
– Antal Lívia –

– Általánosságban elmondható,
hogy a kiváltó okok az érintett ké-
szülékek (fürdõszobai, nyílt égés-
terû gázüzemû vízmelegítõk, fali
fûtõk, szagelszívó és tüzelõ-fûtõ
berendezések) többségénél rossz
mûszaki állapotukra, karbantartá-
suk és energiaellátásuk hiányára
vezethetõk vissza – mondta érdek-
lõdésünkre Kósi Zsolt, tûzoltó had-
nagy, a Zala Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság szóvivõje. –
Épp ezért jutott nem egyszer nagy
mennyiségû szén-monoxid az in-
gatlanok légterébe, ami miatt leg-
alább tíz embert kórházba kellett
szállítani az elmúlt évben. Az
emelkedõ esetszámok mögött azt
is véljük, hogy a katasztrófavédel-
mi igazgatóság és a kéménysep-
rõk által végzett prevenciós munka
hatására egyre több lakásban al-
kalmaznak szén-monoxid-érzéke-
lõt, amely szerencsére több hely-
színen is figyelmeztetett a veszély-
re. A készülék idén januárban is
életet mentett Zalaegerszegen, bár
a család egyik tagját kórházba kel-
lett szállítani, de a veszély idõbeni
észlelésének köszönhetõen nem
történt tragédia!

– S még nincs vége a fûtési
szezonnak…

– Valóban. Mindazonáltal tév-
hit, hogy csak a téli fûtési idõszak-
ban van szükség a szén-monoxid-
érzékelõre. A zalai tûzoltók tavaly
a tavaszi-nyári idõszakban közel
húsz helyszínen mutatták ki a mér-
gezõ gáz jelenlétét, jellemzõen za-
laegerszegi és nagykanizsai laká-
sokban. Emiatt továbbra is azt kér-
jük a lakosságtól, hogy ingatlanjai-
kat – nyílt égésterû gázkészülék
alkalmazása esetén – lássák el
szén-monoxid-érzékelõvel! Az
eszköz hangos akusztikus jellel és
fényjelzéssel már nagyon hamar
figyelmeztet a halálos veszélyre. A
katasztrófavédelem honlapján el-
érhetõ a bevizsgált, jó minõségû

érzékelõk listája, egyúttal azok is,
amelyek megbuktak az ellenõrzé-
seken. A figyelemfelhíváson túl
igazgatóságunk tavaly összesen
32 füst- és szén-monoxid-érzéke-
lõt juttatott el rászoruló családok-
hoz az Országos Tûzmegelõzési
Bizottság jóvoltából. 

– Nem kevésbé veszélyes je-
lenség a kéménytûz.

– Ahogy a szén-monoxid-mér-
gezés, úgy a kéménytûz is gyako-
ri oka a tûzoltói vonulásoknak.
2021-bõl alig telt el húsz nap, a
megyei katasztrófavédelmi igaz-
gatóság mûveletirányító ügyeleté-
re már nyolc riasztás érkezett.
Gyors beavatkozásuknak köszön-
hetõen egyik helyszínen sem tör-
tént komolyabb probléma. Hét al-
kalommal azt is javasolták az in-
gatlan tulajdonosának, hogy ne
használja az égéstermék-elveze-
tõt addig, amíg egy szakember át
nem vizsgálta. 

– Hogyan keletkezik a ké-
ménytûz?

(Folytatás a 3. oldalon.)
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A TARTALOMBÓL
Továbbra is kevés
a vakcina

(3. oldal)

Megújulhat
a régi Városháza
épülete is

(4. oldal)

Ismét elkezdte
az életet festeni

(5. oldal)

CSENDES GÁZ, VAGY PERZSELÕ LÁNG
A SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS ÉS A KÉMÉNYTÛZ ELKERÜLHETÕ

2020-ban mintegy negyven százalékkal emelkedett azon szén-
monoxiddal összefüggõ beavatkozások száma Zala megyében,
ahol az adott helyszínre kiérkezõ tûzoltók ki tudták mutatni a
mérgezõ gáz jelenlétét. Az új év elsõ húsz napjában nyolc ké-
ménytûz is adott munkát a lánglovagoknak, amelyek, hasonlóan
a szén-monoxid-mérgezésekhez, komoly veszélyt jelentenek a la-
kók számára.

