A helyi érték

XXVI. évfolyam, 41. szám

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

ELISMERÉSEK SZAKMAI ÉS KÖZÖSSÉGI MUNKÁÉRT
ZALAEGERSZEGÉRT DÍJAT KAPTAK

 Az elmúlt 25 évben – az idei
díjazottakat is beszámítva –
összesen 214 magánszemély,
köztük 8 külföldi és 37 szervezet
vehetett át Zalaegerszegért díjat.
A város közgyûlése az elismerést olyan magánszemélyeknek és
szervezeteknek ítéli oda, akik a város építésében, fejlesztésében,
mûvészeti, oktatási és sportéletében példa értékût, maradandót alkottak, tevékenységükkel a város
hírnevét öregbítették. Az elmúlt héten megtartott ünnepi közgyûlésen
7 magánszemély és 3 szervezet tevékenységét ismerték el Zalaegerszegért díjjal. Az ünnepségen részt
vett Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos, dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke, dr.
Koczka Csaba, a zalaegerszegi járási hivatal vezetõje. A Zala Megyei
Kormányhivatalt Héder Miklós fõigazgató képviselte.
gármester ünnepi köszöntõjében közeledés alapja, nem lehet pa- akarat önként meginduló emberei,
A város dísztermében megtar- Makkai Sándor erdélyi történészt rancsszóra, erõszakkal és töme- lelkek, egyéniségek kellenek.”
tott díjátadón Balaicz Zoltán pol- idézte: „A bizalmat, mely minden gesen kikényszeríteni. Erre a jó(Folytatás a 2. oldalon.)

LAPUNK KÖVETKEZÕ SZÁMA

2019.
JANUÁR 15-ÉN
JELENIK MEG!

ADVENTI KÉSZÜLÕDÉS A SZÁZADELÕN
CSOKOLÁDÉ, PORCELÁNFOTÓ ÉS DÍSZES KIRAKATOK

 Ne gondoljuk, hogy a karácsony elõtti nagy sürgés-forgás és
reklámhadjárat csak napjainkra jellemzõ. A 20. század elején is
lázasan készültek az ünnepekre a zalaegerszegi kereskedõk. Az
újságokban reklámdömping volt, a posta pedig hatalmas forgalmat bonyolított le.
– pP –
„Száz éve is várták a karácsonyt
Zalaegerszegen” címmel hirdetett
adventi sétát szombat délutánra a
Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület és a helyi Tourinform-iroda. A
résztvevõket Tódor Tamás idegenvezetõ, az iroda munkatársa kalauzolta. A menet a Mindszenty térrõl
indult, és az egykori városközpontot, vagyis a Kazinczy teret, Rákóczi utca elejét, Széchenyi teret és a
Kossuth utca Európa térig tartó
szakaszát érintette.
Mint azt Tódor Tamás elmondta, az 1900-as évek elején a városnak erre a részére koncentrálódtak
az üzletek, kávéházak, kiskereskedések, melyek sokszor már november elejétõl készültek a karácsonyra. Az ünnepi láz tehát nemcsak napjainkban indul meg már
több mint egy hónappal szenteste
elõtt. Hogy mit kínáltak a boltok, és
mik voltak a korszak népszerû ter-

mékei, azt az 1900–1910 között
megjelenõ Magyar Paizs újság hirdetéseinek alapján gyûjtötte össze
az idegenvezetõ. Az egykori boltok
helyét levéltári források, múzeumi
dokumentumok alapján pontosan
meg is lehet határozni. Sok helyén
ma is valamilyen üzlet mûködik.

A séta során szó esett többek
között az egykori Kummer kávéházról (ahová most a Göcseji Múzeum költözött); itt fõleg – ma már
klasszikusnak számító – ünnepi
süteményeket (linzer, pozsonyi kifli, kuglóf), valamint pezsgõkülönlegességeket és más édességeket,
illetve italokat árusítottak. A templommal szemben, a régi városháza
(ma bisztró) alatt papírkereskedés
volt, ahol képeslapokat, levelezõlapokat lehetett vásárolni.
(Folytatás a 6. oldalon.)

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk
kedves olvasóinknak és üzleti
partnereinknek!
ZalaEgerszeG Szerkesztõsége

2018. december 18.

TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM,
KEDVES ZALAEGERSZEGIEK!
„Csak megértés alapján lehet emberi közösséget megtartani, legyen az a közösség
család, város, nemzet vagy ország. Az egymás iránt való türelem és megértés a társadalom legfontosabb kelléke.”
Zalaegerszeg megyei jogú
város polgármestereként nagy
tisztelettel és sok szeretettel
köszöntök minden kedves olvasót Wass Albert gondolatával, tudván, hogy a zalai megyeszékhely polgárai az idézett értékek mentén élik mindennapjaikat, az összefogás, az összetartozás érzése
mindig is jellemzõ volt településünk lakóira.
Advent idõszakában, karácsony közeledtével különösen igaz ez; béke és szeretet járja át szívünket, és még
ebben a nyugalmas, meghitt hangulatban lépünk át a
következõ évbe. Az óévtõl való búcsú számvetésre
készteti az embert, ilyenkor akarva-akaratlanul is összegezzük, átgondoljuk, mi minden történt a mögöttünk hagyott hónapokban, de elõre is nézünk, azon töprengünk,
miként tehetjük az elõttünk álló esztendõt eredményesebbé, boldogabbá. Egyet biztosan ígérhetek: a városért
dolgozók valamennyi döntése, lépése mögött ott a törekvés, hogy amit teszünk, az az itt élõket szolgálja! Továbbra is célunk az erõs és fejlõdõ Zalaegerszeg, ahol
mindenki megtalálja a számítását, a jövõjét, ehhez a továbbiakban is számítok mindenki támogatására, hiszen
a sikerhez közös akarat, egyetértésben végzett munka
vezet – mindenkinek köszönet érte, aki segíti a várost!
Ne siessünk azonban elõre, ne hagyjuk, hogy az ünnep észrevétlenül elmenjen mellettünk! Miként Böjte
Csaba tanácsolja: „Merjünk karácsonykor mi magunk
ajándékká válni!” Azt kívánom, jóízû beszélgetésekkel,
meghitt hangulatban, nyugalomban és harmóniában teljenek advent hetei és aztán karácsony napjai. Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendõt kívánok!
Balaicz Zoltán
polgármester
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Közélet

KÖSZÖNET A TÁMOGATÓKNAK ELFOGADTÁK AZ ÜZLETI TERVEKET
A KORASZÜLÖTTMENTÕ ALAPÍTVÁNY AZ ADVENTI VÁSÁRBAN

 Az idei év utolsó közgyûlésén közel negyven napirendet tárgyalt és hozott döntést a képviselõ-testület. Többek között elfogadták a városi tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évi üzleti
tervét.

 Idén immár ötödik alkalommal települt ki a Koraszülöttmentõ és Gyermekintenzív Alapítvány az adventi vásárba,
hogy négy héten át palacsintával, forralt borral és teával fejezze ki köszönetét a támogatásokért.
– AL –
Dóra János kuratóriumi elnök
elmondta, köszönet illeti az aktivistákat, akik a hidegben sütik a palacsintát, készítik a forralt bort és a
teát. Közszereplõk, színészek,
sportolók, a város polgárai, iskolák
diákjai, közintézmények munkatársai lelkesen segítenek abban,
hogy ezzel a vendéglátással, illetve fellépéseikkel kifejezhessék köszönetüket támogatóiknak. Nyilván köszönet illeti a várost is,
amely térítésmentesen biztosítja a
helyet a Dísz téren. Mint fogalmazott, ugyan ingyenesen kínálják a
palacsintát és az italokat, a koraszülött csecsemõk és a beteg
gyermekek életének azonban ára
van. Az alapítvány azért gyûjt adományt, hogy a Zala, Vas és Somogy megye egy részét érintõ
koraszülöttmentés fenntartásával
valamint a zalaegerszegi gyermekosztály korszerû orvosi eszközökkel való ellátásával segítse az
életmentõ munkát.
2019 elsõ negyedévében megvásárolnak minden olyan eszközt
mintegy tízmillió forint értékben,
ami a tervezett bronchoszkópos
labor elindításához szükséges,
tudtuk meg dr. Gárdos László osztályvezetõ fõorvostól. A gyermekosztály ehhez kapott már egy
bronchoszkópot a Robert Burns
Nemzetközi Alapítványtól, amit a
közelmúltban adott át Caitlin Jones brit nagykövethelyettes.
A zalaegerszegi alapítvány
egyik nagy rendezvénye a megyeszékhely és Keszthely közötti
koraszülöttfutás, amelyen Zacher
Gábor is részt szokott venni. A budapesti toxikológus fõorvos az adventi vásárba sem elõször látogatott el. Szívesen tett ismételten
eleget dr. Gárdos László meghívásának.
Érdeklõdésünkre
elmondta,
1979-ben 19 évesen, amikor másodjára sem vették fel az orvosi
egyetemre, majdnem egy évet az
I-es Számú Nõgyógyászati Klinikán a koraszülött-intenzív osztályon dolgozott, inkubátormosó beosztásban. Itt szembesült azzal a

