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A helyi érték

„Az ünnep a különbözés. Az
ünnep a mély és varázsos
rendhagyás... Az ünnep az
élet rangja, felsõbb értelme.
Készülj föl reá, testben és lé-
lekben.”

Zalaegerszeg megyei jogú
város polgármestereként nagy
tisztelettel és sok szeretettel
köszöntök minden kedves ol-
vasót Márai Sándor gondolatá-
val, abban bízva, hogy az ad-
venti idõszak mindenki számára elhozza a békét, a har-
móniát, s elcsendesedett szívvel várhatja az esztendõ
legmeghittebb napjait. A karácsony nyomában aztán ott
van az óévtõl való búcsú is, melynek közeledtével több-
ségünk számot vet, összegez, sorra veszi, mi történt az
elmúlt hónapokban, és persze a jövõbe is tekint, megfo-
galmazza további céljait. 

Idén az önkormányzati választásokkal lezárult egy öt-
éves ciklus, és elkezdõdött egy új. Zalaegerszeg gyara-
podó várossá vált, régen volt ennyi fejlesztés a zalai me-
gyeszékhelyen, mint az utóbbi idõszakban. A sikerhez
közös munka vezet – mindenkinek köszönet érte, aki se-
gíti a város fejlõdését. Az együttes munkálkodásra ez-
után is szükség lesz, megannyi terv, elképzelés vár
megvalósításra, de azt megígérhetem, hogy a városért
dolgozók valamennyi döntése, lépése mögött továbbra
is ott lesz a törekvés, hogy amit teszünk, az az itt élõket
szolgálja!

Ne siessünk azonban elõre, ne hagyjuk, hogy az ün-
nep észrevétlenül elmenjen mellettünk! „Karácsonykor
az ember mindig hisz egy kissé a csodában..., az egész
világ, az emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az
ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni,” – írja Márai.
Az ünnepek gyorsan tovaszállnak, de ne engedjük el a
megélt pillanatokat, a csodát, hiszen mindennap szüksé-
günk lehet a karácsony varázsára, a nyugalom, a szere-
tet és a bölcsesség iránymutatására.

Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esz-
tendõt kívánok!

Balaicz Zoltán
polgármester

TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM,
KEDVES ZALAEGERSZEGIEK!

„A mai elismerések arra ad-
nak lehetõséget, hogy odafi-
gyeljünk egy olyan összefüg-
gésre, amely minden megér-
demelt díjnak, kitüntetésnek
sajátja kell, hogy legyen. Ez
nem más, mint a személyiség
és az alkotás egysége. Az élet
és a mû együtt: életmû” – fo-
galmazott ünnepi köszöntõjé-
ben Balaicz Zoltán polgár-
mester a díjátadó rendezvé-
nyen. 

Arra kérte a kitüntetetteket,
hogy tudásukkal, tevékenysé-
gükkel, bölcs tanácsaikkal és ja-
vaslataikkal támogassák tovább-
ra is a várost, segítsék ezután is
Zalaegerszeg épülését, szépülé-
sét, az itt élõk boldogulását.
„Mert a város mi magunk va-
gyunk”.

Az elmúlt 26 évben az idei díja-
zottakat is beleszámolva össze-
sen 223 magánszemély, közöttük
8 külföldi és 38 szervezet vehette
át az elismerést. Az idei év Zala-
egerszegért díjasai: Dékány Endre
mérnök, Holdosi János testnevelõ,
edzõ, Kiss Ferenc volt önkormány-
zati képviselõ, Kövécs Edit zene-
pedagógus, karnagy, Takács Má-
ria táncpedagógus, koreográfus,
Madár Gábor vezetõedzõ, Nemes
Margit Valéria az I. Számú Posta-

hivatal nyugdíjba vonult vezetõje,
Stefán Gábor táncmûvész, balett-
mester, dr. Tóth László volt önkor-
mányzati képviselõ és a Zalaeger-

szegi Hagyományápoló Kertbarát
és Kulturális Egyesület.

Az ünnepségen Papp Erika, a
Megyei Jogú Városok Szövetsé-

gének fõtitkára külön is köszöntöt-
te dr. Tóth Lászlót, aki rekordot ál-
lított, ugyanis 29 esztendõn át volt
önkormányzati képviselõ.

ZALAEGERSZEGÉRT DÍJAT KAPTAK
ELISMERÉSEK SZAKMAI ÉS KÖZÖSSÉGI MUNKÁÉRT

Változás történt az Egerszegi
Sport és Turizmus Kft. alapító ok-
iratában, ugyanis a társaság cég-
neve megváltozik: a jövõben Zala-
egerszegi Létesítményfenntartó
Kft.-ként mûködik. Az ügyvezetõ
változatlanul Bánhegyi Péter, aki
vezetõje a ZTE-SPORTSZOLG
Kft.-nek is.

A városi cégek további ügyve-
zetõi: Pais Kornél (LÉSZ Kft.),
Frauenhoffer Márta (Zalaegersze-

gi Televízió és Rádió Kft.), Aladi
Gusztáv (Kontakt Nonprofit Kft.)
Bauer Arnold (Zala-Müller Kft.),
Horváth Márton (Zalai Közszolgál-
tató Nonprofit Kft.), Oláh Gábor
(Zalaegerszegi Városfejlesztõ
Zrt.), Horváth István (Városgazdál-
kodási Kft.), Tompa Gábor (Kvár-
télyház Kft.), Kelemen Attila ( Zala-
egerszegi Rendezvényszervezõ
Kft.)

(Folytatás a 7. oldalon.)

DÖNTÉSEKRÕL
ÜLÉST TARTOTT A VÁROSI KÖZGYÛLÉS

Az idei év utolsó képviselõ-testületi ülésén döntés született a
városi tulajdonban lévõ cégek vezetõinek újabb öt évre szóló ki-
nevezésérõl, és elfogadásra kerültek a gazdasági társaságok
2020. évi elõzetes üzleti tervei.



– pet –

A polgármesteri hivatalban ren-
dezett sajtóeseményen részt vet-
tek azok a zalaegerszegi cég- és
intézményvezetõk, illetve környe-
zetvédelmi szakemberek, akik
érintettek a témában, de jelen volt
Bali Zoltán és Gecse Péter alpol-
gármester is. Õk a jövõben a klí-
mastratégia aktív szószólói is lesz-
nek.

Balaicz Zoltán elöljáróban el-
mondta: a napokban ülésezett a
Megyei Jogú Városok Szövetsé-
ge, és a szervezethez tartozó hu-
szonhárom tagváros ellenszava-
zat nélkül döntött úgy, hogy meg-
erõsítik tagságukat az „Under2”
Nemzetközi Klímavédelmi Koalí-
ciónál. De arról is szavaztak, hogy
a klímavédelem továbbra is a szö-
vetség – s így a magyar városok –
egyik kiemelt célja kell, hogy le-
gyen.

A zalaegerszegi önkormányzat
a december 12-i ülésén megtár-
gyalta és elfogadta az „Ökováros
program, Zalaegerszeg a klímavé-
delemért” címû elõterjesztést. A
legfontosabb teendõket 18 pont-
ban foglalták össze.

A klímaváltozás káros hatásai-
nak kivédése érdekében az önkor-

mányzat 2020-ra klímastratégiát
dolgoz ki, melyben tíz évre hatá-
rozzák meg azokat az elérendõ
célszámokat, melyek a városi in-
tézményrendszer energiatakaré-
kos felújításától várhatók. A távlati
cél az – és egyúttal ez az Under2
koalícióhoz való csatlakozás egyik
vállalása is –, hogy 2050-re nyolc-
van százalékkal csökkenjen az
üvegházhatást okozó szén-dioxid-
kibocsátás, az 1990-es évek érté-
keihez képest.

Az Ökováros program része-

ként az északi ipari parkban nap-
elempark épülne, 2024-ig megva-
lósulna a búslakpusztai hulladék-
lerakó környezetkímélõ megoldá-
sokkal való fejlesztése, az Elena-
program részeként pedig húsz ön-

kormányzati intézményre napele-
meket helyeznek el.

A sajtótájékoztatón az is el-
hangzott, hogy a városban eddig
tizenhét elektromos töltõállomás

létesült, ezek száma tovább bõvül
a jövõben. Cél az is, hogy az ön-
kormányzat és annak cégei e-meg-
hajtású gépjármûveket szerezze-
nek be, s hogy minél elõbb ez le-
gyen az irányadó a helyi tömeg-
közlekedésben is. A környezettu-
datos közlekedést szolgálja a bõ-
vülõ kerékpárúthálózat: 2024-ig
összesen 25 kilométer új út épül.
(Ebbõl az elsõ 6,5 kilométeres
szakaszt már átadták.) Ugyanilyen
fontos a város zöldfelületeinek nö-
velése és a meglévõ parkok nö-
vényállományának védelme.

Balaicz Zoltán elmondta: fontos
a tudatformálás és a gyerekek kör-
nyezettudatos nevelése, így jövõ-
re a Munkácsy-szakgimnázium-
ban kísérleti jelleggel bevezetik a
„PET-palackmentes iskola” prog-
ramot. Környezetvédelmi elemek-
kel bõvül majd a Restart fesztivál,
mely a belvárosból a sportcsarnok
elõtti térre, illetve a Gébárti-tóhoz
költözik. A tervek szerint ez lesz az
elsõ mûanyagmentes zalaeger-
szegi fesztivál.

Szeretnék, ha a környezettu-
datos fejlesztésekkel egy olyan
város jönne létre, mely megfontol-
tan gazdálkodik az erõforrásaival.
A célok elérése érdekében az ön-
kormányzat az érintett városi cé-
gek vezetõivel, képviselõivel, va-
lamint környezetvédelmi szakem-
berekkel közösen létrehozza a
Zöld Zalaegerszegért Egyesüle-
tet. 
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SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK

ZALAEGERSZEG, OKTÓBER 6. TÉR 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

Minden kedves partnerünknek és
hallgatónknak békés karácsonyt és
sikerekben gazdag, boldog új esztendõt kívánunk!

ELFOGLALT VAGY? VÁLASZD (E-LEARNING) TANFOLYAMAINKAT!
IGÉNY SZERINT KONZULTÁCIÓ! INGYENES ELMÉLET, IFJÚSÁGI KEDVEZMÉNY.

INFORMÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
TELEFON: 06-30/373-0818; E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu

8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05
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Balaicz Zoltán polgármester
ennek apropóján elmondta: ugyan
a kórház fenntartója az állam, és
nem a város, mégis fontos az ön-
kormányzat számára, hogy egy
magas színvonalú és jól felszerelt
egészségügyi intézmény fogadja a
betegeket. Ezért minden lehetõsé-
get megragadnak, hogy segítsék,
támogassák az ott zajló munkát.

A jótékonysági fõzés – melyen
110 fõzõcsapat vett részt és közel

4000 ember vásárolt az elkészült
étkekbõl – eredményeképpen 4,5
millió forint gyûlt össze, melyet a
szívsebészeti osztálynak adomá-
nyoznak, akik eszközfejlesztésre
fordítják majd a pénzt.

A jótékonysági akcióhoz a helyi
vállalkozói klub is csatlakozott,
akik további pénzösszeggel (vár-
hatóan 7–8 millió forinttal) támo-
gatják a kezdeményezést. Az ese-
ményen a kereskedelmi és iparka-
mara zalaegerszegi térségi szer-
vezetének képviseletében Pálfi
László és Varga Csaba volt jelen,
akik szintén fontosnak érzik a helyi
kórház, azon belül is a szívcent-
rum támogatását.

A kórház részérõl dr. Halász
Gabriella és dr. Rashed Aref osz-
tályvezetõ fõorvos köszönte meg
az adományt. Elhangzott: az
egészségügyben nincs megál-
lás. Ami ma korszerû, az holnap
már elavult, így folyamatosan új
eszközökre van szükség, hogy a
21. század kívánalmainak meg-
felelõen mûködhessen az intéz-
mény. A kórház számára kiemel-
ten fontos az immár huszonöt
esztendõs szívsebészet, mely
nemcsak a megye, hanem az

egész régió betegeit ellátja. A
mostani támogatásból egy 19,5
millió forint értékû, koszorúér-
áramlást mérõ készüléket sze-
retnének vásárolni. Ez a corona-
ria (koszorúér) mûtéten átesett
betegek utókezelésénél jelente-
ne óriási segítséget, hiszen gyor-
san kiszûrné az esetleges szö-
võdményeket.

Az adomány átadásán jelen
volt Tompagábor Kornél, a feszti-
vált szervezõ Kvártélyház Kft. ügy-
vezetõje és Takács Tímea, a szív-
gyógyászatért alapítvány kurató-
riumának tagja is, aki szintén kö-
szönetét fejezte ki a támogatók-
nak.

A SZÍVSEBÉSZETET
TÁMOGATJÁK

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház Szívsebészeti Osztálya lett
a kedvezményezettje az Országos vadpörkölt- és borfesztivál jó-
tékonysági fõzésének. A szeptemberi rendezvényen összegyûlt 4
és fél millió forintot a városházán adták át jelképesen a kórház és
a szívsebészeti osztály vezetõjének, valamint a Zalaegerszegi és
Magyar Szívgyógyászatért Alapítvány képviselõjének.

– MTI –

Palkovics László kifejtette: az
AVL-ZalaZone Kft. felel a tesztpá-
lya üzleti célú értékesítéséért,
ezen belül egyebek közt az ipari
promócióért és marketingért, az
üzletfejlesztésért, valamint a tesz-
tek végrehajtásához szükséges
feltételek biztosításáért. A novem-
ber elsejétõl mûködõ közös cég-
ben az AVL Hungary Kft.-nek 74
százalékos, az állami tulajdonban
lévõ Autóipari Próbapálya Zala
Kft.-nek 26 százalékos tulajdoni
részesedése van. Az AVL-
ZalaZone a tesztpálya képviselõ-
jeként készíti a tesztelési árajánla-
tokat és az ügyfélszerzõdéseket,
de a tesztpálya kutatási célú fel-
használását, valamint a tesztpá-
lyához kapcsolódó, ipari vállala-
toknak kínált tesztelési szolgálta-
tásokat továbbra is az Autóipari

Próbapálya Zala Kft. menedzseli –
közölte a miniszter.

Palkovics László hangsúlyozta,
hogy a jármûgyártás nélkülözhe-
tetlen szerepet tölt be a hazai
high-tech környezet megteremté-
sében. Megemlítette, hogy az év
elsõ tíz hónapjában Japánból és
Dél-Koreából tíz nagy, az elektro-
mos jármûiparhoz kapcsolódó be-
ruházás érkezett az országba,
ezek összértéke csaknem 3 mil-
liárd euró. A kormány szándéka,
hogy az új beruházásokkal folya-
matosan növeljék a kutatás-fej-
lesztési kapacitások arányát – fûz-
te hozzá. Emlékeztetett, hogy a
kormány 2016 nyarán döntött za-
laegerszegi jármûipari tesztpálya
létrehozásáról. A 42 milliárd forin-
tos beruházás elsõ ütemének át-
adása Zalaegerszeget és térségét
feltette az autóipar európai térké-
pére, ugyanakkor kiemelt feladatot

jelent, hogy a létesítmény pénz-
ügyi fenntarthatóságát biztosítsák.
A tesztpálya üzleti célú értékesíté-
sét végzõ AVL-ZalaZone Kft. létre-

hozásával „a tesztelésre alkalmas
infrastruktúra egyesül a globális
jármûipari piaci ismerettel, a pro-
fesszionális menedzsment tapasz-
talattal és a fejlesztõmérnöki kom-
petenciákkal” – fogalmazott
Palkovics László.

Helmut List, az osztrák AVL
autóipari kutatóvállalat elnöke el-

mondta: az AVL ahhoz nyújt segít-
séget, hogy növeljék a ZalaZone
tesztpálya kihasználtságát. A húsz
évvel ezelõtt készült európai teszt-
pályák építésénél még nem vették
figyelembe az autonóm, önvezetõ
autózás kívánalmait, ezzel szem-
ben a zalaegerszegi tesztpályán a
legkorszerûbb eszközök, a leg-
újabb technológiák az önvezetõ
jármûvek tesztelését is lehetõvé
teszik az autógyártók és jármûfej-
lesztõk számára – fejtette ki.

Az AVL konszern világszerte
50 helyszínen 10 ezer, Magyaror-
szágon pedig 500 munkatársat
foglalkoztat. A zalaegerszegi te-
lephelyet 30 fõvel tavaly nyitották
meg, és várhatóan elsõként hoz-
nak létre céges fejlesztõközpon-
tot a tesztpálya közvetlen közelé-
ben.