Sajnos az elmúlt években je-
lentõsen megváltoztak a piaci kö-
rülmények, az ementáli típusú saj-
tok iránti kereslet drasztikusan le-
csökkent, ezzel együtt az eladá-
sok és a gyártási volumenek is
számottevõen visszaestek, így a
zalaegerszegi gyártás tartósan
veszteségessé vált. A gyár jelen-
leg túlméretezett energetikai rend-
szerrel üzemel, ráadásul az el-

avult gyártási technológia és a
géppark fejlesztéséhez, moderni-
zálásához irreális nagyságú be-
fektetésre lenne szükség, amely
nem térülne meg. Ezt a folyamato-
san veszteséges üzemelést a
francia magántulajdonos már nem
kívánta tovább finanszírozni, ezért
jelentették be az átszervezés
szándékát. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

SEGÍTSÉG
A VENDÉGLÁTÓHELYEKNEK

Azzal a javaslattal élek és ez
rendelettervezet formájában is
készül már, hogy a vendéglátó-
ipar nehéz helyzetére való te-
kintettel önkormányzatunk egy-
elõre 2021. május 31-ig (vissza-
menõleges hatállyal, 2021. ja-
nuár 1-tõl számítva) teljes mér-
tékben engedje el a városi tulaj-
donú helyiségekben mûködõ
vendéglátóhelyek bérleti díját,
továbbá szintén erre az idõ-
szakra ugyancsak teljes mér-
tékben engedje el a vendéglátó-
helyek teraszai után fizetendõ
közterület használati díjakat is
– olvasható Balaicz Zoltán
Facebook-bejegyzésében.

Ezt a védelmi intézkedések ala-
kulásától függõen május elején ér-
tékeljük és szükség esetén a men-
tesség további idõpontig is kitolha-
tó. Emellett továbbra is folytatjuk
azt a kampányt, hogy a helyi pol-
gárok a zalaegerszegi vendéglátó-
soktól, eladóktól, vállalkozóktól vá-
sároljanak, rendeljenek. Erre már
korábban létrejött egy külön Face-
book-oldal is (Zalaegerszeg: Se-
gítsd a helyit! 

A francia családi tulajdonban lévõ Savencia Fromage & Dairy
Magyarország Zrt. átszervezés elõtt álló zalaegerszegi sajtgyárá-
ban tett látogatást a közelmúltban prof. dr. Palkovics László in-
novációs és technológiai miniszter, Vigh László országgyûlési
képviselõ és Balaicz Zoltán polgármester. 

MINISZTERI LÁTOGATÁS
VÁLTOZTAK A PIACI KÖRÜLMÉNYEK

– pet –

A sajtóbejárással egybekötött
eseményen Balaicz Zoltán polgár-
mester elmondta: jelenleg 35 szá-
zalékos készültségi fokon áll az
építkezés, a falak állnak, és a födé-
met is elhelyezték. A kézmûves-
piac létrejötte azért fontos a város
számára, mert napjainkban felérté-
kelõdik az egészség, az egészség-
tudatos életmód, és ehhez kapcso-
lódóan a friss, helyi alapanyagok-
ból készült élelmiszerek szerepe a
táplálkozásban. Az épület tervezé-
sekor arra figyeltek, hogy egy he-
lyen lehessen helyi terményeket és

termékeket vásárolni, kóstolni, sõt
az ezek megtermeléséhez vagy
elõállításához szükséges tudást is
meg lehessen itt szerezni. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ hozzátette: a friss alap-
anyagokon és egészséges étele-
ken túl az is lényeges, hogy az
elõállító az arcát adja a termékek-
hez. Vagyis a vásárló találkozhat a
termelõvel. Tudja, hogy kitõl és mit
vesz, ami a nagyobb üzletekben
nem valósulhat meg. 