KÖZGYÛLÉSI DÖNTÉSEKRÕL

Zacher Gábor, Dóra János és dr. Gárdos László
hihetetlen heroikus munkával,
amivel az öt-hat-hétszáz grammos
babákat igyekeznek megmenteni.
Ebben élenjárt az 1991-ben elhunyt dr. Kiszel János professzor,
akinek nevéhez a magyarországi
intenzív koraszülött-ellátás kialakítása fûzõdik.
A koraszülöttmentõ alapítvány

standjának meglátogatása után
Zacher Gábor az online függõségrõl tartott elõadást a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben tartott rendezvényen. Mint mondta,
ma Magyarországon 5,8 millió
Facebook-függõ van, becsléseik
szerint 25 százalékuk már erõs
függõségben éli az életét.
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ELISMERÉSEK SZAKMAI ÉS KÖZÖSSÉGI MUNKÁÉRT
(Folytatás az 1. oldalról.)
– Az itt élõk szorgos munkájának
köszönhetõen Zalaegerszeg egy
olyan korszakba ért, amikor újra
merünk álmodni, van hitünk, erõnk,
akaratunk és bátorságunk az álmainkat valóra is váltani, így pontosan tudjuk, merre megyünk, és hogyan képzeljük el a jövõt. Nincs
jobb dolog, mint fába vágni a fejszét, jó látni, amikor az akadályokat
közös összefogással sikerül félretolni. Zalaegerszeg nemcsak a szülõhelyünk, hanem egybeforrt a sorsunkkal, a jövõnkkel. Szüleink,
nagyszüleink, õseink üzennek nekünk, hiszen az õ tudásuk és verítékük formálta és szépítette városunkat évszázadokon keresztül – fogalmazott a polgármester, majd az elismerések átadása következett.

Zalaegerszegért díjban részesült: Delacasse Lászlóné nyugdíjas pedagógus, a volt Zalaegerszegi Városi Fiúkórus mûvészeti
vezetõje, Décsy-Paál Enikõ zenetanár, a Canterina Kamarakórus
karnagya, Halász Vincéné, a Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület alelnöke, Herbert Ferenc építész, Horváth László József erdész technikus, kerületvezetõ erdész, Horváthné Szabó Anna
nyugdíjas pedagógus, volt önkormányzati képviselõ, Inkovics László építész. A szervezetek közül az
Alsójánkahegyi Kulturális Egyesület, a Zalaegerszegi Tourinform és
a Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományõrzõ Egyesület.
Az ünnepséget a Canterina kamarakórus mûsora tette színessé.

A testületi ülést követõ sajtótájékoztatón Balaicz Zoltán polgármester elmondta, módosították a
lakások bérletérõl, valamint elidegenítésérõl szóló önkormányzati rendeletet. A LÉSZ Kft. jelenleg 784 lakást kezel. Néhány évvel ezelõtt a cég kintlévõsége
137 millió forint volt, ezt 2018-ra
sikerült 95 millió forintra csökkenteni. Januártól inflációkövetõ
mértékben, öt százalékkal nõ a
zalaegerszegi önkormányzati lakások bérleti díja. Az emelésbõl
befolyó bevételt felújításokra,
karbantartásra köteles fordítani a
LÉSZ.
A város önkormányzata 2006
óta támogatja az elsõ lakáshoz jutókat, ezt a kamatmentes kölcsönt
továbbra is biztosítja a város. Az
adható 1,2 millió forint összege a
születendõ gyermekek után 300
ezer forinttal csökken. Emelkedik
az intézményi étkeztetés díja is. A
szolgáltatást biztosító Hunguast
Kft. 12 százalékos emelést kér, a
közgyûlés 8 százalékos növelésrõl
döntött. Balaicz Zoltán megjegyezte: sok diák kap térítésdíj-kedvezményt vagy ingyenesen étkezik,
ezért a mostani díjemelés 36 millió
forint pluszkiadást jelent az önkormányzatnak.
Egy új, országos kitüntetést,

Keresztury Dezsõ-díjat alapított az
önkormányzat dr. Gyimesi Endre
korábbi polgármester javaslatára.
A díj kétévente adományozható
annak, aki Keresztury életmûvének kutatása terén vagy irodalmi
munkássága révén ért el jelentõs
eredményt. Elsõ alkalommal
2020-ban ítélik oda a kitüntetést.
Döntöttek a Zalaegerszegi Belvárosi II. Számú Óvoda magasabb
vezetõi beosztására kiírt pályázatról is. A közgyûlés Põdörné Hajdu
Ibolyát bízza meg 2023. július 31-ig
a vezetõi feladatok ellátásával. A
Zalaegerszegi Tourinform vezetõi

posztjára kiírt pályázatról is döntés
született. A jövõben Tuboly Andrea látja el a vezetõi feladatokat.
Módosították az Egerszeg-kártyáról szóló önkormányzati rendeletet
– a kedvezményes szoláltatásokhoz csatlakozott a megyei könyvtár.
Ugyancsak módosításra került
a 2018. évi költségvetés. A városi
büdzsé fõösszege a negyedik negyedévben elérte az 51 milliárd forintot. Ebben benne van a TOP- és
a Modern Városok Program megvalósítására már megérkezett
pénzkeret.
Január 4-én, a város újévi fogadásán az Innovációs díjat a MOL
Zrt. és a Naste Bau Kft. veheti át.
A Kultúra Mecénása díjat az M7
Takarékszövetkezet kapja.

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!
INFORMÁCIÓ:

www.ganzautosiskola.hu

TELEFON: 06-30/373-0818; E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05

FENNTARTHATÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

 Az Interreg Magyarország–Horvátország határon átnyúló
program keretében megvalósuló „EcoSmartCities” ökológiailag okos és fenntartható városok címû projekt „Fenntartható
hulladékgazdálkodás” elnevezésû továbbképzésre került sor
az elmúlt héten a város dísztermében.
Az esemény fõvédnöke dr.
Koósz Attila horvát–magyar
tiszteletbeli konzul volt, aki a
rendezvényen elmondta: európai uniós források igénybevételével zajlik az Interreg program,

si feltételeinek megteremtéséért.
Beszámolt a jelenleg folyó hulladékgazdálkodási nagyprojektrõl
is.
A szakmai programon több
elõadás is elhangzott: Háztartá-

som hulladék nélkül címmel Tóth
Andrea, a Jövõ Öko-Nemzedéke
Alapítvány kuratóriumi tagja tartott elõadást, Hulladékvadász
volt a címe annak az elõadásnak, melyet Szebenyi Péter, a
JÖN Alapítvány szakértõje tartott. A környezetbarát megoldásokról Kertész Balázs okleveles
környezetmérnök beszélt, õ a Jövõ Öko-Nemzedéke Alapítvány
alapítója.

