László, a ZTE NKK ügyveze-
tõje. – A szerepléssel bizonyos
szempontból elégedett vagyok. Az
eddigi fordulókat vírusmentesen,
beteg nélkül hozta le a csapat, ami
mindenképpen dicséretes. Sport-
szakmai szempontból kicsit többet
vártunk. Tisztában vagyunk vele,
hogy lehetõségeinkhez mérten na-
gyobb elvárást, hogy a bentmara-
dás az idény végén valahogy sike-
rüljön, nem fogalmazhattunk meg. 

– A körülmények ismereté-
ben a gyengébb szereplés vár-
ható volt?

– Valóban, mindössze egy hó-
nap állt rendelkezésünkre, hogy
felkészüljünk a bajnokságra, az
eredmények bizonyítják, ennyi idõ
kevés volt. A nehézségek ellenére
úgy látom, lassan a lányok csapat-
tá érnek. Véleményem szerint már
januárban jobban tudunk teljesíte-
ni.

– A rájátszást veszik célba,
ott próbálják kiharcolni a bent-
maradást?

– Szereplésünket, és más csa-
patét, is befolyásolja, hogy a jár-
ványügyi helyzet miként alakul. Bi-
zakodó vagyok, hogy egyre jobbak
leszünk. A csapatba befektetett
munkának lesz eredménye. 

– Terveznek új játékost iga-
zolni, hogy a hõn áhított bent-
maradás meglegyen?

– Nem valószínû, hogy új játé-
kossal bõvülne a keretünk, mivel
az anyagi fedezet nincsen meg rá.

– Már látszik, hogy a ráját-
szás során a kiesés ellen küzde-
nek, ahol bravúrok kellenek a
bentmaradáshoz. Sikerülhet?

– A sok munkát és a lányok lel-
kesedését látva, csak azért is meg
akarják mutatni, hogy itt a helyük
az NB I-ben. A sok vereség sem
szegte kedvüket, továbbra is ke-
ményen dolgoznak, azt mondom,
bízom a csapat bentmaradásá-
ban.

A SOK MUNKÁNAK KI KELL JÖNNIE
TÖRETLENÜL HISZNEK A BENTMARADÁSBAN

Hosszú ideig bizonytalan volt, hogy a ZTE nõi NB I-es A cso-
portos kosárlabdacsapata egyáltalán elindul-e a bajnokságban?
Az ok roppant egyszerû volt, a járvány anyagilag megtépázta a
klubot. A klub irányítói végül a sportág megmaradásának érdeké-
ben az indulás mellett döntöttek. A késõi döntés eredményeként,
nehezen állt össze a játékoskeret, rövid volt a felkészülés a baj-
nokságra. Az alapszakasz felénél gyõzelem nélkül utolsók. 

A Zalaco ZÚK Gyõrben szerepelt csapata.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Ferencváros–ZTE FC

2-0 (0-0)
NB I-es bajnoki labdarúgó-mér-
kõzés. Budapest.

Kaposvári KK–Zalakerámia
ZTE KK 69-76 hu.

(13-15, 25-20, 18-15, 10-16, 3-10)
NB I A csoportos kosárlabda-
mérkõzés. Kaposvár.



ZALAEGERSZEG
MEGYEI JOGÚ

VÁROS
2020. december 15.

Az advent szó a latin adventus Domini, az Úr eljövetele kifeje-
zésbõl származik, mégpedig az eljövetel kettõs értelmében: Jé-
zus Krisztus megszületése Betlehemben és a második eljövetele
az idõk végeztével. A négy vasárnap további jelentéssel is bõ-
vült: az Úr négy eljövetelét szimbolizálja elõször a megtestesü-
lésben, másodszor a kegyelemben, harmadszor a halálunkban,
negyedszer az ítéletkor, amelyre készülnünk kell. A liturgiában az
advent színe lila, kivéve advent harmadik vasárnapját, amikor
szabad rózsaszínt használni. A négy gyertya jelentése: béke, hit,
szeretet, remény.