A belvárosi választókörzet ön-
kormányzati képviselõje, Böjte
Sándor Zsolt úgy látja, hogy az új
kézmûvespiac nemcsak a keres-

let-kínálat találkozási helye lesz,
hanem egy új közösségi tér is ki-
alakul itt. Az emberek vásárolhat-
nak, foglalkozásokon vehetnek
részt, vagy a nézelõdés, kóstolás
mellett egyszerûen csak beszél-
gethetnek egymással. 

Hogy pontosan mi kerül a Helyi
Termelõi és Kézmûvespiac – Gö-
cseji Tudásközpont épületébe, ar-
ról Tolvaj Márta projektfelelõs, pol-
gármesteri tanácsadó tájékoztatta
a sajtót. Elhangzott: a földszinten
helyi termékeket árusító boltok,
valamint 50 új termelõi placc kerül
kialakításra. Létesül továbbá egy
szövetkezeti bolt, mely mindennap
nyitva lesz a vásárlók elõtt; nem-
csak a piac nyitvatartási ideje alatt,
hanem azon túl is. Mindezeken kí-
vül egy göcseji étkeket kínáló étte-
rem és egy tudásközpont is kerül
az épületbe. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

GÖCSEJI TERMÉKEK ÉS TUDÁSKÖZPONT
BOKRÉTAÜNNEPSÉG A KÉZMÛVESPIACNÁL

Látványos szakaszba érkezett a Helyi Termelõi és Kézmû-
vespiac – Göcseji Tudásközpont kivitelezése. A zalaegerszegi
Piac téren 718 millió forintból megvalósuló beruházáshoz két
TOP-pályázat biztosít forrást. Az építkezés a közelmúltban elérte
a legmagasabb pontot, ez alkalomból a hagyományoknak megfe-
lelõen bokrétaünnepséget rendeztek.



– A veszélyhelyzet okozta kö-
rülmények miatt a városvezetés
megváltoztatta a stratégiáját, és a
forrásokat elsõsorban a városi
szintû védekezésre, valamint a
munkahelyek megtartására össz-
pontosította. A cél az volt, hogy az
önkormányzat és intézményei, a
hozzá kapcsolódó alapszolgálta-
tások ebben a vészterhes idõ-
szakban sem sérülhetnek. Ennek
az ára viszont az volt, hogy beru-
házásokat, felújításokat kellett el-
halasztani, csak a legszüksége-
sebb karbantartási, állagmegóvá-
si feladatokat tudtuk elvégezni a
városrészekben. A 2020-as jár-
ványidõszakban megmaradt for-
rásokat inkább tervek, programok
kidolgozására fordítottuk, melye-
ket 2021-ben a helyi gazdaság
stabilizálásával szeretnénk meg-
valósítani – teszi hozzá Bali Zol-
tán. 

Választókörzetében az elkövet-

kezõ idõszakban a következõ be-
ruházások várhatók: Új „okos”
gyalogátkelõhely az Arany János
utca–Mikes Kelemen utca csomó-
pontjában. Az Arany János utca
nyugati oldalán, a Gárdonyi utca
keleti oldalán gyalogjárda felújítá-

sára kerül sor, a Gárdonyi utcában
új fasort is telepítenek. Folytatódik
a járdafelújítás a Batsányi utcá-
ban. Felújításra kerül, és két par-
kolóhellyel bõvítik a parkolót a
Vizslaparki út 1–5. mellett. Befeje-
zik a vizslaparki projektet: elkészül
a pavilon, felújítják a Címerház te-
tõszerkezetét, valamint új közvilá-
gítást és kamerarendszert építe-
nek ki a sétány mentén. A Mikes
Kelemen utca 8–10. között felújí-
tásra kerül a parkoló, és ugyan-
csak új parkolóhelyekkel bõvül a
Platán sor 7. és 12. társasházak
mögötti parkoló. 

Bali Zoltánt a járvány kitörése-
kor alapvetõen a védekezéssel
kapcsolatos intézkedésekkel ke-
resték meg a lakosok. Hivatali
munkatársaival meg kellett szer-
vezni a lakosság ingyenes maszk-
ellátását, a védekezéshez szüksé-
ges fertõtlenítõszerek beszerzé-
sét, az óvodákban és bölcsõdék-
ben az ügyeleti rendet, valamint a
szociális alapú közétkeztetést. 

