


Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, a Csácsi utca elsõ üteme
az Infrastrukturális fejlesztések Za-
laegerszegen címû projekt kereté-
ben valósult meg. A második ütem-
re a Modern Városok Programon
belül a Kovács Károly Városépítõ
Program ad lehetõséget. A Csácsi
utca újabb, 470 méteres szakasza
127 millió forintból újulhat meg 2022
áprilisára. Mint fogalmazott, ebbõl
az összegbõl is látszik, mekkora te-

hertétel az önkormányzat számára
az utak, járdák, parkolók rekonst-
rukciója, amibõl 869 van a város-
ban. Ha ehhez még hozzáveszik a
közmûvek cseréjét és új utak, jár-
dák létesítését, az 85 milliárd forin-
tot igényelne, miközben az önkor-
mányzat évente csak 300 millió fo-
rint saját erõt tud költeni erre. A Ko-
vács Károly Városépítõ Program
keretében felhasználható 15 mil-
liárd forint állami támogatás ezért

jelentõs, mert 91 helyszínen való-
sulhatnak utakat, járdákat, köztere-
ket érintõ rekonstrukciók 2024-ig.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt tette
hozzá, hogy az elmúlt száz évben
nem állt rendelkezésre ekkora ösz-
szeg Zalaegerszeg útjaira. A ke-
resztény konzervatív kormány, ha
bizalmat kap a jövõ évi országgyû-
lési választásokon, további ele-
mekkel kívánja bõvíteni a Modern
Városok Programot, és újabb je-

lentõs forrásokat kíván biztosítani
utak, járdák felújításához.

Herkliné Ebedli Gyöngyi, a vá-
rosrész önkormányzati képviselõje
úgy vélekedett, hogy egy új út lel-
kileg is sokat ad az embereknek. A
három évvel ezelõtt elkészült sza-
kasz mellett élõk elkezdték jobban
csinosítani utcafronti területeiket,
ami a városkép szempontjából is
kedvezõ. Most is ez várható. Az
érintett lakók nagyon örülnek a re-
konstrukciónak, amely során a
nyugati oldali járdát is felújítják
210 méter hosszban. A Kovács
Károly Városépítõ Programban az
elõzetes tervek szerint a Nyerges
utca újulhat meg, valamint parkoló
létesülhet a Berzsenyi utcában a
csácsi városrészben.  
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INGATLAN
Szép fekvésû, családi ház

építésére alkalmas, 2500 m2-es
közmûves telek – megkezdett
épülettel – Zalaegerszeg, Kis-
csarit utcában kedvezõ áron
ELADÓ. A területen erdõben
végzõdõ gyümölcsös is talál-
ható. (Családi kedvezmények
igénybe vehetõk!)

Érdeklõdni: 06-30/373-0818

HELYESBÍTÉS
Lapunk múlt heti számában

sajnálatos névelírás történt. 

Az igaz mesék címmel meg-
jelent írásban a kiadvány szer-
zõje természetesen Szép
Györgyi (és nem Szép Szilvia) 

Az érintettõl elnézést kérünk!

A gyermekvédelmi tárgyú
népszavazást egy idõben tart-
hatják az országgyûlési válasz-
tásokkal 2022-ben, errõl Vigh
László (Fidesz–KDNP) ország-
gyûlési képviselõ, miniszteri
biztos számolt be sajtótájékoz-
tatóján. 

Mint mondta, Európában elsõ-
ként a magyar emberek mondhat-
ják el országos népszavazáson,
hogy mit gondolnak a gyermekek
védelmét érintõ kérdésekrõl. Mint
fogalmazott: Európából és a világ-
ból nagyon sok érdekes ideológia
érkezik felénk, de mi keresztény-
konzervatív értékrendet képvise-
lünk, és ebben a szellemiségben
is szeretnénk megtartani az orszá-
got. Ennek kapcsán felidézte,
hogy 2011-ben alkotmányban fog-
lalták, hogy házasság egy férfi és
egy nõ kapcsolatából jöhet létre,
továbbá, hogy minden megfogant
gyermeknek joga van az élethez.
Hangsúlyozta: a népszavazás ab-
ban segít, hogy nemzeti hatáskör-
ben a gyermekvédelmi szabályo-
kat úgy alkossák meg, ahogy azt
Magyarországon az emberek he-
lyesnek tartják. Egy gyermek sze-
xuális nevelése kizárólag a szülõ,
a család dolga, ezért a szexuális
propagandáktól, illetve az idegen

ideológiáktól meg kell védeni a
gyerekeket, szögezte le.

A képviselõ beszélt arról, hogy
a gyermekvédelemrõl szóló négy-
kérdéses népszavazás idõpontját
a köztársasági elnök várhatóan ja-
nuárban írja ki áprilisra vagy má-
jusra. Országgyûlési választással
azért kívánják egyszerre tartani,
hogy kevesebbe kerüljön. Mint
mondta, a járványhelyzet miatt
nem tolódik odébb az országgyû-
lési választás. Az oltás fontossá-
gáról elmondta, továbbra is üze-
meltetni szeretnék az országot, és
a családoknak is úgy könnyebb,
ha tudnak dolgozni. Ezért azt kér-
te, mindenki éljen a koronavírus
elleni oltás lehetõségével.

NÉPSZAVAZÁS

EGYEZTETTEK
Zalaegerszeg landorhegyi vá-

rosrészében, a volt Pais-iskola
épületében mûködik 2015 óta a
Római Katolikus Egyház (azon
belül a Szombathelyi Egyház-
megye) fenntartásában a Gond-
viselés Háza névre hallgató, 54
férõhelyes idõsotthon.

Az ellátásra nagy az igény, a
várólista 200 fõs. Az egyház sze-
retné az épület további részeit is
felújítani és bõvíteni az ellátotti lét-
számot.

A témáról és az állami támoga-
tás lehetõségérõl Budapesten tár-
gyalt dr. Fülöp Attila szociális
ügyekért felelõs államtitkárral dr.
Székely János megyés püspök,
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg pol-
gármestere és ifj. dr. Marx Gyu-
láné, a Gondviselés Háza veze-
tõje.

ZEGASZTÁR-NYERTESEK
A Hevesi Sándor Színházban
nagy sikerrel megtartott Zega-
Sztár-döntõ nyertesei kategó-
riánként:
Vers- és prózamondás: Dolacsek

László (Csány László Techni-
kum)

Moderntánc: Hári Anna (Albat-
rosz TSE)

Néptánc: Zalai Táncegyüttes Gimi
Kamara

Komolyzene: Takács Lõrinc har-
sona

Népzene: PHÁ Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola Népi Zenekara

Könnyûzene: Horváth Szidónia
és Sárközi Roland megosztott
elsõ hely

A közönség szavazatai alapján a
ZegaSztár 2021 nyertese:
Westside TSE gyermekcso-
portja a Don't look back címû
elõadással

Gratulálunk!

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A ZALA MEGYEI KÖZGYÛLÉS 2021. DECEMBER 9-I ÜLÉSÉRÕL

A Zala Megyei Közgyûlés 2021. december 9-én, csütörtökön
közmeghallgatást és ülést tartott. 

A közmeghallgatás keretében Baracskai József, Zalaszentgrót
város polgármestere kért szót, és kérte a Zala Megyei Közgyûlés el-
nökétõl a város és térsége fejlesztési lehetõségeinek áttekintését.

Ezt követõen a Zala Megyei Német Önkormányzat tevékenysé-
gérõl szóló tájékoztató elfogadására került sor. A beszámoló kitért a
megvalósított kulturális programokra és arra, hogy 2022-ben ünnep-
li magyarországi létének 300. évfordulóját a zalai német közösség.
A közgyûlés a pénzügyi kihatású döntések között módosította 2021.
évi költségvetését, amelynek bevétel-kiadási fõösszege 984.360 E
Ft-ról az elmúlt idõszakban bekövetkezett változások, bevételi több-
let miatt 1.007.018 E Ft-ra módosult. A soron következõ szavazás-
sal a Zala Megyei Közgyûlés is kinyilvánította csatlakozási szándé-
kát a Nemzeti Klímavédelmi Szövetséghez.

A megyei önkormányzat elõzõ uniós ciklusban megvalósított ke-
rékpárút-fejlesztési tevékenységére alapozva a 2021–2027-es idõ-
szakban is folytatni kívánja a megyei kerékpáros útszakaszok meny-
nyiségi és minõségi fejlesztését, hálózatba szervezését. Ennek ke-
retében elsõ körben négy támogatási kérelem benyújtását tervezi: a
Keszthely–Gyenesdiás szakasz Gyenesdiás közigazgatási területé-
re esõ részét; a Garabonc–Nagyrada–Zalaszabar szakaszt, amely a
meglévõ zalakarosi kerékpárút folytatása; a Zalavár–Sármellék sza-
kaszt a Kis-Balaton mentén, továbbá a Tornyiszentmiklós (ország-
határtól) – Becsehelyig terjedõ nyomvonalat, részben új építéssel,
részben kerékpárút-kijelöléssel.

Szokásos év végi napirendként tárgyalta és elfogadta a testület a
jövõ évi ellenõrzési tervet, valamint a munkatervet is.

Dr. Pál Attila s. k.

A miniszterelnök-jelölt bírálta a
kormányt, mert szerinte rosszul ke-
zelik a koronavírus-járvány véde-
kezését. Ahelyett, hogy az önkor-
mányzatoknak pénzt adtak volna,
pénzt vontak el tõlük, ilyen más or-
szágban nem fordult elõ. Szólt az
egészségügy helyzetérõl, a szak-
emberhiányról és megjegyezte: az
egészségügyi dolgozóknak, a ta-
nároknak és a rendõröknek azon-
nali béremelés jár. Azért van szük-
ség kormányváltásra, hogy Ma-
gyarország egy szabadabb és jobb
ország legyen, ahol nincs korrup-

ció, nem lopnak és nem csalnak el
választásokat. Arra kérte a válasz-
tókat, hogy a szemüknek higgye-
nek, ne a propagandának.

A fórumot követõ sajtótájékozta-
tóján az uniós joggal kapcsolatban
megjegyezte: a Magyarországon
tartózkodó bûnözõket, terroristákat
ki fogják adni az illetékeseknek. 

Dr. Csidei Irén, aki 18 évig volt
a megyei kórház fõigazgatója, a
korrupció elleni fellépést sürgette.
Megjegyezte: minden ágazatban
csak a szakértelem számít, ezért
kell dolgozni.

SZABADABB ORSZÁGÉRT!
MÁRKI-ZAY PÉTER UTCAFÓRUMA ZALAEGERSZEGEN

Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke, az
ellenzéki pártok közös miniszterelnök-jelöltje, az Európa téren meg-
tartott fórumán bemutatta dr. Csidei Irént, az elõválasztás gyõzte-
sét, az 1-es számú választókerület országgyûlési képviselõjelöltjét,
akit hat ellenzéki párt támogat. Gratulált az elért eredményért.

A LAKÓK ÖRÜLNEK AZ ÚJ ÚTNAK
FOLYTATÓDIK A REKONSTRUKCIÓ A CSÁCSI UTCÁBAN
A Csácsi utcában ismét felújítás zajlik egy korábban elvégzett

beruházás folytatásaként. Most közel fél kilométeres szakaszon
újulhat meg az útburkolat, ami alatt új csapadékcsatorna is létesül. 

Vigh László, Balaicz Zoltán és Herkliné Ebedli Gyöngyi



– B. K. –

A helyi szervezõk lelke,
Semetkéné Szipõcs Erika, az öt-
letgazda pedig Horváthné Farkas
Henrietta, akinek az otthonában
a hatodik napon gyulladt fel a
fény.

– Solymárról indult néhány éve

ez a kezdeményezés, melyhez
egyre többen csatlakoznak or-
szágszerte. Farkas Henrietta hívta
fel erre a figyelmünket, és hogy jó

lenne ezt itt is megvalósítani. El-
kezdtem szervezkedni és gyorsan
meglett a 24 jelentkezõ – mondta
Semetkéné. – Az egyes számot
senki sem akarta bevállalni, ezért
az én családom kezdte a sort. Az-
óta mindennap készülnek fotók az
újonnan kivilágított ablakokról,
amit megosztunk a közösségi ol-

dalunkon is, egy-két mondat kísé-
retében.

– Van valami szisztéma?
– Nem, elég különbözõ helye-

ken vannak a jelentkezõk. De Be-
senyõ kis település egy jó kis sétá-
val körbejárható és így izgalma-
sabb, hogy hol lehet az újabb ab-
lak.

– Keresik az emberek?
– Igen, lelkesen sétálgatnak.

Az az igazság, hogy a karácsonyi
mûsorunkat és karácsonyi vacso-
ránkat nem tudjuk a jelen helyzet-
ben megrendezni, nem tudunk
összejönni, és helyette van ez a
játék, mint közösségi élmény. De
úgy tûnik, sikere van, valószínûleg
jövõre is megrendezzük. De vala-
mit még ki kell hozzá találni, hogy
minél többen be tudjanak kapcso-
lódni.

– Volt valami elõírás, hogy
hogyan jelenjenek meg a szá-
mok?

– Nem, egyénileg, kreatívan
kellett megoldani, a lényeg, hogy
látszódjon az adott nap száma, és
onnantól egészen karácsonyig vi-
lágítania is kell esténként. – Majd
még hozzátette, szintén a korláto-
zott lehetõségek szülte kényszer-
ként, nem a mûvelõdési házban
tartották a Mikulás-várót, hanem
gyönyörûen kivilágított házi jármû-
vel járta körbe a települést a Miku-
lás és vitte házhoz kicsiknek és
nagyoknak a kisebb-nagyobb
ajándékot. Ennek szintén olyan
nagy sikere volt, és olyan jó han-
gulatot teremtett, hogy talán ebbõl
is hagyomány születik. 

A polgármester elmondta:
2014-tõl napjainkig négyezer új
munkahelyet teremtettek Zala-
egerszegen. 2024-ig mintegy 120
milliárd forint értékû gazdaságfej-
lesztés zajlik. A munkanélküliségi
ráta idén novemberre 2,9 száza-
lékra mérséklõdött, ami közelít a
teljes foglalkoztatottsághoz. Rá-
mutatott: egyre nagyobb kihívás
lesz a jelenleg folyó fejlesztések-
hez munkaerõt találni. A gazda-
ságfejlesztésrõl szólva elmondta:
ha erõs a gazdaság, ha vannak
beruházások, akkor van pénz ok-
tatásra, kultúrára, egészségügyre. 

Épül a megye eddigi legna-
gyobb beruházásának számító
M76-os gyorsforgalmi út Balaton-
szentgyörgy irányába, illetve ké-
szülnek a Körmendig tartó meg-
hosszabbításának tervei is. Vonz-
za a befektetõket a 250 hektáros
területen 45 milliárd forintból ha-
marosan elkészülõ ZalaZone jár-
mûipari tesztpálya, és a szom-

szédságban a Rheinmetall 60 mil-
liárd forintból épülõ harckocsi-
gyára is a terveknek megfelelõen
halad. Szólt a Metrans 33 milliárd
forintos beruházásáról, az andrás-
hidai városrész határában létesülõ
drónkutatási és fejlesztési kompe-
tenciaközpontról, amely egyetemi
és céges kutató-fejlesztõ bázis

lesz. Az északi ipari parkban meg-
valósult fejlesztések között emlí-
tette a polgármester, hogy az ön-
kormányzat 2,3 milliárd forintból új
iparterületeket alakított ki és fej-
lesztette az infrastruktúrát. A jár-
mûiparban érdekelt MouldTech
Systems 4,5 milliárdból bõvítette
meglévõ csarnokait és a TÜV
Rheinland már bejelentette, hogy
akkumulátor-tesztközpontját itt
alakítja ki. Magyar tulajdonban, 11
milliárd forintból épül lazacfarm, a
munkálatok hamarosan megkez-
dõdnek.

Szó esett a Kovács Károly Vá-
rosépítõ Programról: 2024-ig 15
milliárd forintból újulnak meg utak,
járdák, parkolók több mint kilenc-
ven helyszínen. Kerékpárutak is
épültek és épülnek: 2019–2022 kö-
zött 18,8 kilométer készült el. A vá-
rosi nagyberuházásokat is meg-
említette, így az uszodaépítést, az
alsóerdei sportközpontot, az épülõ
Mindszentyneumot, a Helyi Ter-

mék Piacát. Balaicz Zoltán említést
tett a városrehabilitációs program-
ról is: a Vizslapark, a Gábárti-tó
környezetének megújításáról, az

Art mozi, a VMK és a sportcsarnok
elõtti tér rekonstrukciójáról. 2014-
ben hirdették meg azt a programot,
mely szerint 2024-ig megújul min-
den gyermekekkel foglalkozó in-
tézmény (bölcsõde, óvoda, iskola).
E téren, mint fogalmazott, a me-
gyeszékhelyek között Zalaeger-
szeg az élen áll. A jövõben 530 mil-
lió forintból megújul a Zrínyi-gimná-
zium, a munkálatok a tetõtérben
már megkezdõdtek. A Hevesi Sán-
dor Színház rekonstrukciójával
kapcsolatban elhangzott: 255 mil-
lió forintból elkészültek a tervek, és
megkezdõdik a beruházás elõké-

szítése. A sportfej-
lesztés terén is
számos eredményt
ért el Zalaeger-
szeg, ezeket is fel-
sorolta évértékelõ-
jében Balaicz Zol-
tán.

A koronavírus-
járvánnyal kapcso-
latban megjegyez-
te: ez év júniusáig
175 millió forintot
fordított a város a
járvány elleni vé-
dekezésre, és 37
ezer 325 tesztet
végeztek el. Zala-
egerszegen 72
százalék a beoltot-
tak aránya. Nehéz

helyzet volt, de Zalaegerszeg is-
mét bizonyította, hogy az összefo-
gás városa – fogalmazott Balaicz
Zoltán. 

3Aktuális

Zalai HUKE Kft.
ANYAGMOZGATÓ-GÉPKEZELÕ

munkakörbe munkatársakat keres
1 illetve 2 mûszakos munkarendbe.