Gecse Péter

Dr. Koósz Attila

Tóth Andrea

melynek pályázatán Zalaegerszeg és a horvátországi
Ludberg városa közös projekten
dolgozik. Ennek célja az okos
hulladékgyûjtés megvalósítása,
az ökológia és a gazdasági kapcsolatok erõsítése a két ország
között. A hulladékgazdálkodás
modern kezelése a jövõnek
szól.
Köszöntötte a rendezvényt
Gecse Péter alpolgármester, aki
elmondta: Zalaegerszeg mindig
stratégiai ágazatnak tekintette a
hulladékgazdálkodást, sok városi
és állami forrást is igénybe vettek
a hulladékgazdálkodás fejleszté-
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segítette és segíti a városrendezési tervek, az építési szabályzatok elkészítését, módosítását. Jelenleg is sikeres a vállalkozása, tervezõi tevékenysége. Mûszaki ellenõri névjegyzékben szerepel, ahol elismerik
szakmai hozzáértését, felkészültségét. A városban folyó építkezéseDelacasse Lászlóné (sz.: Bencze Erzsébet) Zalaegerszegen szüle- ken, beszállítóként fontos tényezõ lett a vállalkozása.
tett, azóta itt él és alkot, szakmai pályafutása is a szülõvároshoz kötõAz elmúlt években aktív szerepet vállalt Zalaegerszeg testvérvárosi
dik.
kapcsolatainak erõsítéséért.
A Zrínyi Miklós Gimnáziumban érettségizett, majd a Kirakatrendezõ
HORVÁTH LÁSZLÓ ERDÉSZ TECHNIKUS,
és Dekoratõr Szakképzõ Iskola elvégzése után néhány hónapig kiállíKERÜLETVEZETÕ ERDÉSZ
tásrendezõként helyezkedett el Budapesten, az Iparmûvészeti Múzeumban.
Horváth László az érettségi után Szegeden az Erdészeti TechnikumIdõközben rajz–biológia és énektanári diplomát szerzett a Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán (rajz, biológia), valamint a szombathelyi Berzsenyi ban végzett, majd a Zalacsányi Erdészetnél kezdett dolgozni, mint beosztott erdész. 1981. szeptemberben nevezték ki a csácsi kerületbe keDániel Tanárképzõ Fõiskolán (ének).
Végzettségeinek megfelelõen nyugdíjba vonulásáig mint kirakatren- rületvezetõ erdésznek, egyben ekkor vette át az arborétum vezetését
is.
dezõ, dekoratõr, rajz–biológia és énektanár dolgozott.
Munkája során fejlõdött, megújult és átalakult az arborétum. A jegeKarvezetõi munkája elismeréseként a fiúkórus ötéves jubileumi
hangversenyén (1996) dr. Gyimesi Endre, Zalaegerszeg város polgár- nyefenyõ kísérleti terület munkálatait õ fejezte be, és a folyamatos közmestere Díszoklevelet adományozott a Zalaegerszegi Városi Fiúkórus- jóléti fejlesztések kivitelezését mintaszerûen megoldotta. Az arborétum
nak és karnagyának, mint alapító karnagynak a város zenei életében területén található változatos erdei élõhelyen a jelenlegi természetközeli állapotok fenntartása, az ott lévõ természeti értékek megõrzése, a
betöltött szerepünkért, a város kulturális életének fellendítéséért.
Minden alkotói tevékenységet szívbõl, tûzzel végez, ezáltal képes kialakított növényrendszertannak hosszú távú fenntartása és a lakoselhitetni környezetével, hogy mindez nem csupán neki öröm, hanem ál- ság pihenését, kikapcsolódását szolgáló helyszín biztosítása a fõ feltala másokat is élményhez juttat. Elsõ önálló kiállításának 2005-ben a adata.
Ma már mindenütt természetes úton felújított fiatal erdõk jelzik munZalaegerszegi Városi Hangverseny- és Kiállítóterem biztosított otthont.
Azóta a Zalaegerszegi VITRIN Kortárs Képzõmûvészeti Egyesület tag- káját. Segítette a „Fut a Csács” és a különbözõ sportnapok lebonyolítájaként több csoportos, valamint önálló kiállításon szerepeltek alkotásai. sát. Munkájának része volt a zalaegerszegi iskolák diákjainak fogadása, az arborétum és a természetközeli erdõgazdálkodás bemutatása,
DÉCSY-PAÁL ENIKÕ ZENETANÁR,
amivel hozzájárult a fiatalok környezetbarát, környezettudatos szemléA CANTERINA KAMARAKÓRUS KARNAGYA
letének kialakításához.
DELACASSE LÁSZLÓNÉ, NYUGÁLLOMÁNYBA VONULT RAJZ-,
BIOLÓGIA- ÉS ÉNEKTANÁR, A VOLT ZALAEGERSZEGI
VÁROSI FIÚKÓRUS MÛVÉSZETI VEZETÕJE

Décsy-Paál Enikõ kivételes tehetsége, zenetudása, kreativitása,
karnagyi képessége és zeneszeretete szakmai alázattal párosulva 15
éve meghatározó szerepet tölt be Zalaegerszeg zenei kultúrájának
ápolásában, fejlesztésében.
A Canterina Kamarakórus hazai és országhatáron átívelõ ismertségének kiszélesítésében, kétszeres hangversenykórus minõsítés elnyerésében elévülhetetlen érdemeket szerzett.
A nõi kórus minden városi felkérésre nyitott, ünnepségek, avatások,
kiállítások igényes megszervezéséhez készségesen nyújtanak segítséget.
Társadalmi munkához kapcsolható az a személyes segítõ, támogató tevékenysége, amellyel bármely felkérést elfogadva – orgonakíséret,
zongorakíséret, zenei vizsgákon való részvétel, városon kívüli zeneiskolás versenyekre való felkészítés és tanulókíséret – mindig készséggel áll rendelkezésre.
Felkészültsége, kreativitása, önigényessége és ambíciói mindig a
szakmailag rendkívül nehéz, igényes koncertdarabok bemutatására
ösztönzi.
Zenei repertoárjuk – amit az eddig kiadott 4 CD is dokumentál – kialakításának koncepciója jól tükrözi a klasszikus, egyetemes zenemûvészet, a szakrális zene, a magyar népzenei feldolgozások, a közönségszórakoztató zenemûvek helyes arányát, amelyek jól illeszkednek a
fellépések alkalmi ünnepségének elvárásaihoz.
HALÁSZ VINCÉNÉ, A ZALAEGERSZEGI SZÍV- ÉS ÉRBETEG
EGYESÜLET ALELNÖKE
Halász Vincéné Vera 1945-ben született, három fiatalabb leánytestvére körül már gyermekkorában megtalálták a feladatok. Férjével 2
gyermeket neveltek szeretetben, akik 3 csodálatos unokával ajándékozták meg.
Nyugdíjazását megelõzõen 40 évet a Földhivatalban dolgozott.
A betegség viszonylag korán, 47 évesen elérte, 1992-ben szívinfarktust kapott, e sajnálatos betegség következtében került kapcsolatba az
egészségvédõ klubbal.
Dr. Zörényi István felkérésére bekapcsolódott a vezetõség munkájába, tevékenységével formálta az egyesület arculatát.
Az õ kezdeményezésére indult be az egészségvédõ torna. Számos
karitatív dologhoz megszólította a tagságot, fáradhatatlanul irányította
és jelenleg is irányítja a pályázatokkal kapcsolatos teendõket.
Az egyesület fõbb tevékenységei körüli teendõket szem elõtt tartva
munkáját igazi hitvallásnak tekinti.
A társadalmi szerepvállalást is fontosnak tartja, az egyesület dalköre és elõadócsoportja az idõsotthonok lakóinak több alkalommal szerzett örömteli perceket, szeretettel összeállított mûsorunkon kívül kis
ajándékkal is kedveskedtek.
HERBERT FERENC ÉPÍTÉSZ
Herbert Ferenc 1974-ben érettségizett a Dimitrov Építõipari Szakközépiskolában. Ugyanebben az évben felvételt nyert a pécsi Pollack Mihály Mûszaki Fõiskola Építõipari Karára, 1977-ben szerzett magasépítõ üzemmérnöki oklevelet.
Kiválóan beszél és nyelvvizsgája van német és horvát nyelvbõl, de
társalgási szinten beszél angolul és oroszul is.
Már 1990-tõl külsõ szakértõként tagja volt az önkormányzat városüzemeltetési bizottságának. Az 1994. évi országgyûlési választásokon
1. sz., Zalaegerszeg központú választókerületében egyéni képviselõi
mandátumot szerzett.
Több zalai képviselõtársával sikeresen lobbizott a szlovén vasútvonal Zalaegerszegen keresztül történõ megvalósításáért.
2002-tõl önkormányzati képviselõ, a város nemzetközi kapcsolataival és az európai integrációs ügyekkel foglalkozó szakbizottság elnöke.
Nem volt ismeretlen ez a munka számára, hiszen mint országgyûlési
képviselõ, 1995 és 98 között tagja volt az Orbán Viktor vezette parlamenti európai integrációs bizottságnak. Az ott szerzett tapasztalatokat
jól tudta hasznosítani.
A mûszaki bizottság tagjaként szakmai tudásával és tapasztalatával

HORVÁTHNÉ SZABÓ ANNA NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS,
VOLT ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ

ZALAEGERSZEGI TURISZTIKAI HIVATAL ÉS
INFORMÁCIÓS IRODA (TOURINFORM ZALAEGERSZEG)

Horváthné Szabó Anna Szegeden szerzett matematika–fizika szakos tanári diplomát. 1967-tõl nyugdíjazásáig tanított a Kölcsey Ferenc
Gimnáziumban.
Öt éven át matematika-szakfelügyelõ, majd négy éven keresztül fizika-szakfelügyelõként is tevékenykedett.
Társszerzõje volt az elsõ fizikaérettségi példatárnak.
Szigorú, de következetes tanári és osztályfõnöki tevékenységének
köszönhetõen, számtalan tanítványa neki köszönheti sikeres orvosi,
kutatói, mérnöki és tanári életpályáját.
Tanári tevékenységéért Miniszteri dicséretben részesült.
1998–2002-ig a Kisgazdapárt városházi képviselõje volt. Az önkormányzat egészségügyi és szociális bizottságának alelnökeként, dr.
Gyimesi Endre polgármester úr megbízása alapján koordinálta a Fiatal
Családok Otthonának zalaegerszegi létrehozását, az elõzetes felmérésektõl, az építésen át, a mûködtetésig. A Családsegítõ Intézettel
együttmûködve, hatáskörébe tartozott a szociálisan rászorulók segélyezése. Császár István képviselõ úrral együtt létrehozta a zalaegerszegi bolhapiacot.
Aktív képviselõi munkájának köszönhetõen számtalan fejlesztés is
történt a városban. Többek között a piactér támfalának megépítése, útés járdafelújítások is az õ kezdeményezésére valósultak meg.