A zalaegerszegi jármûipari tesztpálya közös vállalkozást hozott
létre az osztrák AVL autóipari kutatóvállalattal. Az együttmûkö-
dés célja, hogy a létesítmény pénzügyi fenntarthatóságát, jövõ-
beni hasznosítását a legnagyobb professzionalitás mellett lehes-
sen biztosítani – jelentette be az innovációs és technológiai mi-
niszter hétfõn Zalaegerszegen.

KÖZÖS VÁLLALKOZÁST HOZOTT LÉTRE
A ZALAEGERSZEGI TESZTPÁLYA ÉS AZ OSZTRÁK AVL

Fotó: Varga György

A KLÍMAVÉDELEM ÉRDEKÉBEN
BÕVÜL AZ ÖKOVÁROS PROGRAM

Nyilatkozatot írt alá Balaicz Zoltán polgármester a klímaválto-
zás elleni hatékonyabb küzdelem, s ezzel együtt a város környe-
zetpolitikájának intenzívebbé tétele érdekében.

TÉVÉSZERVIZ – NÉMETH GÁBOR
Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756

Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig
Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag,

boldog új  évet kívánok!
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– pánczélPetra –

Arra nagyon ritkán gondolunk,
hogy a több száz évvel ezelõtti
könyvek mennyi érde-
kességet rejthetnek e
téren. Egy-egy bejegy-
zés, vagy rajz akár tör-
téneti, mûvelõdéstörté-
neti, esetleg nyelvészeti
értéket is képviselhet.
Segítve, kiegészítve ez-
zel az egyes tudomány-
területek kutatóinak
munkáját. Simon Beáta,
a Magyar Nemzeti Le-
véltár Zala Megyei Le-
véltárának könyvtárosa
– afféle „nyomkeresõ-
ként” – épp ilyen külö-
nös könyvbejegyzések
után kutatott az intéz-
mény muzeális könyvgyûjteményé-
ben. Tapasztalatairól elõadást is
tartott a közelmúltban megrende-
zett Zalai Közgyûjteményi Szakmai
Napokon. Ennek apropóján beszél-
gettünk a kutatómunka részleteirõl.

A szakember elöljáróban el-
mondta: a levéltárban több száz
muzeális értéket képviselõ (vagyis
1851 elõtti) kötet van. Ezek több-
nyire magánkönyvtárakból (például
családi hagyatékokból), egyházi in-
tézmények, szerzetesrendek gyûj-
teményeibõl, vagy Zala megye régi
levéltárából kerültek az intézmény
könyvtárába. A legrégebbi kötet a
16. századból való, a többségük
18–19. századi.

– A muzeális értékû könyvek
nyilvántartását jogszabály írja elõ.
A kötetek rendezése közben tûnt
fel, hogy mennyiféle bejegyzés ta-
lálható bennük. Az utóbbi idõben
intenzívebben foglalkoztam a té-

mával, és megpróbáltam rendsze-
rezni a bejegyzések típusait, illetve
azok helyét; vagyis hogy jellem-
zõen hol találhatók a könyvekben.

Hová jegyzeteltek elõszeretettel a
könyvtulajdonosok.

– Egy laikus inkább azt gon-
dolná, hogy elõdeink jobban tisz-
telték annál a könyveket, mint-
hogy beleírogassanak…

– A kettõ nem egymást kizáró
ok. Sõt. Az egyes bejegyzésekkel
az is lehetett a cél, hogy minél in-
kább a sajátjának érezze az illetõ a
könyvet. Így gyakran a tulajdonos,
vagy az adományozó neve, bélyeg-
zõje, pecsétje is bekerült a könyvek
elejébe. De fontosabb dátumok,
esetleg rövidebb versikék is. Akko-
riban még kevesebb könyv volt, és
kevesebb volt a papír is a háztartá-
sokban, ezért is jegyzeteltek gyak-
rabban a könyvek lapjaira. Hasz-
nos információk, emlékek és egy-
szerû „firkák” egyaránt vannak. 

– Hogyan lehet csoportosítani
ezeket a bejegyzéseket?

– Mind helyük, mind tartalmuk

szerint is sokféleképpen! A tulajdo-
nosok éppúgy helyeztek el bejegy-
zéseket a könyvek borítójára, mint
az elõzékekre, a lapszélekre vagy
éppen a sorok közé. Sokszor nehe-
zen olvashatók a korabeli kézírá-
sok, de azért ha sok ilyent lát az
ember, hozzászokik a szeme, és
könnyebben megbirkózik a szöveg-
gel. Ami az írások tartalmi részét il-
leti: ez is nagyon változatos. Van-
nak, amelyek kapcsolódnak a
könyv témájához, szövegéhez. Te-
hát itt kritikai észrevételekrõl, meg-
jegyzésekrõl, kiemelésekrõl vagy
érzelmi reakciókról van szó. De sok
olyan is van, ami teljesen független
attól, hogy mirõl szól a könyv. Mint
már említettem, a korábbi száza-
dokban nem nagyon volt papír a
háztartásokban, így sokszor a
könyvekben található szabad he-
lyekre jegyeztek fel fontos dolgokat
a családok. Születéseket, halálozá-
sokat, keresztelõket, esküvõket…
Ezeket többnyire a Bibliába írták
bele. De találtam egy regényt is a
19. század elejérõl, amibe szintén
ilyen fontos családi adatok voltak
bejegyezve. 

– Vannak kuriózumok vagy
meglepetések a könyvekben ta-
lálható írások között?

– Nagyon érdekesnek találom a
mindennapi élethez kapcsolódó
megjegyzéseket, amik egyáltalán
nem kapcsolódnak magához az
adott könyvhöz. Találni például ver-
seket, átélt történeteket, vagy obsz-
cén megjegyzéseket. De idõjárás-
sal és mezõgazdasággal kapcsola-
tos feljegyzéseket, valamint gazda-
sági jellegûeket is. Amikor a keres-
kedõ feljegyzi, hogy mennyi abra-
kot vagy bort adott el, vagy, hogy
milyen szüret várható az idõjárás
tükrében. Ez utóbbi bejegyzést pél-
dául Budai Ézsaiás „Magyarország
Históriája” címû kötetébe írta bele
az egykori tulajdonos. Izgalmasak
az egyházi gyûjteményekbõl hoz-
zánk került könyvek is, hiszen ezek

között sok olyan van, melyeket egy-
kori novíciusok (szerzetesnövendé-
kek) használtak. A diák úgy látszik
minden korszakban diák: vagyis
ezek között a bejegyzések között
nemcsak tanulást segítõ kiemelé-
seket, megjegyzéseket fordításokat
találunk, hanem bizony egyszerû
tollpróbákat, firkákat, vagy éppen
grafikákat is. Jézust a kereszten,
vagy akár egy szerzetes rajzát…
Ez utóbbiak a személyes kedven-
ceim.

– Mindig nyomon követhetõ,
hogy ki volt a könyv tulajdono-
sa?

– Sajnos, nem. Ha nincs erre
utaló jelzés, beírás, akkor nehéz
visszakövetni. Más a helyzet, ha
egy konkrét család hagyatékából
való dokumentumokat vizsgálunk.
Persze cserék, ajándékozások ek-
kor is elõfordultak. Azért olyan is
van, amikor néhány tulajdonosvál-
tás is jól kirajzolódik a jelzetekbõl.

– Volt olyan, hogy egy-egy be-
jegyzés segítette a történészek
munkáját? Egyáltalán lehet álta-
lános összefüggéseket felállítani
a témával kapcsolatban?

– Molnár András levéltárigaz-
gató most éppen Deák Antal (Deák
Ferenc bátyja) életútját kutatja, és
nagy örömünkre találtam egy arra
vonatkozó bejegyzést, hogy Deák
Antal 1800-ban Pápán töltötte isko-
laévét. Eddig nem volt olyan forrá-
sunk, ami ezt igazolta volna, mert
az iskolai anyakönyvek elpusztul-
tak. Ami a kérdés másik részét ille-
ti: ezekbõl a bejegyzésekbõl, vagy
egyedi jegyekbõl mûvelõdéstörté-
neti, nyelv- és irodalomtörténeti kö-
vetkeztetéseket is levonhatunk. És
hát mindenképpen egy izgalmas
korrajzról van szó! Tükrözhetik az
egykori tulajdonosok gondolkodás-
módját, érzelmi állapotát, sõt élet-
rajzi, vagy egyháztörténeti adalé-
kokkal is szolgálhatnak. De akár az
egyes kötetek, vagy könyvgyûjte-
mények útját is rekonstruálni lehet:
hogy milyen tulajdonosokon ke-
resztül jutottak el a levéltár könyv-
táráig.
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Ferenczi Andrea, az MNKSZ
elnöke elmondta: a pályázat cél-
ja, hogy a nõk foglalkoztatásának
esélyegyenlõségi szempontjain
túl rámutasson a nõk alkalmazá-
sának gazdasági szükségszerû-
ségére. A díjazott, példaértékû
munkahelyeken a munkavállalók
érdekeit is figyelembe véve segí-
tik a munka és a magánélet, illet-
ve családi élet össze-
egyeztetését. 

A szövetség 2007 óta
bõvülõ, nõi munkavállalás-
sal és nõk munkahelyi
közérzetével kapcsolatos
adatbázisa reprezentatív
mintaként több mint 17
ezer munkavállaló véle-
ményét tükrözi. A kérdõ-
íveket anonim módon a
pályázó vállalatok dolgo-
zói is kitöltik.

– Hogyan tette von-
zóbbá a Zalaszám a
munkahelyet a nõk szá-
mára?

– Elõször is nem lehet
kérdés, hogy munkaválla-
lóink minden szempontból
egyenlõ esélyekkel rendel-
kezzenek. Gondolok itt
többek között a betölthetõ
pozíciókra, elõmenetel biztosítá-
sára, az azonos munkáért azo-
nos bér elvre. Elkötelezettek va-
gyunk abban, hogy munkatár-
saink egyenlõ mértékben hozzá-
juthassanak a cég szolgáltatásai-
hoz, az õket megilletõ – a munka-

helyi légkört és munkavállalók
elégedettségét is befolyásoló –
juttatásokból az egyenlõség elve
alapján részesüljenek.

Mindezeken túl gondolnunk
kell a nõk egyedi igényeire, elsõ-
sorban a gyermekvállalás terén.
A gyesen, gyeden lévõ anyukák-
kal tartjuk a kapcsolatot, részt
vesznek rendezvényeinken, akár

képzéseinken is. Igyekszünk úgy
alakítani a körülményeket és
munkafeltételeket, hogy a gyer-
mekekkel otthon töltött idõszak
után minél kisebb traumát jelent-
sen a kismamák számára az új-
bóli munkába állás. Ezt jelentõ-

sen segíti a rugalmas munkaidõ-
beosztás, vagy az otthoni mun-
kavégzés lehetõsége. Az utóbbi-
hoz szükséges biztonságos infor-
matikai és kommunikációs inf-
rastruktúra feltételeit biztosítjuk
dolgozóinknak.

Ferenczi Andrea a december
2-án tartott díjátadón, a pályázat
értékelése kapcsán kiemelte
még a pályakezdõk bevezetésé-
re fordított figyelmet és a cégnél
öt éve folyó duális képzési men-
tori programot.

A februárban kapott Zalaeger-
szegi Családbarát Munkahely

cím után a Legjobb Nõi Munka-
hely díj egy újabb olyan elisme-
rés a Zalaszám számára, mely
megerõsíti, hogy jó úton járnak a
munka és a magánélet egyensú-
lyának megteremtésében – tette
hozzá Szász András.

LEGJOBB NÕI MUNKAHELY DÍJAT KAPOTT

A ZALASZÁM INFORMATIKA
Tizenkettedik alkalommal hirdetett Legjobb Nõi Munkahely

címmel országos pályázatot a Magyar Nõi Karrierszövetség.
Ennek egyik különdíját, a 250 fõnél kevesebb dolgozót foglal-
koztató cégnek járó elismerést vehette át a Zalaszám Informati-
ka Kft. képviselõje, Szász András ügyvezetõ igazgató.  

– pet –

Dr. Gyimesi Endre, a Pannon
Írók Társaságának elnöke köszön-
tõjében elmondta: sikeres évet
zárnak, hiszen egyrészt bõvíteni
tudták a Pannon Tükör kulturális
folyóirat ismertségét. Ma már az
ország negyvennyolc újságárusá-

nál kapható a kiadvány, és minden
megyei jogú városban jelen van-
nak. A lapon kívül idén hat könyvet
is megjelentetett a társaság. Ezek
közé tartozik Lackner László Dél-
idõ alkonyatban címû versesköte-
te. A Zalai Írók Egyesületének és a
Pannon Tükör folyóiratnak az
egyik alapítója prózai mûvei után,
most verseit foglalta kötetbe.

A Pannon Tükör legújabb szá-
mának tartalmát Bubits Tünde fõ-
szerkesztõ és Nagygéci Kovács
József fõszerkesztõ-helyettes is-
mertette. Elhangzott: az idei utolsó
lapszámba is sok újdonság és ér-
dekesség került. A mûfordításokon

és a szépirodalmon túl képzõmû-
vészetrõl, helytörténetrõl, sõt ze-
nérõl is szó esik. Utóbbi Mátyás
István orgonamûvész jóvoltából. A
2020-as év ünnepi lesz, hiszen 25
esztendõs lesz a lap.

Lackner László munkásságáról
Lángi Péter irodalomtörténész
szólt, aki beszélgetett is a szerzõ-

vel az új verseskötet kapcsán.
Többek között megtudtuk: a Dél-
idõ alkonyatban az elmúlt ötven év
verseit tartalmazza. A legkorábbi
költemény 1965-bõl származik. A
mûvek között szerelmes verseket
és szülõföldhöz kapcsolódó költe-
ményeket is találunk. De néhány
„rájátszást” is, például Faludy
György, Nagy László és Juhász
Ferenc verseire.

Lackner László 1976 óta él Za-
laegerszegen. Irodalmi munkássá-
ga mellett harminc éven át az ide-
genforgalomban dolgozott, és
több felsõoktatási intézmény taná-
ra is volt.

ÉVZÁRÁS A PANNON TÜKÖRNÉL
MEGJELENT LACKNER LÁSZLÓ VERSESKÖTETE

A Pannon Tükör legfrissebb – idei utolsó – lapszámával együtt
mutatták be Lackner László író legújabb kötetét. Az eseménynek
a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár adott otthont.

– pet –

A Magyar Nemzeti Levéltár Za-
la Megyei Levéltárának kiadásá-
ban napvilágot látott könyv, annak
a konferenciának a bõvített anya-
gát tartalmazza, melyet az intéz-
mény 2017 októberében szerve-
zett a fenti témában.

Mint azt a református templom
Kálvin-termében rendezett kötet-
bemutatón dr. Kulcsár Bálint és
Erõs Krisztina levéltárosok, a kiad-
vány szerkesztõi elmondták: a
könyv – és azt megelõzõen a kon-
ferencia – a reformáció kezdeté-
nek 500. évfordulójára készült. Az
elmúlt két esztendõben több ren-
dezvénnyel is megemlékeztek a
jubileumról. 2017-ben levéltárpe-
dagógiai foglalkozásokat, ismeret-
terjesztõ elõadásokat tartottak, de
forrásfeltárásra és könyvkiadásra
is sor került. A jeles dátumhoz
kapcsolódva összesen három kö-
tet látott napvilágot: a mostanin kí-
vül 2017-ben a Protestánsok
Egerszegen, 2018-ban pedig a
Forrásaink a reformációról – Do-
kumentumok az MNL Zala Megyei
Levéltárából címû kiadvány.

Ami a legfrissebb tanulmánykö-
tetet illeti: A protestantizmus zalai
évszázadai a Zalai Gyûjtemény

sorozat 82. részeként jelent meg.
Tizenkét elõadó tizenkét tanulmá-
nya olvasható benne; feltárva a
történelmi Zala vármegye protes-
táns közösségeinek múltját. A
szerzõk (Bilkei Irén, Kapiller Imre,
dr. Németh László Sándor, Kurucz
György, Hudi József, Jáni János,
Molnár András, dr. Kulcsár Bálint,
dr. Kostyál László, dr. Paksy Zol-
tán, dr. Gyimesi Endre és Erõs
Krisztina) a 16. századtól kezdve
egészen a 20. század közepéig
dolgozzák fel a protestantizmus
egyháztörténeti, társadalomtörté-
neti, mûvelõdés- és politikatörté-

neti, vagy éppen jogtörténeti jelen-
tõségét. Így többek között protes-
táns válóperekrõl, lelkészi sorsok-
ról, példás életutakról, a vallási ne-

veltetéshez kötõdõ vitákról és egy
göcseji református kisnemesi csa-
ládról is olvashatunk a könyvben.
Az egyes tanulmányokról maguk a
szerzõk szóltak a kötetbemutatón.

