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A helyi érték

Tisztelt Olvasóink!
Lapunk következõ, nyomtatott példányával január 24-én

jelenünk meg. A következõ, január 31-i számunk pedig
PDF-formátumban a zalamedia.hu internetes oldalon
lesz elérhetõ, amit a Facebook-oldalainkon is közzé te-
szünk. 

Ismert, hogy az idei év harmadik negyedévében vál-
toztatnunk kellett a több mint 75 százalékos papírár-
emelkedés miatt, ezért a havi négy megjelenésünkbõl
egy digitális formában történik.

Friss hírekkel folyamatosan a www.zalamedia.hu por-
tálunkon találkozhatnak.

„Az igazi összetartozás va-
lószínûleg az élet legnagyobb
értéke.”

Zalaegerszeg megyei jogú
város polgármestereként nagy
tisztelettel és sok szeretettel
köszöntök minden kedves olva-
sót Popper Péter gondolatával
annak biztos tudatában, hogy a
zalai megyeszékhelyen élõk
számtalanszor megtapasztal-
hatták már, milyen nagy kincs
az együvé tartozás biztonsá-
got, oltalmat nyújtó érzése. 

Hamarosan a negyedik
gyertyát is meggyújtjuk az ad-
venti koszorún, eljön a kará-
csony, a béke és szeretet ün-
nepe. Lélekben felkészülten
adhatjuk át magunkat az ünnep
hangulatának. 

Az év utolsó napjaiban az em-
ber önkéntelenül is mérleget von. 

Sokféle érzés kerít hatalmá-
ba, ha visszagondolok az esz-
tendõre, mely Zalaegerszeg el-
sõ, 1247-es, írásos említésé-
nek 775. évfordulója jegyében
telt. A pandémiát követõen vég-
re újraépíthettük közösségein-
ket, megtarthattuk nagyszabá-
sú fesztiváljainkat és folytathat-
tuk a városépítõ munkát. Mind-
emellett azonban újabb kihívá-
sokkal kellett, kell szembenéz-
nünk. A világméretû energia-
válság nem kerülte el városun-
kat sem. Karácsony közeledté-
vel még fájóbbnak, igazságta-
lanabbnak érezzük mindazt,
amit magával hozott. 

Nagy szükségünk van leg-
szentebb ünnepünk üzenetére,
a hitre, a reményre, a szeretet-
re. A nehézségek közepette
még jobban oda kell figyelnünk
egymásra. Engedjük, hogy vé-
dõhálót szõjön körénk az össze-
fogás, az összetartozás érzése. 

Álljunk meg egy pillanatra,
ragadjuk meg a lehetõséget,
töltsük együtt az év utolsó nap-
jait szeretteinkkel, családtag-
jainkkal és barátainkkal, hiszen
az örömteli, meghitt pillanatok
támaszt jelentenek, erõt adnak
az elõttünk álló feladatok, kihí-
vások teljesítéséhez! 

Célunk továbbra is egy erõs
és fejlõdõ Zalaegerszeg, ahol
mindenki megtalálja a számítá-
sát, a jövõjét, ehhez ezután is
számítok mindenki támogatá-
sára, hiszen álmainkat csak
együtt, összefogással válthat-
juk valóra! A sikerhez közös
munka vezet – mindenkinek
köszönet érte, aki segíti a vá-
rost!

Azt kívánom, jóízû beszél-
getésekkel, meghitt hangulat-
ban és harmóniában teljenek
ezek a napok mindenki számá-
ra, és aztán az ünnep csodái-
val együtt térjünk vissza a hét-
köznapokhoz! Éljük meg az ün-
nep varázsát!

Kívánok ezúton is minden
kedves Olvasónak áldott kará-
csonyt, békés, boldog új esz-
tendõt, mindenekelõtt pedig jó
egészséget!

Balaicz Zoltán
polgármester
Zalaegerszeg

KEDVES ZALAEGERSZEGIEK!

Balaicz Zoltán

– pet –

A polgármester felidézte: 2019
volt az utolsó békés, nyugodt esz-
tendõ. Azóta a polgármesterek af-
féle válságmenedzserekké vál-
tak, hiszen elõbb a világjárvány
okozott nehézségeket, most pe-
dig a háború nyomán kialakult
energiaválság nehezíti a minden-
napokat.

Évértékelõ beszédében töb-
bek között kitért az energiaválság
kezelésére és az ehhez kapcsoló-
dó megszorításokra, a gazdaság-
és városfejlesztés legfontosabb
kérdéseire, valamint az oktatás,
sport, kultúra és környezetvéde-

lem terén elért eredményekre. El-
hangzott: az energiaválság 6,6
milliárd forintnyi költségnöveke-
dést jelent az energiaárak terén,
emiatt jövõre több rendezvényrõl
lemond a város. Nem lesz példá-
ul Egerszeg Fesztivál, valamint
Vadpörkölt- és Borfesztivál. Van-
nak olyan alapvetõ közszolgálta-
tások, melyekbõl a válság ellené-
re sem engedhet a város. Ilyen a
bölcsõdék, óvodák finanszírozá-
sa, a gyermekétkeztetés, a szo-
ciális ellátás, az orvosi rendelõk
és idõsotthonok fenntartása. A
város energetikai korszerûsíté-
sekkel igyekszik takarékos üzem-
módra váltani. Ennek jegyében

már az idén is több fejlesztésre,
intézmény- és épületfelújításra
került sor.

A gazdaságfejlesztéssel kap-
csolatban elmondta: a munkanél-
küliségi ráta jelenleg 2,6 százalék.
2014–2022 között 4400 új munka-
hely létesült. A legnagyobb beru-
házások továbbra is a ZalaZone
Jármûipari Tesztpályához kapcso-
lódnak, ami egy sor másik építke-
zést is a városba vonzott az elmúlt
idõszakban. Ezért az innováció és
gazdaságfejlesztés központi ele-
mének tekinthetõ.

Összességében jól áll a város a
gazdaságfejlesztés terén, a cél
pedig az, hogy az irányt a követke-
zõ évben is megtartsák a válság
ellenére.

Látványos elõrelépések történ-
tek a városfejlesztésben is. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

MIKULÁS-
ÜNNEPSÉG

A BELVÁROSBAN
December 6-án délután

Zalaegerszegre is megérke-
zett a Mikulás. A hagyomá-
nyokhoz híven az Art mozi
elõtti téren várta a gyereke-
ket és a felnõtteket, ahol
szaloncukrot osztott a kö-
zönségnek.

A városi Mikulás-ünnepség
részeként a hintó (amit a köny-
nyebbség kedvéért nem szarva-
sok, hanem lovak húztak)
ezután a Dísz tér felé vette az
irányt. Menet közben termé-
szetesen nem maradt el a vá-
roslakók köszöntése és az
édességosztás sem.

Némi pihenõ után az ad-
venti vásár színpadán Kis-
Hétrét-koncert várta az érdek-
lõdõket.

2022 – AZ AVATÁSOK ÉVE VOLT
ÉVÉRTÉKELÕT TARTOTT ZALAEGERSZEG POLGÁRMESTERE
A sajtó jelenlétében értékelte a 2022-es esztendõt Balaicz Zol-

tán polgármester a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben.
Prezentációja elején úgy fogalmazott: az avatások és az átadások
éve volt 2022.



– AL –

A körforgalom kiépítése a má-
sodik ütemét képezte Az ipari terü-
leteket feltáró utak kialakítása Za-
laegerszegen címû TOP-projekt-
nek, amelyben összesen 662 millió
forint állt rendelkezésre. Az elsõ
ütem, a Kispáli út felújítása 2020-
ban készült el, mondta Balaicz Zol-

tán polgármester az átadás alkal-
mával. Mint fogalmazott, a 377 mil-
lió forintba kerülõ második beruhá-
zás két elemet tartalmazott, körfor-
galom és kerékpárút létesítését.
Amikor az északi ipari parkban
egymás után épülnek fel a gazda-
ságfejlesztéshez kapcsolódó léte-
sítmények, egyértelmû volt, hogy
olyan közlekedési infrastruktúrát
teremtsenek meg, amely a befek-
tetõk alapelvárásaként mutatkozott
meg. A közlekedés biztonságosab-
bá tétele a Kispáliból a városba ér-

kezõk számára is fontos volt. A pol-
gármester jelezte, az északi ipari
parkot illetõen folytatódni fognak a
munkálatok, mert a közgyûlés a
TOP Plusz programban a 2021–
2027-es uniós fejlesztési ciklusra
vonatkozóan újabb, több milliárdos
beruházásokat határozott meg.

A 76-os fõúton itt naponta öt- és
hétezer közötti jármû halad el, me-

lyek közül ezer teherautó, vagy ka-
mion, mondta Vigh László ország-
gyûlési képviselõ, miniszteri biztos,
hozzátéve azt, hogy az érintett
szakaszon a második körforgalom
valamint a kerékpárút kiépítése ép-
pen ezért bír nagy jelentõséggel a
közlekedésbiztonság szempontjá-
ból. Mint fogalmazott, a forgalom a
sokszorosára fog nõni, mert újabb
beruházások várhatók a jármûipar
Szilícium-völgyében, ahol a
Rheinmetall harcjármûgyára már
elkészült, az AVL autóipari fejlesz-
tõközpontját nemrég adták át, a
Bosch kutatóközpontjának építése
pedig az alapozásnál tart.

Németh Gábor önkormányzati
képviselõ felidézte, hogy a ságodi
településrészen élõk még 2019-
ben kérték a keresztezõdés átépí-
tését a nagy forgalom miatt. A kör-
forgalom kiépítésével ez valóra is
vált. A beruházás során közel egy
kilométer hosszúságú kerékpárút
is megépült a körforgalom és a
Kispáliba vezetõ út mellett a
Barényi Béla utca csatlakozásáig,
amely a kerékpárral közlekedõk
számára teszi biztonságossá a
közlekedést.

Közel 10 milliárd forint hazai
forrásból újabb területek közmûve-
sítése kezdõdhet meg az északi
ipari parkban, tette hozzá az el-
hangzottakhoz Oláh Gábor, a Vá-
rosfejlesztõ Zrt. vezérigazgatója.
Jelenleg tervezés alatt áll a pro-
jekt, amelynek jövõ évi kivitelezé-
sével ismét egy nagy horderejû
beruházás valósulhat meg. 

2 Közélet
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Balaicz Zoltán kiemelte az új

Sport- és Tanuszoda felavatását,
az Alsóerdei Sport- és Élménypark
átadását. Mindkét intézmény gyor-
san a helyiek kedvencévé vált.
Megújult a Göcseji Múzeum, elké-
szült a Mindszentyneum és a zala-
egerszegi Helyi Termék Piac.
Megszépült a volt Korona Szálló,
mely immár Korona Szalon néven

rangos kulturális és közéleti ese-
ményeknek adhat otthont a jövõ-
ben. A Kovács Károly Városépítõ
Program keretében pedig renge-
teg út és járda újult meg. Egy nagy
kihívás elõtt áll a város a követke-
zõ hónapokban: kétirányúvá válik
a Kosztolányi utca. Mind az épít-
kezés, mind pedig az új forgalmi
rendre való átállás sok türelmet és
odafigyelést igényel. A városveze-

tés azonban bízik a pro-
jekt sikerében.

2019–2022 között 1,7
milliárd forint értékben
közel 20 kilométernyi ke-
rékpárút is létesült, mely-
re szintén büszke lehet a
város. Megújult a Vizsla-
park és a Gébárti-tó kör-
nyezete is. Utóbbi hely-
színen a jövõ évben to-
vább folytatódik a fejlesz-
tés. Tavasszal új hidak
épülnek, néhány hete
pedig elkezdõdött a Fe-
hér Hattyú bisztró kivite-
lezése is. 

A polgármester szólt
az egészségügyi fejlesz-
tésekrõl, a környezetvé-
delemrõl, az iskolák,
óvodák felújításáról, va-
lamint arról is, hogy bõ-
vült a kertvárosi temp-

lom, megszépült a református
templom, a Mária Magdolna-plé-
bániatemplom pedig új orgonával
gazdagodott.

A kulturális és közösségi élettel
kapcsolatban elmondta: Zalaeger-
szeg idén ünnepelte elsõ írásos
említésének 775. évfordulóját,
melyhez számos program társult
(konferenciák, kötetbemutatók,
szoboravatások). Sikeres évadot
zárt a Kvártélyház nyári színház,
rengeteg embert vonzott a belvá-
rosi filmzenei koncert, de az

Egerszeg Fesztivál, a Street Food
Weekend és a Restart Fesztivál is.
Valószínûleg ennek az is oka,
hogy a koronavírus-járvány miatt
az elmúlt két évben sok rendez-
vény elmaradt, az itt élõk pedig
már ki voltak éhezve a közösségi
programokra. Örömteli, hogy to-
vább javult a közbiztonság; Zala-
egerszeg az egyik legbiztonságo-
sabb megyeszékhely. 

Balaicz Zoltán beszéde végén
megjegyezte: nem kell szégyen-
keznünk 2022-ben, hiszen sok,
korábban megkezdett munka gyü-
mölcse érett be. 2023 az energia-
válság kezelésérõl szól, de a gaz-
daságfejlesztési programok to-
vább folytatódnak. Arra töreked-
nek, hogy a lakosság minél keve-
sebbet érezzen meg a nehézsé-
gekbõl.

KÖRFORGALOMMAL ÉS
KERÉKPÁRÚTTAL

A gépkocsivezetõk már birtokba vették Zalaegerszegen, a
Kispáli út és a 76-os fõút keresztezõdésében kiépített körforgal-
mat, amellyel a korábban létesített jármûosztályozós csomópon-
tot váltották fel, biztonságosabbá téve az áthaladást. A kerékpár-
ral közlekedõk számára is, ugyanis a körforgalom ívét követõ ke-
rékpárút is épült a ZalaZONE Ipari Park mellett.

Oláh Gábor, Balaicz Zoltán, Vigh László, Németh Gábor

2022 – AZ AVATÁSOK ÉVE VOLT
ÉVÉRTÉKELÕT TARTOTT ZALAEGERSZEG POLGÁRMESTERE

A Magyarok Kenyere – 15 mil-
lió búzaszem program kereté-
ben idén 30 megyei gyermekin-
tézménynek juttattak el lisztet,
hangzott el a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara Zala megyei
szervezete, a Magyar Gazdakö-
rök és Gazdaszövetkezetek Szö-
vetsége (MAGOSZ), a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara (NAK)
és a Magyarok Kenyere Alapít-
vány a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben rendezett ado-
mányátadó ünnepségén.

– AL –

A Magyarok Kenyere program a
magyarság egymásért érzett fele-
lõsségvállalása, hangsúlyozta kö-
szöntõjében Jakab István, az Or-
szággyûlés alelnöke, a MAGOSZ
elnöke. Mint fogalmazott, a magyar
gazdák számára létezik egy belsõ
parancs, az erkölcs, a hit, az em-

berség és a jövõ építésének pa-
rancsa, amit az idei aszály, az ár-
robbanás, a szomszédban dúló
háború sem befolyásolhat. 

A 15 millió búzaszem 15 millió
kinyújtott kezet jelent a Kárpát-me-

dencében az önhibájukon kívül
nehéz helyzetben élõ gyermekek
számára, emelte ki Süle Katalin, a
NAK általános agrárgazdasági
ügyekért felelõs országos alelnö-
ke, a MAGOSZ alelnöke, a

MAGOSZ Zala Megyei Szerveze-
tének elnöke. Mint mondta, az õ
sorsuk a mi jövõnk, a nemzetünk
jövõje. A nemzeti összetartozás
programja ezért jelent felelõsséget
a gazdák számára.

A mezõgazdaság számára két-
arcú volt ez az év; az ország keleti
felében az aszály miatt minimális
mennyiségû termést takarítottak be
a gazdálkodók, addig Zalában átla-
gosat vagy átlagon felülit, mondta
Sabján Krisztián, a NAK Zala me-
gyei elnöke. Az inputanyagárak je-
lentõs emelkedése valamennyi
gazdát érintett, ennek ellenére 280
zalai termelõ közel 40 tonna búzát
és 400 ezer forintot ajánlott fel, lé-
nyegesen többet a korábbiaknál.

A rendezvényen köszöntõt
mondott továbbá Vigh László or-
szággyûlési képviselõ, miniszteri
biztos, valamint Gecse Péter, Za-
laegerszeg alpolgármestere.
Mindketten a rászorulók megsegí-
tésének fontosságát emelték ki. A
Zala Megyei Szent Rafael Kórház,
valamint megyei óvodák, bölcsõ-
dék, iskolák, gyermekotthonok ré-
szesültek az adományban. Az in-
tézmények képviselõi jelképesen
egy-egy kilogramm lisztet vehettek
át az ünnepségen.

MAGYAROK KENYERE – 15 MILLIÓ BÚZASZEM
ADOMÁNYÁTADÓ ÜNNEPSÉG ZALAEGERSZEGEN

Sabján Krisztián, Sáringer-Kenyeres Tamás, a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat elnöke, Vigh László, Süle Katalin, Jakab István és Gecse Péter

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



Zalaegerszeg mûemléki és he-
lyi védettség alatt álló épületei-
rõl, valamint az épített értékek
védelmérõl esett szó a Városvé-
dõ Egyesület legutóbbi ülésén. A
témát az elmúlt évek beruházá-
sainak, felújításainak tükrében
tekintették át a civilek.

– pet –

Czeglédy András, az egyesület
elnöke bevezetésképpen elmondta:
a helyi építészeti értékek állapotá-
val és jövõjével 2014 óta foglalkoz-
nak intenzíven. Azóta a szabályo-
zásban (a mûemléki és védett épü-
letek besorolásában) sok változás
történt.