– Telefonon, segélyvonalakon
tartottuk a kapcsolatot a lakókkal,
a világháló, a különbözõ wb2-es
kommunikációs felületek segítet-
tek a gyors intézkedésben. Volt ar-
ra is példa, hogy az önkormányzat
által vásárolt szájmaszkot, védõ-
eszközöket én vittem ki a helyszín-
re.

A legnehezebb az elmúlt idõ-
szakban az a kettõsség volt, hogy
láttuk a járvány pusztító hatását
október, november környékén,
amikor több kollégám is beteg lett,
sajnos egy munkatársunkat el is
veszítettünk, és többen súlyos tü-
netekkel küszködtek. A betegsé-
get én nem kaptam el, regisztrál-
tam már oltásra, ezzel is segítve,
hogy minél hamarabb túllegyünk
az elmúlt idõszakon. Mindemellett
láttuk, hogy milyen gazdasági ká-
rokat okoz a város életében ez a
járványkorszak. Bízom abban,
hogy az élet hamar újraindulhat a
megszokott ütemben, és kinyithat-
nak a már nagyon várt kedvenc
helyeink is – teszi hozzá a képvi-
selõ. 

Nagy lendülettel készültünk a
2020-as évre, számos elképze-
lésünk volt, de az álom jó ré-
szérõl le kellett mondanunk. Bí-
zom ugyanakkor abban, hogy
az idei évben meg tudjuk való-
sítani a terveinket – fogalmaz
Gecse Péter alpolgármester, az
5-ös választókerület önkor-
mányzati képviselõje.

Mint mondja, a vírushelyzet a
képviselõi munkát is hátráltatta, hi-
szen nagyon fontos, hogy a város-
ban zajló nagyobb fejlesztések
mellett a városrészekre is jusson
figyelem. Ezt a költségvetés hely-
zete nehezebbé tette. Ugyanakkor
a lakossági kéréseket a lehetõség
szerint próbáltuk megoldani, támo-
gatni.

– Botfán a sportpálya környe-
zetét be kellett keríteni, mert a va-
dak komoly kárt okoztak a sport-
centrum területén. A túraútvonalak
mentén több pihenõhely létesült, a
botfai polgárõrséggel közösen
megtisztítottuk a Hideg-kúti forrás
környezetét. Zalabesenyõben
több vízelvezetõ árkot sikerült
rendbe tenni, az orvosi rendelõben
kisebb javítások és egy tisztítófes-
tés történt. A Posta úton céges tá-
mogatással új fasort ültettünk. A
Páterdombon több szakaszon va-
lósult meg önerõs járdaépítés, la-
kossági hozzájárulással. Folytató-
dott a Radnóti-óvoda udvarának
szebbé, zöldebbé tétele, a Kinizsi
és Holub utcák környezetében lé-
võ társasház belsõ udvarában par-
kolóhelyeket alakítottak ki – sorol-
ja Gecse Péter, majd folytatja: – A
zártkerti utakat folyamatosan kar-
bantartottuk, javítottuk, tisztítottuk,
kisebb burkolatfelújítási munkákat
is elvégeztünk. A fásítási program
keretében Zalabesenyõben és a
Páterdombon a közösségi tere-
ken, társasházak környezetében
több fát is ültettünk. A Kovács Ká-
roly Városépítõ Program az út- és
járdainfrastruktúra fejlesztésében
nagy lehetõségeket jelent a körzet
számára a következõ években.
Azon dolgozunk, hogy a városré-
szek még élhetõbbek legyenek.

Gecse Péter beszámol arról,
hogy az elmúlt évben, március 15-e
óta gyakorlatilag nem tudtak na-
gyobb közösségi eseményt tarta-
ni. Sok civil szervezet mûködik
mindhárom városrészben, nagyon
hiányolják a lakók az elmaradt ren-
dezvényeket. Szabadtéri progra-
mokat próbáltak tartani: köztiszta-
sági akciót, karácsonyfa-díszítést,
szabadtéri szentmisét. Bízik ab-
ban, hogy az elmúlt idõszak ne-
hézségei nem gátolják majd a foly-
tatást.