Az eseményen jelen volt
Hodánics Péter, a Zalaegerszegi
Református Egyházközség lelké-
sze is, aki örömét fejezte ki a leg-
frissebb, hiányt pótló kötet iránt.
Mint fogalmazott: a protestantiz-
mus zalai története nemcsak egy-
szerûen az érintett gyülekezetek
és egyházközségek múltját jelenti,
hanem mindannyiunk közös törté-
netét is.

MINDANNYIUNK KÖZÖS TÖRTÉNETE
KÖTETBEN A ZALAI PROTESTANTIZMUS MÚLTJA

A zalaegerszegi evangélikus templom történetérõl és a vele
szomszédos református templom építésérõl is olvashatnak érde-
kességeket mindazok, akik kézbe veszik a közelmúltban megje-
lent A protestantizmus zalai évszázadai címû kötetet.

BECSES KÖNYVFIRKÁK A MÚLTBÓL
SZÉLJEGYZETEK, TOLLPRÓBÁK A RÉGI KÖTETEKBEN
Általában már gyerekkorunktól kezdve azt halljuk, hogy könyv-

be firkálni, sorok közé, vagy lapszélre írogatni nem szabad. Kivé-
ve a tankönyveket, vagy a tanulás céljára használt köteteket. (Ám
ez utóbbiak esetében is sokan inkább a „kijegyzetelésre” esküsz-
nek és nem az aláhúzogatásra.)



– V. Zs. –

2006-ban a fesztivál megren-
dezése – megújítási szándékkal –
átkerült a polgármesteri hivatal ak-
kori mûvelõdési és közoktatási

osztályához. Megváltozott a hely-
szín is, 2007-ben, 12 évvel ezelõtt
került a fesztivál a végleges helyé-
re, a tényleges belvárosba. Ez a
döntés helyes volt, már az elsõ év
igazolta, az esti koncertek a Szé-
chenyi téri nagyszínpad elõtt há-
rom-négyezer nézõ elõtt zajlottak,
a fesztivál látogatottsága több tíz-
ezer fõre növekedett. Rangos pro-
dukciók növelték a színvonalat.

Egy ilyen méretû fesztivál szerve-
zési feladatai túlnõnek egy hivatali
szakosztály által biztosított lehetõ-
ségeken, ezért ennek megoldásá-
ra jött létre 2008-ban a Kvártély-
ház Kft. 

Az új cégnek kettõs fel-
adata volt: egyrészt a
nyári színházi elõadások
szervezésének átvétele,
új helyszínre költöztetése
az addigi alsóerdei elavult
játszóhelyrõl a belváros
szívébe, a Kvártélyház
udvarába, másrészt az új
társaság feladata lett az
Egerszeg Fesztivál meg-
szervezése és megrende-
zése, majd az évek során
minden egyéb nagyobb
városi rendezvény lebo-
nyolítása is hozzájuk tar-
tozott. Az elmúlt évtized
tapasztalata igazolta a kft.
létrehozásának létjogo-
sultságát, az Egerszeg
Fesztivál országos hírûvé
vált. Az ezzel járó
megnövekedett feladatok
mellett jelentõs mérték-
ben emelkedett a városi
és városrészi rendezvé-
nyek nagysága és száma.
Ezért a város önkormány-

zata úgy döntött, hogy szükség
van egy új koncentrált, szervezeti
egység létrehozására, a
Keresztury VMK-val szorosan
együttmûködve. Ezért létrehozzák
a Zalaegerszegi Rendezvényszer-
vezõ Kft.-t, melynek ügyvezetõje
Kelemen Attila. A rendezvényszer-
vezés egy kézben összpontosítá-
sa garanciát adhat a párhuzamos-
ságok, a programtolódások elke-

rülésére. Az új szervezeti egység
és a VMK szoros együttmûködés-
ben dolgozik a jövõben.

A Kvártélyház Kft. tevékenységi
körében – továbbra is Tompa Gá-
bor vezetésével – csak a nyári
színházi tevékenység marad, ki-
egészítve külsõ megbízási lehetõ-
ségekkel és pályázatok levezény-
lésével, ehhez a kellõ szakmai ta-
pasztalat rendelkezésre áll. A cég
saját produkciókkal továbbviszi a
nyári színházi évad és a kortárs
mûvészeti fesztivál megrendezé-
sét. 

A nagy városi rendezvényekkel
kapcsolatban fontos változás,
hogy az eddig a belvárosban meg-
tartott Restart Országos Sport-
fesztivál kiköltözik a belvárosból,
részben a sportcsarnok elõtti terü-
letre, részben a Gébárti-tó mellé.
A másik változás a belvárossal
kapcsolatban, hogy eddig a sport-
csarnok elõtti területen két nagy,
nem önkormányzat által szerve-
zett nagyrendezvény is zajlott
(Sörfesztivál, Pálinka- és mangali-
camajális). A jövõben az eddigi
kettõ helyett csak egy programra
kerül sor, a Sörfesztivál valószínû-
leg megszûnik. Így két fesztivállal
kevesebb rendezvény zajlik majd
a belvárosban.
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– pánczélPetra –

Terápiás csoport? Nem, csak
egy átlagos amerikai család
Oklahomában (vagy akárhol). Túl
van tolva ez a sok lelki nyavalya?
Igen, de ez most mégsem túlzás,
hiszen a pergõ cselekménynek és
a fanyar humornak hála, egy el-
gondolkodtató és fergeteges feke-
te komédia született belõle a He-
vesi Sándor Színház színpadán.
Igaz, az alapanyag, vagyis a Tracy
Letts által jegyzett Augusztus
Oklahomában címû dráma is kitû-
nõ. A forgatókönyvbõl készült film-
ben pedig olyan sztárok játszottak
fõszerepet, mint Meryl Streep és
Julia Roberts. Ezek után talán
mégsem olyan könnyû egy vidéki
színház deszkáira varázsolni a da-
rabot úgy, hogy a mozi- és szín-
háznézõ közönség ne akarja óha-
tatlanul is összehasonlítgatni a
szereplõket.

Ez azonban felesleges, mert
Funtek Frigyes rendezõ tökélete-
sen válogatta ki a színészeket az
egyes karakterekhez. Csík György
díszlet- és jelmeztervezõ jóvoltá-

ból pedig tényleg egy amerikai
család házába csöppenünk. A for-
gószínpadnak köszönhetõen min-
den helyiségbe belátunk, mintha
csak egy stúdióban felvett, televí-
ziós szappanopera díszletlakásá-
ban járnánk. Az egy konfliktus/egy
jelenet/egy helyiség elve szerint.

Persze az elõtér-háttér viszo-
nyát érdemes egy kicsit megvizs-
gálni, hiszen van egy állandósult
„üresség” a színpad elején. Még-
pedig az alkoholista költõ, vagyis
Beverly (Farkas Ignác) üresen ma-
radt dolgozószobája. A jobb sorsra
érdemes író és családapa ugyanis
mindjárt a történet kezdetén ön-
gyilkos lesz. Ez most nem spoiler:
a darab pont arról szól, hogy az õ
eltûnése/halála miatt gyûlik össze
a család. Hogy aztán az augusztu-
si fullasztó és izzasztó forróság-
ban kiderüljenek a régi titkok, sé-
relmek. A drámát a dolgozószoba
mögötti hátsó „szférában” látjuk ki-
bontakozni. Az apa egykori felség-
területét már csak komoly titkok ki-
beszélése vagy elrejtése miatt ke-
resik fel néha-néha a családtagok.

Szóval Beverly fizikailag ugyan

nincs ott, de azért mégis jelen van,
hiszen az õ múltján keresztül bon-
takozik ki a többi családtag törté-
nete. Na és ott az indiánlány,
Johnna (Mikita Zsuzsanna) is, akit
a családfõ még halála elõtt foga-
dott fel amolyan háztartásbelinek;

hogy gondozza Beverly rákos,
gyógyszerfüggõ feleségét, Violetet
(Ecsedi Erzsébet). Meg, hogy to-
vábbvigye a költõ és általában vé-
ve az irodalom szellemiségét; rá-
bízza ugyanis könyvtárát (jelképe-
sen egy T.S Eliot mûvel).

A családi dráma trónusán kez-
detben az instabil, ám minden tit-
kot ismerõ Violet ül. Ecsedi Erzsé-

betet már sokszor láthattuk kiváló
szerepekben, ám ezt a karaktert
mintha ráírták volna. Profin formál-
ja meg a gyógyszerektõl összeza-
varodott, félrebeszélõ feleséget,
majd a határozott(nak tûnõ) zsar-
nokoskodó, erõszakos anyát, vagy

éppen az esendõ, fizikai és lelki
fájdalmaktól összetört nõt. Mind-
ezt túljátszás nélkül, a tõle meg-
szokott természetességgel. „Ural-
kodói székébõl” lánya, Barbara
(Pap Lujza) próbálja kiszorítani
(gyógyszerrazzia, pszichiátria), de
gyorsan kiderül: ebben a család-
ban már senki nem lehet gyõztes
még önmaga számára sem.

Ez nemcsak Barbarára igaz,
hanem Violet és Beverly másik két
lányára is: a szerelmével/uno-
katesójával menekülni vágyó Ivyra
(Magyar Cecília) éppúgy, mint a
„picsoid”, nagyvilági libát alakító
Karenra (Kovács Olga) is. De bõ-
ven van vaj Violet húgának
(Lõrincz Nikol) füle mögött is.
Olyan összekuszáltak a viszonyok
és olyan mélyek a sérelmek, hogy
egymás után robbannak ki a konf-
liktusok, és mindig történik valami
váratlan fordulat. Szép szimbólum,
hogy Violet úgy próbál szabadulni
a mentális terhektõl és a nyomasz-
tó múlttól, hogy minden ócska ka-
catot ki akar dobni a házból. Ami

amúgy is fullasztó és
sötét.

A jövõ sem mutat-
kozik túl fényesnek:
az unoka, vagyis Bar-
bara lánya, Jean (Ko-
vács Virág) még kis-
korú, de már csak fü-
ves cigivel képes vic-
ces pillanatokat sze-
rezni magának. Társ-
ra is akad Steve,
vagyis Karen võlegé-
nye (Bellus Attila)
személyében; aki vi-
szont épp az ilyen kis
fiatal pipikre bukik.
(Ami majdnem saját
bukásához is vezet.

Így egy #metoo vonala is lesz a
sztorinak.) És ha már férfiak:
nagyjából lúzer, vagy hazug mind-
egyik (Barbara férje – Urházy Gá-
bor László, Mattie, Violett sógora –
Kiss Ernõ, és fia, Kicsi Charles –
Helvaci Ersan David). Nem állnak
a helyzet magaslatán, és semmi-
vel sem örömtelibb az életük, mint
társaiké.

Az elõadás egyik erõssége,
hogy sok kétszereplõs, párbeszé-
des jelenetbõl, konfliktushelyzet-
bõl építkezik, melyekbõl jól kirajzo-
lódik az egyes karakterek egymás-
hoz fûzõdõ viszonya. Ez a színé-
szeknek is kiváló lehetõség, hogy
maximálisan a nézõk elé tárják az
egyes figurák személyiségjegyeit.
A jelenetek egymásutánjából gyor-
san kiderül, itt nincs is igazán fõ-
szereplõ. Vagyis de: maga az
egész elcseszett élet. A kísérõze-
neként felcsendülõ bluesdalla-
moktól kedvünk is kicsit „blues” le-
hetne a végére. Ám az ütõs poé-
nok – még ha erõsen szarkaszti-
kusak is – oldják a hangulatot. Trá-
gárság pedig még talán sosem
volt ennyire természetes, sõt iro-
dalmi a színpadon, mint most.

Ebben a családi tragédiában az
apa öngyilkossága vajon erkölcsi
tett? Elõremenekülés? Vagy felol-
dása valaminek? Az elõadás nem
akar konkrét választ adni a kérdé-
sekre. Mint ahogy az öngyilkosság
okaira sem. Viszont nagyon úgy
tûnik, hogy csak egy igazán stabil
ember van az egész kavalkádban,
aki ráadásul mindannyiunk lelkiis-
merete is. Az indiánlány. Õ ugyan
árva, de rendben van a múltjával.
A generációkat összekötõ köldök-
zsinórt egy õsi indián hagyomány
szellemében a nyakába akasztva
viseli. Ez az erõ akár Violet táma-
sza is lehet az elhagyatottság per-
ceiben. Még akkor is, ha az indián
szinte végig idegenként, megtûrt
lényként tûnik fel, halad át a szí-
nen (de legalább az almás pitéjét
bekajálják).

(Az Augusztus Oklahomában
mindenképpen ajánlott nagyobb
családi összejövetelek – mondjuk
karácsony elõtt.)

EGY RÉM KONFLIKTUSOS CSALÁD
FEKETE KOMÉDIA BLUES ALÁFESTÉSSEL

Beverly alkoholista, Violet gyógyszerfüggõ és szájrákkal küzd,
Barbara válni készül férjétõl, Jean és Steve marihuánahasználó,
utóbbi kicsit pedofil is. Kicsi Charles meg tv-függõ. És úgy általá-
ban véve, mindenki elgyötört, megkeseredett és ideggyenge a
csapatban.

Jelenet az elõadásból.

Összesen 25 fõ teljesítette a 10
fordulóból álló megmérettetést. A
feladatok között voltak kvízkérdé-
sek, de a résztvevõk alaposan bõ-
víthették ismereteiket Kubáról is.
Kezdetben csak a könyvtár által
szervezett, internetfelhasználó-

képzésben részt vevõk versenyez-
tek, de ma már az ország több te-
rületérõl is bekapcsolódtak a játék-
ba. Jutalomként ifj. Horváth Károly
népzenész mûsorát is meghallgat-
hatták a játékosok, illetve könyv-
és tárgyjutalomban is részesültek.

FEL A NETRE, ÖREGEM!
8. ONLINE VETÉLKEDÕ

December 10-én került sor a hagyományos „Fel a Netre, öre-
gem! 8. online vetélkedõ eredményhirdetésére a József Attila Vá-
rosi Tagkönyvtárban.

Dr. Vándor László tiszteletbeli
elnök az egyesület elsõ évtizedei-
nek tevékenységérõl számolt be:
emléktáblák avatásáról, emlékmû-
állításról, közös akciókról az önkor-
mányzattal, tiltakozásokról, javas-
latokról, vitákról. Az épített örökség
védelme volt a legfontosabb szá-
mukra. Mint mondta, voltak olyan
épületek, melyekhez nem szaba-
dott volna hozzányúlni. Tanulmány
készült arról, hogyan lehetne a
földszintes házakat átalakítani,
eredeti homlokzatukat megõrizni.
Példának hozta fel a Batthyány ut-
ca és a Mártírok utca épületeinek
átalakítását. Mikor lesz városi kép-
tár? – ezt a kérdést már a ’90-es
évek elején feltették, azóta is sok-
szor, de e kérdésben nem történt
elõrelépés. 

Beszélt Zalaegerszeg legrégeb-
bi vendéglátóhelyérõl, az egykori
Becsali csárdáról, melyet nem sike-
rült a városvédõknek megmenteni,
pedig megpróbáltak mindent, de

végül 2003-ban lebontották. Egy
építészeti érték ment veszendõbe,
fogalmazott. Szólt a ruhagyár elha-
gyott épületérõl is. Szerinte lehetett
volna egy kulturális központ, ahol
egy helyen van a levéltár, könyvtár,
múzeum. Ezt az ötletet ugyan meg-
vizsgálták, de végül az ötlettel
egyedül maradtak. „Harcoltak” a
mérlegház fennmaradásáért is.
Hosszan szólt Vándor László a
VÁRTÁR-ról és Boda László sze-
mélyérõl, aki 2006-ban csatlakozott
hozzájuk, és aktív hozzáállásával
sokat tett az épített értékek védel-
méért, a szép és esztétikus város-
kép kialakításáért.

Czeglédy András, az egyesület
jelenlegi elnöke az elmúlt hat év
munkájáról számolt be. Elsõként a
Dísz tér átalakításáról szólt, az ott
lévõ platánok megmentéséért még
demonstrációt is tartottak. A petíció-
juk hatására a Dísz téri fasor egyik
fáját tudták csak megmenteni. A
belváros fáinak felmérése alapján

javaslatot tettek egyes fák termé-
szeti értékké nyilvánítására, a ve-
szélyeztetett kiemelt gondozására. 

2015-ben javaslatot tettek Zala-
egerszeg szocreál építészetének
védelmére: öt épület helyi építésze-
ti értékké nyilvánítására és épület-
sorok településképi védelmére.
Ugyancsak ebben az évben javas-
latot tettek a helyi jelentõségû fák
és fasorok védettségére, valamint
javasolták a volt ruhagyár épületé-
nek mûemléki védelmét. Ez utóbbi
védelem csupán egy évig volt ér-
vényben. A következõ évben javas-
latot tettek a helyi védett és mûem-
lék épületek környezetében lévõ
acélrácsos vezetéktartó oszlopok
kiváltására, a fakörüli plakáthenge-
rek elhelyezésének rendezésére.
Az egyesület tiltakozott a Deák tér
parkjában elhelyezett hulladékgyûj-
tõ tároló elhelyezése ellen, mely-
nek eredményeként a létesítményt
elbontották. Czeglédy András be-
számolt az elmúlt években tartott
számos elõadásról, szakértõkkel
való egyeztetésrõl, az önkormány-
zattal való konzultációkról. 