Legutóbb kategóriákba rendezte
a jogszabály a nyilvántartott mûem-
lékeket. Eszerint a városban 23
önálló mûemlék van, ebbõl 7 elsõ
kategóriás, 9 a második, 7 pedig a
harmadik kategóriába sorolható.
Van továbbá egy mûemléki terület
is, amelyik a belváros régi épületei-
nek nyomvonalát követi. Errõl már
dr. Vándor László régész, nyugal-

mazott múzeumigazgató beszélt az
ülésen. Elõadásában többek között
elmondta: összességében jó, vagy
kitûnõ állapotban vannak a mûem-
léki épületek. Örömteli, hogy az
utóbbi években számos régi épület
megújult (nagytemplom, Göcseji
Múzeum, plébániahivatal, Kvártély-
ház, Korona Szalon, Zóna) meg-
õrizve az eredeti homlokzati eleme-
ket. A mûemlékek közül a Rákóczi
utca 16. szám alatt álló, egykori ba-
rokk tiszttartó ház állaga romos, il-
letve a csácsi volt Apáti-nyaraló ál-
lapota hagy kívánnivalót maga
után. Ezek felújítása sürgetõ lenne. 

Vándor László jelezte: a város-
védõk az utóbbi években szerettek
volna több épületet bevonni a mû-
emléki kategóriába. Ilyen például a zsinagóga, a ruhagyár (ez egy rövid

idõre sikerült is, de a város kezde-
ményezésére végül kivonták a be-
sorolás alól) és a Zrínyi-gimnázium
épülete. Egyelõre nem történt elõre-
lépés az ügyben. Amit pedig még
mindig fájlalnak az az, hogy a
Becsali csárdát néhány éve elbon-
tották.

Czeglédy András a helyi véde-
lem alatt álló épületeket, lakóháza-
kat tekintette át. De szólt arról is,
hogy a város hatékonyan kapcsolta
hozzá a Mindszentyneum-projekt-
hez a környezõ épületek felújítását.
Így szinte az egész régi városmag
megszépült. Egységes lett a város-
kép még akkor is, ha a stílusa alap-
vetõen eklektikus. A színeket vi-
szont hiányolja kicsit: úgy érzi, hogy
a felújítást követõn semlegesebb
színezést kaptak a homlokzatok.

A civilek megjegyezték: a
Mindszenty-zarándokközpont épü-
lete méreteit és arányait tekintve ki-
csit „sok”. Vándor László szerint
úgy is lehet modernizálni a mûem-
léki környezetet, hogy a változás

nem zavaró a szemnek; jó példa
erre a Sütõ utca megújítása.

Czeglédy András az értéket
képviselõ régi lakóházakkal és köz-
épületekkel kapcsolatban elmond-
ta: jobban kellene népszerûsíteni a
korabeli házakat, és ha szükséges,
a felújítására ösztönözni a tulajdo-
nost. Akár információs táblákat is el
lehetne helyezni a védett épülete-
ken, bár erre nincs a városnak kö-
telezettsége.

Az ülésen részt vett Bali Zoltán
alpolgármester is, aki jelezte: a jövõ-
ben tovább folytatódnak a belvárosi
fejlesztések. Megújulhat a HEMO,
visszaépül a Mérlegház, magánbe-
fektetõk jóvoltából megszépül az
Ady utca 6. és 17. szám alatti lakó-
ház, de a zsinagóga elõtti térre is fel-
újítás vár. A Kazinczy téri egykori vá-
rosháza épületének rekonstrukciójá-
ra remélhetõleg sort kerít a Mathias
Corvinus Collegium. A Munkácsy ut-
ca–Kazinczy tér sarkán álló romos
lakóház felújítására pedig a tulajdo-
nossal közösen próbál valami meg-
oldást találni a város.

3Aktuális

A kétnapos szakmai program,
kiállítás és termelõi vásár a kísérõ
rendezvényekkel a mézfogyasztás
népszerûsítését hivatott szolgálni,
emellett a határon inneni és túli
méhészek szakmai és baráti kap-
csolatát erõsítette. A fesztivál
szervezõje a Söjtör és Térsége
Méhészeinek Egyesülete, a támo-
gatók között pedig országos és
helyi intézmények sorakoztak fel. 

A rendezvény a Mária Magdol-
na-templomban Ambrus-napi mi-
sével vette kezdetét, ahol az új mé-

zet, a méhek és a méhészek mun-
káját áldotta meg Böjte Csaba fe-
rences szerzetes és Stróber Lász-
ló apátplébános. Majd a mézlova-
gok a mézkirálynõ kíséretében fel-
vonultak a belvárosban. Útjuk so-
rán az önkormányzat épülete elõtt
köszöntötte õket Balaicz Zoltán
polgármester. De rövid ideig meg-
álltak a piaci forgatagban is, ahol
Levente kisbíró hirdette a rendez-
vényt és biztatott a csatlakozásra. 

A sportcsarnokban a résztvevõ-
ket többek között Vigh László or-
szággyûlési képviselõ, miniszteri
biztos, Balaicz Zoltán polgármes-
ter, Pácsonyi Imre, a Zala megyei
közgyûlés alelnöke köszöntötte.
Elhangzott az évi méztermelési
adat is: 2020-ban 14 ezer tonna
mézet gyûjtöttek a szorgos „boga-
rak”, amely mennyiség óriási (bár
az elmúlt évek során csökkent). 

A köszöntõk után díjak átadá-
sára került sor. Posztumusz kapott
életmûdíjat Czémán László, a
szervezõ méhészegyesület koráb-
bi elnöke, akinek nevéhez köthetõ
a mézfesztivál programjának ki-
szélesítése. Elkötelezett szakem-
bernek, jó elnöknek és jó barátnak
jellemezték õt, aki az emberek kö-
zötti kapcsolatépítést nagyon fon-
tosnak tartotta. Az országos egye-
sület szintén számára ajánlott fel
díjat, melyet özvegye vett át. 

A hagyományos események
sorában az új lovagok avatására,
eskütételére került sor. 

– Ahogy a kaptárban is fontos a
megújulás, úgy a méhészek között
is. Ezért örömmel köszöntjük az új
tagokat. Sokan vagyunk, de nem
elegen – mondta Németh Zsolt, az
Ambrózia Mézlovagrend nagy-
mestere. 

A standokon csodás kézmûves
termékek és finomabbnál fino-
mabb magyar, termelõi sûrû mé-
zek kellették, kóstoltatták magu-
kat. Ezekhez a boltokban nem le-
het hozzájutni, nemcsak különle-
gességük, hanem minõségük

okán sem. Akadt itt a hargitai er-
dõk virágairól gyûlt nedû, a szlo-
vén földön termett hajdinából
gyûjtött mézig sok minden. Több
érdekességet kínált a nagyon lát-
ványos standon áruló Németh Vi-
rág, aki háromgyermekes anyuka-
ként méhészkedik 40 családdal. 

– 15 éves szakmai tapasztalat
áll mögöttem. A méhészkedést a
szomszéd bácsi példáját látva
kezdtem. Gondoltam, a gyerekek
mellett otthon szeretnék valamit
dolgozni. Azt nem tudtam akkor
még, hogy milyen sok munkával
jár ez a tevékenység. Nehéz ma
ez a szakma, még a gyakorlottakat
is meg tudja lepni. A megváltozott
idõjárási körülmények miatt válto-
zik a méhek viselkedése is, egész-
ségügyi problémák jellemzõk, ve-
szélyeket rejt a környezetszennye-
zés. Mivel saját kertem is van,
ezért tudok olyan mézeket gyûjte-
ni, mint a málnaméz, koriander-
méz. De sokat vándorlunk is, ami
fizikálisan megterhelõ. Pörgetek
bálványfamézet is. Ez a növény a
méhészek kedvence, az erdészek
ellensége, mivel invazív. Viszont a
belõle nyert méznek számos
gyógyhatása van. Ügyelek arra,
hogy a méhektõl csak annyi mézet
vegyek el, ami mellett kellõ táplá-
lékkal rendelkeznek a következõ
gyûjtésig. Ez nekem is érdekem,
hiszen a cukorral visszaetetett mé-
hek könnyebben megbetegedhet-
nek.

MÉZFESZTIVÁL
ZALAEGERSZEGEN

Néhány év kényszerû kihagyás után az egész Kárpát-medencébõl
érkeztek Zalaegerszegre méhészek a 17. alkalommal meghirdetett
mézfesztiválra, melynek fõ helyszíne a városi sportcsarnok volt.

– AL –

Czobor Mátyás polgármestersé-
ge idején az 1929-ben átadott
Notre Dame Nõi Kanonok- és
Tanítórend zárdáját úgy tervezték
meg, hogy aki kilép az 1890-tõl már
álló vasútállomás fõbejáratán, az a
zárda impozáns épületkomplexu-
mára tekintsen – adott magyaráza-
tot Balaicz Zoltán polgármester ar-
ra, miért is emblematikus ez az ut-
ca. A beruházásra rátérve elmond-
ta, a József Attila utca felújítása
eredetileg nem szerepelt a Kovács
Károly Városépítõ Programban, de
sikerült beletenni, így kerülhet sor a
Bajcsy-Zsilinszky tér és a Zárda ut-
ca közötti szakaszának helyreállítá-
sára bruttó 173,4 millió forintból. 

Galbavy Zoltán, a városrész
önkormányzati képviselõje el-
mondta, hogy a József Attila utca
rekonstrukciója során 236 méter új
ivóvíz-gerincvezetéket és 145 mé-
ter bekötõvezetéket fektetnek le.
Az esõvíz elvezetése érdekében a
meglévõ kiemelt szegélyt és a 12
víznyelõ aknát átépítik. A lakóhá-
zak 24 ereszkifolyóját a csapadék-
víz-elvezetõ rendszerbe kötik,
melyhez helyenként segéd-gerinc-
vezetéket létesítenek a járdabur-
kolatban. Ezt követi majd a 7 mé-
ter széles úttest újraaszfaltozása,
valamint az ivóvízvezeték és a
csapadékvíz-elvezetés által érin-
tett járdaszakaszok és kapubejá-
rók helyreállítása, ami 2023. április
végére fejezõdik be.

HAMAROSAN MEGÚJUL
A VÁROS EMBLEMATIKUS UTCÁJA
Megkezdõdött Zalaegerszeg emblematikus utcájának, a József

Attila utcának a felújítása a Kovács Károly Városépítõ Program-
ból bruttó 173,4 millió forintból finanszírozva. 

ÖSZTÖNÖZNI A FELÚJÍTÁSOKAT
VÁROSVÉDÕ ÜLÉS AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGRÕL

Ady utca 6.

Kazinczy tér 1.
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Canterina 30
Az idén 30 éves fennállását

ünnepli a Canterina Kamarakó-
rus. A jubileum megünneplésé-
hez méltó lehetõségek adódtak
az év végén. 

– b. k. –

November végén került sor az
énnekkar szokásos adventi kon-
certjére, melyet most a kerek év-
forduló még fényesebbé tett a Vá-
rosi Hangverseny- és Kiállítóte-
remben. A gyönyörû hangú zala-
egerszegi hölgyek karához csatla-
kozott közremûködõként Sáfár Or-
solya, a Magyar Állami Operaház
szopránénekese. 

A városi hagyományos kará-
csonyi koncertre is a nõi kamara-
kórus kapott felkérést. Az ünnepi
hangverseny az idén új helyszínen
kerül megrendezésre, az Arany
Bárány Hotel télikertjében. Az íly
módon megújított hagyományos
programon a Canterina Kamara-
kórus a Zalaegerszegi Szimfoni-
kus Zenekarral közösen lép szín-
padra. 

Nem maradt ki a hölgykoszorú
az adventi gyertyagyújtásokat kí-
sérõ Dísz téri programból sem. A
második láng fellobbanásakor
kedveskedtek egy félórás kis kon-
certtel a közönségnek.

A Zala Megyei Építészkamara
2022. évi Zala Megye Építészeti
Nívódíját Darabos Géza épí-
tésznek adományozta a Mind-
szenty József Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium torna-
csarnoka és vívóterme építé-
szeti tervezéséért. Az oklevelet
és Szabolcs Péter szobrászmû-
vész plakettjét Bali Zoltán al-
polgármester és Bertók Sán-
dor, az építészkamara elnöke
adta át.

– V. Zs. –

Az ünnepi rendezvényen Ber-
tók Sándor beszélt a 250 tagú ka-
mara mûködésérõl, megemléke-
zett Trajer Ferenc volt megyei el-
nökrõl, aki a közelmúltban hunyt

el, és a kamara alapszabálya sze-
rint, mint alelnöknek, neki kellett
átvennie az elnöki tisztséget. He-

lyére Agg Ferenc építészt válasz-
tották. Mint az új elnök fogalma-
zott, változtatni szeretnének a köz-

testület eddigi tevékenységében.
Kijelölték a célokat, ezek között a
legfontosabb a közösségépítés,
nyitás nem csak a tagság, hanem
a szélesebb szakma, a kivitelezõk,
az önkormányzatok, a sajtó és a
lakosság felé. Szólt arról is, hogy
az építészeti nívódíjra mindig ta-
vasszal írják ki a pályázatot a zalai
építészkamara tagjai számára. 

Bali Zoltán gratulált a díjazott-
nak, majd arról beszélt, hogy a ka-
mara és az önkormányzat közötti
kapcsolatban számos lehetõség
van, hiszen a cél közös: az élhetõ
környezet megteremtése, fenntar-
tása mellett nem mindegy, hogy
milyen minõségû a városban az
épített környezet. Aktív együttmû-
ködésre számít a jövõben. 

Büszkék az új épületre, melyet
az intézménybe járó mintegy ezer
gyerek is szeret és kihasznál – fo-
galmazott Tóth Gábor, a Mind-
szenty-iskola igazgatója és megje-
gyezte: komoly kihívás volt az
építkezés, de végül egy világszín-
vonalú csarnoknak örülhetnek.

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS A CÉL
ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJAT KAPOTT DARABOS GÉZA

Bali Zoltán, Darabos Géza, Bertók Sándor

Fotó: Katona Tibor

Beavató színházként, tanter-
mi elõadásban Katona József
Bánk bánját viszik színre a He-
vesi Sándor Színház mûvészei
D. Varga Ádám színmûvész ren-
dezésében. Az elõadás egy
EMMI-pályázat keretén belül va-
lósul meg, amelyet Mihály Péter
színész (Hevesi Sándor Szín-
ház) mentorál, és Baka Gabriel-
la drámapedagógus, projektve-
zetõ koordinál. Az utóbbi által
40 percre rövidített drámát rá-
hangoló foglalkozás elõzi meg
és interaktív feldolgozás követi.
Az elsõ tervezett elõadásra de-
cember 12-én kerül sor az Ady-
gimnáziumban. 

– b. k. –

D. Varga Ádám Zalaegerszegen
tavaly debütált rendezõként egy if-
júságot megcélzó, saját maga által
megírt verses-zenés darabbal („Kö-
zel a jóhoz”). A fogadtatás jó volt,
most itt egy újabb lehetõség a ren-
dezésre, megmutatkozásra. 

– Nem könnyû a darab, nehéz a
szövegének a megértése, mély drá-
mákat hordoz, magánéleti és társa-
dalmi konfliktusokat, melyek még
ma is aktuálisak. Ehhez képest mél-

tánytalanul keveset játsszák a ma-
gyar színházak, pedig része a há-
rom nagy magyar drámának –
mondta D. Varga Ádám. – Nádasdy
Ádámnak van egy „prózai fordítá-
sa”, mely az értelmezésben segí-
tett. Az õ felfogását követve, né-
hány szükségszerû változtatást tet-
tem a rövidített darabban.

– Mennyire szabad változtatni
az eredetin?

– Nincs erre szabály, de a nyel-
vezet, könnyebb szövegérthetõség
és a rövidebb elõadási idõ miatt
muszáj. Én arra hegyeztem ki a vé-
gét, hogy Bánk bán magára marad
az érzéseivel, az ezzel kapcsola-
tos bizonytalanságával. Bár nem
úgy tûnik, de a dráma által felvetett

problémák nem olyan távoliak. Sõt,
sûrítve számtalan magánéleti és
társadalmi konfliktust hoz fel, ami
még ma is aktuális. Politikailag át-
ütõ. A feldolgozott formában remé-
lem közelebb kerül a középiskolás
diákokhoz ez a dráma. 

– Hogy állnak jelenleg a pró-
bák?

– Október végén modernizál-
tam a rövidített szöveget. Majd el-
kezdõdtek az olvasó- és elemzõ-
próbák. 6 szereplõvel, de többes
szereposztással valósítjuk meg az
elõadást. Bánk bán szerepében
Kovács Martin; Gertrudis Magyar
Cecília; Melinda és Myska Kovács
Virág; Tiborc és Ottó Helvaci
Ersan Dávid; Izidóra, Solom és
Petur Dura Veronika; Biberach és
Mikhál pedig D. Varga Ádám. A
színészeknek is és nekem is ez
egy jó alkalom a fejlõdésre. Nehéz
munka lesz. Egyébként sem sze-
retem, ha a színészek a komfort-
zónájukból oldanak meg alakítá-
sokat. Direkt úgy osztottam a sze-
repeket, ami nem a megszokott
szerepkarakternek megfelelõ. Ez
trenírozza a színészt, növeli az ön-
ismeretet. Köszönet a színháznak,
hogy a próbákhoz lehetõséget biz-
tosított. 