– Én ebben továbbra is partner
leszek, hiszen õszintén mondom,
nekem is nagyon hiányoznak a
közösségi összejövetelek. Kifeje-
zetten fontosnak tartom a szemé-

lyes kapcsolatot a lakossággal,
erre jó lehetõséget nyújtottak a
rendezvények, mindhárom város-
részben nagyon aktívak az embe-
rek. A lakossági megkeresések
kapcsán, ahol lehetett, tartottunk
helyszíni bejárásokat az érvényes
járványügyi elõírások betartásá-
val, de összességében csökken-
tettük a személyes találkozásokat.
Telefonon, e-mailben, és interne-
tes felületen jutottak el hozzám a
kérések, és én is ezeken keresz-
tül válaszoltam. 

Nagyon bízok abban, hogy ha-
marosan minden a régi kerékvá-
gásban folytatódhat, mert a közös
munka fontos nekem, és a telepü-
lésrészi önkormányzat számára is
– mondja Gecse Péter.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Ugyanakkor Magyarország

Kormányának kiemelten fontos a
hazai élelmiszeripar folyamatos
mûködése és fejlesztése, Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata pedig érzelmileg is
szorosan kötõdik az egykori
Zalatej üzeméhez, a vállalattal
egyetértésben fontosnak tartja a
jelenlegi 83 alkalmazott, valamint
a beszállítói termelõi kör sorsát.
Ez volt a mai látogatás és tárgya-
lás legfõbb indoka. 

A kormányzat, a város és a vál-
lalat is pozitívan áll az együttmû-
ködéshez, így a következõ hetek-
ben több egyeztetés is várható az

üzem sorsát, esetleges átvételét il-
letõen. A miniszter jelezte, hogy ha
sikeres lesz ez a folyamat, úgy a
kormány kész energetikai fejlesz-
tés, illetve innovatív eszközfejlesz-
tés terén segítséget nyújtani a to-
vábbi mûködéshez és a szakmai-
lag magas színvonalú dolgozói ál-
lomány egyben tartásához. 

Bízunk benne, hogy sikeres lesz
a folyamat! Zalaegerszegen jelen-
leg 3 százalék a regisztrált álláske-
resõk aránya. A következõ évek-
ben ezres nagyságrendben jönnek
létre újabb munkahelyek (pl. Rhein-
metall gyár, tesztpálya körüli cégek,
beszállítók, északi és déli ipari
park, logisztikai vállalatok stb.). 

(Folytatás az 1. oldalról.)
Utóbbi már az emeleten kap

helyet. Itt kialakításra kerül egy 60
férõhelyes elõadóterem, ahol to-
vábbképzéseket tartanak majd, de
népi játszóház és több kézmûves-
mûhely is lesz a házban. A tetõtér-
be pedig a zalai gyógynövények
tudástárát rendezik be.

Ha minden a terveknek meg-
felelõen halad, akkor az idei ad-
venti szezonban már birtokba ve-
hetik a vásárlók a piactér új egy-
ségét.

Az ünnepségen a szalagokkal
feldíszített jelképes bokrétát a kivi-
telezõ cég egyik munkatársa he-
lyezte el a tetõn.

MINISZTERI LÁTOGATÁS
VÁLTOZTAK A PIACI KÖRÜLMÉNYEK

GÖCSEJI TERMÉKEK ÉS TUDÁSKÖZPONT
BOKRÉTAÜNNEPSÉG A KÉZMÛVESPIACNÁL

Az avatáson beszédet mondott,
illetve részt vett Balaicz Zoltán pol-
gármester, Vigh László országgyû-
lési képviselõ, valamint a tulajdono-

sok: Balogh Tamás, Nagy Tamás és
Paál Péter. A cég tervei között sze-
repel egy árnyékolástechnikai üzem
létrehozása is 30 új munkahellyel.

BEMUTATÓTEREM
Zalaegerszegen, a Batthyány utcában nyílt meg Magyarország

egyik legnagyobb, nyílászárókat gyártó cégcsoportjának zalai
leányvállalata, a Top Türen Zala Kft. bemutatóterme és raktárbázisa.