A harmincéves születésnapon
Bali Zoltán alpolgármester emlékla-
pot adott át Czeglédy Andrásnak
az egyesület munkájának elismeré-
seként. Az est kötetlen beszélge-
téssel ért véget.

HELYZETKÉP AZ ÉRTÉKVÉDELEMRÕL
SZÜLETÉSNAP A ZALAEGERSZEGI VÁROSVÉDÕ EGYESÜLETNÉL
Az ötlet dr. Szilvás Rudolf fõorvosé volt, aki 1989-ben úgy gon-

dolta, hogy szükség van egy olyan civil szervezetre, amelyik a vá-
ros építészeti örökségével, a városkép értékeivel foglalkozik. A
kezdeményezés sikeres volt, kezdetben mintegy háromszáz tagja
volt a városvédõ egyesületnek. A harmincéves születésnapon az
egybegyûltek visszaemlékeztek az elmúlt évtizedekre, a sikerekre
és a kudarcokra, felelevenítették, mit nem sikerült megvalósítani a
sok-sok javaslatukból. 

VÁLTOZÁSOK A KULTÚRFRONTON
KÉT FESZTIVÁLLAL KEVESEBB LESZ A BELVÁROSBAN

Zalaegerszeg legnagyobb és legrangosabb kulturális rendezvé-
nyét, az Egerszeg Fesztivált az 1990-es évek végétõl – az akkor
Gönczi Ferenc VMK néven mûködõ – Keresztury VMK szervezte,
általában a Gébárti-tó melletti területen, de arra is volt példa,
hogy a Vizslaparkban. Ezek a helyszínek a nehéz megközelíthetõ-
ség, a parkolás lehetetlensége, valamint a megjelenõ új szórako-
zási igények miatt nem voltak elfogadottak. A programokra keve-
sen voltak kíváncsiak.

Fotó: – Bánfi Kati –

archív fotó



6 Gazdaság

Antal Lívia

– Sok érdekes feladat kísérte
az évet, melyek közül néhányat
említenék meg. Franciaország-
ban építõanyag-ipari technológiai
szerelést hajtottunk végre, Spa-
nyolországban pedig egy elektro-
nikai hulladékfeldolgozó üzem lé-
tesítésében vettünk részt – mond-
ta érdeklõdésünkre Nagy Zoltán,
a 3B Hungária Kft. ügyvezetõ
igazgatója. – Belgiumban úszó
szállítószalagokat telepítünk egy
nagy kapacitású kavicsfeldolgozó
üzembe. Ugyancsak folyamatban
lévõ munkánk egy hajórakodó ál-
lomás építése a Keleti-tenger
Rügen szigetén. Moszkvától mint-
egy háromezer kilométerre kelet-
re fekvõ acélmûben csõszalagot
szerelünk, ami nagyon újszerû
feladat. Magyarországon egy be-
toncserépüzem technológiai bõví-
tésében veszünk részt, mi szállít-
juk az üzem  anyagmozgató rend-
szerét. Kelet-Magyarországon
egy új kavicsfeldolgozó üzemet
építettünk. 

Zalaegerszegen tavaly adtuk át
a vegyes gyûjtésû szilárd hulladé-
kok válogatását és nagyobb ará-
nyú feldolgozását szolgáló
hulladékfeldolgozó rendszert. A kí-
sérletek alapján  további fejleszté-

seket hajtottunk végre, illetve
„élesben” kommunális és szelektív
hulladékot dolgoztunk fel.  Olyan
technológiát fejlesztettünk ki,
amellyel a hulladék lerakásának
mennyisége 40 százalékkal csök-
kenthetõ. Nyugat-Európában álta-
lában elvárás, hogy a hulladékot
ne temessék gödrökbe, hanem
dolgozzák fel. Az Európai Unió is a
körkörös gazdaság megvalósítá-
sára törekszik, cél az, hogy minél
több hulladék kerüljön vissza a ter-
melési folyamatokba, vagy ener-
giatartalma legyen hasznosítva.
Kísérleteink a hulladéklerakás to-

vábbi csökkentésére irányulnak a
zalaegerszegi feldolgozóban.
2020-ban szeretnénk megjelenni
az elsõ olyan termékkel, ami már
ipari méretû bevetésre is alkalmas.
Ennek a technológiának az a lé-
nyege, hogy a hulladék energiatar-

talma helyben hasznosuljon, amit
gázmotorok tesznek lehetõvé.

A 2019-es jelentõs bérköltség-
növekedés miatt a termelékeny-
ség növekedése elmaradt az el-
várhatótól. Az évet 3,6 milliárd fo-
rintos forgalommal zárhatjuk, ami
sajnos nem jelent növekedést eb-
ben az évben. Exportunk pedig el-
éri a 80 százalékot.

– Milyen célokat fogalmaztak
meg 2020-ra?

– Jövõre el szeretnénk érni a
négymilliárdos árbevételt. A kapa-
citáslekötésünk hat hónapra már
biztosított. Egy német céggel ke-
retszerzõdésben állunk, ami évi
1,3 milliárd forint forgalmat jelent.
A termelékenység növekedése ér-
dekében áttekintettük Európa ter-
melékenységi színvonalát. Míg
Magyarországon a termelési muta-
tó 7,5 millió forint anyagmentes
termelési értéket jelent, addig ez a
cseheknél 10, az osztrákoknál 27,
a svájciaknál 37, az európai átlag

pedig 21 millió forintot. Célul tûztük
ki, hogy 2022-re érjük el a cseh
termelékenységi szintet.

Ezt egyrészt technológiai fej-
lesztéssel kívánjuk elõsegíteni.
Vásárolunk egy lézeres profilmeg-
munkáló gépet egy pályázat kere-
tében. A meglévõnél sokkal na-
gyobb kapacitású berendezéssel
alapanyagainknak 90 százalékát
tudjuk majd lézer technológiával
megmunkálni. Másrészrõl új válla-
latirányítási rendszert vezetünk be,
melynek szlogenje: az ösztönös
vezetés helyett térjünk át az adat-
vezérelt vállalatvezetésre. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy a fel-
adatok egy mûszakra meghatároz-
va óránként frissülnek a hatéko-
nyabb munkavégzés érdekében.
Ez egy nagy kihívás, mert a cégek
nagy részénél általában messze
elmaradnak a vállalatirányítási
rendszerek a technikai fejlettség-
tõl. Mi ezzel a két beruházással
szeretnénk felzárkózni  a csehor-
szági szintre. 

– Mindeközben az innováció-
ban is jeleskednek. 

– Termékfejlesztéseinkben ko-
moly szerepet játszik az innováció,
ezért mûködünk együtt az egyete-

mekkel. A Budapesti Mûszaki
Egyetemmel (BME) egy jelentõs
kutatás-fejlesztési pályázatban ve-
szünk részt, ami a hulladéktechno-
lógiákra irányul. Piacorientált kuta-
tás-fejlesztés címet viseli a projekt,
ami nagyon találó elnevezés. Ha
hisszük azt, hogy az egyetemeken
jelentõs tudásbázis van, akkor jó
lenne, ha az megjelenne az ipar-
ban is. Vagyis az egyetem azt fej-
lessze, és azzal foglalkozzon, amit
a piac igényel. Számunkra rendkí-
vül fontos partnerek az egyete-
mek. A BME mellett nagyon szoros
kapcsolatunk van a Miskolci Egye-
tem nyersanyag-elõkészítési és a
tüzeléstani tanszékeivel, továbbá
a veszprémi Pannon Egyetemmel,
a hulladéktechnológiák fejlesztése
terén. 

A 3B Hungária Kft. 2020-ban is
érdekes munkákban vehet részt,
köztük két nagy hulladéklerakó
építésében Székesfehérváron és
Szegeden. Több feladatunk is lesz
az építõanyag-iparban, miután ke-
reslet mutatkozik olyan technoló-
giai beruházásokra, amelyek kõka-
vics-, betoncserép- és vakolatgyá-
rakat érintenek – mondta végül
Nagy Zoltán.

A ZÁÉV Zrt. 2019-ben fennál-
lásának 70. esztendejébe lépett.
Az ország egyik meghatározó
építõipari kivitelezõ nagyvállala-
ta a jubileum évében a 2018. évi
közel 72 milliárdos nettó árbevé-
telével a megyei TOP 100-as
rangsorban az elsõ helyet is
megszerezte. A közelmúltban át-
adott Puskás Ferenc Aréna kivi-
telezésében való részvételével
pedig az elmúlt évtizedek egyik
legnagyobb építõipari projektjé-
ben tehette le névjegyét a zala-
egerszegi székhelyû vállalat.

– Az idei év kiemelten sikeres-
nek bizonyult a ZÁÉV életében, hi-
szen alapvetõen teljesültek azok a
tervek, melyeket az igazgatóság
megfogalmazott a cégvezetés szá-
mára. Ezek a célok realizálódtak a
vállalat fejlesztése és az üzletme-
net tekintetében, ami egyébiránt
vonatkozik az árbevételre, a terme-
lésre és a jövedelmezõségre –
kezdte a beszélgetést Peresztegi
Imre vezérigazgató. – Az idei tech-
nológiai fejlesztések között meg-
említeném, hogy a villamos kap-
csolószekrények gyártásával is
foglalkozó Zala-Elektro Kft.-nek új
csarnokot létesítettünk a zalaeger-
szegi Zrínyi úti telephelyünkön, va-
lamint új gyártástechnológiát vezet-
tünk be. A humánerõ-fejlesztés ér-
dekében a digitalizáció irányába
léptünk, vagyis jelentõs informatikai
fejlesztésekbe is fogtunk. A 2005-
tõl mûködõ integrált vállalatirányítá-
si rendszerünket is továbbfejleszt-
jük, a cég növekedésének megfele-
lõen. E tekintetben is jól haladnak
fejlesztéseink. A beruházások köré-
be tartozik az is, hogy megvásárol-
tunk egy Baranya megyei üzemet,
ahol elõregyártott vasbetonszerke-
zeteket gyártunk. Az épületgépé-
szet területén létrehoztunk egy in-
tegrátor céget, amely gépészeti ki-
vitelezési munkákat végez. Mind-
ezzel erõsebb technológiai hátteret
teremtettünk projektjeink megvaló-
sításához. Céljaink közé tartozik a
szervezettség javítása, hogy költ-

ségeinket csökkenteni tudjuk.
Mindezt a Budapesti Mûszaki és
Gazdasági Egyetemmel (BME) kö-
zös konzorciumi pályázatunkkal is
elõ kívánjuk segíteni. Biztonságtu-
dományi és technológiai kompe-

tenciaközpont – Digitális integráció
az ipari megbízhatóság, a minõség
és a hatékonyság fokozására címet
viseli ez a projekt. 

– Milyen tevékenységekre irá-
nyul a projekt?

– Ez egy hároméves idõtartamú
projekt, melyben a humán erõforrás
képzése, a projektek irányításának,
szervezésének fejlesztése valósul
meg, vizsgálva az élõ munka kivál-
tásának lehetõségeit. Így közös ku-
tatási cél a teljes értékláncot felöle-
lõ építõipari folyamatok digitalizálá-
sának elõsegítése, a „design and
build” koncepció gyakorlati megva-
lósítása a ZÁÉV generálkivitelezõ

folyamatain keresztül a BIM-prog-
ram alkalmazásával. A projekt új tí-
pusú, elõregyártott vasbetonszer-
kezetek fejlesztését is célként jelöl-
te meg, mégpedig az iparágban ed-
dig nem alkalmazott Ipar 4.0 tech-

nológiákkal. Ez a termékfejlesztés
az új vasbetonüzemünket érinti. 

Az egyetem biztosítja a szakmai
vezetést, ami az építés-kivitelezés-
hez kapcsolódik, mi pedig munka-
társainkkal együtt részt veszünk
ezekben a programokban. Mindez
a BME és a termelõ vállalatok
együttmûködését is erõsíti azáltal,
hogy az elméleti és a gyakorlati ok-
tatást igyekszik közelebb hozni
egymáshoz. A projekthez a ZÁÉV
több száz millió forint pénzügyi for-
rást is biztosít, hiszen célunk a vál-
lalat közép- és hosszú távú stabili-
zálása az építési piacon. Az egye-
temmel való közös projektünk új-

szerû eszköz abban, hogy megtart-
suk vezetõ szerepünket a dunántú-
li magasépítési piacon, illetve to-
vábbra is meghatározó szereplõje
legyünk a magyar magasépítési
piacnak. Eredményként azt várjuk,

hogy a kis és közepes projektek
mellett hatékonyan tudjuk megvaló-
sítani a nagy projekteket is.

– Térjünk át az idei munkák-
ra!

– A 2019-es esztendõre kitûzött
célok projektjeink tekintetében is
teljesültek. Kijelenthetjük, hogy jó
minõségen adhattuk át ezeket a
beruházásokat. Közülük kiemelke-
dik a 67 ezer nézõt befogadó Pus-
kás Ferenc Aréna kivitelezése, ami
összetettségét és nagyságrendjét
tekintve az elmúlt évtizedek legna-
gyobb magyarországi beruházása.
Büszkék vagyunk rá mindannyian,
konzorciumi partnerek, beszállítók

és alvállalkozók egyaránt. Három
évig tartó kivitelezésében döntõen
magyar cégek vettek részt, csak
néhány anyag esetében volt im-
portbeszerzés. A tervezett határ-
idõn és a tervezett költségkereten

belül valósult meg építése. Mindez
komoly logisztikai feladatok elvég-
zését feltételezte, hiszen a munka
Budapest belvárosában zajlott. Az
elmúlt közel egy évben mintegy
1500–2000 ember dolgozott na-
ponta a munkaterületen, köztük
több zalai cég munkatársai. Az or-
szág olyan korszerû stadionnal
gazdagodott, ami nemzetközi ös-
szehasonlításban is messzemenõ-
kig megállja a helyét. 

Idén fejeztük be a kaposvári
Csiky Gergely Színház rekonstruk-
cióját, Veresegyházon az új katoli-
kus gimnázium építését, Körmen-
den pedig az Egis Gyógyszergyár

új üzemegységének kivitelezését.
Zalaegerszegen felépítettük a
Zalaco Zrt. második üzemegységét
az északi ipari parkban, és felújítot-
tuk a botfai Erdõdy–Hüvös kastélyt. 

– Milyen feladatok határozzák
meg a következõ idõszakot?

– Cégünk folyamatos mûködé-
sét az új megbízások biztosítják,
ezért változatlanul két területre
koncentrálunk. Ezek egyike a Mo-
dern városok program, míg a másik
a központi régióban lévõ fejlesztési
projektek. Zalaegerszegen két ten-
dert nyertünk. Így feladatunk lett a
Göcseji Múzeum rekonstrukciója
valamint az új uszodakomplexum
megépítése a zalai megyeszékhe-
lyen. Sportberuházásaink közé tar-
tozik Szombathelyen a futballaka-
démia, Újpesten a jégcsarnok, a
17. kerületben egy multifunkcioná-
lis sportcsarnok megépítése. Buda-
pesten a Néprajzi Múzeum új vá-
rosligeti épületének kivitelezésén is
dolgozunk jelenleg, ahová költözik
majd az intézmény a Kossuth téri
épületébõl. Szintén folyamatban lé-
võ projektünk a pécsi orvosi egye-
tem új oktatási és kutatási épületé-
nek megvalósítása.

– A ZÁÉV a megye legna-
gyobb vállalkozása lett a 2018-as
teljesítménye alapján.

– Valóban, az elõzõ évi nettó ár-
bevétel alapján megszereztük az
elsõ helyet a megyei TOP 100-as
rangsorban. Büszkék vagyunk arra,
hogy ezzel a teljesítménnyel az or-
szágos TOP 200-ba is bekerült a
ZÁÉV Zrt. Azt gondolom folyama-
tos munkavégzés és új érték elõál-
lítása nélkül nincs siker. A teljesít-
mény letéteményese az a jól kép-
zett, kellõ szorgalommal és szaktu-
dással bíró szakembergárda, ami-
vel a ZÁÉV Zrt. és leányvállalatai
rendelkeznek. Vállalatunk ennek
alapját a folyamos technológia és
szervezeti fejlesztéssel valamint
képzéssel teremti meg. Ezt szolgál-
ja a BME-vel megvalósítandó kuta-
tás-fejlesztési projekt is – zárta a
beszélgetést Peresztegi Imre ve-
zérigazgató. 