A DIÁKOKHOZ KÖZELEBB KERÜL
BÁNK BÁN A TANTEREMBEN

D. Varga Ádám

– pet –

Az ünneplésre okot adott az is,
hogy a múlt héten a 300. adást lát-
hatták a nézõk. Országos viszony-
latban sem gyakori, a helyi televí-
ziók életében pedig különösen rit-
ka, hogy egy magazinmûsor meg-
él 25 évet. Ezért is nagy jelentõsé-
gû a jubileum a ZTV számára – fo-

galmazott Frauenhoffer Márta, a
tévé ügyvezetõje. 

A mûsor szerkesztõit Balaicz
Zoltán polgármester is köszöntöt-
te. Mint fogalmazott: az elmúlt év-
tizedekben Vörös Nándor és
Elmont Krisztián példaértékût al-
kotott azzal, hogy egy magas
szakmai nívójú mûsort hoztak lét-
re, mely azóta is sokak kedvence.

A polgármester a város nevé-
ben, az ügyvezetõ pedig a televí-
ziót képviselve adott át emléklapot
az alkotóknak.

Vörös Nándor lapunk érdeklõ-
désére felidézte: annak idején stra-
tégiai ágazat volt az agrárium, in-
nen jött az ötlet, hogy a téma köré

egy magazinmûsort építsenek fel.
Ahogy múlt az idõ, bõvült a Zöld-
övezet, hiszen egyre több érdekes
és hasznos információt lehetett
megosztani a nézõkkel a mezõ-
gazdaság aktuális hírein kívül is. A
vadgazdálkodás, a horgászat, a
környezetvédelem és a kertészke-
dés is bekerült a „repertoárba”.
Szerencsére a nézõk is sok javas-

lattal álltak elõ, amikre vevõ volt a
stáb. A kertészeti témák az utóbbi
években még kedveltebbek lettek,
hiszen egyre több ember szeretné
saját magának megtermelni a zöld-
séget, gyümölcsöt.

A fõszerkesztõ hozzátette: arra
is figyeltek, hogy mely szervezetek
és vállalkozások támogatják szí-
vesen a mûsort, így a magazin tu-
lajdonképpen „önfenntartóvá” vált.
A szponzoroknak is köszönhetõ,
hogy immár a 25. évet, és a 300.
adást ünnepelhetjük – fogalma-
zott.

A rendezvényre meghívást
kaptak az adás kiemelt támogatói,
valamint állandó vendégei is.

HUSZONÖT ÉV, 300 ADÁS
JUBILÁLT A ZÖLDÖVEZET CÍMÛ MAGAZIN

Agrármagazinként indult 25 évvel ezelõtt a Zalaegerszegi Tele-
vízió Zöldövezet címû mûsora. A születésnap alkalmából az ala-
pító-fõszerkesztõt, Vörös Nándort, valamint Elmont Krisztiánt, a
mûsor operatõrét, vágóját köszöntötték a ZTV stúdiójában.

Elmont Krisztián és Vörös Nándor

– b. k. –

Az immár 31 éve mûködõ jóté-
kony célú, 20 önkéntessel tevé-
kenykedõ szervezet a város három
másik karitászcsoportjával látja el

az adott plébániához tartozó rászo-
rultakat. 

– A célunk a környezetünkben
élõ szegénysorsúak, rászoruló csa-
ládok támogatása. Nem mindenki
mer kérni, ezért oda kell figyelni az
érintettekre. Heti szinten látogatjuk
az ellátottainkat. Élelmiszert vi-
szünk, anyagiakkal segítünk –
mondta Kovács Erzsébet, a cso-
port vezetõje. – Folyamatosan van
a templomban perselyünk, amibe
érkeznek az adományok. Ezenkí-
vül célzott gyûjtéseket is szoktunk
szervezni, illetve a védõszentünk
(Árpád-házi Szent Erzsébet) napjá-
hoz közeli vasárnapon tartjuk a ha-
gyományos jótékony célú koncer-
tünket a ferences templomban. A

plébániával jó a kapcsolatunk. Sok
helyen ott vagyunk, közel ötven
család tartozik az ellátotti körünk-
be. Nagyon sokféle és sok okból ki-
alakult nehéz sorsú emberrel talál-
kozunk. Ennek megfelelõen válto-

zatos módon igyekszünk segíteni.
Volt olyan is, hogy egy beteg édes-
anya kisfiának szerveztünk nyári
táborozási lehetõséget, amire
egyébként nem lett volna módja a
családnak. De odafigyelünk hat-
gyerekes családra, vagy a hegyi ré-
szen (Gógánhegy) élõkre. Itt való-
ban nagyon szegényes körülmé-
nyek között élnek néhányan. 

A jótékonysági mûsorban fellé-
pett a gellénházi plébánia kórusa,
Czegõ Teréz színmûvész, a Régi-
zene együttes, Bujtor Anna, a „Rád
találtam” dicsõítõ csoport és a Verõ
család. A programon részt vett Tu-
czainé Régvári Marietta, a Szom-
bathelyi Egyházmegyei Karitász
igazgatója. 

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
Novemberben és advent idején megsokasodnak a jótékonysági

koncertek, programok, akciók. A zalaegerszegi ezen események
sorát a ferences plébánia karitászcsoportjának hagyományos jó-
tékonysági koncertje indította.
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A rendezvény keretében adták
át az idei Pannon Tükör-díjakat.
Ezúttal Béres Katalin történész,
muzeológus, dr. Cséby Géza író,
költõ, mûfordító, valamint Szeifert
Natália író vehette át Balaicz Zol-
tán polgármestertõl Németh János
keramikusmûvész plakettjét. A ki-
tüntetettekkel Bubits Tünde fõ-
szerkesztõ, valamint Nagygéci Ko-
vács József online fõszerkesztõ
beszélgetett. Béres Katalin már
évek óta publikál helytörténeti té-
májú tanulmányokat a lapba, tudo-
mányos igényû, ám az átlagolva-
sók számára is élvezhetõ módon.
Legutóbb Zalaegerszeg egykori
(és sokáig elfeledett) költõjének,
Háry Emmának állított emléket,
aki a versíráson kívül karitatív te-
vékenységet is folytatott a város-
ban. Béres Katalin muzeológusi
munkája során kiemelten foglalko-
zik a nõi sorosokkal: milyen szere-
pet játszottak a nõk a történelem-
ben, és miben jeleskedtek azok,
akik nemcsak a házasságot vagy
az anyaszerepet választották hiva-
tásul. A történész a jövõben sze-
retne egy kiállítást is rendezni a té-
ma köré.

Cséby Géza – aki korábban a
Pannon Írók Társaságának elnöke
is volt – elsõsorban mûfordítások-
kal jelentkezik a folyóirat hasáb-
jain, de rendszeresen ír verseket
is. Egyik szakterülete a lengyel iro-
dalom. Nemcsak a lengyel költõk

verseit fordítja magyarra, a len-
gyelt ugyanis közvetítõnyelvként
használja. Így legutóbb például
egy Lengyelországban már meg-
jelent örmény szerzõ verseit fordí-
totta le. Azt mesélte: többnyire sok
határidõs munkája van, de kedvte-
lésbõl is olvas lengyel szövegeket,
és ha valami megtetszik neki, ak-
kor azt szívesen ülteti át magyar
nyelvre.

Rendszeresen publikál a folyó-
iratba Szeifert Natália is, akinek

nemrégiben jelent meg Örök pa-
noráma címû regénye. Elmondá-
sa szerint amolyan „településre-
gény” ez, ami egy képzeletbeli fa-
lu keletkezését és pusztulását, il-
letve a benne élõk sorsát meséli
el. A zirci születésû szerzõnek
vannak zalai kötõdései, hiszen
anyai nagyszülei innen származ-
nak, unokatestvérei pedig máig itt
élnek. 

Szintén elismerésben részesült
dr. Gyimesi Endre, a lapot kiadó
Pannon Írók Társaságának elnö-
ke, aki nemrégiben múlt 70 esz-
tendõs. A díjazottakat Balaicz Zol-
tán polgármester köszöntötte, fel-
híva a figyelmet arra, hogy a ne-
héz idõkben is szükség van a kul-

túra támogatására, valamint az
olyan kiadványokra, melyek teret
adnak a legfrissebb mûvészeti tö-
rekvéseknek és a tudományos ku-
tatások eredményeirõl szóló be-
számolóknak. 

A Pannon Tükör 5. és 6. lap-
számának tartalmát a jelen lévõ
szerzõk ismertették. Többek kö-
zött Nagy Betti költõ, Lackner
László író, dr. Káli Csaba és dr.
Bilkei Irén történész-levéltárosok,
valamint Merõ Béla rendezõ is be-
mutatta írását az est folyamán. A
rendezvényen Nagygéci Kovács
József megemlékezett a közel-
múltban tragikus hirtelenséggel el-
hunyt Kabai Lóránt íróról, vizuális
mûvészrõl is, aki többször publi-
kált már a lapban. Utolsó írásai a
6. lapszámban olvashatók. Utóbbi
kiadványt ezúttal Bedõ Sándor
festõmûvész, valamint Szabolcs
Péter szobrászmûvész alkotásai
kísérik, akiknek munkásságáról
szintén olvasható egy-egy tanul-
mány.

ÉVZÁRÁS A PANNON TÜKÖRNÉL
DÍJÁTADÁS LAPSZÁMBEMUTATÓKKAL

Két lapszámbemutatóval és díjátadással zárta az idei évet a
Pannon Tükör. A folyóirat szerkesztõi a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtárban mutatták be a közelmúltban megjelent ötödik
és hatodik lapszámot, melyekbe ezúttal is számos zalaegerszegi,
Zala megyei és határon túli szerzõ publikált.

Tematikus programokat és
tárlatvezetéseket szervezett az
adventi idõszakban a Göcseji
Múzeum. A karácsonyra hango-
ló rendezvényeken többek kö-
zött az ünnepi öltözködésrõl, a
díszes asztalterítékekrõl hallha-
tott elõadásokat a közönség, de
képeslapokat is készíthettek
egy workshop keretében. Sõt,
az egyik tárlatvezetés végén a
látogatók egy korabeli családi
süteményreceptet is kaptak út-
ravalóul.

– pet –

A programok zöme az intéz-
mény Protokoll és diplomácia cí-
mû idõszaki kiállításához kapcso-
lódott. Krajczár Zsuzsa tanár, ru-
haipari mérnök, stíluskommuniká-
tor az ünnepi öltözék lehetséges
variációiról tartott elõadást. Mit il-
lik, és mit nem illik felvenni egy
családi összejövetelre, céges ren-
dezvényre, vagy egy komolyabb

fogadásra ahhoz, hogy ne legyünk
se túl-, se alulöltözöttek?

A szakember szerint az európai
protokoll elõírásoknak ma már
bárki utána tud nézni az inter-
neten, a komolyabb eseményekre
szóló meghívók pedig mindig tar-
talmaznak dress code-ot. Nem az
a lényeg, hogy észrevegyenek

minket, hogy feltûnést keltsünk,
hanem hogy megmaradjunk má-
sok emlékezetében. Karácsony
közeledtével a családi esemé-
nyekre is érdemes felkészülni: ne
melegítõben és otthoni öltözékben
várjuk a vendégeket. Rokonaink
körében is adjuk meg a módját az
ünnepnek, és öltözzünk fel ele-
gánsan a családi asztalhoz. 

Az elõadás végén a stíluskom-
munikátor néhány öltözéket egy
rövid divatbemutató keretében is
ajánlott a résztvevõknek.

Kiss Nóra etnográfus, és Ta-
kács Kata dekoratõr „Karácsonyi
teríték egykor és ma” címmel tar-
tott bemutatóval egybekötött elõ-
adást. Száz évvel ezelõtt a göcse-
ji karácsonyi asztal bizonyos
szempontból egyszerûbb volt a
mainál, ellenben rengeteg szimbo-
lika kapcsolódott a terítékhez. A
néprajzkutató többek kö-
zött elmondta: a paraszti
világban egy hétköznapi
étkezésnél nem adtak a te-
rítékre, de ünnepekkor
igen. A karácsony szent

idõszaknak számított; a keresz-
ténységhez kapcsolódó (Jézus
születésére utaló) szimbolikák ke-
veredtek a régi hiedelemvilággal.
Számos termékenységvarázsló és
rontáselhárító szokás jelent meg
az ünnepi asztal díszítésénél. Azt
tartották, hogy amilyen a karácso-
nyi vacsora, olyan lesz a követke-
zõ év, így bõségvarázsló ételek és
tárgyak kerültek az asztalra (vagy
az alá), melyet ünnepi abrosszal
takartak le (akár több rétegben is).
Kenyér, alma, dió, mézbe mártott
fokhagyma is része volt a menü-
nek, melyeknek gyógyhatást tulaj-
donítottak. December 24-e még
böjti nap volt, így csak az éjféli mi-
sét követõen került sor nagyobb
étkezésre, de napjaink „bõségé-
hez” képest ez is lényegesen sze-
rényebb volt. Az ünnepi étkészlet,
gyertya és a különféle aszalvá-
nyokból, dióból készült díszek ak-
kor is részei voltak az ünnepi han-
gulatnak.

Napjaink szokásairól már Ta-
kács Kata dekoratõr szólt, bemu-
tatva, hogy néhány hangulatos
tárggyal és némi zöld növénnyel
miképp lehet még egy családi asz-
talt is hangulatossá tenni. Szerinte
a kevesebb mindig több, érdemes
odafigyelni a színharmóniára (le-
hetõleg egy tónusból válogas-
sunk), az abrosszal pedig nyugod-
tan lehet lazán bánni. Akár aszim-
metrikusan felhelyezni egy lá-
gyabb textilt az asztalra. Ha a terí-
tõnk mintás, akkor az étkészlet le-
gyen visszafogott, díszesebb tá-
nyéroknál viszont semleges színû
„alapozást” használjunk. A fény-
fûzérek, gyertyák, csillogó gömbök
és az élõvirág fokozzák az ünnepi
hatást. A helyiség adottságainak
megfelelõen pedig nemcsak az
asztalt, hanem annak környezetét
is bátran díszíthetjük. 

AZ ÜNNEPI ÖLTÖZÉKTÕL A TERÍTÉKIG
KARÁCSONYRA HANGOLÓ TÁRLATVEZETÉSEK

www.zalamedia.hu
• FRISS HÍREK • INFOÁCIÓK •  KÉPGALÉRIÁK

Folyamatosan koncerteznek a
város nagyobb együttesei is. De-
cember 17-én a Zalaegerszegi Vá-
rosi Fúvószenekar tart karácsonyi
koncertet a Városi Hangverseny-
és Kiállítóteremben, december
18-án ugyanitt a Városi Vegyeskar
lép fel. Új elemmel is bõvül az idei
programkínálat: december 22-én,
csütörtökön az Arany Bárány Szál-
loda dísztermében Zalaegerszeg
karácsonyi koncertjét hallgathatja
meg a közönség. December 24-én
pedig az Art moziba várják a gye-
rekeket, hogy míg otthon szépül a

karácsonyfa, és zajlik a sütés-fõ-
zés, õk egy matinémûsoron szóra-
kozhassanak.

Ha valaki inkább a szabad leve-
gõre vágyna, december 21-én
16.30 órától részt vehet a Tél va-
rázsa túrán. A karácsonyváró esti
kirándulás a téli napforduló hagyo-
mányait idézi fel, és a Rózsák te-
rérõl indul. A menet a Jánkahe-
gyen át az Aranyoslapi forrásig,
majd a Kertvárosig tart. A progra-
mot a Zalai Teker(g)õk Kerékpáros
Sport és Túra Egyesület, valamint
a Tourinform-iroda szervezi.

KONCERTEK, MATINÉ, TÚRA
ADVENTI PROGRAMOK VÁROSSZERTE

A karácsonyra hangolódás jegyében a következõ hetekben
még számos program várja városszerte az érdeklõdõket. A Dísz
téri Egerszegi Advent egészen december 24-ig kínálja portékáit.
Péntekenként és szombatonként pedig a színpad is benépesül:
helyi zenészek, valamint iskolai, óvodai csoportok lépnek fel ka-
rácsonyi produkciókkal.
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Kránitz Tóni, az együttes vezetõ-
je lapunknak elmondta: december
17-én 21 órakor a Keresztury VMK
kávézójában lépnek fel az új album-
mal. A lemez az együttes 30. szüle-
tésnapjára készült és 15 dalból áll,
melyek saját szerzemények. Több-
ségük szövegét és zenéjét Gedeon
„Gida” Attila írta, aki az elmúlt évek-
ben többször járt az USÁ-ban, s
ezek az utazások voltak a számok
ihletõi. A lemez emiatt egyfajta tisz-
telgés az amerikai blues-zenészek

(például Muddy Waters, vagy
Johnny Winter) elõtt. További két
dal pedig Gál Szabolcs énekeshez
köthetõ. A lemez 2000 példányban
jelent meg, szerzõi kiadásban.

A csapat hat fõbõl áll (Kránitz
Tóni, Gedeon „Gida” Attila, Angyal
„Endzsi” Tibor, Kovács Barnabás,
Gál Szabolcs, Verebi Zsolt), de a
koncerten két vendég – Pércsi
Beáta és Svertsits Tamás – is
csatlakozik az együtteshez.

A szombati koncerten a belépõ-
jegyet vásárlók ajándék CD-t is
kapnak. 

LEMEZBEMUTATÓRA KÉSZÜLNEK
ÚJ SHABBY BLUES BAND-ALBUM

Lemezbemutató koncertre készül a Shabby Blues Band. A ze-
nekar a pandémia alatt készítette el nyolcadik lemezét, Szomorú
boldogság címmel. Az album a közelmúltban látott napvilágot.