Tourinform Zalaegerszeg irodája a város fogadószobája, s immáron
20 éve áll az érdeklõdõk szolgálatában. Az eltelt két évtized alatt az iroda dolgozói lokálpatrióta szellemmel mutatták be és népszerûsítették
Zalaegerszeget, a megye székhelyét, valamint annak térségét.
Zalaegerszegen már az 1990-es évek közepén felismerték, hogy az
ipar mellett a turizmusnak is fontos szerepet kell kapnia a település életében, ezért a város úgy döntött, hogy 1998 tavaszán csatlakozik az akkor már 6 éve mûködõ országos Tourinform-hálózathoz.
1998. június 15-én megnyílt a zalaegerszegi Tourinform-iroda, melynek fenntartója Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata,
szakmai irányítója a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ, korábban:
Magyar Turizmus Zrt.), amely közel 120 Tourinform-iroda munkáját
koordinálja.
A nonprofit iroda fõ feladata a turisták versenysemleges, naprakész,
átfogó tájékoztatása a turisztikai látnivalókról, programokról, szolgáltatásokról, a mûködési terület megismertetése, jó hírének erõsítése. Az
iroda népszerûsíti Zalaegerszeg idegenforgalomban érdekelt vállalkozóit is. Munkája során szoros kapcsolatot tart fenn a város turizmusban
érdekelt szervezeteivel, intézményeivel és a Tourinform-hálózat többi
irodájával. Az iroda terjeszti az ország és a térség kiadványait, ezzel is
segítve a Magyarországon utazókat.
Folyamatosan próbálnak alkalmazkodni a változó fogyasztói igényekhez: online jelenlét a közösségi oldalakon, hírlevelek, honlap folyamatos fejlesztése.
A Magyar Turizmus Zrt. 2004-ben bevezetett minõsítési rendszerében az iroda minden évben kiváló minõsítésben részesült.
A munkatársak nagy hangsúlyt fektetnek a folyamatos szakmai és
nyelvi továbbképzésekre, ezek közül kiemelve a Magyar Turizmus Zrt.
által szervezett Tourinformátor továbbképzéseket, melyeken az irodavezetõ vett részt (2002., 2010.). Az iroda egyik marketingreferense
2018 szeptemberében OKJ-s idegenvezetõi szakképesítést szerzett.
– Az évek során az iroda 3 munkatársa is részesült Nyugat-Dunántúl Turizmusáért díjban. 2006-ban a zalaegerszegi iroda vezetõjét választották „Az év Tourinformátorá”-nak.
– A Zalaegerszeg titkai – Városkalauz a múlt tükrében c. prospektus
a Turizmus Trend „Iránytû 2016” kommunikációs versenyén településmarketing kategóriában oklevelet kapott, valamint különdíjban is részesült a minõségi tartalomért.
– A zalaegerszegi színezõvel az „Iránytû 2017” versenyen településmarketing kategóriában bronz minõsítést nyert a Tourinform-iroda.

INKOVICS LÁSZLÓ ÉPÍTÉSZ, VOLT FÕÉPÍTÉSZ
Inkovics László 1952-ben született Zalaegerszegen.
1976-ban végzett a Budapesti Mûszaki Egyetem Építészmérnöki
Karán.
Dolgozott az Agrober vállalatnál, majd a Zala Megyei Tervezõ Vállalatnál építészként.
Jelentõsebb munkáiból:
Zalaegerszeg Ady–Kisfaludy sarok lakóépület,
Tapolca 5 szintes lakótömb,
Keszthely egyetemi elõadók épület.
Az 1990-es évektõl két évtizeden át Zalaegerszeg fõépítésze. Irányításával alakult ki a város részletes rendezési terve és készült el annak digitális változata.
Sokszor konfliktusokat is felvállalva dolgozott az élhetõ és építészetileg is szépülõ Zalaegerszeg alakításáért.
ALSÓJÁNKAHEGYI KULTURÁLIS EGYESÜLET
Az egyesület 2004 októberében alakult, célja az alsójánkahegyi településrész kulturális és közösségi életének szervezése.
Az egyesületi alapszabályban elfogadott célok megvalósítása érdekében szervezett tevékenységek köre: közösségi programok szervezése, ünnepségek szervezése, lebonyolítása, elõadások szervezése, helyi közösségek, csoportok alakulásának elõsegítése, a településrész
kulturális értékeinek ápolása, gazdagítása, bemutatása, kulturális értékek létrehozása.
Az egyesület mûködéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az éves
tagdíjak, külsõ támogatások, az önkormányzat különbözõ bizottságaitól nyert támogatási pénzek (mûködésre), a polgármester úr külön keretébõl odaítélt összeg, a településrészi önkormányzat pénzügyi keretébõl odaítélt összeg, az NCA (Nemzeti Civil Alap) pályázaton nyert támogatás (eszközbeszerzés) és a személyi jövedelemadó 1%-a biztosítja.
Az egyesület kapcsolatban áll a déli városrészben mûködõ civil
szervezetekkel, melynek köszönhetõen az általuk szervezett programokra az egyesület meghívásokat kap.
Például: március I5-ei rendezvények – Botfa, színdarab-bemutató –
Zalabesenyõ.
Több alkalommal vettek részt a városnapi rendezvények keretében
a prószafesztiválon és az Aquaparkban szervezett jótékonysági napon,
valamint a vadpörköltfõzõ versenyen.

ZALAI 47. HONVÉDZÁSZLÓALJ
HAGYOMÁNYÕRZÕ EGYESÜLET
A 2014-ben alakult egyesület a zalai vonatkozású honvédzászlóaljak emlékének ápolását, a honvédekhez kötõdõ hagyományok megõrzését vallja céljának.
Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc zalai eseményeinek megjelenítése, színvonalas bemutatása immár több éve számos zalaegerszegi rendezvény elmaradhatatlan programeleme.
Az elesett hõsök, katonák sírjainak, magyar történelmi emlékhelyek,
hõsi emlékmûvek felkutatása, karbantartása szintén fontos feladat az
egyesület tagjai számára. A Zala megyében élõ, a magyar katonai hagyományõrzés ügyéért tenni akarók megszólítása és összefogása
meghatározó a Zalai 47. Honvédzászlóalj életében. Tevékenységük túlmutat az ország határain is, hiszen az elszakított területeken élõ nemzettársakkal való kapcsolattartás kiemelt szerepet tölt be az egyesület
mindennapjaiban.
Az ifjak hazafias, erkölcsi nevelését, hazaszeretetük, történelmi tudatuk elmélyítését szem elõtt tartják, soraikban büszkén jelennek meg
fiatal honvédek is.
Zalaegerszeg város közéletében betöltött közösségformáló szerepéért, a zalai megyeszékhely kulturális rendezvényeinek, eseményeinek színesítéséért az egyesület méltó a Zalaegerszegért díj adományozására.

EZ TÖRTÉNT 2018-BAN
ZALAEGERSZEG: MEGTALÁLOD A

JÖVÕD!

Épül az M76-os gyorsforgalmi út.

Színes kínálattal várta a közönséget
az Egerszeg Fesztivál.

A FLEX 2018-ban újabb egységgel gazdagodott.

Fotók: Seres Péter

Népszerû volt a Street Food Weekend.

Kitüntetettek a város napján.

Megkezdõdött a Boldogasszony-kápolna építése.

Speciális étellel, vadburgerrel mutatkozott be a Zalaegerszegi
Vadászegyesület a Vadpörkölt- és Borfesztiválon.