Feladatok:
• Gyártósor ellátása alapanyaggal
• Késztermékek kiadása
• Anyagmozgatói feladatok ellátása
• Üzemi rend biztosítása
• Számítógépes rendszerbe adatok rögzítése
• Dokumentumok rendszerezése

Elvárások:
• 3324 gépcsoportra (vezetõüléses targonca) érvényes

jogosítvány és 4511 gépcsoportra
(teleszkópos/hidraulikus rakodó) érvényes jogosítvány

• Pontos, precíz, önálló munkavégzés
• Számítástechnikai alapismertek

Elõnyt jelent:
• Raktározásban/anyagmozgatásban/komissiózásban

szerzett tapasztalat
• Nyitottság, fogékonyság

Amit kínálunk:
• Prémium
• Szakmai fejlõdési lehetõség

Munkavégzés helye:
• Zalaegerszeg

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklõdést,
jelentkezni lehet: +36-30/942-8371-es telefonszámon.

AZ ÖSSZEFOGÁS ÉS A KÖZÖS MUNKA EREDMÉNYE
BALAICZ ZOLTÁN ÉVÉRTÉKELÕJÉN A VÁROS FEJLÕDÉSÉRÕL SZÁMOLT BE

Zalaegerszeg gazdaságfejlesztésben elért sikerérõl, a városfej-
lesztés, a kulturális és sportszféra eredményeirõl, a koronavírus
okozta helyzetrõl és az összefogás fontosságáról beszélt évérté-
kelõjében Balaicz Zoltán polgármester. A tájékoztató keretében
levetítették azt a néhány perces animációs filmet is, amely az
egykori egerszegi vár 17. századi látványát eleveníti fel és a tele-
pülés elsõ, városként említésének 600. évfordulója alkalmából
készült.

– liv –

Dr. Sifter Rózsa kormánymeg-
bízott köszöntõjében arról beszélt,
hogy a zsûri évrõl évre mûvek so-
kaságából választhat nyerteseket
a pályázat kapcsán, amelynek az
a célja, hogy felhívja a figyelmet
épített környezetünk értékes és
meghatározó elemeire. Mint
mondta, idén a mûemlékek megje-

lenítését kérték, amelyek szellemi
örökségünk részét képezik, egy-
ben kultúránk fontos emlékei, és
amelyek mindenkihez hozzátar-
toznak egy kicsit. Magyarországon
számtalan olyan épület maradt
ránk a történelem korábbi szaka-
szaiból, melyek kulturális értéke
felbecsülhetetlen.  Mennyiségébõl
adódóan is, hiszen mintegy 11
ezer épület élvez mûemléki védel-

met. Megóvásuk közös felelõssé-
günk. A pályamûveket úgy értékel-
te, hogy a felnövekvõ generáció
kötõdik a régmúlt értékeihez, tisz-
tában vannak jelentõségével. Sok,
kísérletezõ kedvrõl tanúskodó
munka érkezett, amelyek ábrázo-
lásmódban, technikában a szok-
ványostól eltérõ módon jelenítik
meg a megye és az ország mûem-
léki épületeit.

A zsûri nevében Németh And-
rea, a ZSzC Csány László Techni-
kumának igazgatója gratulált vala-
mennyi pályázónak, a díjazottak-
nak, a felkészítõ pedagógusoknak
és a szülõknek. Méltatta a gyere-

kek egyéni látásmódját, és to-
vábbi alkotásra biztatta õket. 

A rajz mellett fotó és videó
kategóriában is megméret-
hették magukat az alsó és fel-
sõ tagozatosok, valamint a
középiskolások. Az elsõ há-
rom helyezésen kívül számos
különdíjat is kiosztottak. A
gyerekek ajándékcsomago-
kat, könyveket, társasjátéko-
kat és múzeumi belépõket
kaptak. A díjátadásban Pá-
csonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke is közre-
mûködött. A pályamûvek
2022. január 31-ig láthatóak a
Kossuth Lajos utcai kormány-
ablakban. 

KIHIRDETTÉK A RAJZPÁLYÁZAT LEGJOBBJAIT
AZ ÉN MÛEMLÉKEM – A MEGYEHÁZÁN

Több mint 150 alkotás érkezett a Zala Megyei Kormányhivatal
és az Állami Fõépítészi Iroda által nyolcadik alkalommal meghir-
detett, „Az én mûemlékem” címû megyei gyermekrajzpályázatra,
amelynek eredményhirdetését a legjobban sikerült mûvek készí-
tõi körében tartották a Megyeházán.

VILÁGÍTÓ ADVENTI ABLAKOK BESENYÕBEN
SIKERES, EZÉRT JÖVÕRE IS MEGRENDEZIK

Új divat terjed néhány éve az országban. Advent idején a csatla-
kozott településeken világító kalendáriumként, mindennap újabb
és újabb ablakokban gyulladnak fel a fények, felhíva a figyelmet
az adott adventi nap számára. A lakóknak nincs más dolga, mint
ezeket a házakat meglelni és gyönyörködni. Közben pedig egy jót
sétálnak a téli esti friss levegõben. Ehhez az akcióhoz csatlako-
zott az idén Besenyõ lakossága is. Mi is odapillantottunk.

Semetkéné Szipõcs Erika

Balaicz Zoltán



A blues és a népzene alapjai-
ból merít az az új zenei formá-
ció, mely december 23-án mu-
tatkozik be elõször az adventi
forgatag Dísz téri színpadán.

– pet –

A Dúdolók együttes alapítója és
vezetõje, Hangya Béla lapunknak
elmondta, Kandó Imre barátjával
három éve játszanak együtt, ez ad-
ta tulajdonképpen az ötletet, hogy
zenekarrá bõvüljenek. Furcsa, de a
szervezõdést segítette a pandémia
is, hiszen az elmúlt egy évben –
koncertek és egyéb programok hí-
ján – mindenki jobban ráért a zené-
vel foglalkozni. Így állt össze a Dú-
dolók csapata (mely elsõ körben a
Dúdoló Lila Cerkák nevet viselte,
de végül a rövidebb verzió maradt),
melyben Hangya Béla énekel, gitá-
rozik, de õ a zene- és a dalszerzõ
is, Kiss Szilvia énekel, Vörös Gábor
(a Piramis együttes tagja) basszus-
gitározik, Kránitz Tóni szájharmoni-
kázik, Kandó Imre pedig cajon ütõs
hangszeren játszik.

Az akusztikus formáció a blues
és a népzene gyökereihez nyúl
vissza, a zenészek ugyanis mind-
kettõt afféle „alapnak” tekintik. A két
stílus egymást kiegészítve, erõsítve
harmonikus egységet alkot. Hangya
Béla elárulta, hogy a zenekar reper-
toárjába bekerült két József Attila-
vers is, köztük a Tiszta szívvel, mely
itt NixFater címmel szerepel. Ehhez
készült egy klip, ami a Bogáncs ál-
latmenhely támogatására buzdít,
így a verssorok új értelmet nyertek.

Az együttes két áthangszerelt
számmal megemlékezik a legen-
dás zalaegerszegi Matt zenekarról
is, hiszen Béla ennek a csapatnak
is az egyik meghatározó embere és
dalszerzõje volt.  A Dúdolók többi
száma saját szerzemény, magyar
szövegekkel. A Mennyország címû
daluknak pedig szomorú aktualitást
ad Kóbor János halála, a koncerten
neki ajánlják majd a szerzeményt.
A Dísz téren tíz számmal lépnek fel,
és ez lesz a zenekar bemutatkozá-
sa, elsõ nyilvános szereplése. Per-
sze a kor technikai eszközeinek há-
la, néhány szám már elérhetõ a
Youtube-on és az együttes Face-
book-oldalán. A koncertre készül

egy promóciós lemez is szerzõi ki-
adásban, mely korlátozott mennyi-
ségben hozzáférhetõ a barátok, is-
merõsök számára.

Az együttes szájharmonikása,
a Shabby Blues Band-bõl ismert
Kránitz Tóni érdeklõdésünkre el-
mondta: nagyon örült a megkere-
sésnek, mert már régóta szeretett
volna valamilyen akusztikus for-
mációban részt venni a Shabby
mellett. Megtiszteltetésnek érezte
a felkérést, és azt is, hogy a Pira-
mis basszusgitárosával, Vörös
Gáborral zenélhet. Mindenki él-
vezte a közös munkát.

A koncert december 23-án
16.30 órakor kezdõdik a Dísz téren.

4 Krónika

(Folytatás az 1. oldalról.)
Aztán egyik iskolai kirándulá-

son jártunk Herenden, a porcelán-
gyárban és akkor döntöttem el, én
ezt megtanulom. Százötven jelent-
kezõbõl vettek fel harmincötöt. 

– Jól sikerült a vizsgád, sze-
retted ezt a munkát, miért nem
maradtál Herenden?

– Minden szál idekötött, és fia-
talon még ezek az érzelmi kapcso-
lódások nagyon fontosak. Végül
azok a szálak felbomlottak, ezt
nem tudhattam elõre, de nem bá-
nom, hogy így alakult. Polgári szol-
gálatos katonaként a kórházba
osztottak be és megtetszett az ot-
tani munka. 1996 óta dolgozom
ápolóként és a festés hobbi ma-
radt. Arcfestéssel kezdõdött vala-
melyik rendezvényen, ahol be kel-

lett ugranom egy hölgy helyett. Tet-
szett, a gyerekekkel jól szót tudtam
érteni. Egyébként is közvetlen em-
ber vagyok. Egyre többször hívtak
rendezvényekre. Innen is van a
„mûvésznevem”, az Arcfestõ Lajos. 

– Mivel foglalkozol még?
– Gravírozok is néha, ha igény

van rá. Arra is volt példa, hogy va-
lamelyik barátomnak csészét fes-
tettem. De ezek azért is maradtak
hobbi szinten, mert nem lehet any-
nyit elkérni, mint amennyi munka
egy kézzel festett dologban van.
Nincs, aki megfizesse. 

– Intézmény falát is dekorál-
tad, köztük több társadalmi
munka is akadt.

– Az elsõ falfestésem egy élelmi-
szerboltban volt, ahol árukat, felira-
tokat készítettem. Tetszett, híre

ment, hívtak több helyre. Óvodák-
ban, iskolákban, rendelõkben, a
kórházban több osztályon, a landor-
hegyi gyermekotthonban, magán-
személyeknél fõleg gyerekszobák-
ban vannak festményeim a falakon.
Legutóbb az egervári általános is-
kolában festettem, bõ harmincöt
méter hosszúságban a folyosókat.
Kézzel, sablon nélkül, ahogy He-
renden is elvárt volt. A zalaszent-
iváni óvodát azóta már felújították,
és átfestették a munkámat.

– Nem sajnáltad?
– Nem. Herenden ezt is belénk

nevelték. Hetekig festettünk vala-
mit, aztán le kellett törölni. Pedig
mindenbe beleadtuk a szívünket. 

– Saját gyermeked szobája?
– Elkezdtem, de mint a suszter

cipõje, késik. 
– A neveden kívül a te-

hetségedet is örökölte a
fiad?

– Úgy tûnik, igen. Sokat
festünk együtt. Bár a taná-
csaimat nem akarja még
megfogadni, azért figyeli,
én mit, hogyan csinálok. 

– Van más hobbid is?
– Fotózni szeretek, fõleg

a természetet. A tervem,
hogy egyszer ezek alapján
is fessek. Vizuális alkat va-
gyok, és sokszor olyant is
meglátok, amit mások nem.
Szeretem a naplementéket,
a mikrovilágot. Vannak ott
érdekes dolgok. Talán ké-
sõbb ez lesz az irány, most
jól érzem magam a meseje-
lenetek festésével.

MESEJELENETEKET FEST A FALAKRA
AZ EGERVÁRI ISKOLÁBAN 35 MÉTER HOSSZAN

A Göcseji Múzeum legaktuáli-
sabb feltárásairól tartottak kö-
zös sajtótájékoztatót az intéz-
mény régészei. A bejárással
egybekötött eseményre Sármel-
léken került sor, jelenleg
ugyanis ott folyik az egyik leg-
nagyobb kiterjedésû kutatás,
mégpedig a tervezett M76-os út
I. szakaszának végcsomópont-
ja, valamint az autópálya mellé
tervezett pihenõhely és benzin-
kút területén. A munkát a NIF
Zrt. és a Várkapitányság Zrt.
megbízásából végzi a múzeum
csapata.

– pet –

A Sármellék – Száraz eleje el-
nevezésû lelõhely közelmúltbéli
ásatásairól Eke István régész, ása-
tásvezetõ tájékoztatta a sajtót.
Többek között elhangzott: az elõ-
zetes kutatások (terepbejárás,
geofizikai felmérés) alapján már
tudták, hogy a terület évezredek
óta, több korszakban is lakott volt.
A közel 40 hektáros területen zajló
munka mindezt be is bizonyította,
hiszen kilenc régészeti korszak je-
lenségei és leletei kerültek elõ. A
korai és a középsõ neolitikum, va-
lamint a középsõ rézkor idejébõl is

településmaradványokat, sírokat
tárták fel. A késõ rézkorból (Bádeni
kultúra; Kr. e 3400–3000) pedig a
településmaradványok mellett tö-
megsírt is találtak. Több olyan te-
metkezés nyomára bukkantak,
ahol az emberi csontvázak nem
szokványos pozícióban voltak el-
földelve. A régész szerint ezek a
sírok akár háborús áldozatok te-
metkezési helyei is lehetnek, de az
is lehet, hogy egy járvány során el-
hunyt embereket temettek ide.

Sármelléken ezenkívül késõ
bronzkori (Halomsíros kultúra), ko-
ra vaskori (Hallstatt kultúra), késõ
vaskori (La Tène kultúra) leleteket
is találtak: fémmûvességhez kötõ-
dõ tárgyakat, öntóformákat, illetve
bronzdíszeket. De további temet-
kezések nyomait is. A területen –
ahol december közepéig zajlik a
kutatómunka – a római kor és az
Árpád-kor nyomai is elõkerültek. 

Zala megyében az elmúlt hóna-
pokban több más településen vagy

annak határában is dolgoztak a ré-
gészek.  Például az M9-es út építé-
sének vonalán, Alsónemesapáti
határában, illetve az M76-os úthoz
kötõdõen Alsópáhok környékén is.
Ezekrõl az eredményekrõl Orha
Zoltán régész, ásatásvezetõ szá-
molt be. Az alsónemesapáti lelõhe-

lyen valószínûleg a Betefalvának
nevezett falu maradványait találták
meg a szakemberek. A település
elsõ írásos említése 1335-ben tör-
tént, a források tanúsága szerint a
14–15. században nemesek által
lakott falu volt. Határa a Pölöske-
patakig (mai Szévíz-csatorna) ter-

jedt, ahol a malmaik is mûködtek.
1600 körül a törökök elpusztították,
átmenetileg el is néptelenedett,
véglegesen pedig a 17. század
második felében pusztult el a tele-
pülés. Egykori területe Alsónemes-
apátiba olvadt.

Alsópáhok környékén pedig töb-
bek között a római hódítás idején itt
élt kelta népesség hagyatéka került
elõ. A régészek ehhez kapcsolódó-
an két kemencét és kisebb-na-
gyobb gödröket tártak fel, de elõke-
rült még egy sestertius, egy ép
drótfibula, több trombitafibula, vala-
mint egy temetõ részlete is.

Simmer Lívia, a múzeum régé-
szeti osztályának vezetõje a sajtó-

tájékoztatón elmondta: az M9-es
gyorsforgalmi út további szaka-
szaihoz kapcsolódva Kisbucsa,
Zalaszentiván és Pethõhenye tér-
ségében is folytak és folynak feltá-
rások. Itt a késõ újkõkortól a kö-
zépkorig kerültek elõ leletek. Az
M76-os út építésének kapcsán pe-
dig Keszthely-Fenékpuszta és
Zalaapáti térségében is nyitottak
kutatóárkokat, mintegy 50 ezer
négyzetméteren. Elõbbi helyen a
római erõdhöz kapcsolódó sánc
történetéhez kaptak újabb infor-
mációkat a régészek. Bizonyossá
vált, hogy a sánc egykorú a több
évtizede kutatott fenékpusztai
erõddel.

BEMUTATKOZNAK A DÚDOLÓK
ÚJ ZENEI FORMÁCIÓ ALAKULT

CSONTVÁZAK SZOKATLAN POZÍCIÓBAN
TÁJÉKOZTATÓ A MEGYÉBEN ZAJLÓ RÉGÉSZETI FELTÁRÁSOKRÓL

Rézkori tömegsír.

Eke István, Simmer Lívia és Orha Zoltán
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A tárlat finisszázsán dr. Kostyál
László mûvészettörténész ajánlot-
ta az érdeklõdõk figyelmébe a szí-
nes kötetet, melyet maga Nagy
Kálmán szerkesztett. Többek kö-
zött elhangzott: a könyv nem affé-
le kiállítási katalógus, hiszen nem-
csak a Gönczi Galériában bemuta-
tott mûvek közül válogattak. Bár a
tárlathoz hasonlóan, a könyv is az
utóbbi évek alkotásaiból szemez-
get, de azért néhány régebbi fest-
mény is szerepel benne.

A 400 példányban megjelent
album több tanulmányt tartalmaz,

például Tóth Csaba, Kostyál Lász-
ló, sõt Boncz Barnabás jelenlegi
és néhai gondolatait is olvashat-
juk Nagy Kálmán mûvészetérõl,
de az alkotó életútjának fõbb állo-
másai is megelevenednek. A mû-
vészettörténész szerint már ideje
volt, hogy egy szép, kemény táb-
lás kiadvány foglalja össze a fes-
tõmûvész munkásságát. Egy
olyan kötet született, melyet jó
kézbe venni – hangzott el a ren-
dezvényen, melyen a mûvész egy
kisebb koncertet is adott zenész-
társaival.

A festõmûvész 65. születésnapjára rendezett jubileumi kiállítás
záróeseményeként mutatták be azt az albumot, mely szintén a je-
les évforduló alkalmából készült. A kiadványba Nagy Kálmán
festményei, novellája, valamint néhány róla szóló írás került.