6 Gazdaság

A Szabadics Építõipari Zrt.
minden projektjével az épített
környezetet alakítja ország-
szerte. A zalai vállalatot megbí-
zásai nagy része Zalaegerszeg-
hez köti, ahol a mély- és ma-
gasépítés terén szintén válto-
zatos kivitelezésekben vesz
részt. Gondoljunk csak a
ZalaZONE Ipari Park bástyát
formáló irodaépületére, amely-
ben ugyancsak a minõség és
az innováció iránti elkötelezett-
ségük mutatkozik meg. Milyen
évet zárnak a megyeszékhelyi
beruházásaik tekintetében? –
Kovács Tamást, a Szabadics
Zrt. elnökét kérdeztük. 

– Antal Lívia –

– Mit jelent a vállalat életé-
ben, hogy kezdetektõl fogva
részt vesznek a ZalaZONE Ipari
Park fejlesztésében?  

– Nagy büszkeséget jelent,
hogy kezdve az önvezetõ autók
tesztpályájának kiépítésében,
most pedig a harcjármûgyár off-
road próbapályája kivitelezés-
ének részesei lehetünk. A büsz-
keség mellett hatalmas felelõsség
is, hogy egy modern haditechnikai
üzem megvalósításának részesei
vagyunk. Azokon a felületeken,
amelyeket építünk, harckocsikat
fognak majd tesztelni, ezáltal
pedig részesei lehetünk az ország
védelmi képességének javításá-
ban. 

– A ZalaZONE szeptember-
ben átadott irodaépületét az in-
nováció fellegváraként jegyzik.
Mit fûzne ehhez?

– Ez valóban egy egyedi, mo-
dern épület, mind formájában,
mind technológiájában. Munkatár-
saimnak az építkezés során folya-
matosan kihívást jelentett, hogy a
különbözõ beton- és üvegfelülete-
ket hogyan tudják majd egymás-
hoz illeszteni úgy, hogy az a végén
mind kinézetében, mind használ-

hatóságában egy egységes egé-
szet képezzen. Ez sikerült, és jó
érzés most látni, hogy azok az em-
berek, akik az ipari park fejlõdésé-
ért dolgoznak, jó munkakörülmé-
nyek között végezhetik alkotómun-
kájukat.

– Elkészült a Rheinmetall
épülete is, amely mellett egy-
más után nõnek ki a földbõl a
harcjármûgyár off-road pályájá-
nak elemei. Milyen modulok ki-
vitelezésén dolgoztak az idén?

– A pálya elemei a lõcsatorna
kivételével év végére el fognak
készülni. Ezek az elkészült jármû-
vek tesztelésére szolgáló eszkö-
zök, köztük különbözõ útfelületek,
vizes medencék. Számomra a
leglátványosabb a belga út, ahol
több mint 80 ezer bazalt kockakö-
vet raktunk le különbözõ magas-
ságokban, annak érdekében,

hogy a sziklákon való menetelt le-
hessen szimulálni vele. Szintén
monumentális építmény a föld
alatti, több száz méter hosszú

lõcsatorna, amiben a föld alatt
tudnak jármûvek közlekedni. En-
nek megvalósításán még dolgoz-
nak kollégáim.

– A Kovács Károly Városépí-
tõ Program révén tevékenysé-
gük szinte az egész megyeszék-
helyre kiterjed. Utak, járdák, par-
kolók újulnak meg sorra kezük
munkája alatt.

– Az utak, járdák, játszóterek
mindennapi életünk szerves ré-
szét képezik. Zalaegerszegen
egy hároméves keretszerzõdés
keretében valósítjuk meg azon
közterületek rekonstrukcióját,
amelyeket az önkormányzat meg-
terveztet és megrendel. Az esetek
többségében komplett közmûfel-
újítások is történnek, annak érde-
kében, hogy a következõ években
valóban ne kelljen hozzányúlni az
infrastruktúrához és a gyalogo-
san, vagy jármûvel közlekedõk
gondtalanul, akadályoztatás nél-
kül élvezhessék a közlekedést, a
mindennapokat. 

Szintén idén adták át Zalaeger-
szegen a keleti vízbázist, amely-
nek rekonstrukcióját folyamatos
üzemeltetése alatt hajtottuk végre.
A korszerû és környezetbarát köz-
üzemi vízellátó rendszerek kiépíté-
se szorosan összefügg a környe-
zetvédelemmel, amely cégünk kül-
detését tekintve kiemelt feladat.
Nem csupán arra törekszünk,
hogy az általunk elvégzett munka
mûszakilag kifogástalan legyen,
hanem arra is, hogy a kivitelezés
közben a lehetõ legkevésbé ter-
heljük környezetünket. 

– Hogyan értékeli az évet?
Milyen feladatok várják Önöket
a következõ évben?

– Egy hektikusan változó gaz-
dasági környezetet hozott szá-
munkra a 2022-es év, amelyben
nehéz volt a tervezés. Még tavasz-
szal, közvetlenül a háború kitörése
után, egekbe szöktek a vasbeton-
árak, nyáron az üzemanyagok ára
szállt el, év végére a betonnal vol-
tak problémák, az euró pedig szin-
te egész évben gondot okozott. Az
ilyen gyorsan mozgó világban sok-
kal nagyobb odafigyeléssel, sokkal
nagyobb körültekintéssel kell az
üzletet mûködtetni, mivel egy-egy
rossz döntés romba döntheti hosz-
szú hónapok munkáját. Emellett
érzékelni kellett a kollégáinkra ne-
hezedõ inflációs terheket is, amitõl
szenvedtek, nekünk intézkedése-
ket kellett hozni, hogy a legnehe-
zebb körülmények között lévõket
megsegítsük. Ez kihívás a jövõ év-
re is, ezért igyekszünk olyan bér-
fejlesztést biztosítani, olyan struk-
túrában, ami a leginkább rászoru-
lókat támogatja. 

Számunkra legnagyobb kihí-
vás, hogy folyamatosan munkát
tudjunk biztosítani szakembereink-
nek, ezért dolgozunk most is, hogy
jövõ év végén is elmondhassuk,
hogy olyan projektek megvalósítá-
sán dolgozunk, ami megélhetést
biztosít a résztvevõknek és büsz-
keséget a megvalósítóknak.

MINÕSÉG, INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM
A SZABADICS ÉPÍTÕIPARI ZRT. KIVITELEZÉSEIBEN

Légi felvétel a még épülõ keleti vízbázisról.

A beton- és üvegfelületek találkozása az irodaépületben.A ZalaZONE irodaépülete még kivitelezés alatt.

A ZÁÉV Zrt. a magasépítés
minden folyamatában letette
névjegyét országszerte. Tevé-
kenységét felkészült mérnökei-
nek, hozzáértõ szakembergár-
dájának köszönhetõen több
mint kétezer létrehozott épület
kíséri. Az idén 73 éves nagyvál-
lalat gyökerei Zalába nyúlnak
vissza, központja Zalaegersze-
gen található. Feladatainak egy
része is ideköti, a ZalaZone
tesztpálya innovációs és ipari
környezetének megteremtésé-
hez, amit az idén átadott
Rheinmetall harcjármûgyár kép-
visel. Értéket teremtettek a
sport és a kultúra terén is: az
uszodakomplexumot, a Göcseji
Múzeumot és a Mindszen-
tyneumot szintén idén vette bir-
tokba a nagyközönség.   

– Antal Lívia –

– Milyen évet zárnak? – Deák
Gábort, a ZÁÉV Zrt. elnök-vezér-
igazgatóját kérdeztük.

– A korábbi éveket a koronaví-
rus-járvány, az ideit már a háború
is nehezítette. Az Ukrajnában ki-
alakult konfliktus miatt tovább
emelkedtek az építõipari anyagok
árai. Az építõipart sem kerülte el a
válság. Az Építési és Beruházási
Minisztérium szeptember 19-én

kelt döntése társaságunkat is
nagymértékben érintette, hiszen
számos olyan állami beruházás
nem indulhatott el, amelyekre
szerzõdésünk volt. A 2022-es év
forgalom tekintetében még a vár-
taknak megfelelõen tud zárulni,
viszont 2023-ban nehézségek
várnak az építõiparra is.

– A ZÁÉV Zrt. kezdetektõl
fogva részt vesz a ZalaZone Ipa-
ri Park környezetének fejleszté-
sében. A jármûipari tesztpálya
mellett a Rheinmetall harcjár-
mûgyár kivitelezésében is jelen-
tõs feladatot kaptak. 

– 2017 óta veszünk részt a
ZalaZone építésében. 2018-ban
készült el a fogadó- és technikai
épület. 2020 év végén kezdtük
építeni a Rheinmetall világszínvo-
nalú hadiipari üzemét, amit idén
adtunk át. A megrendelõ képvise-
lõivel kiváló szakmai együttmûkö-

dés keretén belül valósítottuk
meg a projektet. A harcjármûgyár
megépítése feszített munkatem-
pót diktált, a szoros határidõt pon-
tosan az ütemterv szerint teljesí-
tettük. A megrendelõi igényeknek
megfelelõen, tervezéssel együtt
történt a kivitelezés, vagyis folya-
matában készültek a kiviteli ter-
vek és így maga az üzem is. A
tesztkörnyezetben megvalósuló
tesztépület kialakításának véghaj-
rájában vagyunk, a technológia
telepítésén dolgozunk, amelynek
átadása a jövõ év elsõ negyed-
évében várható.

– Úgy tûnik, az idei év az át-
adások éve a ZÁÉV életében.
Zalaegerszegen is, hiszen elké-
szült az uszodakomplexum, a
Göcseji Múzeum felújítása és a
Mindszentyneum.

– Ez évben is több, magas
színvonalon megvalósított épüle-
tet adtunk át, nemcsak Zalaeger-
szegen, de országszerte is. Az
említetteken túl – a teljesség igé-
nye nélkül – Nagycenken a Szé-
chenyi-kastély, valamint Fertõdön
az Esterházy-kastély turisztikai
fejlesztését jelentettük készre.
Lakitelken felépítettük a Hun-
garikum Hotelt, Bükfürdõn pedig a
Hotel Répce felújításán dolgoz-
tunk. Szeptemberben nyitották
meg a Riz Levente Sport- és Ren-
dezvényközpontot Rákosmen-
tén, amelynek kivitelezõi voltunk.
Lentiben a Termálfürdõ és Szent
György Energiapark felújításában
és bõvítésében vettünk részt. 

– A Puskás Aréna valamint a
Néprajzi Múzeum és Látogató-
központ után a Nemzeti Atléti-

kai Központ kivitelezésével
ugyancsak egy páratlan léte-
sítményt hoznak létre. 

– A projekt egyik sajátossága,
hogy kezdetektõl fogva heti szin-
ten van olyan mérföldkõ, amely-
nek helye az ütemtervben „kõbe
vésett”. A stadion koszinusz
hiperbolikusz (kosárgörbe) alakját
és a rendelkezésre álló idõt alapul
véve szerveztük a különbözõ

munkafolyamatokat negyedekre
osztva, az óramutató járásával
megegyezõ, illetve ellentétes ha-
ladási irányokban. Az atlétikát
megidézõ diszkoszalakzat Buda-
pest számos pontjáról látható, és
egyedisége egyértelmûen a ma-
gyar fõvároshoz köti majd a Nem-
zeti Atlétikai Központot. Óhatatla-
nul is meghatározza a fõváros lát-
képét, és nagyon széppé is teszi
azt. A Dunáról nézve ez egy cso-
dálatos korona, valóban büszke
lehet rá az ember. További érde-

kes számadat, hogy a kivitelezõ
konzorciumot közel 50 fõs mér-
nökcsapat alkotja, míg napi szin-
ten, az építkezésen az adott tech-
nológiai folyamattól függõen 400–
500 fõ végzi elhivatott munkáját.

A budapesti Nemzeti Atlétikai
Központ a 2023 augusztusában
megrendezendõ atlétikai világbaj-
nokság helyszíne lesz. 

– Milyen projekteken dolgoz-
nak még? 

– Jelenleg Budapesten még a
Citadella felújítási munkáin
dolgozunk. Hamarosan kezdõdõ
projektjeink Fertõdön az Ester-
házy-kastély nyugati szárnyának
átalakítása, Fenékpusztán a Hu-
szármúzeum és kulturális rendez-
vényközpont kialakítása, valamint
saját beruházás keretében elindul
a Kerámia lakópark III. üteme is
Zalaegerszegen.

– Mit tart a ZÁÉV legnagyobb
értékének, legfontosabb külde-
tésének?

– A ZÁÉV Zrt. a hazai magas-
építés meghatározó szereplõje és
szakmai központja. Legnagyobb
értékünk a kollektívánk, sikerünk
záloga munkavállalóink szakmai
tudása, szorgalma és elkötele-
zettsége társaságunk iránt.
Együtt tudunk – immár 73 éve –
eleget tenni magas színvonalon
megbízóink igényeinek – hangsú-
lyozta Deák Gábor.

A Hungarikum Hotel Lakitelken.

A Mindszentyneum épülete Zalaegerszegen.

Az épülõ Nemzeti Atlétikai Központ Budapesten.

A ZÁÉV ÉRTÉKET TEREMT ÉPÜLETEIVEL
HARCJÁRMÛGYÁR, MINDSZENTYNEUM, ATLÉTIKAI KÖZPONT
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– Antal Lívia –

– Hogyan foglalná össze az
eltelt 30 év eredményeit? – Nagy
Zoltánt, 3B Hungária Kft. ügyveze-
tõ igazgatóját kérdeztük.

– Az elmúlt idõszakban megte-
remtettük mûködésünk alapjait az-
által, hogy létrehoztunk 25 ezer
négyzetméteres ipari területet, va-
lamint 12 ezer négyzetméteres
gyártócsarnokot. Emellett korszerû
technológiákkal rendelkezünk, me-
lyek közül kiemelkedik az a lézer-
megmunkáló cella, amely lehetõvé
teszi, hogy a felhasznált alap-
anyagok 65–70 százalékát lézer-
technológiával munkáljuk meg. Az
idei forgalmunk megközelíti a 6
milliárd forintot, melynek 70–80
százaléka export. Ez egyrészt kö-
szönhetõ annak, hogy négy or-
szágban, Franciaországban, Né-
metországban, Romániában és
Ukrajnában van képviseletünk.
Másrészt, hogy 15 éve veszünk
részt a müncheni Bauma Nemzet-
közi Építõipari és Bányászati Kiál-
lításon. Ez Európa legnagyobb
ilyen jellegû szakmai eseménye,

amelyen nem jellemzõ a magyar
jelenlét. Idén volt egy másik ma-
gyar cég rajtunk kívül. A müncheni
IFAT nemzetközi szakvásáron is
rendszeresen bemutatkozunk,
amely többek között a hulladék-
gazdálkodással kapcsolatos fej-
lesztések seregszemléje. Nagyon
büszkék vagyunk arra, hogy ter-
mékeink 90 százaléka saját szelle-
mi produktum. Ez azt jelenti, hogy
a vevõi igényt a tervezéstõl a fej-
lesztésen át a késztermék legyár-
tásáig teljesítjük.

– Számos jelentõs projekten
dolgoztak, dolgoznak. Melyeket
emelne ki ezek közül?

– Három iparágat: az építõ-
anyag-ipart, a hulladékgazdálko-
dást és energetikát szolgáljuk ki.
Földrajzilag ez azt jelenti, hogy Eu-
rópa és a világ számos országába
exportáljuk termékeinket, a dél-
amerikai Ecuadortól a Moszkvától
háromezer kilométerre lévõ acél-
mûig. Az építõanyag-ipar területén
2008 óta dolgozunk egy svájci
székhelyû világcégnek. Megrende-
lésükre végzett projektek közül
megemlíteném a dél-franciaorszá-
gi kõlisztgyárat, amelyet egy ide-
genforgalom szempontjából ki-
emelt területen építettünk fel. Így
az is feladat volt, hogy a gyár úgy
illeszkedjen bele a környezetbe,
hogy ne zavarja a turizmust. A fi-
nom kõlisztet a gyógyszer-, a koz-
metikai és a festékipar használja

fel. Szállítószalagokat, elevátoro-
kat, nehézteher-adagolókat, vala-
mint technológiai berendezéseket,
köztük szitákat gyártottunk ehhez
az üzemhez. 

Szívesen beszélünk belgiumi
projektünkrõl. Egy olyan szállító-
rendszert fejlesztettünk ki és építet-
tünk fel, amely a víz alól hozza fel
az építõanyagot ezer tonna per óra
kapacitással. Ezt úgy kell elképzel-
ni, hogy 50 kamionnyi kavicsot hoz
fel és szállít el egy óra alatt a tech-
nológiai feldolgozó üzembe, ahol
megtörténik a kavicsok mosása, tö-
rése és osztályozása. Magyaror-
szágon is dolgoztunk több ilyen
projekten. Ezek közül a legna-
gyobb a Miskolc környéki üzem lé-
tesítése volt, amely során a tech-
nológiát is mi fejlesztettük ki.

Az Északi-tengerre most terve-
zünk egy hajórakodó állomást,
amely 60 ezer tonnás hajók tölté-
sét végzi majd. Ezen a téren is van
már tapasztalatunk, hiszen készí-
tettünk már 40 ezer tonna kitárolá-
sára és töltésére képes hajórako-
dó állomásokat. Ez nagyságren-
dekkel nagyobb feladat, teljesen új
berendezéseket kell terveznünk és

gyártanunk egy megrendelõnek,
amely a Németországban megter-
melt gabonát szállítja a világ or-
szágaiba. 

– Az energetika területén mi-
lyen projektekben vettek részt?