Az alábbiakban Zalaegerszeg három testvérvárosának ünnepi han-
gulatába, hagyományaiba pillantunk be. Sajnos a koronavírus-járvány
miatt számos helyen események, programok maradtak el, de az emlé-
kezés, a karácsonyra való készülõdés mindenhol megmarad, de a
helyzethez való alkalmazkodás most szükségszerû.

MAROSVÁSÁRHELY (ERDÉLY)
Zalaegerszeg legrégibb testvérvárosa Marosvásárhely, a jó baráti

kapcsolat 1986 óta tart, és nem csak hivatalosan, hanem a két város
polgárai között is szoros az együttmûködés. Baráti társaságok jöttek
létre, aminek szép eseménye volt, hogy 2018-ban ünnepelte 15. éves
fennállását a Zalaegerszeg–Marosvásárhely Baráti Társaság (ZA-MA)
a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben.

Marosvásárhelyen az egyházközségeknek át kellett alakítaniuk
hétköznapjaikat, életvitelüket. Az egyházi közösségeket komoly pró-
bára teszi a járvány, ezért új módszereket kell kitalálniuk. A cél termé-
szetesen, hogy a közösségek ne szakadjanak el egymástól. A Maros-
vásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei saját óhajaikat, Isten-
hez intézett kérelmeiket is belefonták abba a közös adventi koszorú-
ba, amelyet a Keresztelõ Szent János-plébániatemplom és a Deus
Providebit Tanulmányi Ház udvarán állítottak fel. Mintegy húszan gyûl-
tek össze az elsõ adventi gyertyát jelképezõ égõ bekapcsolásához, de
terveik szerint jövõre kiviszik a hit és a várakozás koszorúját a város
fõterére. Azt szeretnék, hogy mindenki érezze a városhoz tartozást fe-
lekezettõl függetlenül. A szeretetszolgálat nehezen ugyan, de besze-
rezte a sok fenyõágat, és elkészült a három és fél méter átmérõjû ad-
venti koszorú.

Erdély hatodik legnagyobb városa Marosvásárhely, itt él a legtöbb
magyar Romániában. A város a székelység mûvelõdési, ipari, kereske-
delmi és oktatási központja. A térségben a magyar közösségek eseté-
ben két rendkívül fontos karácsonyi hagyomány létezik, ezek a „betle-
hemezés”, illetve az „aprószentek” vagy „vesszõzés”. A betlehemezés
a kis Jézus születésének történetét mutatja be. A Megváltó szülõhelyét
szimbolizáló, egy katolikus templom kartonból vagy vékony deszkada-
rabokból készített makettjét hordozzák házról házra a jelmezekbe öltö-
zött kántálók, akik József, Mária, a pásztorok és a háromkirályok sze-
repét játsszák el ebben a bibliai történetben. Az aprószentek hagyomá-
nya a házasság elõtt álló fiatalok számára jött el. Több fiú indul el ilyen-
kor együtt kántálni az eladó lányok házához, mindannyian egy-egy szí-
nes – fõleg piros – pántlikákkal feldíszített vesszõvel. Szerencse-, bõ-
ség- és egészségkívánó mondókákat adnak elõ és szertartásosan
megvesszõzik a lányokat, mivel a népszokás a szerelemhez és a szen-
vedélyhez is kapcsolódik. 

KLAGENFURT (AUSZTRIA)
Klagenfurt Karintia szövetségi tartomány fõvárosa, Ausztria hatodik

legnagyobb városa. Az adventi idõszakban Karintiában hagyományõr-
zõ karácsonyi vásárok csábítanak. A téli napforduló alkalmával kram-
puszok lepik el az utcákat és ûzik ki hangos kolompolással és kerepe-
léssel a rossz szellemeket. (Természetesen a jelenlegi járvány idõsza-
kában az osztrák településeken is alkalmazkodnak a szigorításokhoz.)
Azonban a hagyományokról senki nem feledkezik meg.