MÛVÉSZETI ALBUM
NAGY KÁLMÁN MUNKÁSSÁGÁRÓL

– pet –

A Deák Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtárban rendezett ese-
ményen egyúttal a folyóirat ez évi
utolsó lapszámát is bemutatták. A
résztvevõket Bubits Tünde fõszer-

kesztõ, valamint Nagygéci Kovács
József fõszerkesztõ-helyettes kö-
szöntötte, gratulálva az idei nyer-
teseknek. A díjat líra kategóriában
Nagy Betti költõ, kritika kategóriá-
ban Smid Róbert kritikus, próza
kategóriában pedig András László
író vehette át. A rendezvényen
Nagy Betti volt jelen, akinek
Balaicz Zoltán polgármester adta
át az elismerést; Németh János
keramikusmûvész e célra készített
plasztikáját. Smid Róberttel és
András Lászlóval egy korábban
rögzített online beszélgetést lát-
hattak a résztvevõk. Nagy Bettit
pedig Nagygéci Kovács József
kérdezte a helyszínen.

A díjazottak kiválasztásával
kapcsolatban elhangzott: fontos a
szakmaiság, a lappal való jó kap-
csolat, illetve hogy rendszeresen
publikáljon az illetõ a Pannon Tü-
körben. A szerkesztõség vezetõi
arra is törekednek, hogy a kitünte-
tettek között legyen egy helyi,

vagyis zalai kötõdésû szerzõ.
Nagy Betti kiválóan megfelelt
ezeknek a kritériumoknak. Persze
mindez nem zárja ki annak a lehe-
tõségét, hogy más országos la-
pokban is publikáljon. 

A folyóirat legfrissebb, hatodik

számával kapcsolatban Bubits
Tünde elmondta: az idei utolsó
lapszám Zalaegerszegre fókuszál.
Turbuly Lillát, Nagy Bettit, Lackner
Lászlót, Merõ Bélát és Barasits
Zsuzsannát is olvashatjuk a lap
hasábjain. A helytörténet rovat ez-
úttal a zalai hadikórházak
1942–45 közötti életébe kalauzolja
el az olvasót. A tanulmányt Simon
Beáta levéltári könyvtáros jegyzi.
A lapot ezúttal Nagy Kálmán fest-
ményei illusztrálják, akinek leg-
utóbbi párizsi kiállításáról Kostyál
László mûvészettörténész érteke-
zik. De a társmûvészetek rovatban
Németh János keramikusmûvész
októberi zalaegerszegi tárlatáról is
olvashatnak az érdeklõdõk. 

A fõszerkesztõ örül annak,
hogy a nehéz pandémiás év elle-
nére nemcsak a hat lapszámot
tudták megjelentetni, hanem négy
új kötet is napvilágot látott a Pan-
non Tükör-könyvek sorozat kere-
tében.

ÁTADTÁK A PANNON TÜKÖR-DÍJAKAT
MEGJELENT AZ IDEI UTOLSÓ LAPSZÁM IS

A tavalyihoz hasonlóan három kategóriában – líra, próza, kriti-
ka – adta át a Pannon Tükör-díjakat a kulturális folyóirat szer-
kesztõsége. Az elismerést 2020-ban alapították a lap 25. születés-
napja alkalmából. A díjátadóra mindig decemberben kerül sor an-
nak emlékére, hogy a Pannon Tükör próbaszáma annak idején
ebben a hónapban jelent meg.

– pet –

Tuboly Andrea irodavezetõ ér-
deklõdésünkre elmondta, már a
korábbi években is szerveztek ad-
venti tematikájú sétát. Akkor a 20.
század elsõ évtizedének kará-
csonyvárását, ünnepségeit vették
górcsõ alá; a századfordulótól
egészen az elsõ világháború kitö-
réséig. Idén „Karácsonyi históriák”
címmel még elõbbre utaztak az
idõben, és az 1880–1905 közötti
idõszakot járták körbe. A téma fel-
dolgozása az iroda saját kutatásán
alapult, hiszen szakmai anyag,

komplex történeti áttekintés még
nem született a 19. század végé-
nek karácsonyaival, vagy az ad-
venti készülõdéssel kapcsolatban.
A séta menetét korabeli újságcik-
kek és hirdetések, valamint levél-
tári dokumentumok segítségével
állították össze. Mindez nem volt
egyszerû feladat, mert a régi hir-
detésekben a legtöbbször nem ad-
ták meg az üzletek pontos helyét,
címét. (Kisváros lévén, az itt élõk-
nek valószínûleg egyértelmû volt,
hogy melyik kereskedõ üzlete hol
található.) Az iroda munkatársai
régi képeslapok, valamint levéltári

feljegyzések alapján próbáltak kö-
zelebb kerülni a múlthoz.

A kutatómunka során számos
érdekességre bukkantak, melyek-
bõl aztán összeállt a teljes prog-
ram. Tódor Tamás, az iroda mun-
katársa, a séta vezetõje kérdésünk-
re néhány „ínyencségrõl” be is szá-
molt. A 19. század végén
Rosenthál Ignácz kereskedésében
– mely a „Deák Ferencz sétány
alatti utczában” mûködött – például
hozzá lehetett jutni olyan cseme-
gékhez, mint a francia mustár, vagy
a szarvasgombával töltött májpás-
tétom. Kummer Gyula cukrász pe-
dig már az 1880-as évek végén
árult kevert mandulából készült ap-
rósüteményt. Nem is olcsón: kilóját
2 forintért mérte (ez ma körülbelül
7.600 forintnak felel meg), a pozso-
nyi kétszersült kilója pedig 1 forint
40 krajcárba került (ma nagyjából
5.300 forintot fizetnénk érte).
Kaszter Sándor gyógyszerészeté-
ben, vagyis a Szentlélek patikában
(mely az 1800-as évek végéig régi
helyén, az Oh Patika utcában – ma
Mozi köz – állt) az advent slágere
1892-ben a dr. Popp-féle növény-
szappan volt. De Persay-féle ba-
juszpedrõt is hirdettek a karácsonyi
portékák között, melyet egy novai
gyógyszerész készített.

Mondani sem kell, hogy az al-
koholos italok nagy népszerûség-
nek örvendtek már akkoriban is.
„Kellemesebb meglepetést sem-
mivel sem szerezhet az ember a
barátjának az újévi ünnepek alkal-
mából, mint konyakkal; ezen egy-
aránt kiváló élvezeti és nélkülöz-
hetetlen házi szerrel” – állt egy hir-
detésben 1889-ben. A belvárosi
séta során többek között a régi
üzletek mai épületeihez látogat-
hattak el az érdeklõdõk, de a ko-
rabeli éjféli misékrõl, a Kará-
csonyfa Egylet mûködésérõl és az
Arany Bárány Szállóban tartott es-
télyekrõl is sok érdekesség hang-
zott el.

A Tourinform-iroda nemcsak a
felnõttekre gondolt advent alkal-
mából, hanem a gyerekekre, csa-
ládokra is. A Mikulás-váráshoz
kapcsolódva például Mikulás Ma-
nófutamot szerveztek december
5-én. Tuboly Andrea ezzel kapcso-
latban elárulta: ez a családi ka-
landjáték egy izgalmas nyomozás,
mégpedig szabadtéren. Az iroda
munkatársai által már korábban
„életre hívott” játékos figura,
Égerke nyomoz. Épp a Télapó
vendéglátására készül, ám riadtan
tapasztalja, hogy ük-ük-ük nagy-
mamája titkos családi mézeska-
lácsreceptjét a molyok megrágták,
itt-ott hiányoznak az összetevõk
és a mennyiségek. Szerencsére
azonban a nagymama nyomokat
hagyott a belvárosban, hogy a re-
cept sose vesszen feledésbe. A
gyerekek és szüleik, nagyszüleik
ennek nyomába eredhettek a vi-
dám délutánon. 

Zalaegerszeget 600 évvel ez-
elõtt, 1421. június 24-én egy ki-
rályi oklevélben említették elõ-
ször mezõvárosként. Az elmúlt
hónapokban több rendezvény-
nyel is megemlékezett a város
az évfordulóról.

– pet –

Az események zárásaként szo-
boravatásra kerül sor; elkészült
ugyanis Farkas Ferenc szobrász-
mûvész legújabb alkotása, mely a
mezõváros elsõ ismert városbíró-
jának, Mihály deáknak állít emlé-
ket. A köztéri alkotást a Göcseji
Múzeum mellett állították fel az el-
múlt héten, a hivatalos avatás la-
punk megjelenését követõen, de-
cember 17-én lesz.

A szobor elhelyezésekor Far-

kas Ferenc érdeklõdésünkre el-
mondta: az egykori városbíró
szobra bronzból készült, és a 15.

századi férfiviseletek, valamint
egy Zsigmond korabeli szoborlelet
alapján mintázta meg a figurát. Az

öltözék megjelenítésében segítsé-
gére volt dr. Bilkei Irén történész
is. Mihály deákot egy írópadnál,
„hivatali ügyeinek intézése köz-
ben” láthatják majd a járókelõk.

A szobrászmûvész azt is elárul-
ta, hogy az elõzetes tervekhez ké-
pest módosított egy kicsit a kom-
pozíción, hiszen az írópad nyitot-
tabb lett; a drapéria és a széklá-
bak vonalai így jobban látszódnak.
Az alak gallérjánál és ingénél pe-
dig némi mûvészi játék is megfi-
gyelhetõ. A kissé „kicsavarodott”
testhelyezettel kapcsolatban a
mûvész azt mondta, hogy nem
szeretett volna egy asztal fölé gör-
nyedõ figurát megjeleníteni, mert
az már inkább a kódexmásolókat
idézné. A figura a kifelé forduló
testtartásával sokkal inkább egy
aktív alak, aki éppen láttamoz va-
lami hivatalos dokumentumot, de
közben az emberek (ügyfelek) felé
fordul. Ezzel szerette volna nyitot-
tabbá, közvetlenebbé tenni a kom-
pozíciót. A szobor köré egy bazalt-
kockás burkolat is készül, mely be-
kapcsolja az alkotást az utca, illet-
ve a tér struktúrájába.

ELKÉSZÜLT MIHÁLY DEÁK SZOBRA
ÚJ KÖZTÉRI ALKOTÁS A BELVÁROSBAN

Farkas Ferenc legújabb alkotása.

RÉGI KARÁCSONYOK NYOMÁBAN
ADVENTI PROGRAMOK A TOURINFORM-IRODÁBAN

Ínyencségek és igényes portékák minden korszakban voltak,
ünnepek idején meg különösen. Ahol eladásra kínált áru van, ott
kell lennie valamilyen marketingtevékenységnek is. Hogy hogyan
készültek a zalaegerszegiek a 19–20. század fordulóján a kará-
csonyra, és milyen árucikkekkel, hirdetésekkel csalogatták a ke-
reskedõk a vásárlókat, kiderült a Tourinform-iroda adventi belvá-
rosi sétáján.

– b. k. –

Mind az archaikus gyógyászat,
mind a pálinkakészítés története
iránt érdeklõdõnek érdemes bete-
kinteni ide. De az is talál hasznos
információt, aki éppen mostaná-
ban tanulja, gyakorolja a házi pá-
linkafõzés fortélyát, hiszen még
szaktanácsadó elérhetõségével is
szolgál a múzeumi anyag. 

A desztilláció az alap, ezért in-
nét, i. e. 600-tól indul a tárlat. Az
univerzális gyógyító, „élet vize” ti-
tulus pedig egy ismeretlen remete
által kínált gyógyitalból lett, amely
a legenda szerint Károly Róbert
köszvényben szenvedõ feleségét
meggyógyította és különösen
hosszú életûvé tette. De különbö-
zõ „nyavalyákra” való pálinka- és
gyógynövényfõzetekbõl is van kí-
nálat, a hivatalos orvoslás és a
szájhagyomány útján terjedõ prak-
tikákból egyaránt válogatva. Fejfá-
jástól a veszettségen, a pestis há-
zi gyógyításán át a világháborúk-
ban az elsõsegély-felszerelés ré-
szét képezõ pálinkáig, sok minden
olvasható itt. De az érdekességek
között a Keszthelyi kolera könyv-
rõl, illetve a világjárványokkal kap-
csolatos történelmi tényekrõl is le-

het informálódni. (Az elsõ biológiai
fegyvert a tatárok vetették be
1346-ban, pestisben elhunyt kato-
nákat dobva az ellenség közé.)

A tárlat másik része a pálinka-
fõzés folyamatát mutatja be, és ad
ma is hasznos tanácsokat az ezzel
foglalkozóknak. 

A zalaegerszegi vonatkozás
pedig már az alkoholok bódító vilá-
gából való, amikor is ilyen befolyá-
soltság miatt akadt incidens az
egykori Kummer-kávéházban. De
a kávéház, illetve híres párlatok, li-
kõrök történetérõl is olvashatunk. 

S végül egy recept, melyet akár
ki is lehet próbálni, de csak jó mi-
nõségû, házilag készített alap-
anyagokból.

Végy négyszer párolt aqua
vitaet (pálinka), három részben
rozmaring levelét és virágát két
részben. Rakd bele jól záródó
edénybe, 50 órát álljon meleg he-
lyen, akkor lombikban desztilláld
le. Minden héten egyszer reggel
ételben vagy italban végy magad-
hoz egy keveset, kezedet, arco-
dat, fájós részeidet mosd meg
benne. Megújítja az életerõt, élesí-
ti az elmét, tisztítja a velõt és az
idegeket, helyreállítja és megõrzi a
látást és megnyújtja az életet. 

PÁLINKA A NÉPI GYÓGYÁSZATBAN
A hungaricumok közé sorolt pálinka gyógyhatásairól, népi

gyógyászatban való alkalmazásáról és a történelem során válto-
zó szerepérõl, egészen a múlt században megjelenõ alkoholizmu-
sig terjed az a tárlat, melyet a keszthelyi Balatoni Múzeum kínál,
március 19-ig a látogatóknak. Az érdekes információk között za-
laegerszegi vonatkozásút is találhatunk.

Tuboly Andrea és Tódor Tamás

Kummer-kávéház



6 Gazdaság
A ZÁÉV Építõipari Zrt. idén is

eredményes évet zár. Az ország
egyik meghatározó építõipari
kivitelezõ nagyvállalata 2021-
ben is növekedést tudott elérni
az elõzõ évhez képest az
alapanyagárak drasztikus
emelkedése és a pandémia
okozta nehézségek ellenére. A
zalaegerszegi székhelyû cég
biztos hátterét több mint 70
éves tudás és tapasztalat adja.
Legyen szó mûemlék épület
rekonstrukciójáról, vagy új
tervezésû, modern épület
létrehozásáról, megbízásait
magas szakmai színvonalon
teljesíti. 

– Antal Lívia –

– Milyen esztendõt hagynak
maguk mögött?

– A járvány idei évünkre is befo-
lyással bírt. A beszerzési útvona-
lak ugyanis lelassultak, amely mö-

gött fõként bizonyos építõipari
alapanyagok hiánya és jelentõs ár-
növekedése áll – mondja Dormán
József vezérigazgató. – A fa-
anyagok esetében 400 százalé-
kos, az acéltermékek tekintetében
idén 200–250 százalékos árdrágu-
lásról beszélhetünk. Igaz, a piac

korrigált, de nem számolt az ener-
giaárak meredek emelkedésével,
amely az alapanyagárak újbóli nö-
vekedésében köszön majd vissza.
Ez kiszámíthatatlanságot eredmé-
nyez a gazdasági társaságok szá-
mára, ami az üzletmenet folyama-
tos átgondolását kívánja meg. En-
nek ellenére sikerült a 2021-es
esztendõre kitûzött tervszámokat
teljesítenünk. Ebben nagy szerepe
van humán erõforrásunk magas
szintû és naprakész tudásának,
amellyel immár több mint hetven

éve tudunk eleget tenni megbí-
zóink igényeinek országszerte. 

– Milyen projekteken dolgoz-
nak a megyeszékhelyen, illetve
a megyében?

– Zalaegerszegen a Göcseji
Múzeum mûemlék épületének fel-
újítását már befejeztük, amelynek

mûszaki átadása is megtörtént. A
szomszédos szárny, a Mindszen-
tyneum kivitelezésével is jól hala-
dunk. Komoly szakmai feladatot
adott alapozásánál a talajvízsüly-
lyesztés, úgy, hogy a környezõ
mûemlék épületek, a múzeum, a
bíróság és a templom alapjai ne
süllyedjenek meg. A Mindszenty-
neum Zalaegerszeg legmoder-
nebb épülete lesz gépészeti és
gyengeáramú rendszerei, továbbá
egyedülálló kiállítástechnológiája
tekintetében is. Az új városi fedett
uszoda és tanuszoda építésével is
a befejezéshez közeledünk. Ezen
épület esetében is a legmoder-
nebb építészeti, energetikai, víz-
gépészeti és uszodatechnológiai
megoldások kerültek kialakításra.
Érdekességként tudnám megemlí-
teni, hogy a FINA-szabvány szerint
megépített versenymedencéhez
már felszereltük az Omega gyárt-
mányú startköveket. Zalaegersze-
gen még építjük a Rheinmetall
harcjármûgyárát, amely méreté-
ben és mûszaki megoldásaiban
ugyancsak különleges feladat. A
megyére kitekintve, nemrég adtuk
át a Kanizsa Arénát. A multifunk-
cionális sport- és rendezvénycsar-
nokkal szintén egy modern és im-
pozáns megjelenésû épület került
megvalósításra. 

– Nagyszabású projekteket
valósítanak meg országszerte
is. Melyek ezek?

– Szeptemberben adtuk át a
Pécsi Tudományegyetem Általá-
nos Orvostudományi Karának 12

ezer négyzetméteres új oktatási és
kutatási épületét. A lakiteleki nép-
fõiskola számára hotelt, Szekszár-
don az egykori laktanya helyén
3600 négyzetméter alapterületû
tudásközpontot építünk. Budán a
Testnevelési Egyetem Koltai Jenõ
sporttelepének fejlesztésén dolgo-
zunk, ahol többek között multifunk-
cionális csarnokot építünk. Rá-
kosmentén hamarosan átadhatjuk
a sport- és rendezvényközpontot.
Legnagyobb munkánk a Nemzeti
Atlétikai Stadion kivitelezése,
amely a 2023-as atlétikai világbaj-
nokságra készül. Ugyanígy hajrá-
ban vagyunk a több mint 30 ezer
négyzetméteres új Néprajzi Múze-
um és Látogatóközpont építésével
is. A mûemlék épületeket érintõ
beruházások között szót érdemel
a fertõdi Esterházy-kastély, illetve
a nagycenki Széchenyi-kastély fel-
újítása. 