– A legkomplexebb feladatunk
a dunaújvárosi erõmû felépítése
volt egy zöldmezõs beruházás ke-
retében. Ez az erõmû fõként a pa-
pírgyártás során keletkezõ hulla-
dékokat hasznosítja azáltal, hogy
hõt és áramot egyaránt termel. Az
erõmûvet most bõvítik, amelyben
szintén van feladatunk a tüzelõ-
anyag-elõkészítõ rész kifejleszté-
sében és gyártásában. Ezenfelül
biomassza-fogadó rendszereket
gyártottunk a mátrai, a pécsi és az
ajkai erõmûvekbe. A vértesi erõmû

ilyen jellegû beruházását most ké-
szítjük elõ.

– Milyen feladatokat hozott a
hulladékgazdálkodás?

– A hulladékgazdálkodás és 
-újrahasznosítás területén 2000-tõl
dolgozunk. Azóta Európában 74
üzemet létesítettünk. Jelenleg egy
svéd és egy norvég cégnek szállí-
tunk technológiai berendezéseket
akkumulátorok újrahasznosításá-
hoz. Jelentõs feladatot vállaltunk a
zalaegerszegi hulladéklerakó kor-
szerûsítésében. Olyan kommuná-
lishulladék-feldolgozó technológiát
fejlesztettünk ki, amely remélhetõ-
leg 2023. július elsejével bekerül a
MOL koncessziós hálózatába.

– Mi jellemzi a tudományos
világgal való kapcsolatukat?
Mely egyetemekkel mûködnek
együtt?

– Négy egyetemmel: a Pannon
Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi
Központjával, a Miskolci Egyetem-
mel, a Budapesti Gazdaságtudo-
mányi és Mûszaki Egyetemmel va-
lamint a gyõri Széchenyi Egyetem-
mel mûködünk együtt. Szoros kap-
csolatot ápolunk a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Számítástech-
nikai Kutatóintézetével, akikkel kö-
zösen optikai válogatókat fejlesz-
tettünk ki. Bízunk abban, hogy
megteremtõdnek a pályázati felté-
telek egy következõ projektünkhöz,
mely során robotvezérlõ, anyagfel-
ismerõ optikákat fejlesztünk ki a
szelektívhulladék-feldolgozáshoz. 

Fontosnak tartom kiemelni,
hogy alapító tagjai vagyunk a Kör-
forgásos Gazdaság Technológiai
Platformnak, amit a Pannon Egye-
tem és a MOL kezdeményezett. Ez
a platform tömöríti azokat a szak-
embereket, illetve tudást, amelyek
a körforgásos gazdaság kialakítá-
sához szükségesek. Legnagyobb
célként egy olyan technológia kifej-

lesztésén dolgozunk, amely a sze-
lektíven gyûjtött mûanyag hulladé-
kot pirolízissel, hõbontással elgá-
zosítja, illetve olajat állít elõ belõle,
amit a vegyipar használhat fel alap-
anyagként. Ezzel tulajdonképpen
megvalósul a mûanyag körbefor-
gása, újrahasznosítása.

– A szakképzés is fontos szá-
mukra. Ezen a téren milyen
együttmûködésekrõl tud beszá-
molni?

– Valóban, hiszen nagyon is ér-
dekeltek vagyunk abban, hogy a
gépipari szakképzés, ezen belül is
a szakmunkások, a technikusok,
valamint a mérnökök képzése jó
színvonalon történjen meg. Igyek-
szünk jó kapcsolatot ápolni a Ganz
Ábrahám Technikummal és a Pan-
non Egyetem Zalaegerszegi Egye-
temi Központjával, és ebben arra

törekszünk, hogy kölcsönösen
hasznosak legyünk egymás szá-
mára. Alapító tagjai vagyunk a Za-
laegerszegi Duális Ágazati Képzõ-
központnak, amely gyakorlati hely-
színt biztosít a szakképzésekhez. 

A szakember-utánpótlás érde-
kében, illetve a mûszaki képzés fej-
lesztésében együttmûködünk a vá-
rossal. Ennek kapcsán fontosnak
tartom kiemelni, hogy a közvetve
180 fõt foglalkoztató cégünk Zala-

egerszeg 25 legnagyobb iparûzési-
adózójának egyike sok év óta.
Mindemellett évente mintegy 10
millió forintot költünk közösségi cél-
ra, sport- és kulturális egyesülete-
ket, és azok rendezvényeit támo-
gatva a városban.

– Milyen jövõképet határoztak
meg? Melyek azok a stratégiai
lépések, amelyek a következõ 30

évben is biztosítják a dinamikus
növekedést?

– A termékfejlesztés, valamint a
terméktechnológia és a vállalatirá-
nyítási rendszer fejlesztése az el-
múlt 30 évünket is jellemezte, mely
területeket tovább kívánjuk erõsíte-
ni. A kezdetektõl fogva foglalko-
zunk termékfejlesztéssel, amely
minden egyes projektünkben meg-
jelenik. Szenvedélyünk az innová-
ció. A kifejlesztett termékeink és
technológiáink kiváló preferenciák
az újabb megbízásokhoz. A tech-
nológia területén bõvítjük a forgá-
csolás eszközparkját. Egy újabb
profi lézermegmunkáló gép be-
szerzésével a lézertechnológiával
megmunkált alkatrészeink számát
szeretnénk növelni. Továbbá a rak-
tártechnika fejlesztésében is gon-
dolkodunk. A jelenleg jól mûködõ
vállalatirányítási rendszerünket a
jövõ kihívásaira reagálva kívánjuk
fejleszteni. Az már jelenleg is látha-
tó, hogy a következõ tíz év vállalat-
irányítási rendszere az Ipar 4.0-ára
épül, melynek kialakításában most
tesszük meg az elsõ lépéseket. En-
nek lényege az, hogy a munkahe-
lyek irányítását a mesterséges in-
telligenciára bízzuk, amely tulaj-
donképpen elvégzi az alkatrészek
és a feladatok kiosztását az egyes
munkafázisok között egy össze-
hangolt rendszerben. Hangsúlyoz-
nám, hogy a termelés jelentõs
részében továbbra is kézi munka-
állomások lesznek, mert az egyedi
gyártást nem lehet ilyen magas fo-
kon robotizálni.

Mindezen fejlesztési terveket a
következõ öt évben szeretnénk
megvalósítani, melynek hozadé-
kaként piaci kapcsolataink és je-
lenlegi vevõi körünk bõvülésére
számítunk.

– Zárszóként említsük meg
azt a Hevesi Sándor Színházban
nyílt fotókiállítást, amit a jubi-
leum alkalmából rendeztek.

– A fotópályázatot a kor kihívá-
sainak jegyében hirdettük meg há-
rom kategóriában, amelyben arra
voltunk kíváncsiak, hogyan tud
együtt élni a természet, a technika
és az ember. A beküldött közel 500
fotóból a zsûri által legjobbaknak
ítélteket tekinthette meg a közön-
ség. A fotókiállításon átvehettük
Balaicz Zoltán polgármestertõl a
város közgyûlésének kitüntetõ ok-
levelét, amelyben megköszönték
mindazt a tevékenységet, amellyel
a 30 éve alapított cégünk, a 3B
Hungária Kft. hozzájárult Zalaeger-
szeg gazdasági fejlõdéséhez –
mondta végül Nagy Zoltán ügyve-
zetõ igazgató.

Balaicz Zoltán, Nagy Zoltán, Nagy Zoltánné, Nagyné Bálint Anett, ifj. Nagy Zoltán a fotókiállításon.

Víz alatti kavicskitermelés Belgiumban.

A búslakpusztai kommunális hulladékfeldolgozó Zalaegerszegen. A dunaújvárosi hõ- és villamos erõmû.

A 3B Hungária Kft. szerelõ- és festõüzeme Zalaegerszegen.

A 3B Hungária Kft. idén ünnepli fennállásának 30.
évfordulóját. A világ számos országába anyagmozgató és
szállítórendszereket fejlesztõ, gyártó és exportáló zalaegerszegi
vállalkozás 1992. november 22-ével kezdte meg mûködését. A
három iparágat kiszolgáló cég eltelt három évtizedét folyamatos
növekedés jellemezte. Jubileumi évét már közel 6 milliárd
forintos forgalommal zárja.

30 ÉVES A 3B HUNGÁRIA KFT.
ANYAGMOZGATÓ ÉS SZÁLLÍTÓRENDSZEREIK A VILÁG SZÁMOS ORSZÁGÁBA JUTNAK EL
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A parkoló bõvítésére az oktató-
bázis és a társasházakban lakók
parkolási problémájának megoldá-
sa érdekében került sor. Az új par-
kolóval a gépjármûvezetõ-képzés-
ben fontos szerepet betöltõ cég
környezete is megszépült. Mind-
emellett ez a beruházás is illesz-

kedik az arányos városfejlesztés
törekvéseihez, mondta Balaicz
Zoltán polgármester. 

A kivitelezés mûszaki tartalmát
Bali Zoltán alpolgármester ismer-
tette. Az új aszfaltburkolat alatt 50
méter hosszban zárt csapadékcsa-
tornát létesítettek, amit bekötöttek
a Lõrinc barát utca alatt üzemelõ
gyûjtõcsatornába. Az oktatóbázis
épületének csapadékvíz-elvezeté-
séhez segédgerinc-csatornát épí-

tettek. Az újonnan kialakított parko-
lóhelyek közül tizenötöt aszfaltbur-
kolattal láttak le, négyet bazaltzú-
zalékkal a közelben lévõ nagy pla-
tánfára tekintettel. A társasházak
között meglévõ aszfaltos gyalog-
járda és a parkoló között 26 méter
hosszú térkõburkolatú sétányt épí-
tettek, amit két, 5 méter magas
napelemes kandeláber világít meg

este. A parkoló környezetét füvesí-
téssel és fásítással tették rendbe.
Déli oldalán két észak-japán hegyi
cseresznyefát ültettek el. 

A sajtótájékoztatón részt vett Kiss
Ferenc, a VOKSH Oktatóközpont
ügyvezetõje. Arról tájékoztatta a je-
lenlévõket, hogy a parkolóval szom-
szédos egykori könyvtárépületet 12
évvel ezelõtt vették meg, amelynek
felújítására az azóta eltelt idõszak-
ban 30 millió forintot költöttek.

PARKOLÓBÕVÍTÉS
A GASPARICH UTCÁBAN

A Gasparich u. 5. számú társasház környezetében a meglévõ
parkoló átépítésével 15 férõhelyes, aszfaltburkolatú és 4 bazalt-
zúzalékos várakozóhelyet hoztak létre. A beruházást a Kovács
Károly Városépítõ Program keretében bruttó 36,5 millió forintból
valósította meg Zalaegerszeg önkormányzata.

Bali Zoltán, Maza Renáta útépítési szakreferens,
Kiss Ferenc és Balaicz Zoltán 

Fotó: Katona Tibor

– AL –

A rossz állapotú járdaburkolatot
a pályaszerkezettel együtt elbon-
tották, majd újjáépítették a kapube-
járók magassági szintjének figye-
lembevételével, aszfaltburkolattal.
A töredezett kiemelt szegélyt újra
cserélték, a fás szigeteket kerti
szegéllyel vették körbe. Az önkor-
mányzat által bruttó 8 millió forinttal
finanszírozott beruházás a Kert ut-

cába tervezett járdafelújítás elsõ
ütemeként valósult meg, amely a
11–25. számú ingatlanok közötti
109 méteres szakaszt érintette. 

A helyszíni bejáráson Balaicz
Zoltán az arányos városfejlesztés
jelentõségét emelte ki. Ifj. Böjte
Sándor Zsolt önkormányzati kép-
viselõ arról beszélt, hogy lakossá-
gi kérésre kezdõdött meg a járda
felújítása a Kert utcában, ahová
több család költözött be az utóbbi

években. Az utcában lévõ cégek
miatt nagy a gépkocsiforgalom, il-
letve sokan közlekednek a járdán.

Ez indokolta a beruházást. A to-
vábbiakban újabb járdaszakaszok
felújítását tervezik. 

Balaicz Zoltán és Ifj. Böjte Sándor Zsolt

JÁRDASZAKASZ ÚJULT MEG
Zalaegerszegen több helyszínen is zajlik a járdák felújítása az

arányos városfejlesztés programja keretében. A közelmúltban a
belvárosi Kert utcában is befejezõdött egy ilyen rekonstrukció. 
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Az intézmény jelenleg még zaj-
ló külsõ rekonstrukciója mellett a
tantestület és a szakképzési cent-
rum arra is törekszik, hogy bizto-
sítsák a feltételeket a gyakorlati
oktatáshoz, emelte ki Balaicz Zol-
tán polgármester. A labor kapcsán
úgy fogalmazott: a városban zajló
beruházások is smart city irányába
mutatnak, és hamarosan eljön az
az idõ, amikor lakásainkat okos,
intelligens rendszerekkel fogjuk
vezérelni. Méltatta, hogy a Szé-
chenyi István Technikumban olyan
szakmai fejlesztés valósult meg,

amelynek köszönhetõen az iskola
diákjai a legmodernebb eszközök
segítségével szerezhetnek jártas-
ságot a 21. század technológiai
vívmányainak alkalmazásában.

A Zalaegerszegi Szakképzési

Centrum finanszírozta a beruházást,
amely során három tanterembõl álló
KNX-labort létesítettek. Szabó Ká-
roly kancellár azt hangsúlyozta, az a
feladatuk, hogy helyzetbe hozzák az
iskolákat, és ehhez megteremtsék
az infrastruktúrát, és lehetõségeik
szerint fejlesszék azt. Köszönetét fe-
jezte ki a helyi vállalkozásoknak, va-
lamint a Legrand Magyarország Zrt.-
nek a megvalósításban nyújtott köz-
remûködésükért.

Kummer Zoltán, a cég oktatási
vezetõje azt emelte ki, hogy az
épületautomatizálási technikusi
képzés bekerült a választható
szakmák közé, amelynek oktatá-
sához alapot nyújthat ez a labor.
Jelenlegi felszereltsége egyedülál-
ló az országban, továbbá az is,
hogy a Széchenyi-technikum négy
tanára rendelkezik a rendszer ok-
tatásához szükséges nemzetközi
akkreditációval. Az országban
mintegy 90 szakembernek van er-
re jogosultsága, közülük 20 tanár.

A KNX-labor mûködését a diá-
koknak feladatot kiosztva Petrics
Vilmos, a technikum villamos mun-
kaközösségének vezetõje mutatta
be a rendezvényen. 

A LEGMODERNEBB KNX-RENDSZERREL
A SZÉCHENYI ISTVÁN TECHNIKUM DIÁKJAI

Átadták a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Széchenyi Ist-
ván Technikuma KNX-laborjának két újabb termét, amely jelen
pillanatban egyetlen az országban, ahol a diákok az ipari, vala-
mint a lakossági célú felhõ alapú épületautomatizálást sajátíthat-
ják el. A beruházás, amely felújítást is tartalmazott, 61,5 millió fo-
rintba került. Költségét a szakképzési centrum finanszírozta. 

A Vonyarcvashegyen találha-
tó Lidó strand az évek során a
régió egyik kedvelt balatoni
strandjává vált, mindez köszön-
hetõ a folyamatos fejlesztések-
nek, illetve az 5,5 hektárnyi
csodás zöldterületnek és a
gyönyörûen kiépített partszaka-
szának. Strandunkra nem csak
nyári élményhelyként tekin-
tünk. A fejlesztésekkel arra tö-
rekszünk, hogy több generá-
ciós, a látogatóknak egész év-
ben élménygazdagságot nyújtó
találkozási, rekreációs központ-
ként mûködjön, hangsúlyozta
Pali Róbert polgármester. 

– Nemes Norbert –

– A strand minõségét és szín-
vonalas szolgáltatásainkat a szak-
ma is rendszeresen díjazza: so-
kadszorra „Kék Hullám Zászló” öt-
csillagos minõsítés; a környezeti-
nevelési szempontok szerinti ér-
tékelés alapján: a „ZÖLD BÉKA”
különdíj; sokadjára a „legsporto-
sabb strand” titulus. A Kék Hullám
Zászló 2022. évi strandminõsítési
versenyén a vonyarcvashegyi
Lidó Strand az összes balatoni
strand közül a legmagasabb pont-
számot kapta, így nem csak az öt
csillagot érdemelte ki, hanem a
BALATON LEGJOBB STRANDJA
minõsítést is – emelte ki a polgár-
mester, aki a folytatásban a közel-
múltban zajlott „díjesõ” további
eredményeit méltatta.

– Év elején a Családokért Fe-
lelõs Államtitkárság megbízásból
az Emberi Erõforrás Támogatás-
kezelõ nyílt pályázatot hirdetett,
az elõzõ évek gyakorlatához ha-
sonlóan, családbarát munkahe-
lyek kialakításának és fejleszté-
sének támogatására. A munka és
magánélet összeegyeztetését, a
családi, magánéleti és munkahe-
lyi kötelezettségek összehango-
lását célzó megmérettetésre a
Vonyarcvashegyi Közös Önkor-
mányzati Hivatal (VoKÖH) 2017

óta minden évben benyújtotta pá-
lyázatát a cím elnyerésére. Idén
harmadszor örülhettünk a pozitív
döntésnek, így a vonyarcvashe-
gyi hivatalunk elnyerte a Család-
barát Munkahely címet. A Zala
Megyei Közgyûlés október 15-én
tartott ünnepi ülését követõen, dr.
Pál Attila elnök és dr. Navracsics
Tibor területfejlesztési miniszter
nyújtották át a megyei közgyûlés
által adományozott kitüntetõ cí-
meket. A közgyûlés Zala Megye
Közigazgatásáért díjat adomá-
nyozott dr. Tüske Róbertnének, a
VoKÖH jegyzõjének. 