EURÓPÁTÓL ÁZSIÁIG ISMERTEK
A 3B HUNGÁRIA KFT. ANYAGMOZGATÓ ÉS HULLADÉKFELDOLGOZÓ RENDSZEREI

Bányagépek, szállítószalagok, elevátorok, rezgõadagolók, fel-
adóbunkerek, homokmosók – néhány az anyagmozgató és
anyagfeldolgozó berendezések fejlesztésével és gyártásával fog-
lalkozó a 3B Hungária Kft. termékei közül. A családi vállalkozás-
ból indult zalaegerszegi cég mondhatni világszerte ismert, hi-
szen idén is két kontinensen dolgozott.

Hulladékfeldolgozó rendszer a körkörös gazdaság
és a lokális energiafelhasználás igényei szerint.

A Puskás Ferenc Aréna Budapesten. Felújítás után a botfai Erdõdy–Hüvös kastély.

KUTATÁS-FEJLESZTÉSSEL A NÖVEKEDÉSÉRT
A ZÁÉV ZRT. A MEGYE LEGNAGYOBB VÁLLALKOZÁSA

Úszó szállítószalag.

A 3B Hungária zalaegerszegi telephelye.
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– b. k. –

Bár az edzõk, Garamvölgyi Krisz-
tián 1 danos mester, háromszoros
kickboxvilágbajnok és segítõje, Hor-
váth Márta, testépítõ bajnok profik a
területükön, mégis új feladatokat ho-
zott a 3–6 éves korosztállyal való
munka. Az elsõ meglepetések egyike
volt a nagyszámú leány jelentkezõ.
Eleinte a kicsik bizony levették az
edzõk energiáját, de aztán megtalálták
a közös hangot. Azóta a nindzsák híre
szájról szájra jár, és most már kezdik
kinõni az egycsoportos keretet.

– Nem újdonság Zalaegerszegen
az ovis korcsoport edzése, de eddig
huzamosabb ideig mégsem mûködött,
most ebben reménykedünk. Ennek ér-
dekében országosan tartjuk a kapcso-
latot a hasonló csapatokkal. Nem tit-
kolt cél, hogy ennek a korcsoportnak

nagyobb lélegzetû, akár nemzetközi
versenyt is szervezzünk itt helyben. A
feltételek ehhez adottak, és közel 20
ovissal kezdhetjük erre a felkészülést.
Az eddigi, a szülõktõl és gyerekektõl
érkezett visszajelzések alapján pedig
mindennek létjogosultsága van –
mondta Garamvölgyi Krisztián. 

– A csoportban van, aki még nincs
hároméves sem. Hogyan lehet nekik
küzdõsportot tanítani?

– Le kell fordítani az õ nyelvükre
a feladatokat, ezt nekünk is meg kel-
lett tanulni, kitapasztalni. Egyébként
pedig nagyon kapóra jött a nindzsa-
„ideológia”, aminek alapja az egymás
segítése, csoportszellem, erkölcsös
hozzáállás. Ezzel kapcsolatban min-
dig van házi feladat is, vagyis valaki-
nek segíteni kell a nap során. Ezt a
hozzáállást viszik haza és az egyéb
gyerekközösségbe. Az edzés egy

normál testneveléstõl néhány spe-
ciális feladatban különbözik, rúgás-
és ütéstechnika alapozás van, de ná-
luk még nincs egymás elleni küzde-
lem, csak felfújható bokszzsákkal
dolgoznak – viszont elbûvölve nézték
az iskolás korcsoport bemutatóját,

mely az egyik Télapó-ajándék volt a
kicsiknek. Aztán megérkezett a nagy-
szakállú is, akivel szintén rendhagyó
módon meg lehetett küzdeni. – Az el-
vünk, hogy a gyerekeket nem megvé-
deni kell a problémáktól, hanem fel-
készíteni a megoldásra. Ehhez tarto-
zik a jó társas kapcsolat, az önbiza-
lom, melyet a sport is segít, és ter-
mészetesen a jó fizikumú test. Azon-
kívül a gyerekeket sok stressz, ku-
darc éri a mindennapokban, ezek le-
vezetésére is nagyon jó ez a sportág.
Ami egyben jó alapozás is bármely
más sporthoz. 

– A felfújható bokszzsákon kívül
van még specialitás?

– Ezek a gyerekek az életkoruk

miatt nagyon más hangulatban, fizi-
kális állapotban jönnek a heti edzé-
sekre. Erre igazán felkészülni nem le-
het, van egy alapsémánk, amit mindig
a kicsik aktuális energiaszintjéhez,
terhelhetõségéhez igazítunk – tette
hozzá Horváth Márta. 

– A gyerekek között van nagyon
visszahúzódó és kis energiabomba is.
A feladat nagyjából egy szintre hozni
mindezt, hogy együtt tudjunk dolgoz-
ni. Nagyon sok a játékos feladat, fu-
tással összekapcsolt és egyensúlyozó
gyakorlat. A nagy öröm persze, ami-
kor a kesztyûk felkerülnek a kezekre,
amelyeket a méretük miatt nem volt

egyszerû beszerezni – teszi hozzá
Garamvölgyi Krisztián. – Az edzése-
ken mindig bent vannak a szülõk is,
így látják, hogy mi történik, és a gye-
rekeknek ez pluszbiztonságot ad. Na-
gyon jó közösség alakult ki a szülõk
között is, ami szintén öröm. 

– A szeptembertõl mûködõ cso-
port, tehát sikeres évet zár.

– Így van, és lesz egy évzáró ünne-
pélyünk, egy nindzsaavató, sport- és
fegyverbemutatókkal.

A Nindzsaovit befogadó Extrem
Fight Club a hónap során jótékonysá-
gi pofonpartit is rendezett, ahol a ver-
seny nevezési díja rászorulóknak fel-
ajánlott tartós élelmiszer vagy egyéb
adomány volt. 

MEGTALÁLTÁK A KÖZÖS HANGOT
NINDZSAOVI – EGYMÁS SEGÍTÉSE

Nem elõzmények nélküli, de most úgy tûnik talajt fogott Zalaegersze-
gen a legkisebbek küzdõsportja, a Nindzsaovira keresztelt, egészen kis-
gyerekeknek szánt kickbox. A néhány hónapja mûködõ csoportot Télapó-
váráskor látogattuk meg.

A Három évtized – Három ge-
neráció, Utódlás – Tradíció – In-
nováció mottóval megrendezett
konferenciával ünnepelte alapí-
tásának 30. jubileumát a
Szabadics Közmû- és Mély-épí-
tõ Zrt., melyet dr. Palkovics
László innovációs és technoló-
giai miniszter fõvédnökségével
tartottak meg a zalaegerszegi
Zala ZONE Jármûipari Tesztpá-
lya fogadóépületében. Egy jel-
képes helyszínen, hiszen a
zalakarosi vállalat is részt vesz
építésében.

– Antal Lívia –

A ma már több milliárdos árbe-
vételû gazdasági társaság egyéni
vállalkozásként indult Szabadics
József neve alatt, 30 évvel ezelõtt.
Életútját fia, Szabadics Zoltán, a
cég igazgatóságának elnöke mél-
tatta a rendezvényen. Mint mond-
ta, minden nagy történet egy csa-
láddal kezdõdik, amelyben volt
egy álmodó fiú, édesapja, aki hitte,
hogy más szemlélettel eredmé-
nyesebben lehet dolgozni az épí-
tõiparban. Olyan világban, ami
nem tûrt sem családi generációs
vállalkozást, sem magánszférát.
Hite, küzdelme, szorgalmas mun-
kája azonban erõs fundamentumot
teremtett a vállalatnak, amelyben õ
és Attila testvére a Magyar Hon-
védségtõl érkezve már itt dolgoz-
hatott. Roland unokája is itt van
már közöttük. Három generáció,
köszönhetõen édesapjuknak, aki
felismerte, hogy az innováció, az új
gépek és eljárások mellett külsõ
tudásra is szükség van a cég fo-
lyamatos fejlõdéséhez. 

Hangsúlyozta: ha nem lettek
volna társak, segítõk, partnerek,
akkor most nem tudnának 30 év
történetérõl mesélni, és oly sok
kedves munkatársnak hivatást és
közösséget nyújtani. A generáció-
váltás alatt szerzett tapasztalatai-
kat a vállalkozói társadalom iránt

érzett felelõsségük miatt meg kí-
vánják osztani másokkal. Éppen
ezért hozták létre Attila testvérével
együtt az Utódlás, a Sikeres Ge-
nerációváltásért Alapítványt. Ku-
ratóriumának vezetésére Kovács
Tamást kérték fel. Januártól az
igazgatóság elnöki tisztét Kovács
Tamás veszi át, az új vezérigazga-
tó a Mol-csoporttól érkezõ László
Zoltán lesz. Õk pedig az igazga-
tóság tagjaként tevékenykednek
tovább.

Dr. Palkovics László innovációs
és technológiai miniszter azt
mondta: magyarként és zalaeger-
szegiként is büszke a város és az
ország egyik példamutató cégére.
A Szabadics Zrt. sikertörténete

azon munkák közé tartozik, me-
lyekre a nemzetgazdaság stabil és
fenntartható fejlõdése alapozható.
Az európai gazdaság gerincét a
családi vállalkozások adják, ezért
azt szeretnék, hogy a magyar gaz-
daságban is növekedjen szerepük.

A kormány ezt adópolitikával,
uniós forrásokkal, a vállalkozáso-
kat fejlesztõ-támogató intézmé-
nyeivel és iparstratégiával kívánja
elõsegíteni. A családi vállalkozá-
soknak azonban két kihívással kell
megküzdeniük: a generációváltás-
sal és a hozzáadott érték növelé-
sével. Mint mondta, azért dolgoz-
nak, hogy még több Szabadics Zrt.
legyen az országban. A zalai cég
ugyanis nemcsak közmûveket, de
sikeres vállalatot, ezáltal egy sike-
res Magyarországot is épített az
elmúlt 30 évben. 

A kormány a mikro-, kis- és kö-
zepes vállalkozásokat támogató
intézkedéseirõl György László, az
Innovációs és Technológiai Mi-

nisztérium (ITM) gazdaságstraté-
giáért és szabályozásért felelõs
államtitkára beszélt részleteseb-
ben. Ehhez a következõ két évben
175 milliárd forintot biztosítanak. A
négy kiemelt célterület egyike a
generációváltást segítõ program.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere a város közgyûlé-
sének kitüntetõ oklevelét nyújtotta
át a cég vezetõinek. Kiemelte,
hogy a Szabadics Zrt. a szakmai-
ság mellett mindig lokálpatrióta
módon áll hozzá a projektek meg-
valósításához. Cseresnyés Péter,
Nagykanizsa országgyûlési képvi-
selõje, az ITM kereskedelempoliti-
káért és fogyasztóvédelemért fele-
lõs államtitkára azt mondta, a csa-
ládi vállalkozás sikere annak is kö-
szönhetõ, hogy az elmúlt 10 évben
jelentõsen megváltozott a vállalko-
zási környezet. A cégek egy kiszá-
míthatóbb és tervezhetõbb jövõben
gondolkodhatnak.

Kovács Tamás, a céget tíz éve
résztulajdonosként irányító vezér-
igazgató azt hangsúlyozta, hogy a
Szabadics Zrt. a háromgenerációs
családi tradíció és a legmodernebb
vállalatirányítási eszközök révén
tudott a társadalom számára is
hasznos vállalattá válni az elmúlt
30 évben, hiszen az általuk megva-
lósított projektek több millió ember
életminõségét javították. Köszöne-
tét fejezte ki az alapító tulajdonos-
nak és az õt követõ generációnak a
bizalomért, aminek köszönhetõen
már a következõ évtizedek alapjait
is le tudták tenni. Miután a vállalko-
zás legnagyobb megrendelõje az
állam és az önkormányzatok, a
döntéshozóknak is köszönetet
mondott a megbízásokért. Kollé-
gáik és alvállalkozóik tekintetében
a lojális hozzáállást emelte ki, ami
miatt a cég védjegyévé válthatott
az ügyfélcentrikusság is a kiemel-
kedõ szakmaiság mellett.

A cég fejlõdését bemutatva el-
mondta, hogy 2009-ben az alapte-
vékenységet megtartva a termé-

szet irányába fordultak, és olyan
vízrendezési projekteket hajtottak
végre, mint a Kis-Balaton revi-
talizációja, vagy a dozmati, a lu-
kácsházi és a magyarszéki tározó
megépítése. 2014-ben létesítettek
egy, a szerkezetépítésre és vasbe-
tonszerelésre szakosodó kft.-t, ami
az M70-es, az M21-es, az M25-ös
autópályák hídjai, felüljárói építésé-
ben vett részt. 2017-ben a
Hungarian Watertechnology Cor-
poration megalapításával a külföldi
munkalehetõségek alapjait is letet-
ték. 2018-ban a kaposvári egyház-
megyének épített nyugdíjasház si-
kerén felbuzdulva a magasépítés
piacára is beléptek. Ezt a BGE za-
laegerszegi gazdálkodási karának
Innovációs és Tudásközpontja kö-

vette, amit a közelmúltban adtak át.
A megyeszékhelyen a Mindszenty-
iskola új torna- és vívócsarnokán
dolgoznak jelenleg. A zánkai Er-
zsébet-tábor felújítását a Fejér-
BÁL Zrt.-vel végzik közösen. Ide
sorolta az új nagykanizsai irodahá-
zuk építését, ahová reményeik
szerint pár hónap múlva költözhet-
nek be.

Az elmúlt 30 évben több mint
500 település projektjén dolgoztak,
illetve dolgoznak. Ebbõl kiemelte a

nagykanizsai Erzsébet tér rekonst-
rukcióját, melynek megtervezésé-
vel Európa-díjas munkát valósítot-
tak meg. A másik a hévízi Széche-
nyi utca korszerûsítése, mellyel
Köztérmegújítási Nívódíjat nyert a
fürdõváros a közelmúltban.  

A minõség és az innováció
mellett értékrendjük fontos megha-
tározója a társadalmi felelõsségvál-
lalás, amely többek között a
Szabadics a Gyermekekért Alapít-
vány valamint a Holnapocska tábor
mûködtetésében nyilvánul meg. A
jövõ generációjáért való figyelmük
másik pillére a Szabadics Ride –
Company Challenge céges kerék-
páros verseny, melynek idei for-
dulójában már tiszta nõi csapatot is
tudtak indítani. 

SIKERES VÁLLALAT, SIKERES ORSZÁG
A SZABADICS ZRT. ALAPÍTÁSÁNAK 30 ÉVES JUBILEUMÁT ÜNNEPELTE

Szabadics Zoltán, Kovács Tamás, dr. Palkovics László
és Szabadics Attila a születésnapi tortával.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Díjtételekrõl is döntött a köz-

gyûlés. A temetõkben a sírhelyek
megváltása és újraváltási díja
nem emelkedik. Úgyszintén válto-
zatlan marad a parkolóbérletek
ára, csupán a jegyeké emelkedik
húsz forinttal. A közétkeztetés tíz
százalékkal többe kerül a jövõ év-
tõl, az emelkedés az önkormány-
zatnak 47 millió forint többletet je-
lent. Csak az MMIK mögötti par-
kolóba szóló havi bérletek ára
emelkedik.

A közgyûlést követõ sajtótájé-
koztatón Balaicz Zoltán polgár-
mester szólt a 2019. évi költség-
vetés módosításáról. Mint fogal-
mazott, az év eleji 43 milliárdos
fõösszeg december közepén 54,2
milliárdra emelkedett. Kormány-
döntés értelmében idén 6 milliárd
forint, jövõre pedig 2 milliárd érke-
zik a Mindszenty Múzeum és Za-
rándokközpont megépítésére. A
projekt kikerült a Modern Városok
Programból, állami beruházásban
valósul meg.  Jövõre Magyaror-
szágon rendezik meg a Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszust,
melyen valószínû, hogy boldoggá
avatják Mindszenty Józsefet.
Ezért a projekt rövidesen indul és
két évig tart majd az építkezés.
Így az erre a célra szánt és már a
város számláján lévõ 2,5 milliárd
forint felszabadul. Ebbõl a pénz-
bõl szeretnék felújítani a Mária
Magdolna-templomot és besze-
rezni egy orgonát is, amit már rég-
óta szeretnének a nagytemplom-
ban. A lebontott mérlegház helyre-
állítása, új ravatalozó a Göcseji úti
temetõben is szerepel a tervek
között. 