A karintiai népszokások egyik legkülönlegesebbike a gegendtali
Klöcklerek (Kopogók), a falusi fiatalemberek házról házra járnak, hogy

kopogással és énekléssel bebocsátást nyerjenek, valamint elûzzék a
rossz téli szellemeket. A jókívánságokért cserébe ízletes uzsonna jár.
Több népszokás is generációról generációra öröklõdik tovább: ilyen
például a karácsonyfa-elsüllyesztés a karintiai tavak valamelyikénél,
amellyel a tóban szerencsétlenséget szenvedõ emberekre emlékez-
nek. További érdekes népszokás a Pehtra Baba (öreg, csúnya vénasz-
szonyok ûzik el a rossz szellemeket).  Ausztria legnagyobb krampusz-
fesztiválját Klagenfurtban rendezik, ezer rémisztõ kinézetû maskarás
lepi el a várost, akik gondos munkával kialakított, akár négy méter ma-
gas maszkok mögé rejtõznek. A klagenfurti karácsonyi vásár az egész
Alpok–Adria térség egyik legszebb adventi forgatagának számít. A ka-
rácsonyt megelõzõ idõszakban ugyanis Klagenfurt ismertetõjegye, a
vízköpõ sárkány körül elterülõ Neue Platz egyetlen hatalmas karácso-
nyi vásárrá alakul hosszú évek óta. 

Az osztrák városban is az advent hagyományosan nyugalmas idõ-
szak, amikor elsõsorban lelkileg a karácsonyra készülnek az emberek.
De manapság már ez sem olyan nyugodt idõszak, mint egykor volt. A
karácsonyra való felkészülés sok idõt (bevásárlás, ajándékok beszer-
zése) és energiát vesz igénybe. Klagenfurtban is a négy adventi vasár-
nap mindegyikén, egy-egy gyertyát gyújtanak. Az adventi koszorú 150
éves múlttal rendelkezik, a protestáns Észak-Németországból szárma-
zik. Az elsõt 1860-ban egy hamburgi lelkész készítette. 

A gyerekek számára az adventhez szorosan hozzá tartozik az ad-
venti naptár. December 1–24. között naponta egy ablakot szabad ki-
nyitni, amely mögött egy kis meglepetés rejtõzik. Vannak olyan telepü-
lések, ahol nagyméretû adventi naptárat állítanak fel és az ablak mögül
egy-egy festmény bukkan elõ. Az elsõ ilyen naptár 1904-ben München-
ben készült. 

GORIZIA (OLASZORSZÁG)
Gorizia egy olasz kisváros az Alpok lábánál, Északkelet-Olaszor-

szágban, közvetlenül a szlovén–olasz határnál. A város az Isonzó és a
Vipava folyó völgyének találkozásánál fekszik. Érdekesség, hogy itt
született Carlo Rubbia (1934) Nobel-díjas fizikus.

Zalaegerszeg és Gozizia város vezetõi többször találkoztak, testvér-
városi küldöttségek látogatták meg egymást. A közelmúltban az
Egerszegi Advent vendége volt Luca Cagliari közgyûlési elnök Roberto
Sartori tanácsnok és Fabio Gentile képviselõ. (A delegáció tagjai
Balaicz Zoltán polgármester társaságában megtekintette a gébárti fej-
lesztéseket és ismerkedett a zalai gasztronómiával is.)

Természetesen, mint minden országban, így Olaszországban is ré-
giónként, városonként eltérõek a karácsonyi szokások is, de a legfon-
tosabb és legszimbolikusabb jelképek mindenhol megjelennek a jár-
vány ellenére is, figyelembe véve a szigorításokat. Az adventi idõszak
a várakozással telik, ebben a négy hétben már feldíszítik a lakásokat,
házakat, és kisebb- nagyobb karácsonyfákat helyeznek el fõutcákon.
Általában a fények sem maradhatnak el, melyek gyakran kihívóak. Ad-
venti koszorút otthon nem készítenek, de a templomokban megtalálha-
tó a koszorú, melyet három lila és egy rózsaszín gyertya ékesít. Ennél
számukra sokkal fontosabb a jászol készítése, melyet mindenki saját
kézügyessége szerint állít fel, ízlésének megfelelõen. Ez egy régi tradí-
ció, így szinte minden családnál megtalálható már jóval karácsony elõtt
a felállított betlehem.