A strandon öt nemzet száz
versenyzõjével sikerrel rendeztük
meg július derekán a nemzetközi
strandrögbibajnokságot, majd au-
gusztus elején a strandkézilabda-
bajnokság országos döntõjét és a
„Mozdulj Balaton” sporttalálkozót.
Az Imre Sándor Szeretetszínház
és SzínMûHely Vonyarcvashegy
egy különleges színház, ahol az
épek és sérültek összefogása
mûvészi rangra emelkedik. Ez év
szeptemberétõl keszthelyi, dar-
vastóti, tapolcai, fogyatékosokat
segítõ intézményekkel közös te-
hetséggondozó, integrált Szín-
MûHelyt hoztunk létre; a színház,

a sport, a zeneterápia és a kép-
zõmûvészet témakörben vezetett
kurzusokat, táborokat mûködte-
tünk éves programmal. A Szere-
tetszínház márciusban Példa-
képp Díjat kapott. A tábornak, a
SzínMûHelynek és az Érték vagy!
évad nyári elõadásainak szabad-
téri színpadunk ad otthont, me-
lyet az utóbbi hónapokban önkor-
mányzati önerõbõl, pályázati for-
rásból renováltunk. Nagyközsé-
günk szeretne állandó otthont te-
remteni, méltó székhelyet biztosí-
tani az Imre Sándor Szeretetszín-
ház és SzínMûHely tavaly óta ná-
lunk mûködõ társulatának, ezért

folyamatosan fejlesztünk és meg-
felelõ pályázati forrásokat kere-
sünk.

– Napirenden van a Szent
Mihály-kápolna megújítása.

– Vonyarcvashegy elkötelezett
a kultúra, a hagyományainak ápo-
lása, továbbá a mûemlékeinek –
kiemelten a Szent Mihály-kápolna

– megõrzése mellett. A kápolna és
festõi környezete évtizedek óta je-
lentõs szakrális zarándokhely. A
domb lábánál turisztikai célból
megvásároltunk egy 8 ezer négy-
zetméteres területet, ahol elkez-
dõdött egy családbarát, egész
évben nyitva tartó pihenõpark ki-
alakítása, vizesblokkok építésé-
vel, fásítással, tûzrakóhelyek lé-
tesítésével, pihenõpadok, napo-
zóágyak, kerékpártárolók kihelye-
zésével, kutyaszemetes és kutya-
itató megépítésével, vizes élõ-
hely, illetve mezítlábas park kiépí-
tésével, ivókutas, okospontos,
kamerarendszeres tanösvény lé-
tesítésével. 

– A karácsonyra készülés is
sok programot hoz.

– A környék településvezetõi-
vel közösen meggyújtott köztéri
adventi koszorú elsõ gyertyájá-
nak csodáját már annak a szép-
séges szabadtéri betlehemnek a
közelében élveztük, amelyet Boa
Endre fafaragó népi iparmûvész,
Major Lajos, Csávás Csaba és
Tislér Zoltán fafaragók készítet-
tek. A honlapunkon közzétettek
szerint advent összes hétvégé-
jén lesz koncert, musical, mese-
játék, tûztánc-show és gyermek-
mûsor.

VONYARCVASHEGY TELJESÍT
IGAZ ÉRTÉKEKRE HANGOLTAN

A közkedvelt Lidó strand

Kerekes Zoltán plébános áldást kér az új betlehemre.

Pali Róbert polgármester és
dr. Tüske Róbertné jegyzõ



DR. BUKTÁNÉ DR. HETÉSI MAGDOLNA,
A Zala Megyei Egészségbiztosítási Pénztár fõgyógyszerésze

Dr. Buktáné dr. Hetési Magdolna Szegeden született, ahol általános
iskolai tanulmányait is végezte. Középiskolai érettségi vizsgát a szege-
di Radnóti Miklós Gimnáziumban tett. Ezt követõen a Szegedi Orvostu-
dományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karára nyert felvételt. Elsõ
munkahelye a szegedi Közforgalmú Gyógyszertár volt. 

Házasságkötés után orvos férjével mindketten Zalaegerszegen he-
lyezkedtek el, ahol a zalaegerszegi Közforgalmú Gyógyszertárban vál-
lalt állást. A késõbbiekben az akkori egészségügyi miniszter megbízá-
sából férjével két éven keresztül Líbiában dolgozott. Magyarországra
való visszatérését követõen szakvizsgát tett. Hosszú éveken keresztül
a Zala Megyei Gyógyszertári Központ egyik közforgalmú gyógyszertá-
rának vezetõhelyettese volt. Kiemelkedõ munkájáért több alkalommal
is Kiváló Dolgozó kitüntetésben részesítették. 1989-ben elnyerte a tár-
sadalombiztosítás, mai nevén a Zalai Megyei Egészségbiztosítási
Pénztár fõgyógyszerészi álláshelyét, ahol késõbb osztályvezetõ, majd
irodavezetõ lett. Innen vonult nyugállományba. 

Szakmai munkáját több alkalommal állami kitüntetésekkel is elis-
merték, így birtokosa a Szent Kristóf-éremnek és a Szent Kristóf-pla-
kettnek is. Az egészségügyi ellátás érdekében végzett kiemelkedõ
szakmai tevékenységért járó Pro Sanitate díjat 2010-ben vette át, to-
vábbá elnyerte a Zala Megye Kiváló Gyógyszerésze megtisztelõ címet
is.

BÉRES KATALIN, a Göcseji Múzeum fõmuzeológusa,
történelem szakos elõadó, könyvtáros, új- és legújabbkori történész 

Béres Katalin a Göcseji Múzeum fõmuzeológusa, történelem szakos
elõadó, könyvtáros, új- és legújabbkori történész, tanulmányait az EL-
TE Bölcsészettudományi Karán végezte. 1983 óta a Göcseji Múzeum-
ban dolgozik, munkatársai szerint rendkívül széles körû tájékozottság-
gal rendelkezik, kreatív ötletek, nívós publikációk jellemzik szakmai
munkáját. A múzeumi kollektíva szíve és motorja, megbízható és ki-
emelkedõ színvonalú munkáját mi sem bizonyítja jobban, mint hogy
2004-ben elnyerte a múzeumi szakma legnagyobb díját, a Wellmann
Imre-emlékérmet, ugyanebben az évben a Magyar Köztársasági Ezüst
Érdemkereszttel is jutalmazták. Számos nagysikerû és reprezentatív ki-
állítás kötõdik a nevéhez. A korábbi évekbõl kiemelendõ az 1848–49-es
szabadságharc 150. évfordulója tiszteletére rendezett, a szabadság-
harc zalai emlékeit bemutató tárlat, vagy a Göcseji Múzeum 2000-ben
nyílt állandó kiállítása, a Központok a Zala mentén, ahol a legnagyobb,
a Zalaegerszeggel foglalkozó rész társszerzõje volt, amely a Göcseji
Múzeum által elnyert Év Múzeuma díj egyik alapjául szolgált. Publiká-
ciói folyamatosan jelennek meg a zalai kiadványokban, Zalai Múzeum,
Zalai Gyûjtemény, Pannon Tükör, illetve a Zala megye ezer éve. Nem
feledkezhetünk meg Béres Katalin a Deák Ferenc-emlékév a zalai ese-
mények méltó felidézésében betöltött szerepérõl sem. Gyûjteménygya-
rapító tevékenysége Zalaegerszeg történetének a 19. század végétõl a
20. század közepéig terjedõ szakaszára koncentrál. A Pulszky Társa-
ság Magyar Múzeumi Egyesület tagja és a Magyar Múzeumi Történész
Társulat elnökségi tagja. 

KOZÁRY ÁGNES, egykori olimpikon atléta

Kozáry Ágnes Zalaegerszegen született, a családi indíttatás megha-
tározta életét. Édesanyját követve 1983-ig kosarazott, majd atlétikai
diákolimpiai sikerei után, édesapja nyomdokain haladva, a futás lett az
élete. Nevelõedzõje Csarankó László volt, majd 1985-tõl Kámán Fe-
renc csoportjában versenyzett pályafutása végéig.

Középiskolában kezdte atlétikai pályafutását, de kitartó munkával
Magyarország egyik legjobb atlétanõjévé vált. Elsõ figyelemreméltó fel-
nõtteredményét 1986-ban érte el, amikor a Gáspár Katalin, Ács Judit,
Kozáry Ágnes, Majsa Rita összeállítású ZTE a 4x200-as váltóban or-
szágos bajnoki címet szerzett. Az átütõ siker az 1989-es országos baj-
nokságon következett: három bajnoki címet nyert, 100 és 200 méteren,
illetve a 4x200-as váltóval. Az 1990-es spliti Európa-bajnokságon is
részt vett, majd az 1991-es tokiói világbajnokságon érte el egyik legna-
gyobb sikerét: döntõbe jutott és a 8. helyen zárt a Molnár Edit, Kozáry
Ágnes, Bátori Noémi, Forgács Judit összeállítású 4x400-as váltó tagja-
ként.

Az 1992-es ötkarikás játékokon nem sikerült a fináléba jutás, 4x400-on
a 11. helyen végeztek. 200 méteren a selejtezõbõl továbbjutva a 36.
helyet szerezte meg. Õ volt az elsõ sportoló, aki zalaegerszegi egyesü-
let tagjaként indult olimpián. 4x100 méteren háromszoros (1991, 1992,
1995), 4x200-on négyszeres (1986, 1989, 1990, 1991), 4x400-on két-
szeres (1995, 1996) országos bajnok. Háromszor is megválasztották
Zala megye legjobb nõi sportolójának. 

Miután abbahagyta az aktív sportolást, 20 évig a Zala Megyei Atlé-
tikai Szövetség FB-elnöke volt, majd önkéntes tevékenységét a Zala-
egerszegi Atlétikai Club (ZAC) FB, késõbb a ZAC elnökségi tagjaként
folytatta. 2022. év végétõl, Szakály István visszavonulása után, õ lesz
a ZAC elnöke.

Civilben vállalkozó és családanya, valódi lokálpatrióta.

MÁTAI FERENC,
a Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola volt igazgatója

Mátai Ferenc neve Zalaegerszegen összekapcsolódik a színvona-
las oktatással, a fiatalok nevelésével. Általános és középiskolai tanul-
mányait Zalaegerszegen végezte. Ezt követõen, 1976-ban a Szombat-
helyi Tanárképzõ Fõiskolán matematika–könyvtár szakon tanult to-
vább, ahol szaktanári diplomát szerzett. Okleveleinek számát a Test-
nevelési Fõiskolán 1981–1982 között középfokú asztalitenisz-edzõi
diplomával gyarapította. 1990-ben a Szombathelyi Berzsenyi Dániel
Tanárképzõ Fõiskola számítástechnika kiegészítõ szakára nyert felvé-

telt, melynek befejezése után további szakmai képzésekben vett részt.
1979-ben a zalaegerszegi Komját Aladár Fiúkollégiumban nevelõta-
nárként helyezkedett el, ahol 1982-ig dolgozott. A Landorhegyi Általá-
nos Iskolában folytatta munkáját, ahol szaktantárgyai oktatása mellett
osztályfõnökként is tevékenykedett. Nevéhez fûzõdik a szakosított
számítástechnikai képzés kialakítása és mûködtetése is, melyet ko-
moly szakmai sikerként könyvelhetett el. 2003–2004 között a
Landorhegyi Integrált Általános Iskola igazgatójaként sikeresen és lel-
kiismeretesen szervezte meg az összevonás adta új feladatokat, kiala-
kította a létesítmény irányításának és menedzselésének irányvonalait.
2004-tõl a landorhegyi iskola Igazgatójaként munkálkodott az oktatási
létesítmény hatékony mûködésén, a színvonalas nevelési és oktatási
tevékenység biztosításán. 

Szakmai munkáját tanulmányok, publikációk sokasága mellett a
„Genius Apáczai Diploma Díj” bronz fokozata is dicséri, melyet 2010-
ben, szeretetteljes nevelõi, eredményes oktatói munkájának elismeré-
séül vehetett át.

BABJÁK ZOLTÁN,
a kárpátaljai testvérvárosunk, Beregszász polgármestere

Babják Zoltán 1972. február 23-án született. 1978 és 1988 között a
makkosjánosi középiskola tanulója volt. 1989-ben felvételt nyert a Kije-
vi Könnyûipari Technológiai Fõiskolára, ahol katonai kiképzésben is ré-
szesült (jelenleg tartalékos fõhadnagy). 1994-ben mérnöki szakon dip-
lomázott.

1992-tõl kezdõdõen – fõiskolai tanulmányaival párhuzamosan – a
kijevi „Budapest” ukrán–magyar vegyesvállalat menedzsere volt. 1997-
tõl a Bihari András vezette Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hi-
vatal vezetõjének helyetteseként tevékenykedett. 2002 júniusától Gaj-
dos István parlamenti képviselõ referense volt, 2002 októberétõl pedig
Zsupán József, Beregszász polgármesterének elsõ helyettese. 2005-
tõl a Bumeráng Kft. turisztikai vállalkozás, majd 2008-tól a Club
Thermal Peregium Kft. utazási iroda igazgatója lett. 

2010-ben megválasztották a Beregszászi Városi Tanács képviselõ-
jévé. 2015-tõl a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulásának
elnöke. 2013 áprilisától Beregszász polgármesterének elsõ helyettese-
ként dolgozott, majd 2013 júniusától Beregszász polgármestere lett.
2020. október 25-én a Beregszászi kistérség polgármesterének lett
megválasztva.

Sajnos, napjainkban Beregszász rendkívül viszontagságos helyzet-
ben van, ugyanis 2022. február 24-én Oroszország háborús lépéseket
tett Ukrajna ellen. Bár elhelyezkedését tekintve városuk a nyugati or-
szágrészben található, a háború következményei erõsen érezhetõek
náluk is. A balsorsban azonban a láthatatlan kötél, ami összeköt test-
vérvárosainkkal, még erõsebbé válik. A nehéz idõkben felértékelõdnek
a barátságok, kárpátaljai testvéreinkkel még szorosabb egységbe ko-
vácsolódtunk, mint valaha.

NÉMETH LÁSZLÓ, a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium
nyugalmazott pedagógusa, igazgatóhelyettese

Németh László 1975, az egyetem befejezése óta dolgozik a zala-
egerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban. Szaktanári munkája mellett
1980–1988 között vezette az intézmény levelezõ tagozatát, 1988 óta
2011-ig igazgatóhelyettesként segítette a gimnázium eredményes mû-
ködését.

Tanári munkája 36 éve alatt mindkét szaktárgyát tanította, matema-
tika- és fizikacsoportok képzésével részese volt a gimnázium 1979-tõl
vállalt fakultatív rendszerû oktatásának

Az iskola helyettes vezetõjeként elsõsorban az oktatás szervezési
feladataival (napi feladatok, versenyek, közép- és emelt szintû érettsé-
gi stb.), a munkaközösségek tevékenységének segítésével és felügye-
letével, statisztikai adatszolgáltatással foglalkozott, de munkaköre ré-
szévé vált a gimnáziumot segítõ alapítványok kuratóriumi tagsága, az
évkönyv és egyéb iskolai kiadványok szerkesztése is. 

Közremûködõje volt az országos Arany János Tehetséggondozó
Program elõkészítésének; 2001-tõl pedig a program felelõseként segí-
tette a gimnázium ez irányú oktató-nevelõ tevékenységét. 

Vezetõi munkája mellett szaktárgyai oktatását is mindvégig fontos-
nak tartotta. 

Tanítványai mindkét szaktárgyból megyei, területi és országos ver-
senyeken – OKTV, Arany Dániel matematikaverseny, Mikola Sándor fi-
zikaverseny, KÖMAL feladatmegoldó versenyek – szereztek elõkelõ
helyezéseket. Eredményes munkáját többször kitüntetésekkel is elis-
merték, 1996-ban a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitünte-
tést kapott. Németh László 2011-ben vonult nyugállományba, de óra-
adóként 2021 júniusáig tanított az intézményben.

Nyugállományba vonulása alkalmából a gimnázium közössége Zrí-
nyi-emlékéremmel köszönte meg a 36 éven át az Alma Materért folyta-
tott tevékenységét.

Németh László Zala megye, Zalaegerszeg város és a gimnázium
történetének egyik meghatározó tanáregyénisége.

HARTMANN MIKLÓS, a Tiéd a Város Egyesület korábbi elnöke,
Gógánhegyi Településrészi Önkormányzat tagja 

1987-ben szerzett pénzügyi és számviteli üzemgazdász végzettsé-
get Zalaegerszegen, majd 1993-ban külkereskedelemi szaküzemgaz-
dász végzettséget Budapesten, és ugyanebben az évben mérlegképes
könyvelõi képesítést, majd 1996-ban jogi szakokleveles közgazdász
végzettséget szerzett. 

Vezetõi gyakorlatot áruház-igazgatóhelyettes munkakörben szere-
zett a Zalaiparker Vállalatnál. A közigazgatásban 9 évig dolgozott fo-
gyasztóvédelmi szakterületen. 1988-tól a Magyar Gazdasági Kamara
Zala megyei referense, majd 1992-tõl a Zala Megyei Kamara igazgató-
ja. 

A közjogi Kereskedelmi és Iparkamara megalakulásakor 1995-tõl

megyei fõtitkári feladatokkal bízták meg. Egyúttal a kamara által alapí-
tott kht. ügyvezetõi feladatkörét is ellátta.