– Milyen elvek jellemzik fog-
lalkoztatáspolitikájukat? 

– A cégvezetés meggyõzõdé-
se, hogy a ZÁÉV Zrt. sikerének tit-
ka elsõsorban a munkatársakban
rejlik. Éppen ezért egyik legfonto-
sabb célkitûzésünk szakmai tudá-
suk, nyelvismeretük folyamatos
fejlesztése, amely a legjobb garan-
cia piaci pozícióink megõrzésére.
Fontosnak tartjuk dolgozóink pszi-
chés-fizikai egészségi állapotát is,
különösen most a járványhelyzet-
ben. Ezt bizonyítandóan az idei
évre a járóbeteg-szakellátást lefe-
dõ magán-egészségbiztosítást kö-
töttünk valamennyi munkatársunk-
ra, amit a jövõ évre vonatkozóan is
meghosszabbítunk.

Sikeres kampányt folytattunk a
zalaegerszegi Széchenyi István
Technikummal, illetve a nagykani-

zsai Zsigmondy Vilmos Techni-
kummal együttmûködve, amely-
nek eredményeként az elõzõ tan-
évhez képest több mint a duplájá-
ra nõtt az építõipari szakmákra
beiratkozók száma. A szakképzési
rendszer átalakulását éljük, ennek
megfelelõen, már az új rendszer
szerint – szakképzési munka-
szerzõdéssel is – foglalkoztatjuk
tanulóinkat, minden olyan juttatást
megkapnak a diákok, amiket a tör-
vények szabályoznak. Célunk,
hogy végzés után minél több ta-
nuló csatlakozzon a ZÁÉV fizikai
termelõállományához. Bízunk
benne, hogy a szakképzés új
rendszere, valamint saját ösztön-
zõrendszerünk is segíti ezen tö-
rekvésünket. 

A magyar gazdaság egyik húzó
ágazatának számító építõipar szá-
mára kiemelten fontos, hogy a kül-
földön dolgozó szakemberek reális
képet, illetve tájékoztatást kapja-
nak az itthoni munkalehetõségek-
rõl, a foglalkoztatás feltételeinek
folyamatos javulásáról. Ezt segíti
elõ az Építõipari Vállalkozások Or-
szágos Szakszövetsége és a
Pénzügyminisztérium által koordi-
nált Építõipari Hazahívó Program,
amelyhez vállalatunk, a ZÁÉV Zrt.
is csatlakozott.

A Göcseji Múzeum és a Mindszentyneum épülete.

Dormán József vezérigazgató

A zalaegerszegi uszoda kivitelezése is a befejezéséhez közeledik.

A ZÁÉV A MAGASÉPÍTÉS MESTERE
A MÛEMLÉK ÉPÜLETEKTÕL A LEGMODERNEBBEKIG

A Szabadics Építõipari Zrt. te-
vékenységét idén az Év Vállal-
kozása címmel ismerte el Nagy-
kanizsa Város Közgyûlése. A
nagyvállalat idén is számos je-
lentõs projektben vett részt a
közmûépítéstõl a magasépíté-
sig. Mindemellett technológiai
fejlesztésre is fordított figyelmet
a Modern üzleti és termelési ki-
hívásokhoz való alkalmazkodá-
sát segítõ fejlesztések támoga-
tása GINOP-pályázattal.   

– Antal Lívia –

– Mi valósult meg ezen pályá-
zat keretében?

– Úgy tartja a mondás, hogy jó
munkához jó szerszám kell. Mi pe-
dig küldetésünknek érezzük, hogy
megrendelõink számára jó mun-
kát végezzünk – válaszolt elsõ
kérdésünkre Kovács Tamás, a
vállalat elnöke. – Ennek érdeké-
ben folyamatosan fejlesztjük az
eszközparkunkat, ami magában
foglalja a munkavégzéshez szük-
séges gépeket, kotrókat, teher-
autókat és a munkásszállításhoz
használt buszokat is. Figyelmet
fordítunk arra is, hogy hasznosíta-
ni tudjunk olyan fejlesztéseket,
amelyek a gyorsabb, hatékonyabb
munkavégzést segítik elõ rombo-
lás nélkül. Ennek a talajradar egy
nagyon jó példája, hiszen a terve-
zett nyomvonal elõzetes feltárás
nélküli vizsgálatával pontos infor-
mációt kapunk a földben lévõ ke-
resztezõ közmûvekrõl. Nem men-
nek el órák, napok a kézi keresés-
sel, és nem okozunk ellátási prob-
lémákat egy esetleges kábelsza-
kítással. 

Idén egy másik jelentõs fejlesz-
tésként vásároltunk egy technoló-
giát az azbesztcsövek állapotának
robottal és hozzá kapcsolódó szoft-
verrel való felméréséhez. Mûködte-
téshez kollégákat is kiképeztünk.
Bízunk benne, hogy ez a technoló-
gia országosan is szerepet kaphat,

mellyel elindulhat az ivóvízellátás
egyik legnagyobb kockázatának
megoldási folyamata.  

– A Pannon Egyetemmel kar-
öltve a balatoni iszap építõipari
felhasználásának lehetõségeit
kutatják.

– A Pannon Egyetemmel egy
sikeres pályázat keretében azt vál-
laltuk, hogy Balatongyörök és Fe-
nékpuszta között elterülõ mintegy
5 millió köbméter iszap hasznosí-
tására építõipari terméket fejlesz-
tünk ki, megteremtve ezzel a tó
kotrásának további lehetõségét. A
Balaton 2004 óta nem volt kotorva,
ennek az egyik fõ oka, hogy a kike-
rülõ iszapot fogadó zagykazetták
megteltek. Emiatt gondoskodni
kellene kiürítésükrõl, illetve fel-
használásukról, ami háromirányú
lehet. Különösebb változtatás nél-
kül ez az anyag alkalmas a felha-
gyott bányák feltöltésére, de nincs
ilyen a közelben. Meghatározott
mixtura összeállításával haszno-
sítható lenne a mezõgazdaságban
talajerõ-javításra, illetve égetéssel
építõipari felhasználásra. Mi ezt a
vonalat tûztük ki célul, társul híva
az egyetem égetési kompetenciáit.
Olyan falazóanyag kifejlesztése a
célunk, ami piacképes termék is
lesz.  

– Milyen jelentõs projektben
vettek részt?

– Szerencsére ez az év is bõ-
velkedett kihívást jelentõ szép
munkákban. Az év legnagyobb
eseménye kétségkívül az volt,
hogy befejeztük a több ezer gyer-

meknek élményt adó zánkai Erzsé-
bet-tábor felújítását. Ez a projekt
lett társaságunk legnagyobb lezárt
projektje. A magasépítés területén
büszkék lehetünk a fonyódligeti tá-
borban végzett munkánkra, ahogy
a zalaegerszegi termelõi piac meg-
építésére is. Befejeztük Fenék-
pusztán a Kis-Balaton Látogató-
központot, míg Fonyódon a Berek
Világa Látogatóközpont építését. A
lenti fürdõ gyógyászati tevékenysé-
get elõsegítõ fejlesztése pedig fo-
lyamatban van. 

A mélyépítésben a legnagyobb
figyelmet érintõ munkáink Zala-
egerszeghez kapcsolódtak. A
tesztpálya kivitelezési munkáit
idén befejezzük, a harckocsigyár
off-road pályájának fejlesztését pe-
dig a terv szerinti ütemben végez-
zük. Szintén jól halad az alsóerdei
szabadidõpark kivitelezése. Az
alaptevékenységnek tekinthetõ

közmûépítési munkáink szeren-
csére lefedik a teljes dél-dunántúli
területet, jelen vagyunk Tolnától
Baranyán és Somogyon keresztül
egészen Zaláig, a nyugati ország-
részig, fel egészen Vasig. A debre-
ceni BMW-gyár alap-infrastruktú-
ra-fejlesztése a terveknek megfe-
lelõen halad. Közmûépítõinknek
köszönhetõen ki tudtunk lépni az
országhatáron túlra is; Horvátor-
szágban, Csáktornya környékén
szennyvízvezetéket, míg Romá-
niában Kolozsvár közelében ivó-
vízhálózatot építünk ki.  

Szerkezetépítésben legjelentõ-
sebb munkánk Miskolcon volt a vá-
rost elkerülõ autópálya Y-hídjának
az építése, de dolgoztunk Vas me-
gyében a 86-os autóúton is. Ha Za-
laegerszegrõl Körmend felé megy
valaki az elkerülõ úton, akkor a
ZalaZone területén láthatja kollégá-
inkat a Rheinmetall földbõl kinövõ

épületének a tetején is. Legna-
gyobb várakozással a föld alatti
lõfolyosó munkáira tekintünk, ami
szakmailag is jelentõs kihívás lesz.
Ilyent elõttünk Magyarországon
még nem épített más! 

– Ezekhez a nagy ívû projek-
tekhez munkatársak is kellenek.
Mi az elvük ezen a téren? 

Stratégiánk jelmondata szerint
„A SZABADICS a megbízhatóság
szinonimája a megrendelõk és a
kollégáink szemében!” Munkáink
jelentõs részét közbeszerzésen
nyerjük el, amelyek szinte teljes
mértékben közösségi igényeket
elégítenek ki. Ehhez a felelõsség-
teljes küldetéshez elkötelezett,
szakmailag képzett kollégákra van
szükségünk. Azoknak, akik nálunk
dolgoznak, illetve bennünket vá-
lasztanak, szakmai és anyagi fejlõ-
dést segítõ partnerséget ajánlunk a
munkakörönként 3–5 évre szóló lo-
jalitás programunkban.   

A vállalatunk értékrendjét tekint-
ve abban hiszünk, hogy hosszú tá-
von csak a természetes és mester-
séges környezetünkkel összhang-
ban lehet létezni, ezért a tulajdono-
sok értékrendjének megfelelõen
nagy figyelmet fordítunk arra, hogy
abból a jóból, amit kapunk a közös-
ségtõl, vissza is adjunk. Idén is
meg tudtuk rendezni a Szabadics

a Gyermekekért Alapítvány kereté-
ben a kis-balatoni gyermek építõ-
tábort a Balaton-felvidéki Nemzeti
Parkkal és a Nyugat-Dunántúli Víz-
ügyi Igazgatósággal együttmûköd-
ve. Idén a megújult zalakarosi
városközpont adott helyet a
Szabadics Ride kerékpáros ver-
senynek, amellyel az a célunk,
hogy az ország legnagyobb ilyen
rendezvénye legyen.

– Milyen évet zárnak? Milyen
feladatok várják Önöket a követ-
kezõ évben?

– Az évünk szerencsére a vára-
kozásainknak megfelelõen alakult.
A járvány mintegy kétheti kivitele-
zési idõt vett el brigádjainktól,
azonban ez nem okozott visszafor-
díthatatlan károkat számunkra. Az
sokkal fájóbb, hogy egy kollégán-
kat elveszítettük ennek a kórnak a
következtében! 

Szerencsére az év során meg-
nyert projekteknek köszönhetõen
látjuk az elõttünk álló feladatokat,
minden kollégának a munkaköré-
hez és a képzettségének megfele-
lõ munkát fogunk tudni biztosítani.
Büszkék vagyunk rá, hogy a Nagy-
kanizsa környéki szennyvíz-fejlesz-
téseknek köszönhetõen a társaság
történetének legnagyobb összegû
szerzõdését írhatjuk alá! – mondta
végül Kovács Tamás.

A SZABADICS ÉPÍTÕIPARI ZRT.
KÖRNYEZETÓVÁS A TECHNOLÓGIÁKBAN ÉS A PROJEKTEKBEN

A sportnap nyertes csapata.

A zalaegerszegi termelõi piac épülete.
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Anyagmozgató és -szállító

rendszereit világszerte
exportáló 3B Hungária Kft.
jövõre, 2022-ben ünnepli
fennállásának 30. évfordulóját.
Olyan nagyságrendû lekötött
rendelésállománnyal lép a
következõ, jubileumi
esztendõbe, ami még soha
nem fordult elõ. A
zalaegerszegi gazdasági
társaság életében az export
ebben az évben is
meghatározó volt. 

– A. L. –

– Ausztria, Németország, Uk-
rajna a legnagyobb exportpia-
cunk. A közelmúltban zárhattunk
le egy exportprojektet, amely so-
rán egy teljesen új környezetkí-
mélõ technológiához gyártottunk,
illetve szállítottunk berendezése-

ket egy norvég cégnek, amely ak-
kumulátorok újrahasznosításával
foglalkozik – avatott a részletekbe
Nagy Zoltán, a 3B Hungária Kft.
ügyvezetõ igazgatója. – Régóta
partnerünk egy német vállalat,
amelynek a járvány elõtt egymil-
liárd forint értékben szállítottunk
berendezéseket. Tavaly felére

csökkentette megrendelését a
pandémia miatt, amit idén megnö-
velt, de még nem állt vissza az
eredeti helyzet. Mindezek ellené-
re teljesíteni tudtuk 2021-es ex-
porttervünket: termékeink mintegy
80 százalékát külföldön értékesí-
tettük.

– Az idei év is bõvelkedett iz-
galmas feladatokban?

A világ élvonalába tartozó uk-
rajnai acélmûbe olyan berende-

zést exportáltunk 2 millió euró ér-
tékben, ami a nagyon meleg
anyagok szállítására is képes. Ez-
által nemcsak egy megbízást tel-
jesítettünk, de termékkínálatunkat
is bõvítettük. Üzemeket építettünk
az építõanyag-ipar, hulladék-újra-
hasznosítás és az energetikai ipar
számára.

– Milyen munkák ígérkeznek
jövõre?

– Igen érdekes mûszaki felada-
tokat kaptunk. Egy dunaújvárosi
hulladékpapír-feldolgozó üzem
megduplázza jelenlegi kapacitá-
sát, a meglévõ mellé új erõmûvet
épít, ahová 1,5 milliárd forint érték-
ben szállíthatunk technológiai be-
rendezéseket a következõ évben.
Mosonmagyaróvárra egy új építõ-
anyag-kifejlesztésben érdekelt
cég számára gyártunk komplett
belsõ anyagmozgató rendszert,
többek között szállítószalagokat,
csigákat és rezgõadagolókat.
Iszkaszentgyörgyön 2022 végére
épül fel egy kõfeldolgozó üzem.
Ide tervezünk és szállítunk majd
egy olyan technológiát és szállító-
rendszert magas automatizáltság-

gal, amely 5 perc alatt képes lesz
megrakni egy 24 tonnás kamiont.

– A termékfejlesztés még mi-
lyen területeket ölel fel? 

– Kifejlesztettünk egy hulladék-
feldolgozó technológiát, illetve egy
berendezést a hulladék energeti-
kai hasznosítására, amelynek
tesztelését még végezzük. A világ
a körkörös gazdaság és lokális
energiatermelés megvalósítása
felé mozdult el. A cégünk által ki-
fejlesztett környezetkímélõ techno-
lógia ezt fogja szolgálni, amellyel a
kommunális hulladék 45 százalé-
kát nem kell a lerakóba vinni. 

A hatékonyság növelése érde-
kében alkalmazzuk az alkatré-
szek azonosítását szolgáló rádió-
frekvenciás rendszert (idegen ne-
vén RFID), amivel nyomon követ-

hetõek a felcímkézett alkatrészek
helyük szerint. Üzemünkben
majdnem 12 ezer négyzetméter
területen történik a gyártás és a
szerelés. A jelenleg még tesztelés
alatt álló technológia arra szolgál
majd, hogy valamennyi szüksé-
ges alkatrész egyszerre legyen
ott az adott termék szerelésénél.

A minõség-ellenõrzés terén 3D
szkennelési technika alkalmazá-
sával olyan megoldásokat fejlesz-
tünk, amelyekkel ki lehet szûrni a
hibás alkatrészeket, termékeket.
Belsõ anyagmozgató rendsze-
rünk továbbfejlesztésén is dolgo-
zunk, amelyhez szintén szüksé-
ges, hogy az azonosítás is maga-
sabb szintû legyen. 

A termelékenység növelését
szolgálja az adatvezérelt vállalat-
irányítás bevezetése is, amivel az

ösztönös vezetést váltottuk fel. Ez
a gyakorlatban azt jelenti, hogy
valamennyi munkatársunk képer-
nyõjén megjelenik, hogy mûszak-
jában aznap milyen feladatokat
kell elvégeznie. Ez nagy kihívás,
mert a feladatokat a fölé- és alá-
rendeltségek szerint a termelés
minden egyes munkahelyére le-
bontva kell meghatározni.

– Jelentõs évforduló felé kö-
zelednek.

– Jövõre ünnepeljük a cég ala-
pításának 30 éves évfordulóját.
Nagy utat tettünk meg. A részegy-
ségek gyártásától mostanra elju-
tottunk a komplett üzemek szállí-
tásáig. Professzionális anyag-
mozgató gépeket és technológiá-
kat tudunk tervezni és gyártani el-
sõsorban az építõanyag-ipar, a
hulladékfeldolgozás és az ener-
getika számára. Szenvedélyünk
az innováció. Mindeközben folya-
matosan nõtt az éves forgalmunk,
ami idén megközelíti az ötmilliárd
forintot. Jubileumi évünk sok jót
ígér, mert még soha ekkora ren-
delésállománnyal nem indultunk
neki egy következõ évnek, mint
most, a 2022-es esztendõnek.
Kapacitásunk az elsõ három ne-
gyedévre le van kötve – mondta
végül Nagy Zoltán. 

Gépek az építõanyag-ipar számára.

A társaság zalaegerszegi telephelye.

BÕVÜLÕ MEGRENDELÉSÁLLOMÁNY, NÖVEKVÕ EXPORT
A 3B HUNGÁRIA KFT. JÖVÕRE ÜNNEPLI 30 ÉVES FENNÁLLÁSÁT

Víz alatti kavicskitermelõ üzem Belgiumban.