Ugyan a karácsonyi készülõdés hosszas, a karácsonyfát nem hagy-
ják az utolsó pillanatra. A katolikus családokban és a vallást nem gya-
korló családoknál is felállítják a fát már az adventi idõszak alatt. Az
olasz gyerekekhez nem jön Mikulás december 6-án, Szent Miklós ün-
nepén, viszont a kisebbeket ajándékokkal jutalmazzák. December 8-án
Szûz Mária szeplõtelen fogantatásának napján egész Itália díszbe bo-
rul. 

Az ünnepeket a család tagjai együtt töltik, de a baráti társaságot
sem zárják ki. Az ünnepi asztalra bõségesen kerül a különféle halakból,
húsból, tésztából és az édességet sem vetik meg A híres karácsonyi
édes kenyér (pandoro) és az aszalt gyümölcsökkel ízesített kalács
(panettone) olasz kuglóf semmiféleképpen nem maradhat el. Ez egy
igazi tradicionális karácsonyi kalács. Érdemes kipróbálni.

ADVENT ÉS KARÁCSONY A TESTVÉRVÁROSOKBAN
HOGYAN ÜNNEPEL MAROSVÁSÁRHELY, KLAGENFURT ÉS GORIZIA?

Marosvásárhely Klagenfurt Gorizia

ERDÉLYI MÉZESKALÁCS
HOZZÁVALÓK:

450 g finomliszt, 200 g porcukor, 2 kávéskanál szódabikar-

bóna, 1 kávéskanál mézeskalács fûszerkeverék, 3 tojás, 2 ek.

vaj (puha), 200 g méz, 1 csomag vaníliás cukor. 

A díszítéshez 120 g porcukor, 1 tojásfehérje.

Az összes alapanyagot összedolgozzuk és a tésztát fóliába

csomagolva 1 napig hûvös helyre tesszük. Az enyhén liszte-

zett munkafelületen, kis részletekben nyújtjuk ki, kb. 2 mm vas-

tagságúra, és különféle formákat szaggatunk belõle. Sütõpa-

pírral bélelt tepsire helyezzük, tojássárgájával megkenjük,

majd megsütjük.

A díszítéshez a porcukrot és a tojásfehérjét habbá verjük és

tetszés szerinti mintákat rajzolunk a mézeskalácsra.



Elkészült az M76-os bevezetõ szakasza.

Ünnepi közgyûlés.

Épül az Alsóerdei Sport- és Szabadidõközpont.

Járványkezelés és védekezés Zalaegerszegen. Országzászló avatása.

Idén 100 éves a Zalaegerszegi Torna Egylet.

Folytatódott a városi faültetési program.

Hadiipari beruházás bejelentése.

EZ TÖRTÉNT 2020-BAN
ZALAEGERSZEG: MEGTALÁLOD A JÖVÕD!

Energetikai korszerûsítés a Liszt-iskolában.Megújul a Mária Magdolna-plébániatemplom.

Zajlik a Göcseji Múzeum felújítása.

Fotók: Seres Péter és
Pánczél Petra

Jól halad a városi uszoda építése.



– A „Nagy-vizsla” ku-
tyafuttató kerítése
mellé új, örökzöld ja-
pán loncot ültettek,
mely az évek során
benõheti a teljes kerí-
tést.

– A parkban megkezd-
ték a korábban kivá-
gott fák tuskóinak ma-
rását, a csonkok eltá-
volítását.