1998-tól a közép- és emelt szintû szakképzésben vállalt feladatot,
ahol fõállásban gazdasági tárgyakat oktatott. A minisztérium megbízá-
sából rendszeresen látott el vizsgaelnöki feladatokat a szakképzésben.

Hartmann Miklós nyugdíjba vonulását követõen a város civil életé-
nek aktív és meghatározó alakja. Egy évtizeden keresztül a megyei pol-
gárõrszövetség gazdasági vezetõjeként, azóta a lakókörnyezete pol-
gárõr-egyesületének szervezõje, mozgató rugójaként segíti a polgár-
õrök munkáját. A lakóhelyén a településrészi önkormányzat elnökségé-
ben segíti a helyi fejlesztéseket, elképzelések megvalósítását. Támo-
gatja a környezetében élõ rászorulókat, menedzseli a nehéz sorsú te-
hetséges fiatalokat.

2019-ben a Tiéd a Város Egyesület elnökévé választották, melyet
2022 májusáig töltött be. Ebben az évben a József Attila Városi Könyv-
tár Olvasóinkért Könyvtári Alapítvány kuratóriumának elnökévé válasz-
tották. A mai napig tagja az Ókortudományi Társaságnak. Több nagy-
sikerû kortörténeti könyve jelent meg, melyek országszerte és hazánk
határain túl is ismerté tették.

DR. KOPECZKY ILDIKÓ csecsemõ- és gyermekgyógyász,
pulmonológus, az Asztma Klub Egyesület elnöke

Dr. Kopeczky Ildikó gyermekgyógyász és pulmonológus, ma már
nyugdíjas. Orvosi munkája mellett 33 éve vezeti annak elnökeként a
Zalaegerszegi Asztma Klub Egyesületet és az egyesület tagjainak or-
vos-szakmai tanácsadója is egyben. Ez mellett pedig más civil szerve-
zetek egészségügyi rendezvényeinek évtizedek óta résztvevõje, elõ-
adója, aki a több évtizedes munkája alapján méltó az elismerésre.

ZALAEGERSZEGI SZIMFONIKUS ZENEKAR 

A Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar 1957-ben alakult, azóta folya-
matosan mûködik, 2022-ben ünnepli fennállásának 65. évfordulóját.
Elsõdleges feladatuknak tartják a klasszikus zene magas szintû ápolá-
sát hagyományos, esti hangversenyek megrendezésével és a fiatalok
bevezetését a klasszikus zene világába ifjúsági elõadások szervezésé-
vel. 

Elõadásaik a szakmai színvonal emelése érdekében megpróbálják
összefogni Zala megye legjobb zenészeit. A megyeszékhelyen kívül
Nagykanizsa és Keszthely városában is tartanak elõadást. Ezekre a
koncertekre rendszeresen hívnak meg rangos, elismert mûvészeket,
szólistákat, és ugyanakkor a helyi tehetséges zenészeknek is lehetõsé-
get biztosítanak a bemutatkozásra. A Zalaegerszegi Szimfonikus Zene-
karban elsõsorban Zala megyei zenetanárok játszanak. Szinte minden
hangszeres muzsikus helyben van, csupán kevés kisegítõre van szük-
ségük. Zalaegerszegen együttmûködnek a Keresztury Dezsõ Városi
Mûvelõdési Központtal, a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremmel. Ve-
zetõ karmesterük: Sándor János. Az elmúlt néhány évben több jelentõ-
sebb projektet bonyolítottak le:

Két évben két nagyértékû hangversenyzongorát sikerült beszerez-
niük. Az elsõt 2022-ben avatták a Városi Hangverseny- és Kiállító-
teremben. Ennek a zongorának az értéke 30 millió forint, típusa Yama-
ha S7x. Az avatón Bogányi Gergely Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zon-
goramûvész úgy nyilatkozott, hogy „ennél jobb zongorát nem lehet ké-
szíteni.”

A második zongorát szintén 2022-ben avatták a Korona Szalonban.
Ennek a típusa Yamaha C5x. Értéke közel 14 millió forint. Az avatón
Borbély László zongoramûvész a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egye-
tem zongoratanára és Tóth László zongoramûvész a Városi Hangver-
seny- és Kiállítóterem vezetõje játszottak négykezes mûveket.

NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS EGYESÜLET 

A Nyugdíjas Pedagógus Egyesület 46 éves, 1976-ban alapította
Szeglet Lajos. 1996-tól 2012-ig dr. Oroszy Zoltán volt a vezetõje, on-
nantól pedig napjainkig Iványi Ildikó irányítja az egyesület munkáját. Az
egyesület tevékenysége révén része Zalaegerszeg közéletének. Mint-
egy 80 tagja van, havonta két alkalommal tartanak klubösszejövetelt,
elõadásokat szerveznek, kirándulnak, karitatív tevékenységet folytat-
nak, részt vesznek városi eseményeken, rendezvényeken, illetve a
nyugdíjasok közösségi rendezvényein. Az egyesület méltó az elisme-
résre.

ZALAEGERSZEGÉRT DÍJASOK – 2022

ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2022. december 13.
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Kezdõdik a Kosztolányi utca kétirányúsítása
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A tesztpálya madártávlatból Czobor Mátyás szobra

A Mindszentyneum épülete

A felújított Göcseji Múzeum

Kvártélyházi nyár
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Restart-fesztiválVadpörköltfesztivál

Városmakett a polgármesteri hivatal elõtt

Fotók:
Seres Péter

Átadták az új sport- és tanuszodát
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VÁLTOZIK A RENDELÉS HELYE
Dr. Papp György, a IX. számú felnõtt háziorvosi körzet orvosa 2022. november 28-tól a koráb-

bi helyszínen, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26/A szám alatt rendel. 

Rendelési idõ:
hétfõ, 8.00–12.00 
kedd, 8.00–12.00 
csütörtök, 8.00–12.00
péntek: 8.00–12.00 
szerda: 12.00–16.00 

Elérhetõségek: telefon: 511-770 • 511-771
mobil: +36-30/957-5838
E-mail: papp.gasparich@zelkanet.hu

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség és szakképzettség – a muzeális intézményekrõl, a nyilvános

könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdésében, to-
vábbá a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreirõl és foglalkoztatási követelmé-
nyeirõl, az intézményvezetõi pályázat lefolytatásának rendjérõl, valamint egyes kulturális tárgyú ren-
deletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI-rendelet 3. §. (1) bekezdésében meghatározot-
tak szerint,

– KER szerinti, B2 szintet elérõ idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen leg-
alább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékû okirat,
vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítésérõl szóló igazolás bemutatásával,

– végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogvi-
szonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a megbízás idõpontjában vezetõi
gyakorlattal is rendelkezik,

– végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelõ, ki-
emelkedõ szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez, amelynek igazolása történ-
het kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, továbbá projektben való részvétel
igazolásával,

– államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek
hiányában a vezetõ állású munkavállalói munkakör betöltését követõ két éven belül köteles a képzést
elvégezni, és az azt igazoló okiratot bemutatni. Aki a képzést határidõben nem végzi el, és a képzés
elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a
képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik,
vagy a képzést az intézményvezetõi munkakör betöltését megelõzõen elvégezte, és azt okirattal iga-
zolja.

A pályázathoz csatolni kell:   
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a végzett szakmai munka (referencia), vagy tudományos munka bemutatását,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
– bérigény megjelölését,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati el-

járással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozatot arról, hogy pályázatát a közgyûlés nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja,
– nyilatkozatot, hogy a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 211. §-a értelmében sze-

mélyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkavégzés helye:
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21., és Deák Ferenc tér 6.

Ellátandó feladatok:
intézményvezetõi feladatok ellátása (a könyvtár képviselete, a könyvtári munka stratégiai tervezése,

szervezése, irányítása és ellenõrzése, a munkarend és ügyrend meghatározása, munkáltatói jogkör gya-
korlása az intézmény alkalmazottjai felett, gazdálkodás a megállapított költségvetési elõirányzatokkal.)

A pályázatok benyújtásának határideje:
2022. december 15.

A pályázatok elbírálásának határideje:
2023. február 28.

A munkakör ellátásának kezdõ idõpontja 2023. április 1-je, a magasabb vezetõi munkakör betöltése
határozott idõtartamra, 2028. március 31-ig szól, a munkaszerzõdésben 3 hónap próbaidõ kerül kikö-
tésre.

A munkabér megállapítása a Munka Törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. tv alapján közös megegye-
zéssel történik.

A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) kell benyújtani és ezzel egyidejûleg a szemelyugy@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre megkül-
deni.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen bírálóbizottsági személyes meghallgatás után
a közgyûlés dönt.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferens-
tõl, a 92/502-121 -es telefonszámon kérhetõ.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÛLÉSE

PÁLYÁZATOT HIRDET
A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

MAGASABB VEZETÕI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE

TÁJÉKOZTATÁS

IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSÉRÕL
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése 168/2022. (XI. 30.) határozatával 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában

a 460/2022. (XI. 10.) korm.rendelet alapján

2022. DECEMBER 22. ÉS 2023. JANUÁR 6. NAPJA KÖZÖTTI IDÕTARTAMBAN

IGAZGATÁSI SZÜNETET RENDELT EL.

A hivatal Kossuth L. u. 17–19. és Ady u. 15. szám alatti épületei ezen idõszakban zárva tartanak.

A 460/2022. (XI. 10.) korm.rendelet alapján Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatalában a fenti idõ-

szakban az ügyfélfogadás, az ügyintézés, az iratok befogadása, az elektronikus munkavégzés, a hiva-

tali kapun történõ ügyintézés SZÜNETEL.

Ügyeleti rendben az alábbi ügytípusokban történik ügyintézés:

A halaszthatatlan közfeladatok ellátása érdekében a Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi és Nyilvántar-

tási Csoportja valamint a Mûszaki Osztály Városüzemeltetési Csoportja a Széchenyi tér  2–5. szám alat-

ti épületben,  rendes ügyfélfogadási idõben (kedd-szerda: 8.00–12.00 és 13.00–16.00 óráig, pénteken

8.00–12.00 óráig) tart ügyeletet. 

Anyakönyvi és Nyilvántartási Csoport 

Az igazgatási szünet idõszakában kizárólag születési és halotti anyakönyvezés, halottvizsgálati bizo-

nyítvány kiadása, anyakönyvi kivonatok kiadása történik.

Elérhetõségek: ügyfélfogadási idõben: személyesen, illetve a 92/502-197 telefonszámon, ügyfél-

fogadási idõn kívül: anyakonyv@ph.zalaegerszeg.hu  e-mail-címen.

Mûszaki Osztály Városüzemeltetési Csoport

Ügyintézés ezen idõszak alatt kizárólag közúton lévõ kátyúk, úthibák, közterületi faágletörések, köz-

világítási hibák és illegálisan lerakott hulladék ügykörökben történik.

Elérhetõségek: ügyfélfogadási idõben: személyesen, illetve a  92/502-184  telefonszámon és a

muszakiosztaly@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címen, ügyfélfogadási idõn kívül: városüzemeltetéssel kap-

csolatos, halaszthatatlan beavatkozást igénylõ bejelentés a www.zalaegerszeg.hu portálon a városüzemel-

tetési hibabejelentõn keresztül, vagy a muszakiosztaly@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címen lehetséges.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázati eljárás keretében kí-

vánja értékesíteni a Zalaegerszeg, 7472 helyrajzi számú, 2866 m2 nagyságú „kivett beépítetlen
terület” megnevezésû, építési telek ingatlant.

Az ingatlan induló vételára bruttó 17.400.000 Ft
A pályázati ajánlatokat „Hock J. u. 7472 hrsz” jeligével, zárt borítékban kell benyújtani.

Pályázat beadásának határideje: 2023. január 11. (szerda) 10.00 óra 

Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211. szoba
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

Módja: Személyesen vagy postai úton

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat
hivatalos honlapján megtekinthetõ vagy átvehetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tal Mûszaki Osztálya 211. irodájában. A pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatók.

Két jelentõs összegû beruhá-
zás is zajlik Zalaegerszegen a
Kovács Károly Városépítõ
Program keretében. A csácsi
városrészben a Klapka György
utcát újítják fel bruttó 225 millió
forintból, míg a nyugati város-
részben az Ebergényi utca ivó-
víz- és szennyvízhálózatát kor-
szerûsítik bruttó 365 millió fo-
rintból a Platán sor és az Akác-
fa sor között.

– liv 

A két beruházás összértéke
590 millió forint, amely szinte két-
szerese annak a 300 millió forint-
nak, ami önkormányzati erõbõl jut
egy évben utak, járdák, parkolók
felújítására. A Kovács Károly Vá-
rosépítõ Programban rendelke-
zésre állami forrás, ezért nagy je-
lentõségû, mert két olyan fejlesz-
tés megvalósítását teszi lehetõvé
ismét, amelyek fontosak a Klapka
György illetve az Ebergényi utcá-
ban lakók számára, emelte ki
Balaicz Zoltán polgármester.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos a két beru-
házás kapcsán azt hangsúlyozta,
hogy a városvezetés figyelme va-
lamennyi településrészre kiterjed.

A Klapka György utcában a rossz
állapotú útburkolat, míg az
Ebergényi utcában az elöregedett
ivóvíz- és szennyvízhálózat indo-
kolja a rekonstrukciót.

Herkliné Ebedli Gyöngyi önkor-
mányzati képviselõ örömét fejezte
ki, hogy a Csácsi utca után egy
újabb nagy forgalmú utca újulhat
meg, amely a lakóingatlanok mel-
lett biztosítja az Izsák Imre Általá-
nos Iskola és a Szivárvány Téri
Tagóvoda megközelítését is. Az

utcát teljes szélességben újraasz-
faltozzák. Az általános iskola elõt-
ti, 49 férõhelyes, merõleges beál-
lású parkolót térkõburkolattal át-
építik a meglévõ fák megtartásá-
val. A mellette húzódó járdát fel-
újítják. Korszerûsítik a csapadék-
víz-elvezetõ rendszert, hat új víz-
nyelõaknát létesítenek, továbbá
kicserélik az ingatlanok ivóvízbe-
kötõ vezetékeit december végére.  

Az Ebergényi utcában az ivó-
vízhálózat cseréjét részben annak
mûszaki állapota, valamint a nö-
vekvõ vízigények indokolták. A ki-
vitelezés során közel 1500 méte-
ren építenek új ivóvízvezetéket, és
60 bekötést cserélnek újra. A
szennyvízhálózat gerinc- és a be-
kötõvezetékének rekonstrukciója
négy kiemelten rossz állapotú sza-
kaszon valósul meg összesen 990
méteren 2023 tavaszáig. 

Domján István önkormányzati
képviselõ azt emelte ki, hogy a vá-
ros nyugati részében nagyon sok
beruházás zajlik Szenterzsébethe-
gyen, Andráshidán és az Ebergé-
nyi utcában is, ahol az útburkolatot
az ivóvíz- és a szennyvízhálózat
korszerûsítését követõen állítják
helyre szintén a Kovács Károly
Városépítõ Programból. 

590 MILLIÓ FORINT ÚTRA ÉS A KÖZMÛRE
A KOVÁCS KÁROLY VÁROSÉPÍTÕ PROGRAMBÓL

Balaicz Zoltán, Herkliné Ebedli Gyöngyi és Vigh László
a Klapka György utcában.

Vigh László, Balaicz Zoltán és Domján István az Ebergényi utcában.



12 Sport

A versenyen 16 klub 202
cselgáncsozója indult, köztük a
ZJSE 36 fiatalja. A legeredménye-
sebb hazai versenyzõ címet holtver-
senyben Simon Márk és Volner
Panna érdemelte ki.  Csapatban a
Zalaegerszegi Judo SE a Kaposvári
SI mögött a második helyen végzett.

A ZJSE dobogósai. Aranyérme-
sek. Diák D. korcsoport. 29 kg:
Hencz Magor, 30 kg: Pallos Regõ,

Emir Milyasanov. Diák C. 33 kg:
Bálint Ádám. Diák B. 40 kg: Mol-
nár Adél, 60 kg: Verebi Ádám, 49
kg: Bános Lili. Diák A. 41 kg: Gyö-
keres Bertalan, 45 kg: Sós Lázár,
38 kg: Volner Panna. Serdülõk. 40
kg: Takács Nóra. 66 kg: Simon
Márk, 45 kg: Bogdanov Maxim,
+81 kg: Ilya Bulgakov.

Ezüstérmesek. Diák D. 26,5 kg:
Takács Maja, 28 kg: Sallai Kitán,

23 kg: Németh Noel, Varga Izabell,
29 kg: Takács Anna, Czigány
Bercel, 30 kg: Gyökeres Emília.
Diák C. 33 kg: Németh Benjámin.
Diák B. 44 kg: Sõtér Sára. 45 kg:
Sallai Botond, Hencz Hunor, 60
kg: Horváth Márk. Serdülõ. 40 kg:
Gyökeres Bertalan, +81 kg: Tuboly
Márton, 60 kg: Milyasanov Edem.

Bronzérmesek. Diák D. 31 kg:
Németh Zalán. Diák C. 36 kg:
Ágoston Zente, 39 kg: Orbán Za-
lán. Mustafina Dorina. Felkészítõ
edzõk: ifj. Nagysolymosi Sándor,
Varga Zoltán, Korpos Judith, Már-
ton Tibor, Volner Andrea.

Nemrég rendezte meg a Zalaegerszegi Judo SE Nagy Miklós-
emlékversenyét.  Az Egerszegrõl induló válogatott sportoló egy-
kor repülõgép-balesetben hunyt el. Az egerszegi verseny egyben
regionális rangsoroló viadal is volt.