Egészségipar, mezõgazdaság,
meteorológia, vezetõ nélküli légi
jármûvek. Ezek azok a területek,
amelyek a kutatás-fejlesztés,
tervezés és gyártás tekintetében
egyre nagyobb hangsúlyt kap-
nak a MouldTech System Kft.
portfoliójában. A zalaegerszegi
székhelyû cég a modellváltás
mellett döntött, amelyhez szak-
mai tudástõkét rendelt, illetve
telephelybõvítést is végrehaj-
tott. Molnár Gábor ügyvezetõ tu-
lajdonossal beszélgettünk. 

– Antal Lívia –

– A vállalat több, a pan-
démiára közvetlenül reagáló
fejlesztést is végrehajtott az el-
múlt években.  

– Az egészségipar egyre na-
gyobb helyet foglal el portfoliónk-
ban, amit részben kényszerhelyzet
szült a COVID miatt. A beszerzé-
seket koordináló Állami Egészség-
ügyi Ellátó Központ megrendelé-
sére komoly volumenben gyártunk
állványokat, nõvérkocsikat, arcvé-
dõ pajzsokat és fertõtlenítõ rend-
szereket. Hamarosan bevezetjük
az új ISO minõségirányítási rend-
szert, amelynek birtokában jövõ
márciustól lehetõségünk nyílik az
orvostechnikai eszközök széle-
sebb körû beszállítására. A vállala-
ton belül egészségügyi szekciót
hoztunk létre, vagyis az egészség-
ügybõl jött szakemberekkel a hu-
mán erõforrás oldaláról is támogat-
juk ezt az irányt. Célunk az, hogy
elektronikai, informatikai, illetve
okoseszközök fejlesztésével és
gyártásával is jelen legyünk az
iparágban. Biztató, hogy az elõbb
említett termékeink iránt külföldön
is nagy az érdeklõdés. Bõvíthetjük
exportunkat, ami hozzátartozik cé-
günk jövõképéhez.

– A kutatás-fejlesztés irányai
még milyen szegmenseket, il-
letve milyen új tevékenysége-
ket fednek fel? 

– Jelentõs szerepet szánunk a
drónok, repülõ eszközök fejleszté-
sének, amelynek érdekében beve-
zettük az AS 9100 repülõgép-ipari
minõségirányítási rendszert. Pro-
totípusokat fejlesztünk és gyár-
tunk, amelyeket megrendelõinkkel
együtt tesztelünk. 2022 második
negyedévben ezek sorozatgyár-
tását is megkezdjük. A drón-
fejlesztés legfõbb iránya a mezõ-
gazdaság, ezen belül is a precí-
ziós gazdálkodás. Képzett pilótánk
segítségével elindítottuk drónos
növényvédelmi szolgáltatásunkat,
emellett kísérleti drónos növényvé-
delmet is végzünk, szoros együtt-
mûködésben a gödöllõi Magyar
Agrár- és Élettudományi Egyetem-
mel. A permetezõ drónok,
kopterek mellett merev szárnyú
drónokat is fejlesztünk és gyár-

tunk. Ezek kiváló siklóképességük-
nek köszönhetõen hosszabb ideig
tudnak fennmaradni a levegõben,
ezért képalkotó berendezéseik és
adatgyûjtõ szoftvereik segítségé-
vel alkalmasak a növénykultúrák
fejlõdésének, állapotának figye-
lemmel kísérésére, betegségeik
detektálására, észlelésére. 

Mindemellett kifejlesztettünk
egy nagyon összetett meteoroló-
giai megfigyelõrendszert is. A
drónok szenzorai megfigyelést
végeznek különbözõ, alacsony
magasságokban és adatokat
gyûjtenek többek között a levegõ
páratartalmáról, a szél irányáról
és a szélerõsség mértékérõl. Az
ország három különbözõ pontján
mérünk jelenleg, ezzel bekapcso-
lódtunk a meteorológiai elõrejel-
zésbe. Másrészt már itt van a jövõ

a drónok logisztikában történõ al-
kalmazásával. Ahhoz, hogy pél-
dául pizzát szállítsunk házhoz,
pontosan ismerni kell a várható
idõjárást. A drón szempontjából is
fontos tudnunk, ideálisak-e a kö-
rülmények a repüléshez?

– A drónok fejlesztésével
nagyobb célokat is megfogal-
maztak. 

– Drón kompetenciaközpontot
létesítünk Zalaegerszeg városá-
val együttmûködve, ami 2023-ban
nyílhat meg az andráshidai repü-
lõtéren, miközben annak eredeti
funkciója is megmarad. A drónok
fejlesztése, tesztelése mellett az
oktatás is fontos hangsúlyt kap.
Az oktatóközpontban kisrepülõ-
gépes és drónpilótákat képeznek
majd. 

– Hozott új feladatokat az au-
tóipar?

– Ezen a téren is új minõség-
ben lehetünk jelen. Hétfõs fejlesz-
tõcsoportunkkal három cég szá-
mára tervezünk klasszikus autó-
replikákat, amiket szinte teljesen
készre gyártunk. Ezek kis szériás,
manufakturális termékek. Ettõl
függetlenül sem túlzás azt állítani,
hogy Zalaegerszegen már autó-
gyártás is van.

– Idén telephelybõvítést is
végrehajtottak.

– A meglévõ épületet két új
csarnokkal bõvítettük, amelyek
4200 négyzetmétert tesznek ki
együtt. Portfoliónkban továbbra is
fontos helyet foglal el a szerszám-
és gépgyártás, igaz, ez a megnö-
velt helynek csupán 20 százalé-
kát viszi el. A lehetõ legmoder-
nebb eszközökkel nagyon nagy
méreteket is meg tudunk munkál-
ni. Az alkatrészüzem és a szer-

számgyár létesítése mellett új
épületrésszel bõvítettük Piramis
kutatási központunkat is. Mindhá-
rom építési beruházással techno-
lógiai szintet is léptünk, ami Euró-
pában is kiemelkedõnek számít.
Az additív gyártástechnológiában
meghatározóvá váltunk Magyar-
országon. Húsznál több 3D nyom-
tatónkkal kvázi nyomtatófarmként
mûködünk fém és mûanyag alkat-
részek elõállításával.

– Idén húszéves a cég. Ho-
gyan értékeli az eltelt idõsza-
kot?

– A modellváltást szolgáló beru-
házásokkal komoly döntést hoz-
tunk meg. A pandémia okozta ne-
hézségek ellenére nem a visszalé-
pést, hanem az elõrelépést válasz-
tottuk. Nagyon kockázatos volt egy
év alatt felépíteni és beüzemeltetni
az új csarnokunkat. Kutatás-fej-
lesztési tevékenységünkben erõs
hátteret képeznek az egyetemek-
kel való együttmûködések. A gö-
döllõi, a szegedi, a budapesti
kampuszon történõ kutatás-fej-
lesztések nem csupán világszínvo-
nalúak, hanem végtelenül elõre-
mutatóak. A Piramis kutatóközpon-
tunknak helyet adó science park
az egyetemi fejlesztéseknek kö-
szönhetõen szépen bõvül; erõtel-
jes szellemi, innovatív környezet
formálódik. Mindebben nagy sze-
repe van a jármûipari tesztpályá-
nak, amely nagyívû beruházások
számára nyújtott közeget. Tehet-
séges fiatalokat és sok neves
szakembert vonzott cégcsopor-
tunkhoz és ezen belül a
MouldTech-hez is, akikkel véghez
tudjuk vinni elképzeléseinket. Egy
vállalat húsz év alatt statikussá
válhat, õk azonban lendületet vit-
tek a cég életébe, amellyel az ru-
galmasabbá, emberközpontúbbá
és tudásintenzívebbé vált. Ezt tar-
tom az elmúlt két év legnagyobb
eredményének, amellyel a jövõké-
pünket is megalapoztuk – hangsú-
lyozta Molnár Gábor.

AZ ALKATRÉSZEKTÕL A DRÓNOK GYÁRTÁSÁIG
MOULDTECH SYSTEMS: KUTATÁS-FEJLESZTÉS, TERVEZÉS ÉS ELÕÁLLÍTÁS

A MouldTech új üzemcsarnoka



8 Kitekintõ

– A strand kiváló minõségét és
a színvonalas szolgáltatásait a
szakma újra bõségesen díjazta.
2021-ben a Vonyarcvashegyi Lidó
strand Kék Hullám Zászló ötcsilla-
gos strandminõsítést kapott. To-
vábbá elhozta a Zala Megye Kü-
löndíját. 2021. évben a járvány el-

leni védekezésben kiemelkedõen
teljesített. A Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park is jutalmazta az élõhely-
védelmi és zöldfelületi szempontok
alapján kiemelkedõ strandunkat. A
Mozdulj, Balaton! program leg-
sportosabb Zala megyei települé-
se díjat is Vonyarcvashegy tudhat-
ja magáénak – emelte ki a polgár-
mester.

Már õsztõl készülünk a követ-
kezõ idényre: négy utca szakaszt
önerõbõl aszfaltoztunk és a minõ-
ségi szolgáltatások, élményt adó
attrakciók kiépítése folyamatos.

Kedvében járunk azon közel 400
zalaegerszegi kötõdésû polgárnak
is, akik nyaraló- vagy egyéb ingat-
lantulajdonnal rendelkeznek ná-
lunk. A közbiztonságáról híres
üdülõhelyen, bûnmegelõzési
szándékkal, több köztérfigyelõ ka-
merát is kihelyeztünk, mindenkit

biztatva a közös-
ségi együttélés
szabályainak be-
tartására. A Feste-
tics-borpince, a
Fénykereszt, a
Szent Mihály-ká-
polna, a Süllõ II.
nevû, fél évszáza-
dos balatoni ha-
lászhajó egész év-
ben térítésmente-
sen látogatható.
Díjtalanul jöhetnek
a forró teás, forralt

boros, pogácsás, a HIT, a RE-
MÉNY, az ÖRÖM és a SZERE-
TET jegyében szervezett vasárna-
pi adventi programjainkra. Az es-
ték folyamán jótékonysági ruha- és
festményvásárt tartunk rászoruló
helyi családok számára.

VONYARCVASHEGY VONZÁSA
HIT – REMÉNY – ÖRÖM – SZERETET

Hálás szívvel megköszönöm a zalai megyeszékhelyen élõ
polgároknak, ha idén bármelyik évszakban meglátogatták a Lido
strandunkat, amelyre már egy több generációs, egész évben
mûködõ, élménygazdag, találkozási, rekreációs központként
tekintünk, mondta Pali Róbert, Vonyarcvashegy polgármestere. 

– Bánfi Kati –

A látványos kiadványt 150 fotó,
1700 térkép és grafikon illusztrálja,
több száz madarász és 61 fotós,
valamint a szerkesztõk munkája
nyomán. A tartalmas könyvben 800
oldalon, 420 madárfajt mutatnak
be, számos jellemzõvel, angol nyel-
vû összefoglalóval kiegészítve.
Sajnos kereskedelmi forgalomban
nem kapható, de digitális formában
az egész tartalom elérhetõ. A
könyv az Agrárminisztérium és az
MME támogatásával valósult meg. 

– Kiknek készült ez a kiad-
vány?

– Elsõsorban a szakemberek-
nek, madarászoknak, madarászok
által. 

– A könyvben kilencven madár
leírása mellett található a neved,
mint szerzõ. De ha már a ritka ma-
darakat jegyzõ bizottságot veze-
ted, te milyen ritkaságokat láttál,
ami gazdagítja ezt a kiadványt?

– Az egyik nagy büszkeség egy
tengeri partfutó, melybõl az egyet-
len példányt én találtam Magyaror-
szágon. Valamint a Wilson víztapo-
só és az erdei sármány elsõ ma-
gyar elõfordulását is én jegyzem.
Mindenhol a madarakat figyelem,
és ha lehet, a ritkaságokat. Amikor
látok egyet, az eufórikus érzés. Má-
ra nemcsak a madarászok száma
nõtt meg, hanem nagyon sokat fej-
lõdött a technika is, így szerencsé-
vel laikus is elkaphat különlegessé-
geket. Az viszont bosszantó, ami-

kor már majdnem célba érünk egy
ritka fajra „vadászva”, csak éppen a
bokor rossz oldalán állsz és végül
csak hallod, de nem látod a mada-
rat. A vadászat ma már szerencsé-

re csak fotózást jelent. Nem mindig
volt így, hiszen régen, az adat elfo-
gadásához le kellett lõni a madarat. 

– Neked milyen a technikai
felszerelésed?

– Nagy nagyítású teleszkópom
van, amivel sík területen két-há-
rom kilométerig lehet madarakat
beazonosítani. 

– Melyik a fõ megfigyelõterü-
leted?

– Zala megye és az egész Ba-
laton. 

– Zala megye milyen mada-
rászszemmel?

– Fajgazdagnak nevezhetõ, hi-
szen van többféle erdõ, dombvi-
dék, Kis-Balaton, Balaton, Keszthe-

lyi-hegység, mezõgazdasági terü-
let, tõzeglápos rész. De megfigye-
lés szempontjából az erdõs rész
nem jó. Ott fészkelõhelyet lehet ku-
tatni, nyílt helyeken, vizes területen
szoktunk inkább mozogni. Így ha-
zánkban a legjobb megfigyelõhe-
lyek például a Hortobágy, a Fertõ-tó
melléke, az apaji puszták, de a Kis-
Balaton és a Balaton is ilyen. 

– Általában mi mondható el a
madarak állományáról?

– Nehéz érzékelni a fogyást. Mi-
vel az elmúlt években megtízszere-
zõdött a madarászok száma, tehát
több a megfigyelés is, emiatt úgy
tûnhet, hogy több a madár. Azon-
ban az életterek szûkülésével a
gyakori fajok száma is csökken. 

– Ez után a nagy munka után
milyen  terveid vannak?

– Grafomán vagyok. Nagyon
sok feljegyzésem van, rendszere-
sen publikálok szaklapokban, de
még sok mindent nem írtam meg.
Például egy zalai monográfiát. Az
adatok már megvannak, csak fel
kellene dolgozni – mondja Gál Sza-
bolcs, aki 28 éve elhivatott megfi-
gyelõje a madaraknak.

NEM CSAK SZAKEMBEREKNEK
MAGYARORSZÁG ELSÕ MADÁRTANI ATLASZA

A közelmúltban jött ki a nyomdából a Magyarország madáratla-
sza címû átfogó kiadvány, mely a hozzáértõk 2014–2018 közötti
megfigyeléseit rögzíti. A szerzõk között zalaegerszegi elhivatott
madarász is van, Gál Szabolcs, aki a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület Nomenclator Bizottságának titkára, azaz a
ritka fajokat is jól ismeri. 

– B. K. –

– A pontos okát nem tudom, de
karácsony közeledtével, novem-
ber–december hónapban jellem-
zõen több a kidobott, elhagyott ku-
tya. Gyakori, hogy ha az idõs gaz-
da meghal, az örökösök ellátás
nélkül magára hagyják a kutyát.

De került már hozzánk állatkínzás
miatt is négylábú.

– Az állatkínzással kapcsola-
tos törvényekrõl mi a vélemé-
nye?

– Amit kiemelten üdvözlünk, az
új törvény szigorúan bünteti a sza-
porítást. Eddig sem a törvényekkel
volt a bajom, bár a láncon tartás
szankcionálása még mindig hiá-
nyosság. A fõ probléma, hogy ne-
héz a bizonyítás. Rendõrség és ál-
latorvos, illetve szakhatóság köz-
remûködése kell, és az ügynek el-

kötelezett bíró. A bizonyítási, ta-
núskodási eljárás hosszadalmas,
sok utánajárással, sok idõvel jár,
ezt nem sokan vállalják. De azért
elsõ lépésnek mindenképpen jó,

hogy szigorodtak az állatkínzással
kapcsolatos törvények. 

– Lesz Önöknél karácsonyi
ünnep?

– Sok megszokott közösségi
programunkat nélkülözni kell, kel-
lett az elmúlt másfél évben. Azért
kutyakarácsony címen egy na-
gyobb közös kutyasétáltatást még
szervezünk. Jellemzõ, hogy ilyen-
kor, év végén az adományok mel-
lé a cégek, sportegyesületek, ba-
ráti társaságok közös program-
ként, a tárgyi adomány mellé gya-
korlati segítségként megsétáltat-
ják a kutyákat is. Ez nagyon jó, mi-
vel hiányoznak ezek a segítõ ke-
zek, fõleg a nagyobb testû kutyák
tudnak ritkán kimozdulni. 

– Tervek az új évre?
– Két pályázatunk is folyamat-

ban van, melyek segítségével a
kerítést szeretnénk megújítani egy
szakaszon, illetve a nagyobb ken-
neleket kell felújítani, csatornázni.
Mindig egy picit tervezünk, próbá-
lunk segíteni a hozzánk fordulók-
nak, miközben mûködtetjük a
menhelyet, és reméljük, minél
elõbb visszatér a régi kerékvágás-
ba az élet, és a hétvégi séták újra
napirendre kerülnek. Továbbra is
kérjük a lakosság segítségét, fõleg
élelemadomány lenne fontos. Le-
het örökbefogadni, és azt kérjük,
hogy minden örökbefogadás át-
gondolt legyen – mondta Abai Eri-
ka, miközben vidáman mutatta,
hogy egyik kollégájának köszön-
hetõen madáretetõjük is van már,
és annak számos látogatója színe-
síti a menhely életét. 

ÉV VÉGI KUTYAVILÁG
Év végén nagy számban dobnak ki, hagynak magukra kutyá-

kat, közölte a szomorú tényt Abai Erika, a Bogáncs Állatmenhely
vezetõje.

– Bánfi Kati –

– A Kehidakustányi Vendégvá-
rók Egyesülete alelnökeként pros-
pektusok összeállításával is kellett
foglalkoznom, ekkor kerültem kap-
csolatba a fotózással. Rácsodál-
koztam a világra, hogy egy-egy op-
tikával milyen szépen lehet vissza-
adni a valóságot. Tíz éve vagyok
tagja a Zalaegerszegi Fotóklubnak.
Azért mentem oda, hogy technikai
tudásra tegyek szert. Meg ez olyan
hely, ahol lehet kérdezni, és van is
olyan, aki válaszolni tud, illetve
gyakorlatban is meg tudja mutatni a
fotózás fortélyait. 

– Hogyan lett a prospektusból
légköroptika?