– Vizslaparki és Kisfa-
ludy utca keresztezõ-
désében, a Kisvizsla oldalon a
kialakított évelõágyakat a
szakmailag kívánatos mérté-
kig kasvirággal, rozmaringgal
és árvalányhajjal ültetik tele.

– A Kis-vizsla Arany János utca
felõli oldalán a belátási három-
szöget kitakaró, ezért közvet-
len balesetveszélyt okozó,
nagyra nõtt díszfüveket eltávo-
lították.

– Kis-vizsla játszóterének drótfo-
natos kerítésére magyar lon-
cot futtattak, a Vizslaparki utca
lakóinak igénye szerint.

– Az „Ifjúsági park” emlékköve
elöl eltávolították a kitakaró
babérmeggyeket, helyette ele-
gáns, fehér színû, évelõ cser-
jeágyást ültettek kasvirág, ve-
ronika, hunyor, krizantém, ha-
rangvirág és hortenzia felhasz-
nálásával.

– A kutyafuttató keleti oldalán és
a burkolt utak keresztezõdésé-
ben lévõ évelõágyakba a szak-
mailag indokolt egyedszám el-
érése céljából évelõ virágokat
telepítettek: veronika, vasfû,
árvalányhaj, gólyaorr, kas-

virág, astilbe, macskamenta,
harangvirág, margaréta fajták-
kal, amelyek a jövõben szép,
színes, sûrû évelõágyakat al-
kotnak. Idén még a föld alatt
vészelik át a telet.

– „Kis-vizsla” játszótér
melletti, 2 méter magas-
ra megnõtt, így a közbiz-
tonságot és a közleke-
désbiztonságot is erõsen
rontó babérmeggy helyé-
re egy alacsonyabb terü-
lõ habitusú babérmeggy
fajta került.
– A megmaradó babér-

meggyállományt egy-
séges fajösszetételûre
cserélték.

– Kisfaludy utca mentén
kicserélték a napfény-
kedvelõ kakukkfüve-
ket, amiket árnyékked-
velõ japán kövérkékre
és kaméleonlevelekre
cseréltek.

– Megjavították és megszerelték
a kerítéskapukat.

– Új hulladékszigeteket helyze-
tek ki.

– Kicserélték a sportpálya kapui-
nak hálóit, a kosárpalánk lán-
cait.

Hátralévõ munkálatok:
– Pótolni szeretnénk a testvér-

városi park elszáradt fáit.

– Megújítjuk az „ökojátszótér” el-
használt elemeit.

– A korábban megbetegedett fá-
kat pótoljuk.

– A futópálya környezetében lé-
võ, a futást zavaró cserjéket
visszavágjuk.

– A játszóvárak magyar zászlóit
pótoljuk.

Zalaegerszeg legnagyobb és
egyben legszebb városi zöldfelüle-
te a Vizslapark, ahol naponta több
ezer ember közlekedik, sportol a
friss levegõn, kerékpározik, vagy
épp gyermekeivel élvezi a játszó-
terek adta lehetõségeket. A kör-
nyéken élõknek nem csupán egy
városi park, hanem egyben az ott-
honuk is. Számunkra fontos, hogy
a környezetét karbantartsuk, ápol-
juk, megóvjuk és mindemellett
egyben folyamatosan fejlesszük.
A faállomány és a növényzet meg-
óvása mellett, a környezettudatos
szemlélet betartásával a jövõben
további fejlesztéseket is szeret-
nénk megvalósítani: Közvilágítás
kiépítése a sétány mellett, kame-
rarendszer telepítése, új fapavilon
építése a játszótér mellé.

Bízunk benne, hogy hamaro-
san megindulhatnak ezek a beru-
házások is!
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KÖZLEMÉNY
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában

a koronavírus terjedésének megelõzése érdekében 2020. októ-
ber 26-tól határozatlan ideig az ügyfélfogadás szünetel. Kizáró-
lag azokban az ügyekben megengedett az ügyfélfogadás, ahol
jogszabály írja elõ a személyes megjelenés szükségességét.
Amennyiben a személyes jelenlét kérdéses, kérjük telefonon
egyeztessenek az illetékes osztály titkárságával.