JÓL TELJESÍTÕ HÁZIGAZDÁK AZ EMLÉKVERSENYEN

– Az idei évünkre sem lehet
panasz – kezdte mondandóját
Varga Zoltán. – Az elmúlt hat év
eredményeit nézve, idén szerez-
tük a legtöbb érmet a különbözõ
korosztályokban. Sportolóink a
magyar bajnokságon, diákolim-
pián, Magyar Kupán szerepeltek
eredményesen. Két ifjúsági ver-
senyzõnk került be korosztálya
válogatott keretébe. Ódor Noel és
Mátéffy Gábor érdemelte ki a
meghívót.  Mátéffy Gábor, az
Európa-kupa négy állomásából ál-
ló versenyen indult, több gyõzel-
met is szerzett, elsõ éves váloga-
tottként helyezést nem ért el, igy
is szépen teljesített. Rutint min-
denképpen szerzett, és ott ragadt
korosztálya válogatottjában. Biza-
kodunk, hogy Gábor a jövõ évben
is tartogat számunkra kellemes
meglepetést. Kialakult egy erõs,
15–20 fõs versenyzõi csapatunk,
akik országos versenyeken indul-
nak és teljesítenek jól.

– A versenyrendezésben is
jeleskedtek ebben az évben is.

– Sikerült megszerveznünk
idén a Nagy Miklós regionális em-
lékversenyünket, indultak külföldi
sportolók is. Zalaegerszegen ren-
deztük meg a felnõtt férfi-nõi ob-t.
A diák B, diák A korosztályos baj-
nokságot, valamint a Magyar Ku-
pát. Hét egyéni érmet szereztünk.
A diák B korosztályban csapatban
megnyertük a Magyar Kupát.  

– A dzsúdóklubjuk élen járt
az ukrán fiatalok foglalkoztatá-
sában is.

– Mintegy 300 utánpótláskorú
fiatal érkezett Magyarországra,
ebbõl Zalaegerszegre harmincan
kerültek. A gyerekek foglalkoztatá-
sát vállaltuk fel az országos szö-
vetség és az önkormányzat segít-
ségével. A létszám állandóan vál-
tozik, akadt, aki elment. Jelenleg
15-en vannak. Kollégiumi ellátást
kapnak. A sporton kívül sok közös
programot szerveztünk a gyere-

keknek, bizonyítva a sport össze-
kapcsoló erejét, a sporton keresz-
tül a kapcsolattartást. Igyekszünk
a kedvükben járni, hogy elfelejt-
sék, hogy mi zajlik hazájukban. A
korosztályuk széles, a 8-tól a 16
éves korig bezárólag, jött velük
egy szakképzett edzõ is. A mun-
kánkat segítették a klubunkban
sportoló gyerekek szülei is, amiért
hálás köszönet jár. Ruhát, sportfel-
szerelést, élelmiszert gyûjtöttünk
számukra. Öröm volt látni a példás
összefogást. 

– Regionális dzsúdóközpont
Zalaegerszeg, sikerült megfelel-
ni az elvárásoknak?

– Ezen a területen is megfelel-

tünk az országos elvárásoknak.
Nagysolymosi Sándor vezetõ-
edzõnk a dél-dunántúli regionális
központ elnöke is. Részt vesz a ver-
senyek szervezésében, az edzõk
szakmai továbbképzésében. Havi
rendszerességgel tartunk online to-
vábbképzéseket. Más egyesületek
versenyzõit is vendégül látjuk. Meg-
felelünk az elvárásoknak, színvona-
las munkát végzünk. Egyesületünk
részt vesz a honvédelmi dzsúdó-
képzésben is, tartalékosok részére
oktatjuk a sportágat. 

– Az energiaárak elszabadul-
tak, csarnokok zárnak be. Men-
nyire érinti a megszorítás az
egyesületet?

– Mint minden sportágat, minket
is érint. Takarékoskodnunk kell,
mert támogatásunk is lecsökkent.
Az országos szövetségé, az önkor-
mányzaté egyaránt kevesebb, az
egyéb szponzoraink is kevesebbet
adnak. A jövõ évi költségvetésünk
rendkívül bizonytalan. Nem tudjuk,
hogy honnan érkezhetnek anyagi
források. A várostól béreljük a ter-
met, a bérleti költségünk emelke-
dett. A rezsiköltségünk biztosan to-
vább nõ. Eddig még az edzésidõt
nem kellett csökkentenünk. Igyek-
szünk energiatakarékosan mûköd-
ni. A jövõ évet még nem látjuk tisz-
tán. Ígéretet még nem kaptunk
semmire. Klubunk már többször bi-
zonyított, hogy a nehézségekben
össze tudunk fogni. Optimista va-
gyok, hogy a nehézségeken azért
úrrá tudunk lenni, és mûködni tu-
dunk a következõ évben is.

EMBERSÉGBÕL IS JELESRE VIZSGÁZTAK
SIKERES ÉVEN VAN TÚL AZ EGERSZEGI JUDO KLUB

A város sportéletében jelentõs szerepet tölt be a Zalaegerszegi
Judo SE. A klub utánpótlás-neveléssel foglalkozik. Jó pár éve re-
gionális dzsúdóközpont is lett Zalaegerszegen. Az egyesület
sportolói évrõl évre jobb eredményeket érnek el, szakképzett
edzõk irányításával. Nagysolymosi Sándor vezetõedzõ, Varga
Zoltán, Korpos Judith, Márton Tibor edzõk, Volner Andrea
sportcoach dolgoznak az egyesületnél. 

2022. december 6-án 85 éves
korában elhunyt André Béla, a
Zalaegerszegi Atlétikai Club elsõ
elnöke. Az erdõmérnök képesí-
tésû – fiatalkorában rövidtávfutó
atléta – önkéntesként negyed-
századon keresztül a Zala Me-
gyei Atlétikai Szövetség fõtit-
kára, majd elnöke volt.  A ZTE
kereteibõl kiválni akaró atlétikai
szakosztály elnökségi tagjaként
szerepet vállalt az atlétikai szak-
osztály önállósodásában. Majd
1992. április 23-tól az új egye-
sület közgyûlése a ZAC elsõ
elnökének választotta. A klubot
közel egy évtizedig képviselte.
Majd korára való tekintettel és
családi okok miatt Nagykani-
zsára költözve vonult vissza a
társadalmi tevékenységétõl.

A preciz, pontos, reálisan
gondolkodó elsõ elnökétõl fájó
szívvel búcsúzik a ZAC  minden
tagja.

ELHUNYT ANDRÉ BÉLA

– A bajnokságban rosszul kezd-
tünk, nincst mit szépíteni –
vélekedett Baján János edzõ. – Az
ellenfeleinket a mi gyengélkedé-
sünk segítette hozzá a gyõzelmek-
hez.  Az így elvesztett pontok az
õszi idény végén nagyon hiányoz-
tak. Aztán rendezõdött a csapat,
összfában elég jól feljavultunk, eh-
hez kellettek a jó egyéni teljesítmé-
nyek. Fõleg a nemzetközi poron-
don állt össze a csapat játéka. A
Szuperligában az õszi idény máso-
dik felére javultunk fel. A bajnokság
felénél mi vagyunk a mérleg nyel-
ve, elõttünk és mögöttünk négy
csapat van a tabellán. A célkitûzé-
sünk a dobogó volt az idény kez-
déskor, mint mindig. Jelen helyzet-

ben nehéz tavasz vár ránk.  Me-
gyünk a Ferencváros és az Ipar-
technika Gyõr csapatához. A két
együttes az elsõ, második helyen
áll a tabellán. A Tatabánya is hazai
pályán veszélyes. Matematikai
esélyünk marad a dobogóra. Biza-
kodunk, hogy sikerül megcsípni a
harmadik helyet. Ehhez nagyon jó
tavaszt kell produkálnunk, és az el-
lenfeleknek is be kell segíteni. Reá-
lisan nézve a dolgokat, kicsi a való-
színûsége, hogy a végére érmet
szerzünk. Nem adjuk fel, sportem-
berek vagyunk. Még nem tudom,
hogy a Magyar Kupában hogyan
szerepelünk, a visszavágó vár ránk
a Gyõr ellen. Ott még kiharcolhat-
juk a nemzetközi kupaszereplést.

– Visszatekintve a nemzetkö-
zi szereplésre, ott jól teljesített a
csapat. A maximumot hozta ki? 

– Nemzetközi porondon nem
csúszott be gyenge egyéni teljesít-
mény, a kisebbet korrigálta a csa-
pat. Már sokszor elmondtam, ná-
lunk a csapatteljesítmény döntõ
módon befolyásolja szereplésün-
ket. Ha jók vagyunk nyerünk, el-
lenkezõ esetben kikapunk.  A baj-
nokságban hazai pályán csapat-
csúcsot döntöttünk. Nagyon fon-
tos, hogy a pályára lépõ hat játé-

kos együtt „muzsikáljon”, mert ak-
kor van eredmény. Egy, vagy kettõ
gyenge teljesítmény elég a vere-
séghez, csapatszinten kell erõs-
nek lennünk. Hosszú éveken át a
jó csapatteljesítményünk hozta a
bajnoki érmeket. Sajnos, ez mára
megváltozott. Remélem, tavasszal
a lányok visszatérnek a helyes út-
ra. 

– Hosszú szünet következik a
bajnokságban. Miközben az
energiaárak elszabadulnak, ami
leginkább a teremsportokat
érinti. Mi a helyzet a tekénél?

– Egyelõre nincsen információnk
arról hogy bezárnák a tekepályát.  A
januári kezdést látom bizonytalan-
nak. Az idei év még biztosan rend-
ben lesz. A felnõttek számára befe-
jezõdött az õszi idény. A fiatal játé-
kosokra várnak egyéni versenyek.
A tavaszi idényre december köze-
pétõl készülünk, annak függvényé-
ben, hogy a csarnokot mennyit
használhatjuk. Itt még sok a bizony-
talanság. Hideg csarnokokban
edzeni nehéz a sérülésveszély mi-
att. A páralecsapódás miatt az el-
csúszás veszélye is megnõ. 

– Ebben a bizonytalan hely-
zetben mit terveznek tavaszra?
A játékoskeret nem változik, mi-
vel nincsen átigazolási szezon.

– Csak olyan játékost lehetne
beemelni a keretbe, aki nincsen le-
igazolva. Ilyen játékosról nem tu-
dunk. Új játékos igazolásának ki-
csi az esélye.

HUSZÁROS TAVASZ KELL
FELEMÁSRA SIKEREDETT A ZTE ZÁÉV ÕSZI SZEREPLÉSE
Befejezõdött az idény a nõi tekézõk Szuperligájában. A ZTE

ZÁÉV csapatának õszi szereplése kétarcúra sikeredett. A nemzet-
közi porondon jól teljesítettek a hölgyek, egy bronzéremmel tér-
tek haza az NBC Kupáról. A hazai bajnokságban hullámzó telje-
sítménnyel az ötödik helyen végeztek. 

SIKERES

OB-SZEREPLÉS
Tatabányán rendezték meg a

felnõtt súlyemelõk országos
egyéni bajnokságát. A mezõny-
ben ott voltak a ZTE súlyemelõi
is, az örökifjú Papp Péter és az
ifjúsági korú Varga Martin Cson-
gor, akik a kvalifikáció során ke-
rültek az ob-re.

A hagyományoknak megfele-
lõen ezúttal sem tértek haza üres
kézzel az egerszegi sportolók.
Papp Péter 19. érmét szerezte az
ob-n, amelybõl kettõ arany. A tata-
bányai versenyen ezúttal ezüstér-
met szerzett. A 61 kilósok mezõnyé-
ben 83 kilót szakított, 95 kilót lökött,
összteljesítménye 178 kiló. A ZTE
emelõje a súlycsoportban új szenior-
rekordot állított fel, mivel 49 évesen
bõven belefér ebbe a súlycsoport-
ba. A kiváló sportoló már a jövõt ter-
vezi, 50 évesen szeretne a követke-
zõ évben indulni a masters Európa-
bajnokságon és világbajnokságon
is. Ami nem lesz egyszerû feladat,
mivel jövõre a klub nem kap önkor-
mányzati támogatást, a ZTE SK for-
rásai erõsen beszûkülnek.

Varga Martin Csongor útja az
ob döntõjéig nem volt egyszerû,
mivel egy súlycsoportban csak
nyolcan indulhattak, elsõsorban
felnõttkorúak. Martin végül a 89 ki-
lósok mezõnyébe fért be. A verse-
nyen 102 kilót szakított, 135 kilót
lökött, 237 kilós összteljesítménye
a 6. pontszerzõ hely megszerzé-
séhez volt elég. A zalai emelõ azo-
nos eredményt teljesített az ötödik
helyezettel.

Az U–10 és U–12 korosztály
Zalaszám-ZAC kötelékében spor-
toló fiatalok kiegészültek a Mind-
szenty Általános Iskola csapatai-
val, és egy jó hangulatú, pörgõs,
játékos sportvetélkedõvel zárták a
2022. évi szezont. A verseny vé-
gén minden résztvevõ csokimiku-

lást kapott, és a Pizzeria-Italiana
által felajánlott pizzával pótolta az
energia veszteséget. Az egyesület
idén már hagyományosan gyûjtést
szervez a Zalaegerszegi Ado-
mányközpont részére, a felajánlá-
sokat várják a Városi Sportcent-
rumban.

NAGY NAPSUGÁR SIKERE

A VÁLOGATOTTBAN

Prágában a magyar ifjúsági
válogatottban szerepelt Nagy
Napsugár, a Zalaco ZÚK tehet-
séges úszója, ahol tíz közép-
európai ország (cseh, német,
osztrák, lengyel, román, szlo-
vén, szlovák, bosnyák, moldáv,
magyar) versenyzõi mérték
össze tudásukat.

Nagy Napsugár 200 méter
gyorson 2:10,72 idõvel aranyér-
met szerzett.  A Zalaco-ZÚK tehet-
séges sportolója 400 méter gyor-
son (4:21,41 p.) 800 méter gyor-
son (8:54,47 p.)  teljesítette a jövõ
évi EYOF-verseny szintidejét.

ÉVZÁRÓ MIKULÁS-KUPA
A hagyományteremtõ módon a Kölyökbõl Atléta Program kere-

tében rendezték meg a Mikulás-kupát.

A ZTE labdarúgócsapatánál
már bejelentettek egy távozót,
Diego Santos brazil támadó köl-
csönbe érkezett a zalaiakhoz. A 24
éves játékos sérülése miatt öt
mérkõzésen lépett pályára a kék-
fehéreknél. Négy bajnoki találko-
zón és egy Magyar Kupa-mérkõ-
zésen szerepelt. A ZTE vezetése
leült tárgyalni a játékossal, és a fe-
lek úgy döntöttek, hogy felbontják
a támadó kölcsönszerzõdését. A
játékos visszatér az ukrán FC
Kolosz Kovalivka csapatához.

Örvendetesebb hír, hogy a
ZTE-ben szereplõ U–21-es válo-
gatott Szalay Szabolccsal szerzõ-
dést hosszabbított a zalai klub. A
korosztályos válogatott játékos
2026-ig marad a kék-fehérek játé-
kosa. Az õszi idény során Szalay
többször is bizonyított, az Újpest
ellen hazai pályán gyõztes gólt
szerzett, de Mezõkövesden is be-
talált, így nem véletlen, hogy a
klub vezetése a játékossal egyet-
értésében meghosszabbította
szerzõdését.

SANTOS TÁVOZIK, SZALAYVAL

SZERZÕDÉST HOSSZABBÍTOTTAK
Az õszi idény befejezését követõen beindult a játékos mozgás

a magyar foci élvonalában is. Bár hivatalosan még nem kezdõ-
dött el az átigazolási szezon.

SKK Raindorf (német)–
ZTK FMVas 1:7 (3601-3687)
Raindorf. Bajnokok Ligája mér-

kõzés, a legjobb 8 közé jutásért,
második találkozó.

Eredmények: Kotal 595–Fehér
Z. 619, 0-1, Weber 604–Kakuk 637,
0-2, Sandler 600–Pintér K. 629, 0-3,
Svoboda 623–Nemes 627, 0-4,
Brachtel 604–Gombos 592, 1-4,
Lalinger 575–Járfás Sz. 583, 1-5.

A több ütött fáért járó két pontot
a ZTK FMVas kapta, így alakult ki
az 1:7-es végeredmény.

Hazai pályán kikapott 6:2-re a
zalai csapat. A ZTK úgy utazott el
a visszavágóra, hogy célja a
tisztes helytállás, netán egy
szoros gyõzelem, hogy szépen
búcsúzzanak a Bajnokok Ligájától.
A vendégeknél a négy legjobb

formában lévõ kezdett, és sikerült
4:0-ás elõnyre szert tenni a za-
laiaknak. Ettõl kezdve, a németek
vállára került a teher. A vendégek-
nél a fiatal Gombos is jól tartotta
magát, és közel állt a pontszerzés-
hez. Az i-re a pontot végül Járfás
Szilárd tette fel.

A ZTK FMvas óriási bravúrt
végrehajtva idegenben vívta ki a
továbbjutást, és 9:7-es összesí-
téssel jutott be a BL legjobb 8 csa-
pata közé.

Fehér László edzõ: – Be kell
vallanom, nem számítottam arra,
hogy továbbjuthatunk. A játéko-
saim óriásit küzdöttek. A taktikánk
az volt, hogy a találkozó elején je-
lentõs elõnyre tegyünk szert, ez
bejött, a hazaiak elbizonytalanod-
tak, amit remekül kihasználtunk.

HATALMAS BRAVÚR
A LEGJOBB NYOLC KÖZÖTT A ZTK FMVAS