A kínai Dahua Technology Corporation Zalaegerszegen.

Jó ütemben épül a jármûipari tesztpálya.

Restart Fesztivál – egyedülálló sportfesztiválként
a sportot kedvelõk számára biztosított változatos kínálatot.

Búslakpusztán új hulladékhasznosítási üzem létesült.

Az Egerszegi Advent tetszetõs miliõje.
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NÉPZENE KISGYEREKEKNEK ZALAI KÖTETBÖRZE ÉS ÉVADZÁRÁS
TEHETSÉGGONDOZÁSSAL IS FOGLALKOZIK

 Hiánypótló kiadvány bemutatására került sor advent közepén a
Deák Ferenc-könyvtárban. Laposa Julcsi Junior Prima Díjas népzenész „Népi hang-színek Tél” címû kisgyerekeknek szóló, CDmellékletes foglalkoztatófüzetét ismertette a szerzõ. A programon
számos közremûködõ vett részt.
– b. k. –
A zalai származású fiatal népzenész zenei mediátorként tevékenykedik. Azaz összekötõ hídként van jelen a közönség és a

kottáját tartalmazza, mellette a témához kapcsolódó színezõk és
színes matricák is igyekeznek felkelteni az óvodások, kisiskolások
figyelmét.
Az esten Karáth Anita író-költõ

Karáth Anita és Laposa Julcsi

mûvészet, ez esetben a népzene
között. Tehetséggondozással, tanítással is foglalkozik Magyarországon és a határon túl, a több
nyelvet beszélõ, több hangszeren
játszó, egyébként bölcsész végzettségû huszonéves hölgy.
A mostani kiadvány remélhetõen egy sorozat része, mely évszakonként mutatja be az adott
idõszak népszokásaihoz kapcsolódó dalokat. A jelen füzet 18 dal

ELADÓ LAKÁS
Eladó egy kétszintes, elõkertes, a közelmúltban részben felújított, 98 m2-es lakás ZalaegerszegPáterdombon, egy négylakásos
sorházban. A földszinten 1 szoba,
konyha-étkezõ, tárolóhelység, elõszoba és WC található. Az emeleten 2 szoba erkéllyel és egy fürdõszoba-WC van.
ÉRDEKLÕDNI: 30/551-0590

gyerekekkel foglalkozom, és nagyon nagy örömöt jelent ez.
A programban közremûködött a
Zala zenekar, melynek Julcsi is a
tagja. Ahogy mentora, ifj. Horváth
Károly népzenész is. Õ elmondta,
hálás
feladatnak
érezte
a
mentorálást, ugyanakkor szólt az
ezzel járó felelõsségrõl is.
Szintén közremûködött az esten a Pacsai Általános Iskola három diákja, akik számára Julcsi hiteles élõ példát jelent a népzene
szeretete és érzõ elõadásmódja
terén.
A dalok András-naptól a farsangig tartó idõszakot ölelik át, szándékosan nemcsak karácsonyra
koncentrálva, a Kárpát-medence
különbözõ tájegységeirõl nyújtva
népzenei válogatást. A rendezvény alkalmával többször is megénekeltették a telt házas közönséget. Elsõként egy hangulatos Luca-napi kotyolás jelentett közös
zenei élményt, az est végén pedig
szívbéli karácsonyi hangulatot sikerült varázsolni a népdalok segítségével.

LAPSZÁMBEMUTATÓ A PANNON TÜKÖRNÉL

 Zalai kötetmustrával egybekötött lapszámbemutatóra várta
az érdeklõdõket a Pannon Tükör. Az idei utolsó megjelenés
alkalmából évértékelõt is tartott
a folyóiratot kiadó Pannon Írók
Társasága.
– pet –
Bubits Tünde fõszerkesztõ a
rendezvény elõtt érdeklõdésünkre
elmondta: 22 olyan zalai, vagy Zalához kötõdõ szerzõt kerestek meg,
akinek idén, vagy néhány évvel ezelõtt jelent meg kötete. A börzével
az volt a cél, hogy az írók kicsit
megismerjék egymást, hiszen ritkán nyílik lehetõség közös találkozásra. Másrészt pedig, hogy a korábban kiadott könyvek újra fókuszba kerüljenek, mert sokszor a kötetek bemutatása után már nincs lehetõségük a szerzõknek promócióra. A kötetmustrára Zalaegerszegen kívül Lentibõl, Keszthelyrõl,
Nagykanizsáról, de Lendváról és
Tapolcáról is érkeztek írók. Többek
között Barasits Zsuzsa, Cséby Géza, Fõzõ Laura, Lackner László,

volt Julcsi beszélgetõpartnere.
Kérdéseire válaszolva elmondta:
– Elfogult vagyok, vallom, hogy
a zene összekötõ kapocs az emberek között, különösen igaz ez a
népzenére. Én 16 évesen kerültem kapcsolatba vele és azóta
nincs nap, hogy ne népzenével telne. Játékos módszerekkel már
ALAI NAGYBÕGÕS A TENGERENTÚLON
óvodáskortól lehet tanítani ezt, és
késõbb erre alapozva egy egész  A New York-i karácsonyok hangulatát idézte meg – a nagy éréleten át mûvelni. Tehetséges deklõdésre való tekintettel kétszer is – csütörtök este az az amerikai–magyar alkalmi trió, akik klasszikus jazzdalokból válogattak
zalaegerszegi koncertjükre.

JAZZ-KARÁCSONY NEW YORKBÓL
Z

LEMEZ-

BEMUTATÓ
A VMK-BAN

– pet –
A Mimosa kávézóban rendezett
Jazz Christmas from New York címû produkciónak természetesen
vannak zalai gyökerei. A trió nagybõgõse, Farkas Norbert nagykanizsai születésû. A zenész két évvel

grazi egyetemen barátkozott öszsze Norberttel. Az elmúlt évek alatt
sokszor zenéltek együtt, így került
most Mátyás is a „karácsonyi” formációba.
A hangulatos esten örökzöld –
a Mikuláshoz, karácsonyhoz és újévhez kötõdõ – jazzslágerek csen-

 Kaukázus lemezbemutató
koncertre kerül sor a Keresztury VMK-ban december 29-én
21 órától. A KpOp címû új lemezanyag elkészítéséhez a
frontember, Kardos-Horváth János, új tagokat kért fel.
Minden
dalhoz
speckó
szövegvideók tartoznak, melyek
segítenek rávilágítani, hogy a látszólagos összefüggéstelen dolgok
milyen meglepõen kötõdnek egymáshoz, és gyakorolnak hatást
egymásra; valamint ránk, a fõszereplõ emberekre.
A Kaukázusnak 2016-ban volt
az utolsó nyilvános koncertje, így
az est különlegesnek ígérkezik. Az
új szerzemények mellett, természetesen a régi „kötelezõ” nagy
dalok is elhangzanak.

Kellemes karácsonyi ünnepeket
kívánunk!

Bubits Tünde lapbemutatója.

Merõ Béla és Nagy Betti is részt
vett az eseményen.
A fõszerkesztõ úgy fogalmazott: ez egy afféle „nulladik típusú
találkozás”, amit hagyományteremtõ szándékkal hívtak életre.
Azt szeretnék, ha minden év végén, az adventi idõszakban összegyûlnének egy találkozóra azok a
szerzõk, akiknek abban az esztendõben jelent meg kötetük. Ez nemcsak közös eszmecserére adna lehetõséget, hanem arra is, hogy a
potenciális vásárlók – akár karácsonyi ajándékként is – tudjanak
könyveket venni.
A Pannon Tükör idei utolsó lapszámát a fõszerkesztõ mellett
Nagygéci Kovács József online
szerkesztõ mutatta be. Elhangzott:

most ugyan nem szerepel dráma a
lapban, emiatt karcsúbb a kiadvány, ám mellékletként megjelent
Falusi Márton költõ, A buszmegálló címû hangjátékának nyomtatott
változata. A folyóirat többek között
Kukorelly Endrétõl, Tarjáni Imrétõl,
Nagy Leától, Cséby Gézától, valamint Megyeri Annától, dr. Kostyál
Lászlótól és Turbuly Lillától is közöl írásokat.
A Pannon Írók Társasága nevében dr. Gyimesi Endre elnök elmondta: eredményes évet zárhatnak, hiszen összesen hat lapszáma jelent meg a Pannon Tükörnek, valamint több kötetet is kiadtak és országos elismerések,
nyertes pályázatok is hozzájárultak az idei sikerekhez.