Kérjük az ügyfeleket, hogy elektronikus úton szíveskedjenek
ügyeiket intézni!

HÁZIORVOSI RENDELÉS VÁLTOZÁSA
Tájékoztatjuk a zalaegerszegi I. sz. háziorvosi körzet lakóit,

hogy a körzetben a háziorvosi ellátást 2020. december 1. nap-
jától dr. Bába Marianna háziorvos biztosítja.

A háziorvosi rendelés változatlanul a Zalaegerszeg, Ola u.
10–12. szám alatti rendelõben vehetõ igénybe.
A rendelés ideje az alábbiak szerint változik:

Rendelési idõ: hétfõ: 11.00–13.00 csütörtök: 11.00–13.00
kedd: 11.00–13.00 péntek: 11.00–13.00
szerda: 11.00–13.00

Háziorvos: dr. Bába Marianna
Telefonszám: 06-92/347-217, 06-30/257-2228
E-mail: felnott1@zegali.hu

CSOK-OS ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÁSA
I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján megvásárlásra kí-

nálja fel az alábbi építési telkekett, melyeket az alábbi módok egyikén lehet megvásárolni:
– I. kedvezményes eladási áron a családi otthonteremtési kedvezményre (CSOK) jogosult

magánszemélyek részére vagy
– II. kedvezmény nélküli áron. 

A fenti ingatlanok térképei a felhívás mellékletében találhatóak.

II. Pályázati ajánlatok beadása: A pályázati ajánlatok folyamatosan beadhatók 
2020. december 31-én 12 óráig.

A részletes pályázati kiírás szövege az önkormányzat hivatalos honlapján a www.zalaegerszeg.hu
internetes oldalon megtekinthetõ és letölthetõ.

A pályázati kiírással kapcsolatban érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást és készpénzátutalási meg-
bízást beszerezni ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 212. sz.
irodájában (telefon: 92/502-126, 92/502-129) lehet.

Hely:
Zalaegerszeg

Helyrajzi
szám

Terület
(m2)

I. kedvezményes bruttó eladási ár
II.

kedvezmény
nélküli

bruttó ár
1 gyermek esetén

15%-os
kedvezménnyel 

2 gyermek esetén
30%-os

kedvezménnyel

3 vagy több gyermek
esetén 50%-os
kedvezménnyel

Budai-völgyi u. 697/25 1182 4.749.800 Ft 3.911.600 Ft 2.794.000 Ft 5.588.000 Ft

Vízbekötés a telken belül ledugózva megtalálható, a vízmérõakna, a vízmérõ és szerelvényezésének kiépítése a vevõ
faladata. Az ingatlan gravitációs szennyvízbekötéssel rendelkezik. Közcélú csapadékvíz-elvezetõ létesítmény nem áll
rendelkezésre. Áramcsatlakozás az utcában elérhetõ. Közmûvekre való csatlakozás költsége a vevõt terheli. A vízi
közmûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás megfizetése a vevõ kötelezettsége.

Cseresznyés-
szeri u. 8.

1825 718 3.562.350 Ft 2.933.700 Ft 2.095.500 Ft 4.191.000 Ft

Víz a telken, szennyvíz-, áram-, gáz-, csapadékvíz-csatlakozás az utcában elérhetõ. A közmûvekre való csatlakozás
költsége a vevõt terheli. A vízi közmûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás megfizetése a vevõ kötelezettsége.

A RENDEZETT KÖRNYEZETÉRT
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a

Köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról és a közhasználatú zöldterületek hasz-
nálatáról szóló, többször módosított 46/2004. (XII. 03.) sz. önkormányzati rendelete 5. § (2) be-
kezdésére, mely szerint:

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
a) az ingatlan elõtti közterület (járda, zöldsáv stb.) úttestig terjedõ teljes területének gondozá-

sáról, tisztán tartásáról, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok
és más hulladékok eltávolításáról;

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

2020. augusztus 10-tõl az önkormányzat fokozottan ellenõrzi a közterületre kiültetett, valamint az in-
gatlanról kilógó növényzet állapotát, különös figyelemmel a közúti, valamint gyalogosközlekedés zavar-
talanságának biztosítására.