– Egyik szállóvendégem, dr.
Farkas Alexandra tudománykom-
munikátor, kutató hívta fel erre a fi-
gyelmem. Aztán tagja lettem az ez-
zel kapcsolatos közösségi oldal-
nak, majd személyes találkozókon
is részt vettem, és elkezdtem elmé-
lyedni ezen a területen. Most már
tudom, hogy mikor mire kell figyel-
ni, hol kell keresni az égbolton az
adott jelenséget, hogy adott idõjá-

rási viszonyok mellett milyen látvá-
nyosság várható. 

– A kiállításon is egy napha-
lós fotóval jelentél meg. 

– Én ragaszkodtam hozzá, hogy
ez legyen, mert bár fotótechnikailag
nem egy extra kép, és aki a légkör-
optikában nem jártas, annak nem is

mond sokat, de számomra több
szempontból is fontos kép. A nap-
haló fotózáshoz mindig kell egy
hátteret, Napot kitakaró részt is ke-
resni. Ezt a célt az én képemen az
általam nagyra becsült sényei Ke-
mence-kápolna adta, ami egy cso-
dálatos szakrális hely. Azt gondol-
tam, hogy egy helybeli kiállításon
helyi érték jelenjen meg. 

– Mi is az a naphaló?
– A Napot körülvevõ fehér, ese-

tenként vöröses színû fénykör. A
Hold esetében is látható ilyen, az a
holdhaló. Ez utóbbit könnyebb ész-
revenni. A nyolc-tíz kilométer ma-
gasságban lévõ fátyolfelhõk jég-
kristályainak fénytörése okozza a
jelenséget. Melegfrontok, esõzés
elõtt látható. A naphaló része a
melléknap, amely a Nap egyik vagy
mindkét oldalán megjelenõ többnyi-
re szivárványszínû foltot jelenti. 

– Mit fotózol még?
– Világító felhõt, ami csak a nyá-

ri idõszakban látható. Ami a széles-
ségi körünkön naplemente után és
napkelte elõtt körülbelül ötven perc-
cel tûnhet fel. Magyarországon
elég ritka látvány, tõlünk északabb-

ra gyakoribb. Érdekes alakú felhõ-
ket is szeretek megörökíteni.
Thyndall-sugarakat. Ködjelensége-
ket (glória és ködív), vagy éppen a
reggeli harmaton megjelenõ fényje-
lenséget (dicsfény). Mindennek
megvan a szépsége. Ha rááll az
ember, akkor nem veszi le róla a

szemét. De képes vagyok, akár a
mosogatóvízben megjelenõ fényje-
lenséget is fotózni. Türelem kell
hozzá, és én elég türelmes vagyok.
Meg a sok gyakorlás is fontos.
Száz fotóból talán lesz egy jó. Ez
idõigényes, mert maximalista is va-
gyok. Különösen a Hold elõtti repü-
lõgép-fényképezés sok hûhó sem-
miért. Szivárványt is szoktam fotóz-
ni. Annak sokféle fajtája van. Sike-
rült már éppen Zalaegerszegen
számfeletti ívest lencsevégre kap-
ni. Amikor szivárvány a téma, sietni
kell, mert általában csak rövid ideig
látható. Megfelelõ rálátást adó
helyszínt is kell találni hozzá. Sze-
rencsére én elég jó helyen lakom
ilyen szempontból. Szintén fénytö-
rési jelenség, ami a kedvencem és
nagy gyûjteményem van belõle, a
pókhálón meghajló fény, ami szí-
nessé teszi a háló egy részét. 

– Milyen gyakran fényképe-
zel?

– Érzésfüggõ nálam. Ha van
kedvem, akkor szívesen töltöm ez-
zel az idõt. De mivel idõigényes,
nem minden élethelyzet ad erre
elég alkalmat, és akkor sorrendisé-
get kell állítani. 

– Nemcsak a légköroptikában
vannak sikereid.

– Korábban volt kiállításom a
fürdõben, nõnap alkalmából nõi
portrékkal. Jó volt a visszhangja.
De készítettem már naptárt is
Kehidakustányról. Annak kapcsán
sokat tanultam a nálam nagyobb
fotósok tanácsaiból. Zóka Gyula
vezetett rá, mi az, ami pluszt ad a
képhez, és mit kell róla kihagyni.

PROSPEKTUSTÓL A LÉGKÖROPTIKÁIG
TÜRELEM ÉS SOK GYAKORLÁS KELL A FOTÓZÁSHOZ

A Zalaegerszegi Fotóklub kiállításán ismerkedtünk meg Szabó
Zsuzsannával, aki a fényképezés egy ritkább területét, a légkör-
optikai jelenségek megörökítését választotta. 

Szabó Zsuzsanna

Légköroptika



Darabos Géza építészmérnök,
a Zalaegerszegi Vívó Egylet vezetõje

DARABOS GÉZA vívás iránti elkötelezett szeretete, a sportág tá-
mogatása eleinte vívószülõi minõségéhez köthetõ. Késõbb azonban
már hivatalosan is a zalaegerszegi vívás egyik elhivatott segítõje, hi-
szen 2014-tõl a vívóegylet elnökeként sokat fáradozik a sportág nép-
szerûsítésén. A fiatalok testi-lelki fejlesztését, sportolásra, mozgásra
ösztönzését céljául kitûzõ klub élén sokat tett a megfelelõ infrastruktu-
rális körülmények kialakításáért, többek között a modern, minden
igényt kielégítõ, az egylet múltjához, hagyományaihoz méltó vívóterem
létrejöttéért. 

A jelenlegi pandémiás helyzet új kihívás elé állította a Zalaegersze-
gi Vívó Egylet vezetõit, az edzõket, a sportolókat egyaránt. Az elnökség
kapcsolattartási protokollt dolgozott ki, hiszen kiemelten fontosnak tart-
ják a szokatlan élethelyzet megfelelõ szinten történõ kezelését, egy-
más támogatását a hétköznapokban.

A sportklub olyan családias, összetartó közösséggé nõtte ki magát
az elmúlt idõszakban, melynek értékét nemcsak a kimagasló eredmé-
nyek, dobogós helyezések adják, hanem a kitûzött célok, az emberi ka-
rakterek, az erõ, a lendület; mindebben Darabos Géza szerepe vitatha-
tatlan.

Õriné dr. Bilkei Irén PhD régész, fõlevéltáros,
a Zala Megyei Levéltár címzetes igazgatója

ÕRINÉ DR. BILKEI IRÉN 1954-ben született Pécsett. A pápai Türr
István Gimnázium és Kollégiumban érettségizett, majd az ELTE la-
tin–régészet szakán szerzett diplomát. Egyetemi tanulmányait levéltár
szakon folytatta. 2007-ben doktori fokozatot szerzett.

1977-ben a keszthelyi Balatoni Múzeumban kezdett el dolgozni mu-
zeológusként. Tudományos tevékenységét 1983-tól mai nevén Magyar
Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltárában folytatta levéltárosként,
1994-ben az intézmény igazgatóhelyettesévé, 1995-ben igazgatójává
nevezték ki, 2010-ben fõlevéltáros, címzetes igazgatóként dolgozik.

Kiemelkedõ munkáját számos publikáció, érdekes kötet, tudomá-
nyos írás dicséri, szakterülete elsõsorban a Zala megyei történeti kuta-
tásokra koncentrálódik, a 16. századdal bezárólag. Feldolgozta többek
között Zala vármegye 1555–1711-bõl származó közgyûlési jegyzõ-
könyveit, a zalavári és nagykapornaki konventek hiteleshelyi levéltárak
okleveleit, általa nyerhetünk bepillantást a középkori Zalaegerszeg
mindennapjaiba, de a római kori sírkövek, feliratok bemutatása is dr.
Bilkei Irén nevéhez fûzõdik.

Tudományos munkája nem merül ki a kutatás területén, elõadásai-
val számos érdekes témába avatja be az érdeklõdõket, közelebb hoz-
va a középkor emberének hétköznapjait.

Fabio Gentile

FABIO GENTILE 1969. augusztus 10-én született. 1998-tól önkor-
mányzati képviselõ, 2007–2012 között Gorizia testvérváros alpolgár-
mestere, jelenleg pedig Friuli Venezia Giulia tartomány közigazgatási
titkára.

A két város közötti kapcsolatok elmélyítésében alpolgármesterként
kezdte meg a munkát, tudatosan keresve olyan – kulturális, oktatási,
gasztronómiai – kapcsolódási pontokat, amelyekben Gorizia és Zala-
egerszeg kapcsolatai kiteljesedhetnek. Elõkészítõ munkájának köszön-
hetõ, hogy a két város közötti, hetvenes évekre visszanyúló kapcsola-
tokat 2014-ben Ettore Romoli polgármester és Balaicz Zoltán alpolgár-
mester hivatalosan is megerõsítette. Ezt követõen Gorizia szinte min-
den évben gasztronómiai standdal képviseltette magát az Egerszeg
Fesztiválon, s számos esetben érkezett városunkba a kultúránk iránt,
és a helyi gasztronómia iránt érdeklõdõ csoport. Mindezek mellett pe-
dig városunk delegációja is évrõl évre ellátogatott a goriziai „Határok
Ízei” Fesztiválra, mely alkalmakkor városaink kapcsolatának még szo-
rosabbra fûzésében Fabio Gentile elkötelezett és lelkes hozzáállásával
aktív szerepet vállalt.

Fabio Gentile a kulturális kapcsolatok felvirágoztatása érdekében
folyamatosan keresi városunkat terveivel, ötleteivel, amelyek sajnos az
elmúlt idõszakban a koronavírus világjárvány miatt nem valósulhattak
meg. Azonban bízunk abban, hogy a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése
iránt elkötelezett képviselõ tervei a közeljövõben immár akadály nélkül
valósulhatnak meg.

Cziborné Vincze Amália, a Polgármesteri Hivatal
nyugalmazott közgazdasági osztályvezetõje

CZIBORNÉ VINCZE AMÁLIA a Csány László Közgazdasági Szak-
középiskola számvitel–gazdálkodás szakára jelentkezett, ahol érettsé-
git tett. Ezt követõen a Pénzügyi és Számvitelei Fõiskolán közgazdász,
mérlegképes könyvelõ végzettséget szerzett. Eleinte üzemgazdasági
elemzésekkel, statisztikai adatszolgáltatásokkal foglalkozott a Zala-
egerszegi Polgármesteri Hivatalban, késõbb revizorként, a közgazda-
sági osztály osztályvezetõ-helyetteseként az önkormányzati költségve-
tési szervek pénzügyi-gazdasági ellenõrzése is a feladatai közé tarto-
zott. 2002-tõl osztályvezetõként többek között az önkormányzat költ-
ségvetésének tervezéséért és gazdálkodásának irányításáért felelt.
2021 nyarán nyugdíjba vonult, ám tanácsadóként továbbra is segíti a
polgármester munkáját.

Példaértékû, elkötelezett munkáját 2004-ben a „Köz Szolgálatáért
Érdemjel” bronz fokozatával, 2008-ban a Magyar Köztársasági Bronz
Érdemkereszttel méltatták. Kimagasló tudása, szakértelme, szorgal-
ma, több évtizedes munkássága és emberi értékei elismerésre méltó,
követendõ példát állítanak a kortársai és a fiatalabb generációk elé.

Dr. Sáska József, a NIVODENT vezetõ fõorvosa,
implantológus

DR. SÁSKA JÓZSEF Esztergomban született, általános és közép-
iskolai tanulmányait is itt végezte. Az érettségit követõen a Semmel-
weis Orvostudományi Egyetem fogorvos szakán tanult tovább. A diplo-
ma megszerzése után, 1981-tõl a Zala Megyei Szent Rafael Kórház
rendelõintézetében dolgozott. 1984-ben fog- és szájsebészeten szak-
vizsgát tett. 1986–1992-ig a Zala Megyei Szent Rafael Kórház szájse-
bészeti osztályának adjunktusa. Idõközben magánrendelésen is fogad-
ja a betegeket, 1995-ben megalapítja a NIVODENT Fogászati és Száj-
sebészeti Bt.-t. 1995-tõl 5 vegyes fogászati körzet és 2 városkörnyéki
fogászati körzet közfinanszírozott ellátásáért felel. 1995-ben konzervá-
ló fogászat és fogpótlástan szakvizsgát is tett. Szakmai ismereteit fo-
lyamatosan bõvítette, 2006-tól megyei fogászati és szájsebészeti szak-
felügyelõ fõorvosként is dolgozik.  2021 áprilisában, 44 év munkavi-
szony után vonult nyugdíjba.  

Prokné Tirner Gyöngyi népmûvelõ, a Gébárti
Regionális Népi Kézmûves Alkotóház vezetõje

PROKNÉ TIRNER GYÖNGYI a Gébárti Regionális Népi Kézmûves
Alkotóház vezetõje, földrajz–rajz szakos tanárként végzett az Egri Ta-
nárképzõ Fõiskolán. 2007-tõl vezeti a gébárti alkotóházat. 

Prokné Tirner Gyöngyi a házat népi alkotó házzá, a népi mester-
ségek tanmûhelyévé, oktatóbázisává, kiállítójává tette. A ház ad he-
lyet GébArt néven annak a nemzetközi mûvésztelepnek, amely az
idén 30 éves, és eddig legalább 150 alkotó vett részt annak munká-
jában nemcsak hazánkból, de Európa, a Kárpát-medence mellett
voltak már Amerikából, Ázsiából és Afrikából is résztvevõi. A ház a
Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület alkotóbázisa is egyben. A
Gébárti Alkotóház számos, a népmûvészet egyes ágaival foglalkozó
szakkörnek ad helyet. Prokné Tirner Gyöngyi tevékenysége mind-
ezekben nem merül ki, hiszen alapító tagja a Zala Megyei Népmûvé-
szeti Egyesületnek, alapító tagja a Zala Megye Népmûvészetéért
Alapítványnak és a Göcseji Falumúzeumért Alapítványnak, tagja a
Magyar Népmûvelõk Egyesületének és a Zalaegerszeg Turizmu-
sáért Egyesületnek és a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
ellenõrzõ bizottsági tagja. Publikációs tevékenységet is folytatott az
elmúlt évtizedekben. 

Ennek a tevékenységnek az elemei többek között – Egy fazekasdi-
nasztia remekei – A Czúgh család emlékkiállítása (Zala Megyei Mûve-
lõdési, Képzési Központ kiadásában 2004 Zalaegerszeg. Bereczky
Csaba – Prokné Tirner Gyöngyi: Saját örömére, mások gyönyörûségé-
re – Soós Lajos fafaragó, a népmûvészet mestere munkássága bemu-
tatása a Zala Megyei Mûvelõdési, Pedagógiai Intézet, Szakképzõ Isko-
la kiadásában, 2007. Pápai Sándor fafaragó, a népmûvészet mestere
munkásságának bemutatása stb.

2021 decemberében nyugdíjba készül. Nyugdíjazásával egy kitû-
nõ szakember adja majd át a stafétabotot utódjának úgy, hogy az al-
kotóház lehetõségei a további színvonalas mûködést biztosítani tud-
ják.

Horváth Zoltánné, a zalaegerszegi
Liszt Ferenc Általános Iskola

nyugalmazott tagintézmény-vezetõje

Tanítónõi indulását meghatározta a szülõktõl (Vajda József és Mar-
ton Etelka) kapott példa: gyermekszeretet, alkotómunka, nyitottság,
hasznosság, hatás a környezetre. 

Elsõ munkahelye (a zalaegerszegi József Attila Általános Iskola)
után 1983-tól különbözõ feladatkörökben dolgozott abban az intéz-
ményben, ahol végül lezárta aktív pedagógiai pályáját.

Tagintézmény-vezetõként az intézményi integráció idõszakában
(2002) partner volt az átalakulásban, és súrlódásmentesen mene-
dzselte az átalakítás folyamatát, õrizve értékeinket és példát mutatva
segítette új kollégák beilleszkedését a tantestületbe. Ez az idõszak az
oktatási, a kulturális pályázatok idõszaka volt számára. Ének-zene ta-

gozatos énekkarunk nemzetközi sikereihez hozzájárult szervezõmun-
kája. A Pedagógiai Program kidolgozásának elsõ generációs csapatá-
hoz tartozott, számos intézményi kapcsolatot épített az országban és
az országhatáron túl. Az iskola történetét és pedagógiai hitvallásunkat
bemutató kiadványok, kötetek szerkesztõjeként hozzájárult az intéz-
mény megismertetéséhez.

20 éve, 2001-ben egyéni kezdeményezéssel hozta létre a képzõ-
mûvészeti teret állandó kiállítások rendezésével: tanítványaink szemé-
lyiségformálása, mûvészeti nevelése és a szép iránti igényük fejleszté-
se céljából. 

Nyugdíjazása óta folyamatosan és rendszeresen készíti elõ, szer-
vezi, rendezi a mindenkori alkotómûvészi prezentációkat, vagyis az
események teljes lebonyolítását. Így kötõdik aktívan saját iskolájá-
hoz. A tanévek kiállításmegnyitói, az óraközi szünetekben üdítõ epi-
zódok. Hatásuk azonban jelentõsebb. Ma 26–34 évesek azok a „lisz-
tesek”, akik már részesei voltak az iskolagaléria kezdeti korszaká-
nak.

Kereki Zoltán magyar válogatott labdarúgó

Nevelõklubja a Kõszegi Textiles SE volt. Innen került 18 évesen két
évre Körmendre. Szombathelyen a Haladásnál lett élvonalbeli labdarú-
gó és válogatott. 1979-ben csapata kiesett az NB I-bõl, és ekkor igazolt
át Zalaegerszegre, bár az elsõ hírek még az Újpesti Dózsáról szóltak.
A két klubban összesen 315 élvonalbeli mérkõzésen szerepelt és 50
gólt szerzett. Pályafutását az osztrák FC Wacker Innsbrucknál fejezte
be (1984–1986).

1976 és 1980 között a magyar válogatottban 37 alkalommal szere-
pelt és 7 gólt szerzett. Az 1978-as argentínai világbajnokságon szerep-
lõ csapat tagja.