A NAPRAVÁR WALDORF ÓVODA

ÓVODAPEDAGÓGUST KERES
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ÓRÁS MUNKARENDBEN MIELÕBBI KEZDÉSSEL.

FELTÉTEL:
Elõny:

z Állami óvodapedagógusi végzettség
z Nyitottság a Waldorf-pedagógiára
z Waldorf-végzettség

Jelentkezni lehet: Szabó-Hujber Éva óvodavezetõnél
a napravar@napravar.hu e-mail-címen vagy
a 70/261-4767 telefonszámon.

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!

ezelõtt a Mississippi folyón közlekedõ egyik nosztalgia-gõzhajóra
szerzõdött bõgõsnek. Ott ismerte
meg a közös zenélés során Clotile
Yanna énekesnõt – akivel idén házasságot is kötött. (Jelenleg Salt
Lake Cityben élnek.) Az együttes
harmadik tagja szintén magyar;
Bartha Mátyás zongorista még a

dültek
fel.
(Például
Frank
Sinatrától a Let it snow, vagy
Roger Whittakertõl a Christmas is
here again). S bár a jazz nemzetközi fellegvára jelenleg New York,
Farkas Norbert szerint az õshaza
New Orleansban van, így a koncerten egészen a gyökerekig nyúlt
vissza a zenekar.

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és békés, boldog,
sikerekben gazdag új esztendőt
kívánunk kedves vásárlóinknak!

Ampervill Bt.

Jövőre is aktuális információink:
www.ampervill.hu

Zalaegerszeg, Könyök u. 1. Tel.: 92/510-148 l 20/277-9288
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Krónika

A KUNYHÓ CSÖNDJÉBEN

KARÁCSONYRA HANGOLÓDVA

 Van egy elvarázsolt hely a városban, ahová fõleg a nõket várják, akik testileg, lelkileg, szellemileg kívánnak gyógyulni. A
Holdkunyhóba a misztikus Luca napján tértünk be.
– B. K. –
Négy éve mûködik ez a hangulatos nevû elvonulóhely a Kertvárosban, Horváth Judit vezetésével.
– Manapság szinte minden
asszony, nõ lelki sérüléseket hordoz. Ez jöhet az õsöktõl, az ebbéli
vagy elõzõ életekbõl. Ezt a sok elnyomott sebet gyógyítani kell. És
az itt és mostban ezt lehet is. Nagyon nagy lehetõség, ez és nagy
feladat. Ami pedig napjainkban
leginkább negatív irányba tud vinni, az a félelem és a féltékenység.
– Az évkezdethez is tervezel
valamilyen szertartást?
– Januárban a célokon van a
hangsúly. Nagyon fontos a tervezés és a kívánt dolgok megerõsítése különbözõ módokon.
– És aki annyira rossz passzban van, hogy nem tud célokat
sem kitûzni?
– Akkor hagyni kell magad sod-

ródni. Mintha ráülnék egy varázsszõnyegre és hagyom, hogy a
számomra legjobb helyre repítsen.
Vannak az életben fájdalmas dolgok, de tudni kell, hogy ezeket felvállaltuk. Aki mélyre süllyed nagy
tudást, nagyon értékes tapasztalatokat szerezhet. Van, amikor engedni kell, hogy zuhanjunk a sötétbe. Gondolkodj el ott és rátalálsz
arra, ami feldob és lehet magasabb szintre, mint ahol elõtte voltál. Aki megérti, hogy mindez tanulási folyamat másképpen viszonyul az életéhez, a mindennapok
eseményeihez. Az ember háromdimenziós, test, lélek és szellem
együttese. Ha ezek között a részek között nincs összhang, az
betegséghez vezet. A lélek nyelve
a szeretet, és amikor például egy
nagyon fájdalmas esemény miatt,
szinte megfagy valaki, nem képes
érezni, akkor a szellem az, aki
megpróbál kiemelni ebbõl a hely-

SOK MÉZET A TÉSZTÁBA!

 Akik a mézessüteményes karácsony hívei, már készítik otthon
az illatos, ehetõ díszeket. Van, aki ebben bár autodidakta módon,
és több évtizednyi próbálkozással, de profi szintre jutott.
Herczegné Nagy Klára Zalaegerszegen az egyetlen kézmûves mézeskalács-készítõ. Szépséges alkotásai testesítik meg a hobbiját.

zetbõl. A hittel. Hogy el tudd fogadni, hogy az élet megy tovább,
és így is értelme van. Fordított
esetben, ha a hitünk rendül meg,
akkor a feltétlen elfogadás, a szeretet lendíthet túl a dolgokon.
– Ha már boszorkányos Luca
napon beszélgetünk, mit kell
még tudni napjainkban a nõkrõl?
– Nem tudják megélni a nõiségüket. Nincs rá idõ. Nem képesek
élni azzal a csodálatos teremtõ
erõvel, amit a természettõl kaptunk. Elveszett a tisztelet is irántunk. Mintha fátyolt dobtak volna
ránk, hogy ne lássuk, amit tudunk.

ADVENTI KÉSZÜLÕDÉS A SZÁZADELÕN
CSOKOLÁDÉ, PORCELÁNFOTÓ ÉS DÍSZES KIRAKATOK

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezzel átellenben, a plébániahivatal épületének földszintjén pedig
egy drogéria mûködött, „Aranykereszthez” néven. Ha a Kazinczy
tér, Rákóczi út felé vesszük az
irányt, akkor említést érdemel az
egykori Korona Szálló (ma
KISZÖV-székház) melletti aprócikk-kereskedés. Ifj. Horváth Jenõ
ajándékboltjában szinte mindent
lehetett kapni, a dísztárgyaktól
kezdve a játékokon át, a kesztyûig
és a sálig. A közeli Schütz áruházban pedig ruhákat és más kelméket is árusítottak.
A szemközti oldalon, a
Keresztury-ház alatti kereskedésben pedig a különféle varrógépeken túl, igazi kuriózumot árultak;
ez nem más, mint a photo-email.
Tódor Tamás ezzel kapcsolatban
elárulta: porcelánfotókról van szó,
ami annyit jelent, hogy kézelõkre,
brossokra, és más porcelántárgyakra családi fotókat lehetett
nyomtatni. A munkát nem Zalaegerszegen, hanem a fõvárosban
végezték el, itt csak a rendeléseket adhatták le a kuncsaftok, illetve átvehették az elkészült árut. A
korabeli reklám arra is felhívta a figyelmet, hogy a fényképeket természetesen sértetlenül visszaadják a tulajdonosoknak.
Szintén a korabeli reklámokból
lehet arra is következtetni, hogy a
századelõn mit ajándékoztak szívesen az emberek szeretteiknek.
Nos, a csokoládék, likõrök, pezsgõk és könyvek akkor is népszerûek voltak, csakúgy mint a játékok és kisebb dísztárgyak. A századelõn is folyt kampány annak érdekében, hogy lehetõleg mindenki
igyekezzen magyar terméket vásárolni. Ekkoriban néhány helyen
már árusítottak fényképészeti cikkeket, sõt fonográfot is, de ezek
ritkaságnak számítottak és az árúk
is elég borsos volt. Az idegenvezetõ arra is kísérletet tett, hogy néhány termék árát „kiszámolja” a
mai forintnak megfelelõen. Az árakat az arany árához, valamint a
pengõ és az 1946-os forint értékéhez mérten vissza lehet vezetni
valamelyest. Eszerint például a
Kummer kávéházban egy üveg
pezsgõ (a közönségesebb fajtából) 2 korona 50 fillérbe került, ami
körülbelül 7000–8000 forintnak felel meg. (1 korona körülbelül 3500
Ft-ot ér.) A márkásabb italok (Törley) ennél drágábbak voltak.

A belvárosi sétán az érdeklõdõk azt is megtudhatták, hogy a
századelõn a posta az ispita épületében mûködött (a postapalota
majd csak az 1920-as években
épül fel), és hatalmas forgalmat
bonyolított le advent idején. (Sõt,
még december 25-én, 26-án reggel is nyitva tartott.) Természetesen nemcsak levelezõlapokról és
képeslapokról van szó, hanem
csomagküldésrõl is. Az ügyfelek figyelmét pedig több fórumon hívták
fel arra, hogy az elküldeni kívánt
ajándéktárgyakat jól „pakkolják
be”.

Érdeklõdésünkre Tódor Tamás
azt is elmondta, hogy a századelõn
is voltak ünnepi fények – persze
nem olyan mennyiségben és intenzitással, mint manapság. A rangosabb üzletek és áruházak azonban
díszítették kirakataikat. A már említett Magyar Paizsban például
1906-ban megjelent egy rövidke
cikk arról, hogy a Schütz áruház az
ünnepre készülve egy Zeppelin
léghajómakettet helyezett el a kirakatban, amit ki is világított. Az írás
pedig arra is kitér, hogy az üzlet kirakatai nagyon látványosak lesznek az adventi szezonban.