HIÁNYOLJÁK AZ ELMARADT RENDEZVÉNYEKET
A CIVIL SZERVEZETEK KÉSZÜLNEK AZ IDEI ÉVRE

Gecse Péter

Bali Zoltán

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK 2020-RÓL
A VÉDEKEZÉSRE ÖSSZPONTOSÍTOTTUNK

A járványhelyzet alapvetõen változtatta meg a terveinket, hi-
szen a 2020-as évben az elmúlt évtizedek legstabilabb, legna-
gyobb fõösszegû költségvetését fogadtuk el, ami nagy mozgás-
teret adott volna a különbözõ városrészi feladatok ellátására – fo-
galmaz Bali Zoltán alpolgármester, a 6-os választókerület önkor-
mányzati képviselõje.

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



3Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Kéménytûzzel leginkább a

szilárd tüzelést használó háztartá-
sokban kell számolni. Kétféle mó-
don alakulhat ki: vagy a kémény
belsõ felületén lerakódott korom
izzik, vagy a kátrány gyullad meg.
Mindkét eset komoly károkkal jár-
hat. Sõt egy késõn észlelt ké-
ménytûz akár a teljes épület le-
égéséhez is vezethet.

– Hogyan elõzhetõk meg
ezek a problémák?

– A korom a tökéletlen égés
mellékterméke, ami leginkább az
égéshez szükséges levegõ elégte-
len utánpótlására vezethetõ
vissza. Lényeges tehát, hogy a tü-
zelõanyag égetésének idõtartama
alatt mindvégig biztosított legyen a
megfelelõ oxigéntartalmú – azaz
„friss” – levegõ folyamatos után-
pótlása. A koromlerakódás kátrá-
nyosodásához – azaz még komo-
lyabb tûzveszélyhez – vezet, ha
nem kellõen száraz, illetve, ha
nem megfelelõ tüzelõanyaggal fû-
tünk. A kályhát, a kandallót, a tü-
zelõ-fûtõ berendezéseket ezért
soha ne tekintsük szemetesnek!

– Az okok között mennyire
játszik szerepet a kéményseprõi
felülvizsgálat elmulasztása?

– A számok árulkodóak, hiszen
tavaly a magánháztartások mind-
össze 10–15 százaléka igényelte
a kéményseprõi szolgáltatást a
megyében. Ehhez nyilván hozzá-
járult a pandémiás helyzet. A ké-
ménytüzek elkerülése érdekében
viszont elengedhetetlen a kémé-
nyek rendszeres – indokolt eset-

ben a jogszabályban elõírtaknál is
gyakoribb – felülvizsgáltatása és
tisztíttatása. Ahogy szén-monoxid-
érzékelõt beszerezni, úgy soha-
sem késõ a kéményseprõi szolgál-
tatást igénybe venni. Elérhetõ a
http://kemenysepres.katasztrofave
delem.hu/ weboldalon és a 1818-as
telefonszámon a 9.1-es menüben.
Társasházak esetében a munka-
végzés elõtt, kiértesítéssel közölt
idõpontban érkeznek a kémény-
seprõk. Amennyiben bajt észlel-
nek, azonnal hívják a 112-es szá-
mot, és kérjék a tûzoltók segítsé-
gét!

egyéni vállalkozó

CSENDES GÁZ, VAGY PERZSELÕ LÁNG
A SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS ÉS A KÉMÉNYTÛZ ELKERÜLHETÕ

A feladatok ismertetése érde-
kében Zalaegerszegre látogatott
az Országos Oltási Munkacsoport
vezetõje, dr. György István állam-
titkár, aki a munkacsoport tagjaival
és a további meghívott vezetõkkel
2021. február 4-én, csütörtökön
reggel 7 órakor munkaértekezlet
keretében egyeztetett a Megyehá-
zán.

Dr. Sifter Rózsa kormánymeg-
bízott köszöntõjét követõen a Mi-
niszterelnökség területi közigaz-
gatásért felelõs államtitkára el-
mondta: rendkívül fontos a tapasz-
talatok megosztása a tömeges ol-
tás megkezdése elõtt, ezért min-
den megyét személyesen is felke-
res az oltási tervben meghatáro-
zott teendõk részletes egyezteté-
se érdekében. Kitért rá: az immu-
nizálást jelenleg a kórházak és a
háziorvosok végzik, de a tevé-
kenységbe a járóbeteg-szakren-
delõk is bekapcsolódnak majd, a
folyamatok összehangolásáért és
koordinációjáért pedig a megyei
munkacsoportok felelnek.