A kötelezettségüket nem teljesítõk figyelmeztetést kapnak, majd az önkormányzat szakvállalkozóval
elvégezteti a növényzet eltávolítását, melynek költségét az ingatlantulajdonosra terheli.

A Városi Ügyfélszolgálati Irodában (Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C) a vírushelyzetre való tekintettel,

határozatlan ideig továbbra sem lesz személyes ügyfélfogadás.

Kérjük, hogy az ügyeiket elektronikusan, levélben vagy telefonon intézzék.

ELÉRHETÕSÉGEK A CÉGEK HONLAPJÁN:

ZALAVÍZ Zrt. – víziközmû közszolgáltatás • www.zalaviz.hu

Városgazdálkodási Kft. – parkolással kapcsolatos ügyintézés • www.vgkft.hu

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. – hulladékgazdálkodás • www.zkn.hu

LÉSZ Kft. – önkormányzati ingatlankezelés • www.leszkft.hu

TÁJÉKOZTATÁS

FELHÍVÁS
A zalaegerszegi piac és Vásárcsarnok területén korlátozott számban 

ÁRUSÍTÓ HELYEK KIADÓK.
Érdeklõdni: +36-20/263-6570

Az elmúlt napokban a Városgazdálkodási Kft. szakemberei
megkezdték a park növényállományának rendbetételét, valamint
az elhasználódott utcabútorok, játszóelemek cseréjét. Még a na-
gyobb fagyokat megelõzõ idõszakban az alábbi munkákat végzik
el a szakemberek – tájékoztatta a zalaegerszegieket Bali Zoltán
alpolgármester.

NÖVÉNYTELEPÍTÉSEK A VIZSLAPARKBAN

– A. L.–

– Kezdjük mindjárt a zseblo-
pásokkal!

– A zseblopásokra szakosodott
emberek profi elkövetõk. Olyan
óriási gyakorlattal rendelkeznek,
hogy föl sem tûnik az áldoztatok-
nak, csak akkor, amikor már meg-
szabadították õket pénzüktõl –
mondta Tóth László rendõr õr-
nagy, a Zala Megyei Rendõr-fõka-
pitányság bûnmegelõzési alosztá-
lyának vezetõje. – Jellemzõen
zsúfolt helyeken, utcán, tömeg-
közlekedési eszközökön, piaco-
kon vagy bevásárlóközpontokban
követik el. Könnyû dolguk akad a
kosarakban, bevásárlókocsikban
tartott pénz- és irattárcákkal,
mobilokkal. Lehetõség szerint a
kabát belsõ zsebébe, vagy a táska
legbelsõ rekeszébe tegyük pénz-
tárcánkat, iratainkat és a telefont
is. Ügyeljünk a bankkártyák biz-
tonságára is, amelyrõl egy bizo-
nyos készülékkel, kellõ távolság-
ból le tudják lopni az adatokat. Az
alapszabály természetesen az,
hogy még véletlenül se legyen
mellette a PIN-kód. Ha eltûnik a
kártya, tiltsuk le azonnal, mert utá-
na már csak azt vehetjük észre,
hogy leemeltek róla egy nagyobb
összeget. Egyébiránt a készpénz-

zel történõ vásárlás mindig na-
gyobb kockázatot rejt magában. A
bankkártyával történõ fizetés
ugyanis nyomon követhetõ, de ha
elviszik a 20–30 ezer forintunkat, a
bankjegyeket nehezen lehet be-
azonosítani.

– A tolvajok a parkolóban is
utolérhetnek bennünket.