és szigorúan beltérre lehetne tenni, mert a nedvességet felszívja a
tészta.
– Ön egyedül foglalkozik ezzel a kézmûves tevékenységgel
a városban. Amolyan helyi
– bánfi kati –
díszem A/4-es méretû, az anyósom- „hungarikum”. Tudnak Önrõl az
nak készült, több napi munkával.
idelátogatók?
– Van-e olyan, amit nem tud
– Készítettem már a város
– Családi örökség ez a süteelkészíteni.
szimbólumait, megyecímert vagy
ménykészítés?
– Nem, senki sem foglalkozott
vele otthon. Én viszont szerettem
volna a gyerekeimnek ilyent sütni.
Még a receptet is úgy kaptam kölcsön. Ez 22 évvel ezelõtt történt.
Aztán jött a kedv meg a rengeteg
próbálkozás. A saját hibáimból tanulva sokat fejlesztettem az elkészítési módon. A recept már nem
is hasonlít az eredetire. Az még
szalalkális volt, amit nagyon nem
szerettem.
– A titok elárulása nélkül mire
kell ügyelni a tészta összeállításakor?
– Sok méz kell bele, ügyelni
kell a cukor és a méz arányára,
meg a tészta állagára és a szódabikarbóna se maradjon ki. Én ra– Nemrégen kértek tõlem mé- a mézfesztivál alkalmával a söjtöri
gasztáshoz is a díszítõ cukrot zeskalács-labdát, na az nem ment. méhészek emblémáját, amelyek
használom. Színezéshez ételfes– És van-e kedvenc forma?
akár távolabbi helyre is elkerülhettéket lehet használni, így az egész
– A templom, a házikók. Ezt ki- tek. Van, hogy messzirõl kapok feldísz ehetõ. Én ki is szárítom a zárólag saját kedvtelésbõl készí- kérést, de ezeket nehezen tudom
tésztát, így tovább eltartható. Ha tem. Egy kihívás. Nagyon szere- teljesíteni.
pedig jól van csomagolva, akár tem a magokkal díszített mézes
– Csak karácsonykor szokott
több évig is dísz lehet, mondjuk a süteményeket is.
alkotni?
mézeskalács adventi koszorú. A
– Jancsi és Juliska háza is
– Nem, bár ez a fõszezon. De
díszítéshez hagyományos módon menne?
húsvétra, anyák napjára, esküvõzacskót használok.
– A sütõ mérete korlátozza re, újabban lánybúcsúra is készül– Divatos manapság a csak a lehetõségeket. Az olyan nek mézes süteményeim. Ha hívmézessütemény?
nagy házhoz, amibe a gyerekek is nak, a gyerekeknek is szívesen
– Igen, de inkább a modernebb beleférnek, már kemence kellene, tartok játszóházat.
formák.
– Mi számít modernek?
IDÉN IS VÁR KICSIKET
– Az eredeti mézesformák a
ÉS NAGYOKAT
szív, a huszár és a ló volt. Ezt is
DECEMBER 24-ÉN,
néha készítem, de ez ritka. A moHÉTFÕN 14.00–16.00
dern sütik több lehetõséget adnak
KÖZÖTT
a kreativitásra, mind a formát,
mind a díszítést illetõen. Angyal,
A VÁROS KARÁCSONYóriási falidísz, mécsestartó, háziFÁJA MELLETT
kó, templom, karácsonyfadíszek
AZ ÉLÕ BETLEHEM
vagy éppen az újdonság, újévi maÉS A VÁROSI DIÁKlac.
ÖNKORMÁNYZAT
– Nagyon látványos a karáSEGÍTSÉGÉVEL
AZ
csonyi keresztszemes mintája.
ELMARADHATATLAN
Azért ehhez komoly türelem
BEJGLIKÍNÁLÁS.
kell.
– A legnagyobb keresztszemes

PÁLYÁZATI

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 SZÁLLÁSHELYRE

ÉPÍTÉSZI ÁLLÁSLEHETÕSÉG!
ZALAEGERSZEGI ÉPÍTÉSZ TERVEZÕIRODÁBA
ARCHICAD-DEL DOLGOZNI TUDÓ

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK

Cím

Alapterület Szoba(m2)
szám

HA FELKELTETTÜK AZ ÉRDEKLÕDÉSÉT, JELENTKEZÉSÉT
E-MAILBEN VAGY TELEFONON VÁRJUK!
Zsuppányi Gyula
építész, ügyvezetõ igazgató
+36-30/3424-732

Fülöp Tibor
építész
+36-20/2039-625

ALFATERV-2000
Építõipari Tervezõ és Fõvállalkozó Kft.
8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 3.
+36-92/510-035
alfaterv2000@t-online.hu
2000@alfaterv.hu

Komfortfokozat

2019-ben érvényes
fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szálláshaszn. díj (Ft)

A III/28.

34

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély

összkomfortos

226

7.684

B II/24.

38

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély

összkomfortos

226

8.588

ELÕTT ÁLLÓ HALLGATÓT IS

SZÍVESEN LÁTUNK!

Egyéb helyiségek

Átalszegett u. 23/A

ÉPÍTÉSZ TERVEZÕ ÉS SZERKESZTÕ MUNKAKÖRÖKBE.

DIPLOMÁZÁS

HIRDETMÉNY

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2018. december 20-án 15.45 órától 16.45 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.
2019. január 4. (péntek).
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ letelte után soron következõ ülésén (várhatóan 2019. január hónapban). A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.:
92/502-139 vagy 92/502-140).
(Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu
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Sport

KEDVEZÕ POZÍCIÓBAN A ZTE FC TAVASSZAL FOLYTATÓDIK A VERSENYFUTÁS
MINDENT MEGTESZNEK A FELJUTÁSÉRT

 Az elmúlt bajnoki idényben kis híján kiesett a labdarúgó NB IIbõl a ZTE FC csapata. Az idei szezon félidejében ígéretes pozícióban van. Bedi Bence, a ZTE saját nevelésû játékosa is jól teljesített az õsz során.
– A tavalyi gyengébb szereplés
után szinte teljesen kicserélõdött a
csapat. Az õszi idényben célunk
volt, hogy ott legyünk a feljutó helyek közelében, ami maximálisan
jól sikerült – hangoztatta Bedi Bence. – A hazai mérkõzések közül a
Csákvár és a Balmazújváros elleni
döntetlent, valamint a Kaposvár és
a Vasas elleni vereséget sajnálom.
Ha az említett mérkõzéseket megnyerjük, akkor még jobb lenne a
helyzetünk.
– Mi eredményezte a nagy javulást a teljesítményben?
– A játékosállomány változását
már említettem. A csapat is jóval
egységesebb lett. Nyílván a jó
eredmények összekovácsolják a
társaságot.
– Bedi Bence sem zárt rossz
szezont, jól játszott, gólokat lõtt.

Elõbb középpályásként, az õsz
végére ismét bal oldali védõként
szerepelt. Melyik az igazi posztja?
– A középpályán jobban szeretek játszani, mint a védõsorban.
Azért kerültem ismét hátrább, mert
a Gergényi Bence megsérült.
– A mérkõzéseket elnézve a
rövid passzos játékra állt át a
csapat, hogy a labda minél többet a ZTE-nél legyen…
– Az edzõváltás után Dobos
Barna elsõdleges célja volt, hogy a
labdabirtoklás terén elõrelépjünk.
Nem könnyen álltunk át az új játékstílusra, de az utolsó õszi fordulókban már egész jól ment. Biztos
vagyok benne, hogy a tél során fogunk igazolni, akárcsak a többi riválisunk. Nagyon sok minden
függ az erõsítésektõl.

DOBOS BARNA: CÉLUNK, ÁLMUNK, AMIÉRT DOLGOZUNK

 Az õszi idényben jól teljesített a ZTE FC az NB II-ben. Hosszú
idõ után esély van rá, hogy ismét az élvonalban szerepeljen a zalai csapat.

– Hosszú idõ óta várják a
szurkolók, hogy ismét NB I-es
csapata legyen Zalaegerszegnek. Sikerülhet a feljutás?
– Egy biztos, motiválni nem kell
a csapatot, mindenki szeretne az
élvonalban játszani. Egyet ígérhetek a szurkolóknak, mindent megteszünk, hogy ismét NB I-es legyen a ZTE.