A polgármester beszámolt ar-
ról, hogy megalakult a lan-

dorhegyi és bazitai városrészben
a településrészi önkormányzat és
hogy a testület elfogadta az
Ökováros programot Zalaeger-
szeg klímavédelméért. Zalaeger-
szeg 15 éves útfelújítási program-
ja is szerepelt az ülésen. Balaicz
Zoltán elmondta, a városban 869
önkormányzati út és útszakasz
van, a járdák, gyalogutak hossza
225 kilométer. A közút kezelésé-
ben lévõ utak hossza 78 kilomé-
ter. Az útfelújítási program végle-
gesítése érdekében állapotfelmé-
rést tartanak, és fontossági sor-
rendet állítanak fel. Ideális eset-
ben elõször a közmûvek újulnak
meg, és ezt követõen kerül sor a
burkolat felújítására, aszfaltozás-
ra, szegélyépítésre. Amennyiben
csak burkolatfelújítási munka tör-
ténik, fennáll a kockázat, hogy
közmû meghibásodása miatt a fel-
újított burkolatot meg kell bontani.
Hozzátette: az Európai Unió váro-
si utak, járdák építését aszfaltozá-
sát a 2014–2020-as fejlesztési
ciklusban nem támogatta, így eu-s
forrásokra nem számíthatott az
önkormányzat, csak saját forrás
áll rendelkezésre és esetleg álla-
mi pályázatok. Ezzel kell számolni
a jövõben is. 

A közgyûlés döntött az Innová-
ciós díj odaítélésérõl: az újévi fo-
gadáson az Autóipari Próbapálya
Zala Kft. és az Integrity Magánkli-
nika Kft. veheti át az elismerést. A
Kultúra Mecénása díjat a magyar
kultúra napján az Inter-Tefu Kft.
képviselõje veheti át.

A polgármester arról is tájékoz-
tatott, hogy december végéig a fi-
zetõparkoló övezetekben ingye-
nes lesz a parkolás 12 óra után
azoknak, akik Egerszeg-kártyával
rendelkeznek.

DÖNTÉSEKRÕL
ÜLÉST TARTOTT A VÁROSI KÖZGYÛLÉS



– AL –

Az egyesületet dr. Oroszlán Ta-
más fõorvossal és Szabó Gyuláné
dietetikussal alapították meg,
mondta érdeklõdésünkre Szalai
Gáborné elnök. A több mint száz ta-
got tömörítõ szervezet aktív tevé-
kenységet folytat, hiszen minden
hónap második keddjén találkozóra
hívja tagtársait. A programok fontos
célja az, hogy olyan információkat,
ismereteket adjanak át, amelyek
könynyebbé teszik a betegek szá-
mára az anyagcserezavarral való
együttélést. A helyzet nem egysze-
rû, hiszen ez egy alattomos beteg-
ség, ami nem fáj, észre sem vehe-
tõ, tíz-húsz évig is lappanghat, vi-
szont nagyon komoly szövõdmé-
nyeket okozhat. A 2-es típusú cu-

korbetegség egyik fõ oka a helyte-
len táplálkozás, a megelõzésében,
de akár szinten tartásában is ezért
bír nagy jelentõséggel az életmód-
váltás, az étrendre, a testsúlyra és a
testmozgásra való odafigyelés. 

Az 1989-ben megalakult egye-
sületet Balaicz Zoltán polgármester
is köszöntötte. Mint mondta, akkori-
ban nagy változások történtek ha-
zánk életében, és újdonságként je-
lentkezett az is, hogy sorra jöttek
létre azok a civil szervezetek, ame-
lyek egy társadalom valódi szövetét
alkotják. Zalaegerszeg különösen
büszke lehet civil közösségeire,
amelyek felvállalva egy-egy terüle-
tet, igyekeznek embertársaik segít-
ségére lenni. A diabetes egyesület
ezek egyike. A kórház szakembere-
ivel együtt immár harminc éve töret-

lenül dolgoznak azon, hogy a meg-
elõzés érdekében kellõ információ-
val lássák el a lakosságot.

A betegség megélésében, keze-
lésében fontos szerepet játszik az
orvos-beteg kapcsolat. Milyen té-
nyezõk gátolják, illetve segítik ezt,
errõl dr. Bagosi Zoltán belgyógyász
adjunktus beszélt elõadásában.

Kiemelte, hogy a kölcsönösség
a diabetológiában nagyon fontos,
mert a betegség kezdetekor sokfé-
le terápia áll rendelkezésre, így
meg kell értetni a beteggel, hogy
mit miért írnak fel számára. A sike-
res együttmûködés feltétele, hogy
az orvos és beteg egyaránt kontrollt
gyakoroljon a helyzet fölött. A terá-
piás döntés meghozatalában az or-
vosnak bele kell helyezni a beteg
elvárásait is saját szaktudásába,
mert csak az a gyógyszer fog hatni,
amit a beteg utána szedni is fog.
Ugyanakkor neki is aktív résztvevõ-
jének kell lennie saját kezelésének.
Az együttmûködés nem nélkülöz-
heti a család bevonását sem.

– b. k. –

– Te vagy-e a Messiás, akit vár
az emberiség, vagy mást várjunk? –
idézett a Zsoltárokból Hodánics Pé-
ter református lelkész az ökumeni-
kus imaórák egyikén, amikor mint-
egy égi áldásként az elsõ hóesés is

megérkezett. – Már a kérdések min-
dent meghatároznak, és nincs
rossz kérdés. Csak bátran tegyük
fel õket. Hiszen adventkor Krisztust
várjuk. A kérdés, találkozunk-e Jé-
zussal? S vajon a mai kiégett, pas-
szív ember képes-e kilátni ebbõl a
világból vagy kérdezni sem akar
már. Be vagyunk táblázódva a világ
nyûgjeivel. Élet-halál kérdés-e,
hogy kit várunk karácsonykor? S
van, hogy a kérdésre nem azokat a
válaszokat kapjuk, amit szeretnénk
hallani, hanem valami mást. Ahogy
Jézus is gyakorlatias példákkal fe-
lelt Keresztelõ János filozofikus és
egyben személyes kérdésére is. Te
vagy-e a Messiás, akit vár az embe-
riség? Kellenek a kérdések a vála-
szok reményében – mondta többek
között a lelkész. Más alkalommal
Kürnyek Róbert katolikus pap várta

az érdeklõdõ közösséget az elsõ
adventi gyertya meggyújtására és
közös imádságra. Ha lassan is, de
kezd élet költözni az augusztus 15-
én felszentelt szakrális épületbe.

– Kialakulóban vannak még a
dolgok – mondta dr. Buksa Ildikó, a
Zalai Boldogasszony Alapítvány el-

nöke. – Az alapítványunk bár ere-
dendõen nem szakrális céllal jött
létre 20 évvel ezelõtt, hanem testi-
lelki egészséget megõrzõ közössé-
gi programokért, valahol mégis ott
lehetett az elõérzet, melyet a nem
szokványos névválasztás mutatott,
hogy lesz más feladat is. Idõközben
a tevékenységi körünkbe került a
leendõ kápolna ügyeinek segítése,
szolgálata. Ma már az alapítvány
székhelye is idetevõdött, s igyek-
szünk minél több önkéntes munká-
val támogatni a dolgok alakulását.
Az új feladatokhoz igazodva a kura-
tórium is teljesen átalakult, jelenleg
11 tagot számlál. Egyébként nyáron
már nagy élet volt errefelé, sokan
voltak kíváncsiak erre a Makovecz
Imre tervezte épületre. Most télen
kisebb a forgalom, de azért akad
program. Mostanában imaórák, ko-

rábban a kápolna felépüléséig min-
den Boldogasszony-napon szakrá-
lis körtánc várta az érdeklõdõket.
Jelen feladatunk, hogy az AquaCity
jótékonysági napján kapott felaján-
lásokból január végéig beszerezzük
a liturgikus tárgyakat, kiegészítõket.
Ki kell még alakulnia a nyitvatartási
rendnek, bejáratódni a közösségi
programoknak. Mindezt segíti, hogy
most már hivatalos felelõse is van
mindennek Bakos Márta, az önkor-
mányzat munkatársa személyében.
A nyitvatartás igazodik majd a Kéz-
mûvesek Háza nagyobb lélegzetû,
több érdeklõdõt vonzó programjai-
hoz is. – Mindezeket összehangolni
a fenntartó önkormányzat, a felelõs
Olai Ferences Rend és a megújult
kuratórium közös feladata lesz, iga-
zodva akár a Makovecz-utak és a
Mária-út zarándokjainak igényeihez
– tette hozzá Fülöp Tibor, az önkén-
tes segítõk egyike, az építkezés
projektkoordinátora. 

8 Aktuális

KÁVÉZÓ ÉS KOKTÉLBÁR

A közelmúltban nyitott meg a Bíró Márton utca 37. szám
alatt a 4Seasons Cafe &Cocktail Bar. A vendéglátóhelyet zala-
egerszegi, korábban külföldön dolgozó házaspár nyitotta meg.
Terveik között tematizált estek szervezése is szerepel. A meg-
nyitón részt vett Bali Zoltán alpolgármester, dr. Káldi Dávid és
Kiss Ferenc önkormányzati képviselõk.

A PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK

ÜNNEPI NYITVATARTÁSA:
2019. december 23. (hétfõ) 6 órától 13 óráig
2019. december 24. (kedd) 6 órától 11 óráig
2019. december 25. és 26. ZÁRVA
2019. december 30. (hétfõ) 6 órától 13 óráig
2019. december 31. (kedd) 6 órától 11 óráig
2020. január 1. ZÁRVA

Minden kedves vásárlónak kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván

a zalaegerszegi Vásárcsarnok minden dolgozója!

TISZTELT ÜGYFELEINK!
A Városi Ügyfélszolgálati Iroda (Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C)
a két ünnep között rövidített nyitvatartással fogadja ügyfeleit
az alábbiak szerint:

2019. DECEMBER 30–31.
9.00–13.00.

2019. december 31-én a parkolóágazat és
a LÉSZ Kft. ügyfélszolgálatának nyitvatartása SZÜNETEL!

Boldog karácsonyt és új esztendõt
kívánunk minden Kedves Ügyfelünknek!

AZ ELSÕ ADVENT
A GÉBÁRTI BOLDOGASSZONY-KÁPOLNÁBAN

Bár egyelõre szerényebb érdeklõdés mellett, de immár az
augusztusban felszentelt gébárti Boldogasszony-kápolnában is kö-
zös programok szolgálják az adventi várakozás emelkedettségét.
Így Földtiltó Boldogasszony/Szeplõtelen Fogantatás ünnepén, illet-
ve ökumenikus imaórák tették lehetõvé az itteni áhítatos perceket. 

SEGÍTENI A BETEGEKNEK
30 ÉVES A ZALAEGERSZEGI DIABETES EGYESÜLET

A Zalaegerszegi Diabetes Egyesület fennállásának 30. évfordu-
lóját ünnepelte. Az egyesületet azért hozták létre, hogy informá-
ciókkal és útmutatásokkal segítségükre legyenek az érintettek-
nek ebben az érzelmileg megterhelõ helyzet átvészelésében. 



DÉKÁNY ENDRE
mérnök, volt önkormányzati képviselõ

DÉKÁNY ENDRE református lelkész családból származik, szüleivel
1969-ben költözött Zalaegerszegre. 

A Budapesti Mûszaki Egyetem Építõmérnöki Karán 1976-ban diplo-
mázott, majd az építész karon 1983-ban szerzett szakmérnöki okleve-
let.

Pécsett kezdett el dolgozni statikus tervezõként, mellette óraadó is
volt a Pollack Mihály Mûszaki Fõiskolán.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése Mûszaki Bizottsága
elnökeként folyamatosan figyelemmel kísérte a város fejlesztését, a vá-
rosrendezési terv módosítását, a munkahelyteremtési programot, veze-
tésével a lakástámogatásokat az igényeknek megfelelõen átalakították,
így eltûntek a rossz állapotban lévõ szociális bérlakások. 

A Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt. fõmérnökeként szintén a megye-
székhely fejlõdését, szépülést tartotta szem elõtt, melyet minden esz-
közzel támogatott. Tagja volt a Zala Megyei Mérnöki Kamara elnöksé-
gének. Mérnöki hozzáértését számos zalai munkája is dicséri.

A vallás és a református egyház kiemelt szerepet töltött be életé-
ben, 17 évig volt presbitere a Zalaegerszeg Református Egyházköz-
ségnek.

HOLDOSI JÁNOS testnevelõ tanár, edzõ

HOLDOSI JÁNOS sport- és a labdarúgás-szeretete már kisgyer-
mekkorában megkezdõdött. 

Középiskolai tanulmányai alatt 15 évesen már a MÁV NTE Nagyka-
nizsa igazolt NB II-es játékosa volt. 1973-ban felvették a Pécsi Tanár-
képzõ Fõiskola testnevelés–földrajz szakára. 

A fõiskolai évek alatt is folytatta labdarúgó-pályafutását a PEAC
Pécs NB III-as csapatában. 

Holdosi János testnevelés–földrajz szakos tanári diplomáját 1977-
ben vette át Pécsen. Szakmai kiteljesedése érdekében a Testnevelési
Egyetem edzõi szakát is elvégezte. 

A megyeszékhelyi Petõfi Sándor-iskolában 47 éve mûködik testne-
velés tagozat. Ebbõl az idõszakból Holdosi János neve 38 évet fémje-
lez. Testnevelõként, majd a testnevelés munkaközösség vezetõjeként
fáradhatatlanul dolgozott önmaga és kollégái folyamatos szakmai fejlõ-
dése, önképzése érdekében. 

A testnevelés tagozatos osztályok osztályfõnökeként pályafutása
során mindvégig kiváló közösségeket alakított ki, az iskolavezetés min-
dig számíthatott javaslataira, ötleteire. 

30 éven át szervezte az ország talán egyik legrangosabb iskolai tor-
náját, a Petõfi Labdarúgó Kupát. Évtizedekig volt az iskolai sítáborok el-
kötelezett szervezõje, oktatója. 

Pályája során fontosnak érezte, hogy testnevelõként a sporthoz ke-
vésbé tehetséges gyermekekkel is megszerettesse a testmozgást,
hogy minél egészségesebben éljenek. Tudatossága, kitartása, egye-
dülállóan gazdag versenyeredményei alapján városunk legismertebb
labdarúgó-utánpótlás szakembere lett.

15 éven át tagja volt az MLSZ utánpótlás-bizottságának, továbbá 20
éven át dolgozott Zala megyei diáksport-szakreferensként. 1997-ben
az MLSZ Labdarúgás Érdemérem ezüst fokozatát vehette át, 2007-ben
pedig Zala megye legjobb utánpótlásedzõjének választották.

KISS FERENC volt önkormányzati képviselõ

KISS FERENCET iskolai végzettsége és polgári foglalkozása a mû-
szaki és humán területekhez köti. Önkormányzati képviselõként
1994–2019 között a zalai megyeszékhely grémiumának tagja. Immár
25 éve a zalaegerszegi közélet meghatározó szereplõje.

Munkásságát a tenni akarás, a város jólétét és fejlõdését elõsegítõ
tevékenység határozta meg. Mindig szem elõtt tartotta szûkebb pát-
riánk érdekében végzett közös munka fontosságát, a pártállástól füg-
getlen közös célok kitûzését és megvalósítását.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése több bizottságában is
tevékenykedett, szívéhez legközelebb a szociális ügyek és a szociális
támogatások nyújtása állt.

Parlamenti képviselõként is Zala megye és Zalaegerszeg fejlõdésén
munkálkodott. 

A 2010-ben megalakult Kaszaházi Településrészi Önkormányzat
tagjaként aktívan képviseli az itt élõk érdekeit, a helyi közösségi élet
egyik meghatározó alakja, nevéhez fûzõdik az immár hagyományos-
nak mondható Gólyadombi Fesztivál szervezése is.

A Zala Volán Zrt. Humángazdálkodási Fõosztályának vezetõjeként
vonult nyugállományba.

KÖVÉCS EDIT ének-zene szakos pedagógus, karnagy

KÖVÉCS EDIT a zalaegerszegi Liszt Ferenc Általános Iskola emelt
szintû ének-zene oktatásának mûvészeti vezetõje, ének-zene tanára,
karnagy.

A Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán szerzett ének-zene tanári diplomát
1980-ban, majd tanítványból tanárként visszatért elsõ iskolájába, ahol
1956 óta magas színvonalon mûködött a kodályi útmutatás alapján lét-
rejött ének-zenei tagozat. 

1988-ban vette át nyugdíjba vonuló kollégájától (Büki Gyuláné Adél
nénitõl) a kórusvezetõi és énektanári feladatokat. 

A fiatal pedagógus nagy kihívások és elvárások elé nézett a
nagymúltú intézményben. Akkori vezetõinek belévetett bizalma meg-
alapozott volt, hiszen már az elsõ években bebizonyította alkalmassá-
gát: szakmai tudása, zenei ízlésvilága, attraktív színpadi egyénisége,
erõt sugárzó temperamentuma áthatotta a diákokat az énekórákon, és
a hallgatóságot a koncerteken. Nemzetközi versenyen az iskolai kórus-
sal elért elsõ helyezés kiemelkedõ teljesítmény volt, ekkor felfigyelt
munkájára a szakma és a fenntartó önkormányzat.