1986–1987-ben a Nagykanizsai Olajbányász vezetõedzõje volt.
Ezután három idényen át a Zalaegerszegi TE utánpótlás szakág-
vezetõje, edzõje. 1988 januárjától a felnõttcsapat mellett pályaedzõ-
ként tevékenykedett, majd 1989 októberében vezetõedzõ lett. Sport-
vezetõként az 1990–1991-es idényben a Haladás VSE labdarúgó-

szakosztály vezetõje, 1992–1993-
ban a BVSC utánpótlás-igazgató-
ja. 1993-ban jelölt volt az MLSZ el-
nöki tisztért zajló szavazásán, de
nem jutott elegendõ vokshoz. Ez-
után az MLSZ-nél dolgozott, mint
utánpótlás-igazgató. 2009–2010
között õ volt a ZTE FC utánpótlás-
igazgatója.

Zalaegerszeg jó hírét vitte és vi-
szi az országban. Sportolói életútja
mindent elmond.

Zalaegerszegi
Parkinson Egyesület

A ZALAEGERSZEGI PARKIN-
SON KLUB 1998-ban Tolvaj Márta
kezdeményezésére alakult, azzal a
nem titkolt szándékkal, hogy a kór-
ban szenvedõ, depresszióba süly-
lyedt édesapja számára társaságot
biztosítson. Közös cél, hogy segít-
sék a betegeket mindazon ismere-
tek átadásával, melyek által köny-
nyebbé válnak a hétköznapok szá-
mukra. A 2001-ben egyesületté

alakult szervezõdés munkáját a kezdetektõl segítette a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház neurológiai osztálya. A jelenleg közel 50 tagot
számláló egyesület indíttatása, hogy az orvosi ellátás mellett segítse az
érintettek és családjuk mindennapjait. Évente két nagyobb rendezvé-
nyük mellett, vízi tornán vehetnek részt a termálfürdõben, és a neuro-
lógia gyógytornászai is foglalkoznak velük a kórházban. A tagok agilitá-
sát jól példázza, hogy 2007-ben az egyesület szervezte a Parkinson-vi-
lágnapot. 

Baráti kapcsolatok, vidám rendezvények, közös programok jellemzik
az egyesületet. Adventkor, újévkor találkozókat tartanak, nyaranta ki-
rándulásokat szerveznek, melyek helyszínei a Gébárti-tó, az ott lévõ
kézmûvesek háza, valamint az alsóerdei Azáleás-völgy.

Az egyesület több évtizedes mûködésében a tagok aktivitása és az
önkéntesek munkája egyaránt szerepet játszik. 

Az elmúlt években befolyt támogatásokból gyógytornaeszközöket
vásároltak, elmondható, hogy a készlet folyamatosan bõvül. A civil
szervezetekkel való szoros együttmûködés fontossága a gyógyításban
is elengedhetetlen, hiszen közös a cél: minél hosszabban és jó életmi-
nõségben tudjanak élni a betegek.  

Évgyûrûk Nyugdíjas Klub
(Zalaegerszeg-Csácsbozsok)

Az ÉVGYÛRÛK NYUGDÍJAS KLUB Zalaegerszeg csácsbozsoki
városrészének nyugdíjasklubja. 2005. január 21-én alakult és az elmúlt
évben ünnepelte alapításának 15. évfordulóját. A klub a városrész
meghatározó közössége, amelynek tevékenysége kihat az egész vá-
rosrész kulturális életére. Jelenleg több mint 60 tagot számlál. A klubot
14 évig a Zalaegerszegért díjas Király Imre vezette, majd 2019-ben az
elnökséget Nagy László vette át, aki nem sokkal a jubileumi ünnepség
megtartása után tragikus hirtelenséggel elhunyt. Mostani vezetõje Sza-
bó Gyuláné, Ibolya, bár nehéz idõszakban vette át az elnöki feladato-
kat, gondos odafigyeléssel, nagy lelkesedéssel élesztette újra a klub te-
vékenységét, vezeti a klubot, szervezi programjaikat. A klub baráti, de
egyúttal jelentõs kulturális és gazdasági értékeket is létrehozó közös-
ség.

A nyugdíjasklub a város határain túl is ismert dalkört mûködtet, s kü-
lönbözõ programjaira városszerte kíváncsiak az emberek.

ZALAEGERSZEGÉRT DÍJASOK – 2021

ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2021. december 14.

A Zalaegerszegért díjak ünnepélyes átadására szû-

kebb körben, 2021. december 17-én kerül sor a város

Dísztermében, a belépésnél lázméréssel, kézfertõtle-

nítéssel, maszkviseléssel. Az elismerések átadását

követõ fogadás elmar ad. (Minderrõl Balaicz Zoltán

polgármester tájékoztatott Facebook-bejegyzésében.)

Mivel az ünnepségre lapzártánk után kerül sor, a

részletekrõl januári számunkban olvashatnak.



Tavaszra elkészül az uszoda.

Épül a Rheinmetall-gyár. 

Balaicz Zoltán az év polgármestere.

Bringapark az Alsóerdõn. Megszépült a Mária Magdolna-templom.

Bõvül a kertvárosi templom.

Megújul a Göcseji Múzeum.

Faültetési program.

EZ TÖRTÉNT 2021-BEN
ZALAEGERSZEG: MEGTALÁLOD A JÖVÕD!

Székelykapu a Rózsák terén.Az új Ostoros Károly Sportcsarnok.

Fényfestés.

Fotók:
Seres Péter

Alapkõletétel a Metransnál.
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Elsõ ütemben 14 projekt kezdõdik el 6 milliárd
forint kormányzati támogatásnak köszönhetõen.
A beruházás keretén belül a zalai megyeszékhe-
lyen számos ingatlan környezetében létesítenek,
vagy újítanak fel parkolóhelyeket, ezenfelül több
utcában gondoskodnak a meglévõ közutak útbur-
kolatának helyreállításáról.

A fejlesztés további elemeiként szerepel jár-
dák, közmûvezetékek, csapadékvíz-elvezetõ
rendszerek építése és felújítása, valamint
egyéb mély- és vízépítési feladatok elvégzése
is. Az elsõ ütem elemei a következõkben ol-
vashatók.

8 új parkolót létesítenek, vagy újítanak fel:
• a Baross Gábor utca 23–25. szám alatt egy 10

férõhelyes, merõleges beállású parkolót alakí-
tanak ki a társasházak környezetében,

• az Ola utca 4386/8 hrsz. alatti ingatlanon egy
12 férõhelyes, gyeprácsos kialakítású parko-
lóhelyet építenek,

• a Pais Dezsõ utcában 19 férõhelyes, merõle-
ges beállású parkolót létesítenek,

• a Madách Imre utca 16–18. szám alatti tömb-
belsõben a tûzivíztározó helyén 15 darab fer-
de (45 fokos) és 6 darab merõleges kialakítá-
sú parkolóhely épül,

• a Vizslaparki utca 23–25. szám alatti ingatla-
nok környezetében 5 darab szabványos mé-
retû parkolóhely létesül,

• a Vizslaparki utca 1–5. szám alatti ingatlan
környezetében pedig a meglévõ zúzottkõ bur-
kolatú parkolót javítják ki,

• az Ady és Vörösmarty utca környezetében a
zöldterület helyén térköves parkolóhelyek ki-
alakítása a feladat,

• a Köztársaság utca 85. szám alatt a meglévõ,
rossz állapotú parkolóhelyek helyreállítását
követõen új várakozóhelyeket építenek ki.

5 helyszínen végeznek útfelújítási munkálatokat:
• a Borostyán soron felújítják a már meglévõ zú-

zalékos pályaszerkezetû, 135 méter hosszú-
ságú útszakaszt,

• a Neszele utcában teljes szélességében fel-
újítják a Zala-híd és Gébárti utca közötti mint-
egy 240 méter hosszúságú szakaszt,

• a Besenyõ utcában renoválják a félkör ívû ut-
carész Cseresznyésszeri utca–Esze Tamás
utca közötti mintegy 230 méter hosszúságú
szakaszát, emellett, felújítják az orvosi rende-
lõ elõtt elhelyezkedõ 13 férõhelyes parkolót is,

• a Kinizsi utcában már a harmadik ütem része-
ként újul meg az útburkolat a Holub utca–Ju-
hász Gyula utca közötti mintegy 225 méter
hosszúságú szakaszon,

• a Csácsi utcában a második ütem során újul
meg az útburkolat a Domb utca–Damjanich
János utca közötti 470 méteres szakaszon.

Miért van erre szükség?
Az arányos városfejlesztésnek az a lényege,

hogy minden egyes városrészben történjenek be-
avatkozások, hiszen minden zalaegerszegi pol-
gár, bármely részén is él a városnak, fontos. En-
nek a célnak persze nagyon komoly korlátot szab-
nak az önkormányzat pénzügyi lehetõségei, hi-
szen a 102 négyzetkilométeren elterülõ városunk-
ban 869 út és járda van.

Városunk teljes, éves iparûzésiadó-bevétele
2021-ben 4 milliárd forint, mely összeg nagy ré-
sze elmegy az intézményrendszer mûködtetésé-
re, az 1871 önkormányzati dolgozó fizetésére
(bölcsõdék, óvodák, idõsotthonok, orvosi rende-
lõk, színház, bábszínház, múzeum, skanzen,
könyvtárak, mûvelõdési házak, hangversenyte-
rem, kézmûvesek háza, mozi, szociális intézmé-
nyek, sportlétesítmények, önkormányzati cégek
stb.).

Az elmúlt 20–30 évben sokat változott a váro-
sunk. A közel 60 ezer lakóra (ami 26 ezer csalá-
dot/háztartást jelent) 23 évvel ezelõtt, 1998-ban
még csak 16 ezer gépjármû jutott, 2020-ban pedig
már 35 ezer! Vagyis 1998-ban volt 10 ezer olyan
család, ahol még autó sem volt (tömegközleke-
dést használtak), míg 2020-ban több ezer olyan
család van, ahol akár két vagy három autó is van.
Ehhez jön még a környezõ településekrõl ingázók
nagy száma is (idejönnek bölcsõdébe, óvodába,
iskolába, egyetemre, dolgozni, vásárolni, fodrász-
hoz, sportolni, szórakozni stb.). Ugyanakkor a bel-
város szerkezete évszázadok óta, a többi város-
rész városszerkezete évtizedek óta adott, több
hely nincs, a házakat/falakat nem lehet beljebb
tolni, a meglévõ utakat a házsorok miatt nem lehet
szélesíteni.

Ezért 2019-ben azt javasoltam, hogy készüljön
egy 15 éves, ciklusokon átívelõ útfejlesztési kon-

cepció, amely a szükséges felújítások mellett
számba veszi a lehetséges fejlesztéseket is (pl.
körforgalmak kétsávosítása, belsõ tehermentesítõ
út folytatása, déli elkerülõ út kialakítása stb.). A ja-
vaslatot a közgyûlés egyhangúlag támogatta.

A 2020-ra összeállt szakmai anyag fõ adatai:
• A város teljes területe 102,4 négyzetkilométer.
• Zalaegerszegen összesen 542 névvel rendel-

kezõ útszakasz (út, utca, tér, parkoló) van a
belterületeken és a külterületeken. A kizárólag
helyrajzi számmal rendelkezõ szakaszok, he-
gyi utak száma 327. Ez összesen 869 (!!!) ön-
kormányzati út!

• A városi úthálózat teljes hossza 520 km (215
km belterületen és 305 km külterületen). Vi-
szonyításképpen: Magyarország legnagyobb
szélessége kelet–nyugati irányban 528 km.

• A járdák és gyalogutak hossza 225 km.
• Az állam, vagyis a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

kezelésében lévõ zalaegerszegi utak hossza
további 78 km.

• Tehát: 600 km út (520 önkormányzati és 78 ál-
lami), valamint 225 km járda.

• Az utak alatt közmûvek húzódnak (ivóvízveze-
ték, szennyvízcsatorna, csapadékcsatorna,
gázvezeték, optikai kábel stb.).

• Mind a 869 önkormányzati szakasz (520 km út
és 225 km járda), a közmûvek, valamint az ál-
lami tulajdonú utak felújításának forrásigénye:
60 milliárd forint.

• Új fejlesztések forrásigénye: 25 milliárd fo-
rint.

• Szükséges teljes forrás: 85 milliárd forint.
• Zalaegerszeg teljes iparûzésiadó-bevétele

2021-ben 4 milliárd forint. Ebbõl az összegbõl
az önkormányzati feladatok ellátása (pl. 4 böl-
csõde, 12 óvoda, rendelõk, idõsotthonok,
színház, bábszínház, múzeum, skanzen,
könyvtár stb. fenntartása) után nagyjából évi
300 millió forint saját forrás jut a 869 (!!!) útra
és járdára.

• Látható, hogy jelentõs elõrelépés csak külsõ
forrásokból lehetséges. Sajnos, utak és járdák
felújítására európai uniós pályázatok nincse-
nek (maximum újak építésére), ezért csak az
állami, kormányzati támogatások jöhetnek
szóba.

• A 2014–2019-es ciklusban közel 6 milliárd fo-
rint állami forrást sikerült megszerezni külön-
bözõ zalaegerszegi projektekre.

A 2020–2035 közötti idõszakra elfogadott útfej-
lesztési koncepció az elõzõ ciklus reménykeltõ
száma alapján összesen 15 milliárd forint forrás
megszerzésével számolt.

Milyen lehetõségeink vannak?
A Településfejlesztési Operatív Programban
(TOP) a következõ keretek állnak még rendelke-
zésre:
• 768 millió forint a Balatoni úti körforgalom két-

sávosítására (turbósítására), és ugyanott ke-
rékpárút építésére.

• 630 millió forint a Kosztolányi utca kétirányú-
sítására (ehhez még szükséges 1,3 milliárd
forint állami kiegészítés).

• 686 millió forint három újabb kerékpárútsza-
kasz megépítésére (1.: Mindszenty tér–
Zalaszentiván; 2.: Mindszenty tér–Ola, 3.:
Zrínyi út–FLEX–ADA–Bocfölde közigazgatá-
si határ; mindezekhez szükséges volt még
450 millió forint állami kiegészítés, ezt sike-
rült megszerezni, a kerékpárutak már épül-
nek).

A Modern Városok Program (MVP) több pontja is
tartalmaz infrastrukturális fejlesztéseket:
• A városrehabilitációs csomag keretében 99 fé-

rõhelyes parkoló épült a Galamb utcában.
• A Hevesi Sándor Színház felújításához kap-

csolódva megújul 2024-re a Ruszt József tér.
• Az új multifunkciós sport- és rendezvénycsar-

nok megvalósításának része lesz az új cso-
mópont kialakítása a Balatoni út–Stadion utca
keresztezõdésében, valamint új nagy parko-
lók építése is 2025-ben.

A kormány a Modern Városok Program kereté-
ben további elemmel egészítette ki a zalaegersze-
gi fejlesztések sorát, közel 13 milliárd forint állami
forrást biztosítva a helyi útfejlesztésekre 2024-ig.
Ebbõl az elsõ, közel 6 milliárd forintos csomag
közbeszerzési eljárása befejezõdött, így idén 14
helyszínen indulhatnak felújítások.

A 13 milliárd forintos állami támogatás kereté-
ben 2024 végéig összesen 91 fejlesztés (útépítés,
parkolóépítés, út-, járda- és parkolófelújítás) való-
sul meg.

ELINDULT A KOVÁCS KÁROLY

VÁROSÉPÍTÕ PROGRAM ELSÕ ÜTEME
A közbeszerzési eljárás lefolytatása után elindult Zalaegerszeg történetének legnagyobb út-,

járda- és parkolóhely-fejlesztési beruházássorozata, melyet az 1885-ben hivatalba lépett elsõ
és nagy városfejlesztõ polgármesterünkrõl Kovács Károly Városépítõ Programnak neveztünk
el a tavalyi 135 éves évfordulón.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.                   

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Október 6 tér 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
• intézményi takarítással kapcsolatos feladatok.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:  8 általános iskolai végzettség.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2022. január 3. napjától tölthetõ be.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2021. DECEMBER 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodrogi Csaba nyújt a 92/314-090-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye – Zalaegerszeg cí-

mére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 145/2021, vala-
mint a munkakör megnevezését: takarítónõ.

• Elektronikus úton Bodrogi Csaba részére a vsgi@tolna.net e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 20.

A VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE – ZALAEGERSZEG

A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ, 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
A VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE

TAKARÍTÓNÕ munkakör betöltésére.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján kívánja értékesíte-

ni a Zalaegerszeg, Budai-völgy 697/21 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésû,
878 m2 nagyságú ingatlant.

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

Az ingatlan közmûtérképe a pályázati felhíváshoz csatolásra került.

AZ INGATLANRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:
A pályázatokat „Budai-völgy 697/21” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

PÁLYÁZATI AJÁNLAT

Pályázat beadásának határideje: 2022. február 28. (hétfõ) 10.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 212. szoba. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: Személyesen vagy postai úton
A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldal „Hirdetmények, pályáza-
tok” rovatában, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályá-
zati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Mûszaki Osztálya (Zalaegerszeg, Kossuth u.
17–19. II. emelet) 212. sz. irodájában (Telefon: 92/502-129) lehet.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu.

Hely: Zalaegerszeg Helyrajzi szám Terület (m2) Vételár

Budai-völgyi u. 697/21 878 1.800.000+áfa, bruttó 2.286.000 Ft

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HASZNÁLT JÁRMÛVEK ELADÁSÁRA

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény és az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyon-
hasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet elõírása alapján nyilvá-
nos pályázati eljárás lefolytatásával kívánja értékesíteni az alábbi ingóságokat:

A pályázati vételi ajánlatot „Használt jármûvek” jeligével ellátott, zárt borítékban lehet benyújtani.
A pályázati felhívás teljes szövege az önkormányzat hivatalos honlapján (www.zalaegerszeg.hu) a

Hirdetmények, pályázatok rovat Pályázatok alrovata alatt elérhetõ.

PÁLYÁZATI VÉTELI AJÁNLAT BENYÚJTÁSA
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2021. december 17. (péntek) 10.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. emelet, 211–212. iroda

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: Személyesen vagy postai úton

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

ZMJV Önkormányzata a zártkörû pályázati kiírást az ajánlat benyújtására meghatározott idõpontig in-
dokolás nélkül visszavonhatja, illetve a pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja.

Jármû helye
(Zalaegerszeg)

Gasparich u. 26.
Városgazdálkodási Kft.