A FELNÕTTEK KÖZÖTT IS BIZONYÍTANA
SABJÁN CSENGE „KIBÉRELTE” A DOBOGÓT

 Országos bajnokságukon három érmet is begyûjtött Sabján
rül és aranyérmesek lehetünk. TáCsenge, a ZTE ZÁÉV serdülõ tekézõje, aki már a korosztályos vá- volabbi céljaim között szerepel,
logatottban is bemutatkozott.
hogy bemutatkozhassak a ZTE
ZÁÉV felnõttcsapatában is.
– A teke elõtt több sportot is ki- gon dobogóra állni. Tisztában va– A teke mellett „civilben”
próbáltam; futottam, lovagoltam, gyok vele, ehhez még nagyon so- mik a tervei?
kézilabdáztam, de egyiknél sem kat kell dolgoznom.
– Idén végzek a Kölcsey Femaradtam meg – kezdte a bemu– A ZTE ZÁÉV szuperligás if- renc Gimnáziumban. Konkrét tertatkozást Sabján Csenge. – Hét júsági csapatának biztos tagja. vem még nincsen, de a pszicholóéve, 2011-ben kezdtem el ismer- Melyek az idei céljai?
gia felé orientálódok. Leginkább
kedni a sportággal. Édesapám te– Hosszú idõ után szeretnénk az említett terület érdekel, mellette
kézett – a mai napig játszik – elvitt bajnoki címet szerezni. Az õszi még más humán terület is szóba
a mérkõzéseire. Megtetszett, amit szezon után négypontos elõnnyel jöhet. Mindenképpen emberekkel
láttam és ittragadtam.
állunk a tabella élén. Bizakodom, szeretnék foglakozni, és mellette
– Eddigi legnagyobb sikerei? hogy a tavaszi idényünk is jól sike- jó tekézõvé válni.
– Két éve a serdülõ-világbajnokságon összetettben és egyéniben egyaránt a pontszerzõ, hatodik helyen végeztem. Itthon az
idén megrendezett magyar korosztályos ob-n valamennyi számban a dobogóra állhattam. Kettõben a dobogó legfelsõ fokára, egy-  Jövõ év január 4–5-én tizedik alkalommal rendezik meg a Szív
Szerszámsziget 24 órás teremlabdarúgótornát immár az
ben a harmadikra.
– A tekében telizés és tarolás egerszegi Zalakerámia Sportcsarnokban. Az elõkészületekrõl
múlt héten számoltak be a szervezõk a sajtó képviselõinek.
van. Melyikben kell fejlõdnie?
– Mindkettõben még bõven fejLuki András, a torna egyik ötlet- hogy amatõr szervezésbõl vált egy
lõdnöm kell. Telizésben igyekszem
az egyutcás játékra. Tarolásnál ar- gazdája és jelenleg is egyik fõ- profi tornává a 24 órás viadal, ami
ra törekszem, hogy minél többször szervezõje úgy fogalmazott: tíz annak is a bizonyítéka, hogy a torkezdjek kilenc bábuval. Itt fontos a éve mertek nagyot álmodni, ami na gazdái remek munkát végeztek.
különbözõ alakzatok gyakorlása valósággá vált. Elmondta: a mö- Megítélése szerint a Szív Szergöttük lévõ tíz évben sok munkát számsziget torna több mint egy átis.
– Hová szeretne eljutni a te- és energiát fektettek abba, hogy a lagos hagyományos viadal, hiszen
torna megmaradjon, de örömteli értéket is teremtett. Papp Gábor, a
kében?
– Jó lenne elõbb egy korosztá- volt minden perc, amit a szerve- névadó támogató Szerszámsziget
lyos, majd felnõtt-világbajnoksá- zésre fordítottak. A 24 csapatos Kft. ügyvezetõje arról beszélt, hogy
mezõny létszáma egyébként még sok minden történt az elmúlt tíz év
nem telt be, de biztosak benne, alatt kezdve attól, hogy az Apáczai
hogy a december 17-i nevezési ÁMK után már a Zalakerámia
határidõig teljes lesz a mezõny.
Sportcsarnok a helyszíne tornáBalaicz Zoltán, Zalaegerszeg nak. A pénteken este kezdõdõ és
polgármestere úgy vélekedett, másnap estig tartó nonstop meccs-

– Valóban jó pozícióból várjuk a
tavaszi idényt – hangoztatta Dobos
Barna, a ZTE vezetõedzõje. – Van
egy célunk, van egy álmunk,
amiért dolgozunk. Minden mérkõzés fontos számunkra. Mindenképpen elégedettek lehetünk, de tavasszal folytatódik a versenyfutás
a feljutásért. Folyamatosan építünk
egy támadó stílusú játékot, amelynek eredményét már lehet látni. A
DVTK elleni kupamérkõzés óta sok
helyzetet alakítunk ki, s fokozatosan javult a helyzetkihasználásunk. A Siófok ellen azért volt nagyobb különbségû a gyõzelmünk,
mert helyzeteinket jól kihasználtuk.
A jövõben támadójátékunkat szeretnénk tovább építeni. Terveim
közt szerepel, hogy a csapat védekezése is jobb legyen. Szeretném
elérni, hogy kevesebb gólt kapjunk. A cél a minél több labdabirtoklás, és hogy biztos védekezésbõl kontratámadásokat vezessünk.
Nem szeretném, hogy csak egy arculata legyen a ZTE-nek.
A téli szünetben jön egy
újabb átigazolási szezon, hol
erõsítené meg a ZTE-t?
– Amikor egy csapat NB I-es álmokat szövöget, folyamatosan kell
erõsítenie. A nyári átigazolás után
Sallói István és a vezetõk munkája látszik a ZTE-n. Összehoztak
egy mûködõképes keretet, amit tovább kell építeni. Javítani szeretnénk a keret minõségét, lesznek,
akik érkeznek, de távozók is akadnak. A keretben vannak játékosok,
akik megtalálták a számításukat a
ZTE-nél, vannak, akik nem.
– A sorsolást tekintve nem
ígérkezik könnyûnek a ZTE tavasza, valamennyi közvetlen riválisánál vendégeskedik…

SZÍV SZERSZÁMSZIGET LABDARÚGÓTORNA TIZEDSZER

folyamot mindig szerették volna kiegészíteni más programokkal, s ez
nem lesz másként most sem. A
szombat délutáni szünetben gyermektornát rendeznek, az esti döntõt követõen pedig a ZTE, az FTC
és a Nagykanizsa öregfiúk mérkõzéseivel zárul a viadal.
Udvarhelyi András,a kupa másik ötletgazdája és tornaigazgatója
a lebonyolítás menetét ismertette,
továbbá elmondta: négy dedikált
mez is árverésre kerül jótékony
céllal.
Kettõt az FTC hoz majd magával, kettõ pedig – Gellei Imre korábbi szövetségi kapitány jóvoltából – a magyar öregfiúk-válogatott
tagjainak aláírásával lesz ellátva
(ezeket a sajtótájékoztatón be is
mutatták).

– A hazai és a vendégmérlegünk nem nagyon üt el egymástól.
Négy hazai mérkõzést nem sikerült megnyernünk, ebbõl legalább
egy gyõzelmet hiányolok, az nagy
lökést adhatott volna. Nagyszerû
dolog, hogy idegenben is ugyanazt a teljesítményt nyújtjuk eredményesség terén, mint hazai pályán.
– Egerszegen a szurkolók
már nagyon várják, hogy a ZTE
visszajusson az élvonalba. Az
õszi szereplés alapján erre reális esély mutatkozik?
– Úgy látom, nem az utolsó pár
fordulóban dõl el a feljutás. Nehéz
tavasz elé nézünk. Nem látok akkora különbséget a csapatok között. Egy-egy mérkõzésre bármelyik csapat felveszi a versenyt a
másikkal. Nekünk mindig a soron
következõ mérkõzésre kell kon-

centrálnunk, készülnünk. Azért jöttem Egerszegre, hogy a ZTE-t feljuttassam az NB I-be. Ennek a célnak az érdekében dolgozom jómagam, a szakmai stáb többi tagja és
a játékosok is. Bizakodom, hogy
sikeres lesz a téli felkészülésünk,
és tavasszal is eredményesek leszünk.

VOKSH OKTATÁSI KFT.
8900 Zalaegerszeg, Gárdonyi Géza u. 2.
Tel./fax: 92-511-103

Minden kedves partnerünknek
és hallgatónknak békés karácsonyt és
sikerekben gazdag,
boldog új esztendõt kívánunk!
Jövõ évben is várjuk kategóriás illetve szaktanfolyamainkon!
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