A kiválóbb tanítványok határozzák meg a kóruséletet, a kórus pedig

a több mint 60 éve mûködõ zenei tagozat karakterét. Szinte minden év-
folyamban akad tanítványa, aki zenei pályán folytatja tanulmányait. 

A zenei nevelés alapjául az autentikus népzene elsajátítását tartja.
Népzenei foglalkozásokon készülnek a diákok a helyi és térségi népze-
nei találkozókra. Rendszeres események: Vajda József-dalostalálkozó,
megyei népdalfesztiválok: Gergely-napi találkozó, Tiszán innen, Dunán
túl népdaléneklési minõsítõ tanulmányi verseny. 

Utolsó aktív éveiben elkezdte a számvetést, a stafétát éppoly nagy
kihívás lesz utódjának átvenni, mint neki pályakezdésekor. 

MADÁR GÁBOR
volt NB I-es csapatkapitány, vezetõedzõ

MADÁR GÁBOR Vácon született 1938. október 18-án. Sportkarrier-
je is a városban indult, 1952-ben a futballklub igazolt játékosaként bizo-
nyította rátermettségét, kiemelkedõ tudását. 

1957-ben rövid ideig a ZTE csapatát erõsítette, majd pályafutását
Szombathelyen folytatta, ám 1962-ben visszatért a zalai megyeszék-
hely sportklubjába.

1972-ben az NB I-es csapat kapitányaként vonult vissza az aktív
sportból. 

1979-ben vállalt elõször vezetõedzõi feladatot a Nagykanizsai Olaj-
bányásznál, ahol 8 évig dolgozott. Bár a csapat sokat fejlõdött irányítá-
sa alatt, igazi sikereket a ZTE FC-vel ért el, hiszen 1990-ben és 1994-
ben is feljuttatta õket az elsõ osztályba. 

A késõbbiekben játékosmegfigyelõként tevékenykedett, majd a ZTE
Akadémia U–16-os korosztályának edzõjeként a fiatalok nevelésébõl is
kivette részét. 

Nem mindennapi pályafutását, kimagasló tehetségét, a magyar fut-
ball iránti elkötelezettségét a Magyar Labdarúgásért Érdemrend bronz
fokozatával ismerte el a Magyar Labdarúgó Szövetség.

NEMES MARGIT VALÉRIA, a megyeszékhely 1. Számú
Postahivatalának nyugállományba vonult vezetõje

NEMES MARGIT VALÉRIA középiskolai éveit a Béri Balogh Ádám
Postaforgalmi Szakközépiskolában végezte. Fõiskolai tanulmányai
alatt postai elõadóként dolgozott. Kitartása, szorgalma, a szakma irán-
ti elkötelezettsége már korán megmutatkozott. 

A gyõri Közlekedési és Távközlési Mûszaki Fõiskola befejezése
után területi biztosként tevékenykedett a Pécsi Postaigazgatóság
Pénzforgalmi osztályán, majd 1988-tól a Zalaegerszegi 1. Számú Pos-
tahivatal vezetõhelyettese.

Kis kitérõt követõen, 2001-tõl a megyeszékhely 1. Számú Postahi-
vatalának vezetõje, ahol 18 év kiemelkedõ munka után idén, 2019-ben
ment nyugdíjba.

Nevéhez számos újítás fûzõdik, többek között a postahivatal korsze-
rû, ügyfélbarát kialakítása, korszerû mûködtetésének szavatolása, mai
igényhez igazított átformálása. Mindig szem elõtt tartotta munkatársai
érdekeit, munkafeltételeinek, munkavégzéséhez szükséges eszközei-
nek biztosítását. 

A kaszaházi önálló szervezeti egységként mûködõ Kézbesítõ Posta
létrehozása is Nemes Margit Valéria nevéhez fûzõdik, melyet 2019 áp-
rilisában adtak át.

Vezetése alatt a Zalaegerszegi 1. Számú Postahivatal országos
szinten mindig a legjobbak között teljesített. Szakmai munkáját, elköte-
lezettségét számos díj és elismerés dicséri, többek között Az év postá-
sa díj birtokosa, melyet 2017-ben vehetett át. 

STEFÁN GÁBOR táncmûvész, balettmester

STEFÁN GÁBOR táncos pályafutása már 10 éves korában elkez-
dõdött, amikor egy újsághirdetésre jelentkezve, Zalaszentmihályról
szinte minden elõképzettség nélkül az Állami Balettintézetbe került. 

Kiváló, értékes tanárainak köszönhetõen nemcsak a tánc mûvésze-
tét sajátította el, de bepillantást nyert a filmek világába, a díszletterve-
zésbe, a fõváros akkori kulturális életének szegmenseibe. Ez évek alatt
megszerzett sokoldalúság és nyitottság a késõbbiekben egész életét
meghatározta és meghatározza a mai napig. 

A zalaegerszegi színház elkészültét követõen, 1983-tól a társulat
tagja. Kezdetben – 1983–1991 között – asszisztensként, 1991–1994
között mûvészeti titkárként dolgozott, ahol balett- és tánctudásának,
szakmai tapasztalatának köszönhetõen egyre jelentõsebb feladatokat
kapott.

1994-tõl 1996-ig ügyvezetõ igazgatóként, majd 13 évig, 1996-tól
2010-ig igazgatóként dolgozott.  2010-tõl nyugdíjba vonulásáig (2018)
koreográfusként erõsítette a színház társulatát.

Koreográfusi munkáját számos darab dicséri, de játékmesteri, ren-
dezõi munkássága is kiemelkedõ, meghatározó.

Igazgatása alatt a színház komoly sikereket ért el, ezt bizonyítják a
fesztiváldíjak, tv-felvételek is. Ez idõ alatt újult meg a színház épülete
is, nagyszabású korszerûsítést, modernizálást, átalakításokat végeztek
mind a nézõtéren, mind a színpadon. A nézõtér átalakítása tette lehe-
tõvé a páholyok kialakítását is. 

Ehhez köthetõ a több mint tíz évig nagy sikerrel futó „Zalai Páholy”
támogatási rendszer, mely azon túl, hogy szponzorálta a színház mû-
ködését, hozzájárult a színház népszerûsítéséhez, közönségkapcsola-
tainak kiszélesítéséhez is. 

Sokrétû színházi teendõi mellett – balettmûvészként – mindig ki-
emelt fontosságot tulajdonított a fiatalok mûvészi nevelésének, a
klasszikus balett megismertetésének, megszerettetésének.

TAKÁCS MÁRIA táncpedagógus, koreográfus

TAKÁCS MÁRIA a magyar néptánccal már korai gyermekéveiben
elkötelezte magát. A tánc alapjait a Zalai Táncegyüttesben tanulta meg,
melynek 22 évig (1965–1987) volt aktív tagja.

Takács Mária „nyugdíjba vonulása” után sem hagyott fel a néptánc-

cal. Egy népmûvelõ kérésére elvállalta a gutorföldi – Vadrózsák tánc-
csoport vezetését. Onnan ment át Horváth Károly népzenekutató invi-
tálására a lenti – Kerka Táncegyütteshez, majd visszatért Zalaeger-
szegre gyermekoktatóként. 

2009-ben az általa nevezett koreográfiával, a Foklás táncospár
nyerte meg a Zegasztár néptánc kategóriáját.  Nagy figyelmet fordított
az utánpótlás-nevelésre. Elindítója volt 1995-ben az általános iskolás
korú gyermekek néptánc tagozatos képzésének. Közremûködése ré-
vén évente sok-sok gyermek ismerkedett meg a magyar folklór varázs-
latos világával.

Ma is mindent megtesz azért, hogy a most felnövõ generáció, a Za-
lai Táncegyüttes kiváló tagjává váljon. Olyan gyerekek kerültek ki a ke-
zei közül, akik az országos hírnévre szert tett zalaegerszegi Kutyaköly-
kök táncosai lettek, és mint Kósa Ruben, aki jelenleg a 2017-ben fenn-
állásának 60. évfordulóját ünneplõ Zalai Táncegyüttes mûvészeti veze-
tõje.

DR. TÓTH LÁSZLÓ volt önkormányzati képviselõ

DR. TÓTH LÁSZLÓ Zalaegerszegen született. Gimnáziumi éveit
Pannonhalmán, a Bencés Gimnáziumban töltötte. Egyetemi tanulmá-
nyait Pécsett, a Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtu-
dományi Karán végezte. 

A diploma megszerzését követõen jogi és pénzügyi szakvizsgát
tett.  

Pályakezdõként a Zala Megyei Bíróságon elõadóként dolgozott.  
2016-tól a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet, a Hévíz és Vidéke

Takarékszövetkezet, valamint a Zalavölgye Takarékszövetkezet egye-
sülése révén létrejött Zala Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetõje.

1990-tõl a zalaegerszegi közélet meghatározó tagja, Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Közgyûlésének résztvevõje, 1990-tõl egészen
2019-ig önkormányzati képviselõ. 

Sokat tett a zalai megyeszékhely infrastrukturális fejlesztéséért, a
közbiztonság javításának eléréséért, továbbá kiemelkedõ szerepe volt
a zalaegerszegi munkahelyteremtés feltételeinek kidolgozásában.

A város vezetése szakmailag és gazdaságilag is fontos kérdések-
ben számíthatott szakavatott tanácsaira és véleményére. Mindig szem
elõtt tartotta a helyi problémák gyors és hatékony megoldását, a polgá-
rok életminõségének javítását. 

ZALAEGERSZEGI HAGYOMÁNYÁPOLÓ KERTBARÁT
ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET

A KERTBARÁT KÖR, majd késõbb egyesület 2018-ben ünnepelte
alapításának 50. évfordulóját. A jubileum kapcsán elhangzott értékelé-
sek egybehangzóan bizonyították, hogy a kertbarát közösség hû ma-
radt eredeti céljaihoz, ha úgy kívánta a helyzet, azokat megfontoltan
bõvítette. Mûködésével elõsegítette a kertbarát mozgalom népi, nem-
zeti, kulturális és szakmai örökségének megóvását, kultúrájának, ha-
gyományainak megõrzését, továbbvitelét, fejlesztését.

Az öt évtizedes mûködésérõl a „Kertbarátság 50 éve” címû színvo-
nalas könyvben foglalta össze a legfontosabb történéseket, nagy siker-
rel.

A kertbarátok gazdasági és társadalmi vonatkozásban egyaránt ma-
radandót alkottak a városban. Több nemzedéken átívelõ örökösként
vagy új gazdaként 60–70-fõs tagsággal nem elhanyagolható mennyisé-
gû kertészeti terméket állítottak elõ, elsõsorban saját célra.

A termelvényeket tárolva, feldolgozva egész évben ízletes, egész-
séges ételeket tudnak tenni a család asztalára. A termelvényeket be-
mutatókon és kiállításokon rendszeresen, vonzó módon mutatták be az
érdeklõdõknek. Kiemelt feladatnak tekintették a helyi alacsony színvo-
nalú borászat felhozását megfelelõ szintre, ez sikerült is. Ma már ver-
senyképesek a borok. (Zalaegerszegen 49 évvel ezelõtt volt elõször
borverseny.) 

Gasztronómiai tevékenységük dicséretes, a hagyományos ételeket
és az új táplálékokat egyaránt népszerûsítik.

Népszerûsítik a gyógy- és fûszernövényeket, és terjesztik is. Felka-
rolták a biotermesztést. A kertmûvelés rendszeressége segíti a fizikai
állóképesség fenntartását, a szellemi és lelki egyensúly biztosítását. 

A virágosítással, a díszkertek kialakításával és a konyhakerti verse-
nyekben való aktív részvételükkel kiemelkedõ helyezéseket értek el.

ZALAEGERSZEGÉRT DÍJAT KAPTAK

ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2019. december 17.



A Modern Városok Program keretében megújult
a botfai Erdõdy–Hüvös kastély.

Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében
átadták a jármûipari tesztpálya elsõ ütemét.

Befejezõdött a Kézmûvesek Házának bõvítése.

A Modern Városok Program részeként zajlik az 1765-ös
kvártélyház és a levéltár épületének felújítása.

Elkészült a Gébárti-tó partján a Boldogasszony-kápolna.

Elkezdõdött az M76-os kétszer kétsávos
gyorsforgalmi út építése a Modern Városok Programnak köszönhetõen.

A Gébárti-tavat is érinti az új, 6,5 kilométer hosszú kerékpárút.

Átadták a 180 férõhelyes modern munkáshotelt.

EZ TÖRTÉNT 2019-BEN
ZALAEGERSZEG: MEGTALÁLOD A JÖVÕD!

Sportcentrum, vívócsarnok épül a Mindszenty-iskolában,
a Zárda utcában.

Elkezdõdött a Göcseji Múzeum felújítása
a Modern Városok Program részeként.

Elkezdõdött az új fürdõkomplexum építése
a Modern Városok Program szerzõdésének köszönhetõen.

Fotók: Seres Péter

Az októberi helyhatósági választásokat követõen
megalakult Zalaegerszeg közgyûlése.
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DECEMBERI ÜGYFÉLFOGADÁS
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri

Hivatala december havi  munka- és ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint módosul:

DECEMBER 24. (KEDD): pihenõnap
DECEMBER 27. (PÉNTEK): pihenõnap
DECEMBER 30. (HÉTFÕ): munkarend 8.00–16.30 óráig, ügyfélfogadás 8.00–12.00 óráig.
DECEMBER 31. (KEDD): az ügyfélfogadás szünetel.

HELYI IPARÛZÉSIADÓ-FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG, 
BEVALLÁS ÉS FIZETÉS!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a társasági adó törvény hatálya alá tartozó, kettõs könyv-
vitelt vezetõ belföldi illetékességû adózónak és a külföldi vállalkozónak – amennyiben az adóévet meg-
elõzõ adóévben az éves szinten számított árbevétele a 100 millió Ft-ot meghaladta – a helyi iparûzé-
siadó-elõleget az adóévi várható éves fizetendõ adó összegére az adóév utolsó hónapjának 20. nap-
jáig ki kell egészítenie.

A feltöltésre kötelezett vállalkozóknak a helyi iparûzésiadóelõleg-kiegészítés összegérõl a tárgyév
utolsó hónapjának 20. napjáig bevallást és befizetést kell tenni.

A bevallási nyomtatványt elektronikus úton kell benyújtani, a feltöltési kötelezettség bevallására ren-
delkezésre áll a bevallási nyomtatvány az E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁLON (Helyi iparûzésiadóelõleg-
kiegészítés ASP-ADO-037). A feltöltés összegét az önkormányzat 11749008-15432704-03540000 sz.
helyi iparûzésiadó-számlájára kell megfizetni. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Adóosztálya

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2020. január 7-én 15.30 órától 16.30 óráig a helyszínen. A
szálláshelyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2020. január 14. (kedd).

Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok

Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalko-
zással rendelkeznek,

– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, 

– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalko-
zással rendelkezik,

– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét,
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazol-

hatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg, 

– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft),  

– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére, 

– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt bo-
rítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Za-
laegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be.
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazo-

lását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha
– határidõn túl nyújtották be, 
– nem a rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be, 
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatkozott, 
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon kívánta

megtéveszteni az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra, 
– a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.
Nem nyújthat be pályázatot öt éven belül az a személy
a) aki önkényes lakásfoglaló, vagy jogcím nélküli önkormányzati lakáshasználó volt, 
b) aki önkormányzati lakásának bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében lemondott,
c) akinek önkormányzati lakásbérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1)

bekezdése alapján felmondással szûnt meg,
d) aki olyan önkormányzati bérlõ háztartásában rendelkezett bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási

hellyel, akinek a bérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1) bekezdése
alapján felmondással szûnt meg, 

e) akinek lakhatása jogcím nélküli lakáshasználóként vagy a háztartásában élõ más személyként ön-
kormányzati lakbértartozás, külön szolgáltatásokkal kapcsolatos díjtartozás vagy közüzemi díjtarto-
zás miatt szûnt meg.

– Az ötéves idõtartamot az a)–b) pontok esetében a kizárásra okot adó körülmény bekövetkezésétõl,
a c)–e) pontok esetében a lakás visszaadásának idõpontjától kell számítani.

– Nem nyújtható be pályázat öt év után sem az önkormányzat (önkormányzati lakáskezelõ szerv) felé
fennálló tartozás megfizetéséig vagy a tartozás behajthatatlanná minõsítéséig.

Szálláshasználó kijelölés:
A javaslattételnél és a kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat elõnyben részesíteni:
1. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
2. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
3. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
4. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
5. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
6. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
Azonos családi állapottal rendelkezõk (házastársak, regisztrált élettársak illetve egyedülálló személyek)
közül azt kell elõnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb. 