A megyei oltási munkacsoport
munkájában a védelmi bizottságo-
kat vezetõ kormánymegbízott mel-
lett többek között a védelmi bizott-
ság honvédelmi és katasztrófavé-
delmi elnökhelyettese, a megyei

tiszti fõorvos, a megyei kórház fõ-
igazgatója, a megyei háziorvosi
kollegiális vezetõ, valamint a me-
gyei mentõszervezet vezetõje
vesznek részt. 

Továbbra is kevés vakcina áll
rendelkezésünkre, de célunk,

hogy az országba érkezõ oltó-
anyagot a lehetõ leggyorsabban
felhasználjuk, ezáltal pedig minél
többen legyenek védettek a vírus-
sal szemben – hangsúlyozta az ál-
lamtitkár, aki eddigi megyei látoga-
tásairól összefoglalóan elmondta:
mindenhol felkészültek mind az
ütemezett, mind pedig a tömeges
oltásra is abban az esetben, ha
rendelkezésre áll elegendõ oltó-
anyag.

TOVÁBBRA IS KEVÉS A VAKCINA
ÜLÉSEZETT A MEGYEI OLTÁSI MUNKACSOPORT

Az Operatív Törzs döntése értelmében a védelmi bizottság mel-
lett január 21-én Zala megyében is megalakult a megyei oltási
munkacsoport, mely az oltási folyamattal kapcsolatos teendõket
látja el.

Elhangzott: a kormányzati tá-
mogatás többsége nem normatív,
és nem érik el a foglalkoztatásban
jelentõs szerepet vállaló kis- és
középvállalkozások nagy részét. A
helyi vállalkozások munkaerõt fog-
lalkoztatnak, adót fizetnek, szere-
pet vállalnak a közösség támoga-
tásában, szponzorálnak, és most
õk szorulnak támogatásra.

Az MSZP helyi szervezete azt
kéri a város vezetésétõl, hogy
vizsgálja meg, milyen valós segít-
séget lehet adni helyben. Ilyen
segítség lehetne, a vállalkozáso-

kat sújtó ingatlanadó könnyítése,
célzottan az érintett szektorok-
ban. Javasolják, hogy a zalaeger-
szegi székhelyû és veszélyezte-
tett ágazatba sorolt vállalkozás, a
rendkívüli jogrend korlátozásai
alá esõ idõszakra kapjon mentes-
séget az építményadó megfizeté-
se alól.

A helyi vállalkozások fontos té-
nyezõi egy közösség életének. Ha
átmeneti jelleggel segítünk rajtuk,
elérjük, hogy a jövõben is legyen
helyi munkaadó, adófizetõ és
szponzor – hangzott el. 

MSZP: MIBÕL FIZESSENEK?
A koronavírus megjelenése jelentõs terhet ró az emberekre,

vállalkozásokra egyaránt. A kormányzati segítség a megtermelt
bevételek kiadásainak könnyítésén alapszik, de mi van akkor, ha
nincs bevétel? – hangzott el a kérdés az MSZP városi szervezeté-
nek sajtótájékoztatóján, ahol Major Gábor és Góra Balázs beszélt
a kialakult helyzetrõl.

A Patent Security Zalaeger-
szeg idén elnyerte a város által
adományozott Kultúra Mecéná-
sa díjat. Ennek apropóján be-
szélgettünk fejlesztésekrõl és
tervekrõl a zalaegerszegi igaz-
gatóság vezetõjével, Kemes
Zsuzsannával.

– Elsõdleges tevékenységi
körünk a távfelügyelet, melyet
az egész megyében, sõt regio-
nális szinten is ellátunk. Ezen-
kívül teljes körû technikai szol-
gáltatást is biztosítunk partne-
reinknek, legyen szó riasztó-,
kamera- vagy beléptetõrend-
szerekrõl. De vannak olyan te-
rületek is, ahol élõerõs õrzést
biztosítunk ügyfeleinknek.