– Nem véletlenül, és nemcsak
bevásárlások esetén figyelmezte-
tünk folyamatosan arra, hogy a le-
parkolt gépkocsiban ne hagyjunk
semmit. Még egy üres zacskót
sem, mert lehet, hogy éppen ezért
törik fel jelentõs rongálást okozva.
A parkolás után és két vásárlás
között is érdemes ellenõrizni, hogy
az utasterében nem maradt látha-
tó helyen értékes vagyontárgy,
mûszaki cikk, korábban megvásá-
rolt ajándék. Lehetõség szerint az
áruházak parkolójában a jobban
kivilágított részeket válasszuk.
Visszafele, amikor pakoljuk be a
megvásárolt árut a csomagtartó-
ba, véletlenül se hagyjuk valame-
lyik ülésen táskánkat, még fényes
nappal sem.

– Ilyenkor még többen vásá-
rolnak online. Ebben az esetben
sem árt még jobban szem elõtt
tartani a biztonságot.  

– Bármennyire is szabályozott
ma már az internetes eladás, a

csalások elkerülése érdekében
kétkedve kezeljék az olyan felüle-
teket, amelyeken a szolgáltatással
kapcsolatban kevés értékelés ol-
vasható, vagy éppen túldicsérõ,
vagy amelyeken meglepõen ala-
csony áron kínálják a termékeket.
A Google-keresõben ellenõrizhet-
jük a közölt cég nevét, címét, tele-
fonszámát, egyszóval valódiságát.
Legyenek óvatosak a személyes
adataik megadásánál is, különö-
sen a bankkártyára vonatkozó
adatok esetében, ezeket csak a fi-
zetést bonyolító bank oldalán ad-
ják meg. Utánvétellel történõ fize-
tés esetén a postásnak vagy a fu-
tárnak kell fizetni. Mindig ellenõriz-
zük, hogy a csomag bontatlan és
sértetlen állapotú. Ellenkezõ eset-
ben ne vegyük át, hanem küldes-
sük vissza a feladónak a futárral. 

– S nem utolsósorban a köz-
lekedésrõl, ami nemcsak az idõ-
szakra jellemzõ megnövekedett
forgalom, hanem a téli útviszo-
nyok miatt is nagyobb figyelmet
kíván.

– A karácsonyi elõkészületek és
a bevásárlás idõszakában jóval
zsúfoltabbak az utak, gyakoribbak
a forgalmi torlódások. Sajnos, nem
minden közlekedõ igazodik az
ilyenkor szokásos helyzetekhez és
veszi tudomásul a lassúbb haladás
tényét. Ügyelni kell a megváltozott
téli közlekedési viszonyokra: le-
gyen a gépjármûveken téli gumi.
Továbbá oda kell figyelni a KRESZ-
szabályok maradéktalan betartásá-
ra, és legfoképpen a láthatóságra!!
Legyenek türelmesek, óvatosak,
körültekintõek és vigyázzanak egy-
másra, hiszen mindenki otthoná-
ban, saját szerettei körében szeret-
né tölteni az ünnepeket! 

BOLTOKBAN, UTAKON BIZTONSÁGBAN
RENDÕRSÉGI TANÁCSOK AZ ADVENTI IDÕSZAKRA

Az év végi ünnepek közeledtével a fõbb közlekedési útvonala-
kon, valamint a bevásárló- és üzletközpontok környékén jelentõ-
sen megnövekszik a személy- és gépjármûforgalom. A rendõrség
ilyenkor a polgárõrséggel, a közterület-felügyelettel karöltve ki-
emelt figyelmet fordít a nagy tömegeket vonzó helyszínek ellen-
õrzésére, ahol nagyobb eséllyel válhatunk vagyon elleni bûncse-
lekmények áldozataivá. Sajnos, gondolhatjuk: a veszélyhelyzet
idején sem lehetünk biztonságban a rosszakaratú emberektõl,
ezért sem árt betartani a rendõrség ajánlásait, és nemcsak az ad-
vent idõszakában.
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