A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határ-
idõ letelte után soron következõ ülésén (várhatóan 2020. január 27.). A pályázattal kapcsolatos rész-
letesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.: 92/502-139
vagy 92/502-140).

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

2019-ben érvényes
fajlagos lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

B fsz. 55. 36 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

238 8.568 

B I/15. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

238 8.092

B II/18. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

238 8.092

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS

KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNÕ LAKÁSBÉRBEADÁS
ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍRÁSÁRA

A lakás megtekinthetõ 2020. január 07-én 09.00 órától a helyszínen. A lakással kapcsolatban információ
kérhetõ a LÉSZ Kft-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI  OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2020. JANUÁR 14. (KEDD)

Pályázatot nyújthat be az a személy, aki:
1) Nem minõsül szociálisan rászorulónak az 57/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelet (a továb-

biakban: Lr.) 10. § (3) bekezdése alapján, mert 
a) egy fõre jutó jövedelme meghaladja 

aa) egyszemélyes  háztartás esetén: a nyugdíjminimum 450%-át, azaz 128.250 Ft-ot,
ab) többszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 350%-át, azaz 99.750 Ft-ot,

b) vagyonának értéke meghaladja a helyi rendeletben meghatározott vagyoni értékhatárt.
Vagyontárgyak együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum összegének nyolcvanszorosát, (2019.
évben a 2.280.000 Ft-ot), vagy
külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a nyugdíjminimum összegének
negyvenszeresét (2019. évben a 1.140.000 Ft-ot).

2) Pályázhat olyan személy is, aki szociálisan rászoruló személynek minõsül, de az Lr. 5. § (5)
bekezdésében meghatározott fizetõképességgel rendelkezik.
(A fizetõképesség egyszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 40%-a, többszemé-

lyes háztartás esetében a nettó jövedelem 30%-a. A háztartás összes jövedelmét csökkenti az igazolt
levonások összege.)

3) Zalaegerszeg város közigazgatási területén legalább 1 éve lakóhellyel, vagy legalább 3 éve tar-
tózkodási hellyel rendelkezik. 

A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a

„PÁLYÁZAT KÖLTSÉGELVÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani. 
(A pályázati formanyomtatvány, továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)

– A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának meg-

felelõ – igazolást, vagy annak másolatát, 
– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– élettársi kapcsolat fennállása esetén élettársi minõség igazolását közjegyzõi okirattal. 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha 
– határidõn túl nyújtották be, 
– nem e rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be, 
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatkozott, 
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon meg-

tévesztette az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra, 
– e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási ha-
táridõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2020. január 27.).

Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással
kapcsolatos külön

szolgáltatások
számított költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen

Platán sor 38.

fsz. 8. 32 1
1 szoba, elõtér, fõzõfülke,
fürdõszoba-WC.

össz-
komfortos

811 25.952 14.400 40.352



– Az idei versenyszezon legna-
gyobb sikere, hogy 28 év után is-
mét zalaegerszegi atléta verse-
nyezhetett az atlétikai világbajnok-
ságon, Dohában – emelte ki  Sza-
kály István, a klub ügyvezetõje. –
Szûcs Valdó idén nagyot lépett
elõre, és még egy lépést kell meg-
tennie, hogy a világ elit gátfutói kö-

zé kerüljön. Reméljük, a vb-t az
olimpiai szereplés követi majd
2020-ban Tokióban. Valdó fedett
pályás bajnoki címe után az Euró-
pa-bajnokságon is remekelt és az
elõdöntõbe került. Az Universia-
dén sikerült a döntõ, utána a csa-
pat Európa-bajnokságon 3. helyen
végzett. Az októberi vb-re is jó ál-

lapotban utazott és hajszállal ma-
radt le az elõdöntõrõl. Közben itt-
hon mindent megnyert, amit lehe-
tett, az élen végzett a szabadtéri
ob-n, a Szuper Liga 110 m gátfutó
döntõjében, és megnyerte az ab-
szolút pontversenyt a csb-döntõn
110 m gáton.

– Másik reménységünk, Vei-
land Violetta a téli dobó Európa-
kupán az utánpótlás korosztály-
ban 2. helyen végzett, majd az
U–23 Eb-n döntõbe jutott. A junior
Eb-n Nagy Pálma a nõi  4x100 m-es
váltóban képviselte klubunkat és
városunkat – folytatta Szakály Ist-
ván az eredmények számbavéte-
lét. – Veterán versenyzõink a fe-
dett pályás vb-n, a szabadtéri Eu-
rópa-bajnokságon, a masters do-
bó vb-n és válogatott viadalon
öregbítették a klub és saját hírne-
vüket. Utánpótláskorú sportolóink
közül Nagy Pálma és Dienes Má-
tyás a junior-, Muszil Ágnes az ifjú-
sági, Röszler Dóra pedig a serdü-
lõválogatott mezét húzhatta magá-
ra a korosztályos viadalokon. 

– A hazai rendezésû verse-
nyeken is jól szerepeltek...

– A 16 bajnoki arany- és ezüst-
érem mellett 17 bronzérmet és
számtalan döntõs helyezést értek
el tanítványaink az országos baj-
nokságokon. A Sport XXI régiós
versenyeken szinte legyõzhetetle-
nek voltak a 11–12 éves, valamint
a 9–10 éves tanulókból álló csapa-
taink. A hagyományos tehetségku-
tató versenyünkön is kiválóan sze-
repelt ez a korosztály. A kölyökko-
rú 7–8 éves gyerekek a régiós pá-
lyaversenyen és a mezei futásban
is gyõzelmekkel örvendeztették
meg a szép számmal drukkoló
szülõket, nagyszülõket, érdeklõ-

dõket. Az atlétikai csapatbajnok-
ságon idén is döntõbe kerültünk, a
48 csapatból a 11. helyet szerez-
tük meg.

– Akadnak, akik egy idõ után
hátat fordítanak az atlétikának?

– A serdülõ korosztályban kel-
lene erõsödnünk, sajnos több ta-
nuló a játékos versenyek sikerei
után más sportágat választ. Külö-
nösen igaz ez a fiúkra, akiknél a
labdarúgás és a kosárlabda nagy
népszerûségnek örvend. Nagyobb
kínálatot, több szakágat, verseny-
számot kell megismertetni, kipró-
bálni velük az atlétika széles palet-
tájáról. Lehetséges, hogy akinek
nem jön be a távolugrás, tetszik
majd a magasugrás, vagy éppen a
diszkoszvetés helyett a gerelyhají-
tás. Ez edzõink feladata, csakúgy,
mint a kölyök atlétikai eszközök és
módszerek felhasználásával játé-
kossá tenni az edzéseket.

– Folytatva a hagyományo-
kat, idén is több versenyt hoztak
Egerszegre...

– Szakmai elismerésünket
jelezve a Magyar Atlétikai Szövet-
ség idén Zalaegerszegnek ítélte
az országos váltóbajnokság ren-
dezési jogát. A verseny szakmai
lebonyolítása kiválóan sikerült, há-
rom bronzérmet nyertünk, csak
egy arany hiányzott. Hat ország
veteránválogatott viadalának több
mint háromszáz versenyzõje is
elégedetten nyilatkozott a rende-
zésrõl, szakembereink empátiájá-
ról, felkészültségérõl. 

12 Sport

– Hogyan mennek a vizsgák?
– Decemberben van három

vizsgám, ebbõl kettõn túl vagyok.
Igaz, az eredményt nem tudom, de
reménykedem, hogy sikerrel telje-
sítem a félévet. Harmadéves va-
gyok a fõiskolán.

– Áttérve a labdarúgásra, mi-
lyennek ítéled meg a ZTE õszi
szereplését?

– A szezon elõtt az volt a célkitû-
zés, hogy legyünk bent az elsõ tíz-
ben. Nem vagyunk messze tõle. A

Pakssal vívunk jelenleg nagy csatát
a bentmaradásért. Visszatekintve a
lejátszott mérkõzésekre, valameny-
nyi ellenféllel felvettük a versenyt.
Egyetlen csapat sem focizott le min-
ket. Több találkozó a hajrában csú-
szott ki a kezünkbõl. Akadt, ahol  há-
rom, vagy egy pontot vesztettünk. 

– A ZTE-rõl gyakran elmond-
ják, szépen játszik, többre hiva-
tott, de az eredményesség a
döntõ. Sajnos, csak a gyõzelme-
kért jár a 3 pont...

– Fontos, hogy szépen játsz-
szunk, de jó lenne, ha ez eredmé-
nyességgel párosulna. A szép já-
ték önmagában nem sokat ér. 

– A góllövéssel talán nincsen
gond annyira, de  a ZTE kevés

mérkõzést tudott lehozni kapott
gól nélkül...

– Egyetértek. Mindössze négy
mérkõzésen nem kaptunk gólt.
Ebbõl két találkozó az utolsó he-
lyezett Kaposvár elleni meccs,
valamint Újpesten és legutóbb a
Puskás ellen sem találtak a ka-
punkba. Sajnos, hátul mindig akad
egy-egy hiba, ami döntõ módon
befolyásolja a mérkõzések alaku-
lását. Tavasszal ezen a téren biz-
tosan elõbbre kell lépnünk, hogy
sikerüljön a bentmaradás.  Úgy vé-
lem támadásban, de fõleg védeke-
zésben van hová fejlõdnünk.

– Tamás sérülése után ismét
bal oldali védõ posztjára ke-
rültél. Hol érzed jobban magad?

– Tavaly is már sokszor játszot-
tam a hátvéd posztján. Legjobb tu-
dásomat igyekszem nyújtani itt is. 

– Meglehet a folytatásban a
hõn áhított bentmaradás?

– Töretlenül hiszek benne. A
megkapaszkodás akkor sikerül-
het, ha az eredményesség terén
sikerül elõbbre lépnünk. Minél
több mérkõzést kell nyernünk, mi-
vel a gyõzelemért adnak három
pontot.

A 2019-es idény végén a kiesés ellen küzd a ZTE FC labdarú-
gócsapata. A zalai együttes a bajnokság ezen szakaszában szé-
pen játszott, az ellenfelek nem focizták le  a pályáról, az eredmé-
nyesség viszont hiányzott játékukból. Igaz, a mérkõzések egy ré-
szén a védelem is bakizott. A bajnokság eddigi történéseirõl Bedi
Bencét, a ZTE játékosát kérdeztük, aki õsszel legtöbbször ellátta
a csapatkapitányi teendõket is. A játékos a pálya mellett az isko-
lapadban is igyekszik helytállni, a számviteli fõiskola egerszegi
intézetének hallgatója. 

KÉT FRONTON IS HELYTÁLL
BEDI BENCE TÖRETLENÜL HISZ A ZTE BENTMARADÁSÁBAN

Kis beszélgetõpartnerem idén
vagy 15–20 versenyen vett részt,
régiósokon, országosakon, hatá-
ron túliakon, s érem nélkül szinte
soha nem tért haza.

Talán a legjelentõsebb sikere: a
dzsúdóban Kecskeméten megren-
dezett diák A (12 év) és diák B (11
év) korosztály országos bajnoksá-
gán – amelyen 87 klub 370 ver-
senyzõje lépett szõnyegre – az
utóbbiak között Császár Patrik, a
Zalaegerszegi Judo SE fiatal ver-
senyzõje az élen végzett.

– Nyolcéves koromban az isko-
lában ismerkedtem meg a sport-
ággal – emlékezik vissza. – Akko-
riban még fociztam, sõt sakkoztam
is. Aztán szép lassan már csak
dzsúdóra koncentráltam.

– Hogyan tudod összeegyez-
tetni a versenyzést, az edzése-
ket a tanulással?

– Nincs különösebb gondom,
bár a legjobb jegyek mellett egy-
két négyes becsúszik, valahogyan
a nyelvtan nem megy annyira. A
Dózsa kéttannyelvû iskolába já-
rok, edzés elõtt tanulok, írom meg
a házi feladatokat, utána megyek
a Apáczai ÁMK-ba, ahol a trénin-
gek vannak. Heti 3–4 edzésen és
a természetesen a versenyeken
veszek részt.

– Szeretsz versenyezni?
– Nagyon. A verseny után kicsit

átgondolom, hogy mit és hol hi-
báztam, de ez nem tör le, nem
szomorkodom.

Terveid a jövõben?
– 12 évesen is szeretném elér-

ni azt, amit idén. Ha felnövök, ak-

kor pedig bíró szeretnék lenni.
Nagy élmény volt számomra, hogy
az egyik iskolanapon bemehettem
a bíróságra és egy tárgyalást vé-
gighallgathattam. Az is biztos,
hogy még nagyon sokáig szeret-
nék dzsúdózni.

– Melyik a kedvenc fogá-
sod?

– Miután megfogom az ellenfe-
lem nyakát, csípõbõl meg tudom
dobni.

– Szoktál izgulni, mielõtt fel-
lépsz a tatamira?

– Nem, nem vagyok izgulós fajta. 
– Ki az edzõd? 
– Ifj. Nagysolymosi Sándor, aki

mögött nagy sportmúlt áll és na-
gyon jó vele dolgozni.

–  Végül még egy kérdés. Mit
szeretsz a legjobban a sportág-
ban?

– Azt a közösséget, amelyhez
tartozom, a sok jó barátot, aki ott
körülvesz.

DZSÚDÓS, AKI BÍRÓ SZERETNE LENNI
CSÁSZÁR PATRIK, A „KIS” BAJNOK

Kibõl lesz nagy bajnok? Ezt még a legkiválóbb jövõbelátó,
szakmailag legjobban felkészült sportszakemberek sem tudják
megjósolni. Az viszont biztos: már a „kis” bajnokok is olyan élet-
re szóló útravalót kapnak, amely  sokban meghatározza jövendõ
sorsukat, formálja szemléletüket, hogyan lesznek képesek majd
késõbb feldolgozni a világ történéseit.

Az egerszegi klub ezúttal is magas színvonalon rendezte meg a ver-
senyt. 

– Az országos szövetség ezt is figyelembe véve úgy döntött, hogy
jövõre is Egerszegen kerül megrendezésre  a csapatbajnokság, azon-
ban ezenkívül több rangos eseményt akarnak a zalai megyeszékhely-
re hozni – újságolta Varga Zoltán, a ZJSE elnöke.

A kategóriák élcsoportjának eredményei. I. OSZTÁLY. FÉRFIAK (7
induló): 1. Budapesti Honvéd SE, 2. Mogyi-Bajai JC, 3. Budaörsi SC, 3.
Kaposvári Judo Klub.

NÕK (8 induló): 1. Budapesti Honvéd, 2. Mogyi-Bajai JC, 3. Budaör-
si SC, 3. Szatymaz.

II. osztály. Férfiak (8 induló): 1. Zalaegerszegi Judo SE, 2. Samurai
JC, 3. Budaörsi SC, 3. Újpesti Torna Egylet.

NÕK: (6 induló): 1. Újpesti Torna Egylet, 2. Samurai JC, 3. Pécsi Küz-
dõsport SE, 3. Pécsi Vasutas SK.

III. osztály. Férfiak (10 induló): 1. Budapesti Honvéd,  2. Gemenc
Judo Klub, 3. Budafoki KSE, 3. Pécsi Küzdõsport SE.

EGERSZEGI GYÕZELEM
NÉPES MEZÕNY A CSELGÁNCS CSAPAT OB-N

Zalaegerszegen  negyedik alkalommal rendezték meg a csel-
gáncscsapatok országos bajnokságát. Az év utolsó és egyik leg-
rangosabb hazai versenyére harminckilenc csapat 230 verseny-
zõvel nevezett. A sportág kedvelõi a másodosztályban induló Za-
laegerszegi Judó SE férficsapatának is szurkolhattak, amely nem
is maradt adós a jó teljesítménnyel, nyolc együttes versenyében
megszerezte a bajnoki címet. A csapat tagjai: Nagysolymosi Sán-
dor csapatvezetõ, Cseh Márk, Kiss Zoltán, Bürgés Milán, Szekér
László és Nedelkovics Dávid.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Puskás Akadémia FC–ZTE FC 0-1 (0-0)

NB I-es labdarúgó-mérkõzés. Felcsút.
Zalakerámia ZTE KK–Alba Fehérvár KC

88-86 (28-19, 22-20, 18-24, 20-23)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg, 

ZTE NKK–Vasas Akadémia
96-84 (27-26, 22-18, 17-24, 30-16)

NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg. 

SIKERES ÉVET ZÁRTAK
IDÉN IS JÓL TELJESÍTETT A ZALASZÁM ZAC

Az idei évben is jól teljesített a Zalaszám ZAC. Az egyesületnél
leginkább Szûcs Valdó és Veiland Violetta eredményire a leg-
büszkébbek. 