Gasparich u. 26.
Városgazdálkodási Kft. 

Alsóerdei u. 3/a
Magyar Autóklub

Megnevezés Pótkocsi Lajtos kocsi Pótkocsi

Gyártmány: Bagodi Mezõgép DETK GOMSZELMAS (Ukrán)

Típus: BHP 1400 103 2 PTSZ-4

Gyártási év: 1998 2000 1993

Rendszám: YLA-480 YLA-481
nincs

(forgalomból kivonva)
Alvázszám: 40052751306198 0010105 0041603

Jármûtörzskönyv száma: 142438L 122107L 917132S

Induló (bruttó) eladási ár: 122.000 Ft 256.000 Ft 373.500 Ft

Pályázati biztosíték: 12.000 Ft 25.000 Ft 35.000 Ft
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Újoncként szerepel az NB III-
ban a Tarr Andráshida labdarú-
gócsapata. Az egerszegi együt-
tes az õszi idény végén a tabel-
la utolsó helyén áll, bentmara-
dást jelentõ helytõl pontszám-
ban alaposan leszakadva. A re-
mény hal meg utoljára, tartja a
mondás, a zalai csapatnak ext-
ra tavaszt kell(ene) produkálnia
a bentmaradáshoz. 

– Az edzõ bizakodó, a kincstári
optimizmus elvárható tõle, végül is
õ a csapat vezére – kezdte értéke-
lését Dobos Sándor edzõ. – Aztán
szembetalálja magát a realitással.
A nyári átigazolási szezon során
nem sikerült megerõsíteni a csa-
patot, és rutinos játékosok távoz-
tak. Hiába a kincstári optimizmu-
sunk, bejött a papírforma. Túl ko-
rán érkeztünk vissza az NB III-ba.
Három éve  volt egy tervünk, ab-
ban 2002-re terveztük a feljutást.
Úgy láttuk, fiatal csapatunk erre vi-
selheti el az NB III súlyát. Koráb-
ban jutottunk vissza, az õszi idényt
követõen látjuk, fiatal csapatunk-
nak jó lett volna még egy évet el-
tölteni a megyeiben, tovább izmo-
sodni. Az õsz során tapasztaltuk,
hogy a játékosok többsége még
nem érett a harmadik vonalra.  A
hozzáállással, az akarással nin-
csen gond, a rutin, a tapasztalat
nagyon hiányzik. A harmadosztály
mezõnye erõsebb a megyeinél. 

– Lát reményt, hogy egy ext-
ra teljesítménnyel sikerüljön a
bentmaradás? Ehhez erõsítésre
lenne szükség?

– Nem csak rajtam múlik az
erõsítés, elsõsorban a vezetõknek
kellene lépni. Az erõsítés pénz
kérdése is. A pénzügyi lehetõsé-
geink korlátozottak. Már hátrány-
nyal indultunk. A bajnokság elején
bíztunk benne, hogy a nagyobb tu-

dást, a rutint lelkesedéssel, sok
mozgással eltüntethetjük, nem jött
össze. Fiatal csapatomba nagyon
elkelnének a rutinos játékosok,
nélkülük kevés esély lehet a tava-
szi bravúrra.

– Sportemberként nem adják
fel, ahogy mondta, viszont erõ-
sítés nélkül reménytelen vállal-
kozásnak tûnik a bentmaradás.

– Így van. Erõsítés esetén sem
lenne egyszerû feladat, mivel tete-
mes a ponthátrányunk. Egyet ígér-
hetek, a csapat teljes erõbedobás-
sal végigjátssza a tavaszt, lesz,
ami lesz. 

– A régebbi Andráshidával
végzett ön az NB III élcsoportjá-
ban is. Mennyire más a mostani
helyzet?

– Meg kell élni a sikereket és a
kudarcokat is. Mindkét tényezõt a
helyén kell kezelni. A sikereket
könnyebb elviselni, mint a kudar-
cot. A lelkiismeretem tiszta, a csa-
patot becsülettel felkészítem, a já-
tékosok is szorgalmasan dolgoz-
nak. A rutin, a tapasztalat nagyon
hiányzik, ami semmivel nem pó-
tolható. Tavasszal odatesszük
magunkat, meglátjuk mire lesz
elég.

– Az õszi szereplésünkben
akadtak hullámhegyek, hullámvöl-
gyek – vélekedett Bozsik József,
vezetõedzõ. – Ez a fiatal csapat
velejárója.  A minimális célt teljesí-
tettük, bentmaradást jelentõ he-
lyen állunk. A csoportban lévõ má-
sik két tartalékcsapattól a Puskás
Akadémia, Mol Fehérvár nem
nagy a lemaradásunk. Nagyobb
odafigyeléssel nyilván elõrébb is
állhatnánk a tabellán. 

– A bajnoki szereplés mel-
lett a tartalékcsapatnak más

szakmai célokat is teljesíteni
kell.

– Az itt szereplõ tehetséges fia-
taloknak játéklehetõséget biztosí-
tani, és ezáltal felgyorsítani fejlõ-
désüket. A felnõtt játékosok szá-
mára a sérülés utáni játékba len-
dülést, valamint az ott kevesebb
lehetõséget kapóknak a játéklehe-
tõség biztosítása. A felsorolt elvá-
rásoknak, úgy érzem, sikerült
megfelelnünk.

– Az NB I-es csapat gyakran,
akkor játszott, amikor a tartalé-

kok, így kevesebb volt a vissza-
játszó, ezzel is magyarázható a
12. hely?

– Részben igen. Akadtak olyan
mérkõzések, amikor csak fiatalok-
kal felállva értünk el jó eredményt.
Az is igaz, hogy volt, amikor több
visszajátszó volt, és kikaptunk.
Nem egyértelmû a dolog. Igaz, volt
aki Covid-fertõzés vagy sérülés
után tért vissza. 

– A fiatalok közük többen él-
tek a kapott játékpercekkel?

–  A teljesség igénye nélkül. A
kapus poszton Németh Ervin, Se-
bestyén Lóránt a felnõttekkel edz,
stabilan teljesít nálunk, miként a
csatár Németh Dániel is, õ az elsõ
csapatban is bemutatkozott,  a
több játékpercet itt produkálta.
Elõre lépett Csóka Dominik, Fehér
Barnabás, utóbbi  fontos gólokat
szerzett. 

– Tavasszal szeretnének elõ-
re lépni?

– Természetesen, de sok min-
dentõl függ: a visszajátszóktól, a
fiatalok formájától. Továbbra is a
hármas célnak kívánunk megfelel-
ni, amelyek közül a legfontosabb a
biztos bentmaradás. A másik kettõ
ismert.

TALÁN KORÁN JÖTT AZ NB III
SZINTE REMÉNYTELEN HELYZETBEN A TARR ANDRÁSHIDA

TOVÁBBRA IS A HÁRMAS CÉL A FONTOS
A KÖZÉPMEZÕNY VÉGÉN A ZTE II

Az õszi idény végén a 15. helyen áll, 21 pontot szerezve a ZTE
FC tartalékcsapata az NB III Nyugati csoportjában. A bajnokság
elsõ szakaszában – a tavalyi viszonylagos jó szereplés után –
idén többen elõrelépést vártak a javarészt fiatalokat felvonultató
tartalékoktól. 

– Az idei esztendõben az elmúlt
tíz év viszonylatában az egyik leg-
sikeresebb esztendõt zártuk –
hangoztatta Papp Péter. – Nem-
zetközi szinten Varga Martin
Csongor bekerült a korosztályos
válogatottba, és az Európa-baj-
nokságon elsõ világversenyén
helyt állt, büszkék vagyunk rá.  

– A hazai eseményekre
átterve, az országos bajnoksá-
gokon is jól szerepeltek?  

– A hazai versenyek közül ki-
emelném a felnõtt ob-t, ahonnan
valamennyi zetés sportoló érem-
mel tért haza. Az elõzetes ranglis-
ta alapján kettõre volt esélyünk,
amit maximálisan túlteljesítettünk.
Megdupláztuk az érmek számát. A

felnõttek mellett a korosztályos ob-
n Varga Martin Csongor elsõ he-
lyen végzett, de Rácz Gergõ is
éremmel tért haza.

– A súlyemelésben sem ad-
ják ingyen az eredményeket,
minden kilóért keményen meg
kell dolgozni. Kialakult egy tett-
re kész csapat. Gondolnak lét-
számbõvítésre, vagy ez nem
egyszerû? 

– Elsõ számú célunk a jelenleg
jól teljesítõ kis csapatunkat meg-
tartani, õket egy magasabb szintre
eljuttatni, hogy a jövõ évben is si-
keresek lehessünk. Nagy toborzó-
kat nem tartunk. Aki e munkás
sportot, a súlyemelést választja,
tárt karokkal várjuk. A bõvítés eb-

ben a súlyosbodó járványügyi
helyzetben egyébként is nehéz
lenne. 

– Járvány mennyire befolyá-
solta a felkészülésüket, marad-
tak el versenyek?

– A felkészülést nem befolyá-
solta, vigyáztunk egymásra az
edzéseken. A hazai rendezésû
legfontosabb versenyeken részt
vettünk. A külföldi versenyeken
nem szerepeltünk, az utazások a
járványügyi helyzet miatt elég
problémásak lettek volna.

– Edzõként jó például szolgál
a fiataloknak, nemcsak felkészí-
ti õket, hanem versenyez is.
Meddig mûködik a kettõsség?

– Ameddig az egészségem en-
gedi, szeretnék mindkét fronton
helytállni. 

– A súlyemelõk költségveté-
se mindig szerény volt, ebben a
járványügyi helyzetben is min-
denre futotta?

– Nem mondanám. A Covid

miatt az idei évre az önkormányzati
támogatásunk felezõdött. Meg kel-
lett húznunk azt a bizonyos nadrág-
szíjat. A legfontosabb versenyekre
eljutottunk, és ott jól is szerepeltünk.

–  Milyenek a jövõ évi kilátá-
sok?

– Nem hinném, hogy jobbak
lesznek az ideinél. Minden bizon-
nyal külföldi versenyekre nehéz
lesz eljutni. Legfeljebb a korosztá-
lyos válogatottunk, Varga Martin
Csongor szerepelhet, az õ szám-
láját viszont a szövetség állja. A
többieknek marad a hazai porond.
Szeretnénk jól teljesíteni, igaz, az
idei évet nehéz lesz felülmúlni.

SZERÉNYEN, DE EREDMÉNYESEN
AZ ELMÚLT ÉVTIZED LEGJOBB TELJESÍTMÉNYE A ZTE SK-NÁL

Évek óta jól teljesítenek a ZTE Súlyemelõ Klub versenyzõi. A
korosztályos és felnõttbajnokságokról éremmel térnek haza, és a
nemzetközi porondon is leteszik a névjegyüket. A vezetõk, edzõk
között a legnagyobb „motor” Papp Péter edzõ, aki nemcsak fel-
készíti a versenyzõket, hanem még versenyez is a felnõtt vagy a
szenior korcsoportban. 

EREDMÉNYEK:
1. Zalaszám-ZAC I. csapat  5

helyezési pont.
Bella Mátyás, Szabó Mihály,

Meier Dominik, Szabó Levente,
Horváth Lili Jázmin, Kiss Hanna,
Takács Zselyke, Zsuppán Kinga.

2. Zalaszám-ZAC Petõfi Sán-
dor Általános Iskola csapata 8. he-
lyezési pont.

Tarsoly Hanna, Kelemen Júlia,
Molnár Réka, Simon Judit, Csalló
Noel, Bartáky Bendegúz, Hart Hu-
nor, Horváth Lõrinc.

* * *
A Sport XXI. korosztály verse-

nyei után átépítésre került a küz-
dõtér. Hasonlóan játékos gyakor-

latokkal a kölyökbõl atléta korosz-
tály  (U–10) vette birtokba a  pá-
lyát.

– A budapesti 2023-as világbaj-
nokság jegyében újraéledõ prog-
ram célja, hogy minél több 6–9
éves gyerek megismerkedjen az
atlétika alapmozgásaival – mondta
Bella Attila, a versenyt szervezõ
Zalaszám-ZAC ügyvezetõ igazga-
tója. – A rendezvényen hat ver-
senyszámban mutatják meg tudá-
sukat a résztvevõk. Sorrendet
nem számolunk, minden induló-
nak  egy-egy csokimikulás, oklevél
és a mozgás öröme a jutalom. Ná-
lunk az egyesületben hét edzõ
foglalkozik a korosztállyal.

ZALASZÁM-ZAC NYERTE

A ZALA OPTIKA KUPÁT
Zalaegerszegen került megrendezésre a Sport XXI. korosztály

(U–12) idei utolsó versenye. A Nyugat-dunántúli régió 10–11 éves
versenyzõi játékos váltóversenyekben és atlétikai mozgásfor-
mákra rávezetõ gyakorlatokban mérték össze tudásukat. Sajnos,
a pandémia miatt a benevezett csapatok fele tudott csak elindul-
ni. A Zala Optika Kupát a Zalaszám-ZAC I. csapata nyerte.

MAGASEMBER ÉRKEZETT A ZTE KK-HOZ
Múlt hét közepén kapcsolódott be a

közös munkába a Zalakerámia ZTE
KK új centere, Jonathan Holton.

A 30. születésnapját nemrég ünneplõ,
201 cm magas amerikai légiós Miamiból
érkezett Zalaegerszegre, és a szombati,
Alba Fehérvár elleni idegenbeli mérkõzé-
sen már be is mutatkozott a kék-fehérek-
nél, amelyen 12 pontot szerzett. Ezen-
kívül 4 lepattanó, egy szerzett  labda és
egy assziszt szerepel a neve mellett, ami
15 VAL-pontot ért a 103-93-ra elveszített
összecsapáson. A találkozó egyben az új
bosnyák vezetõedzõ, Emir Mutapcic de-
bütálását is jelentette a Zalakerámia ZTE
KK kispadján.

Középcsapatként zárta az
õszt az NB II Nyugati csoportjá-
ban a ZTE nõi labdarúgócsapa-
ta. Az elmúlt években dobo-
góért harcoltak a zalai hölgyek.
Mi okozta a visszaesést? –
többek között errõl is faggattuk
Pergel Andrea edzõt.

– A visszaesésünknek objektív
okai vannak – vélekedett Pergel
Andrea. – Emelkedett a csoport
létszáma, és jó képességû csapa-
tok érkeztek a Nyugatiba. Már a
bajnokság elején úgy láttam, hogy
a hatodik hely környékére lehet
„belõni” a csapatot, így is lett. Ér-
zékenyen érintett minket, hogy a
nyáron eligazolt tõlünk egyik leg-
jobb játékosunk, Varró Veronika,
az Illés Akadémiába. Igaz, mi is
igazoltunk két játékost, Grubits gó-
lokkal hívta fel magára a figyelmet.
A középmezõnybéli helyezésünk
mutatja a csapat játékerejét, hogy
jelenleg itt a helyünk.

– Ennyire átírta a csoport
erõsségét az érkezõ pár csapat?
Ráadásul egy újonc zalai együt-
tes, a Nova is itt szerepel. Ott
vannak a ZTE elõtt a tabellán.

– A novaiak a visszalépett kani-
zsai csapat játékosaival kiegészül-
ve jó képességû együttest alkot-
nak. Ráadásul a szövetség ideso-
rolta az elsõ osztályból kiesett
Kelent, újonckén a csoportban az

élmezõnyhöz tartozik a Budaörs és
a Szekszárd.  A régiek közül itt van
a Mol Fehérvár, amely már több
éve fel akar kerülni az élvonalba.

– Mit terveznek a tavaszi sze-
zonra, lesz lehetõség az erõsí-
tésre?

– Szeretnénk megerõsíteni a
ZTE-t, legalább két játékost aka-
runk igazolni. A sérülések, beteg-
ségek gyakran megtizedelik a

játékoskeretünket, hiába 19-es a
keretünk. A tavaszi idényre a cé-
lunk nem változik, meg akarjuk tar-
tani a jó középcsapat pozícióját.

– Maradva a betegségeknél, a
felerõsödõ járvány mennyire za-
varta a csapat életét?

– Bezavart. Nálunk is volt
Covid-fertõzés, több játékos meg-
betegedett, akadtak karanténba
kerülõk. Az õsz végére gyakran

kellett nyúlnom az utánpótláskorú
játékosokhoz, nélkülük ki sem tud-
tunk volna állni több találkozón.

A JELENLEGI HELYEZÉS A REALITÁS
A SZÜNETBEN A TÁBLÁZAT KÖZEPÉN A ZTE FC NÕI CSAPATA

Vasárnap az Apáczai VMK
környékén rendezték a cyclo-
cross Magyar Kupa zalaeger-
szegi futamát, melyen számos
dobogós helyezést értek el a
szervezõ Zalaegerszegi Kerék-
páros Egyesület tagjai.

A megmérettetésre az ország
minden részérõl érkeztek verseny-
zõk. A 7 futam során egész nap
szép számú nézõsereg biztatta a
kerekeseket, akiknek a természet
alaposan feladta a leckét: a csütör-
töki hó megfagyott, viszont a nap
folyamán néhány helyen sártenger-
ré vált a pálya. A legnagyobb kihí-
vást azonban az egész nap fújó,

metszõ északi szél jelentette. A
Zalaegerszegen elsõ alkalom-
mal megrendezett Magyar
Kupa-futam nagy siker volt,
folytatása következik. 

Restart-GreenZone Cyclo-
Cross Magyar Kupa, ZKSE
dobogós eredmények:

Fiúk: U–9: 3. Szabó Barna.
Lányok: U–11: 3. Péterffy Róza
Luca, U–13: 3. Jándli Kira
Korina, U–15: 1. Szücs Bor-
bála, 2. Kálmán Luca, U–17: 1.
Bruchner Regina, 2. Szabó
Léna, 3. Szücs Júlia. Férfiak:
Master2: 2. Horváth Szabolcs, Hob-
bi: 3. Vámosi László. Nõk: Hobbi: 1.

Lõrincz Brigitta, 2. Horváthné Far-
kas Nóra, 3. Péterffy Renáta.

REMEKÜL SIKERÜLT

A ZALAEGERSZEGI MAGYAR KUPA-FUTAM

Bruchner Regina

Fotó: Zsu

Fotó: Zsu