Hozzátette: ma már modern,
kutatás-fejlesztéssel megtámo-
gatott, informatikai és számítás-
technikai területek bevonásával
történõ feladatellátásról van
szó. Az igazgató szerint a jövõ
a biztonság és vagyonvédelem
terén is az innovációban rejlik.
Az újdonságokra nemcsak a
vállalkozások (gyárak, üzemek)
részérõl van kereslet. Az
okosotthonok terjedésével egy-
re több magánszemély érdeklõ-
dik és igényli a telefonos appli-
kációról vezérelhetõ riasztó-
rendszereket. Ezeknek a rend-
szereknek a legfõbb elõnye,
hogy a telepítésük nem igényel
vezetékelést, fúrást, faragást.  

– A legfõbb cél természete-

sen mindig a megelõzés, vagyis
a prevenció. Azzal, hogy jelen
vagyunk a város életében –
szorosan együttmûködve a
rendõrhatósággal – célunk a la-
kosság biztonságérzetének nö-
velése. A cégcsoport ugyanak-
kor azt is fontosnak tartja, hogy
valamit vissza is adjon annak a
közösségnek, melyben tevé-
kenykedik. Ezért is támogatjuk
már kezdetektõl a sportot és a
kultúrát – tette hozzá.

A Patent Security Zalaeger-
szeg több éve aktív támogatója
a Hevesi Sándor Színháznak.
Úgy érzik, hogy a szakmai mun-
ka után szükség van tartalmas,
elgondolkodtató kikapcsolódás-
ra. Munkatársaiknak bérletet

vásároltak, de egy-egy nyári
színházi elõadást is szívesen
látogattak meg. A 2020/21-es
évadban viszont vállalták, hogy
az Elnémult harangok fõ támo-
gatói lesznek. Bíznak benne,
hogy a pandémia után telt há-
zas elõadásokra kerül sor, hi-
szen mindenki várja már az új-
rakezdést.

– A színházon kívül a Griff
Bábszínházat és a Keresztury
VMK rendezvényeit is támogat-
tuk már jónéhány alkalommal. A
város klímavédelmi stratégiájá-
hoz csatlakozva pedig a Kasza-
házi-fennsík területén, a Pano-
ráma téren harminc, különbözõ
idõpontban virágzó fát ültet-
tünk. Itt egy szabadidõparkot is
létrehoz a város. Reméljük,
hogy a tavasz végén sor kerül-
het a liget átadására. Annál is
inkább, mert ez az akció kap-
csolódott a cégcsoportunk tava-
lyi, 30. születésnapjához. Saj-
nos, a járvány miatt elmaradtak
a médianyilvános átadási és
születésnapi rendezvények.
Idén viszont különféle kulturá-
lis, sport- és családi programok-
kal szeretnénk megünnepelni
az évfordulót.

– AL –

Prof. dr. Ács Pongrác dékán el-
mondta, a PTE szenátusa úgy
döntött, hogy a modellváltó egyete-
mekhez csatlakozik az ergo-
terapeuta-képzés elindításával. Az
Európában már régóta népszerû
képzés bevezetésétõl a verseny-
képesség növelését várják. Fel-
idézte, mintegy két évvel ezelõtt je-
lentették be, hogy képzési köz-
pontjaik közül elsõként Zalaeger-
szegen indítanak mesterképzést
az országban. Már akkor szó volt
új szakirány bevezetésérõl, ami
most válik valóra. Mint mondta,
bíznak az ergoterapeuta BSc-kép-
zés sikerében, amit elõrevetít a
gyógytornászképzés elmúlt 30 év-
beli felvirágzása a zalai megye-
székhelyen. Reméli, hogy az új
szakirány és a képzõhely csalá-
dias légköre még inkább idecsábít-
ja a hallgatókat.

Dr. Császár Gabriella, a PTE
ETK Zalaegerszegi Képzési Köz-
pontjának igazgatója elmondta:
OKJ-es tanfolyamokon eddig is el-
érhetõ volt az ergoterapeuta-kép-
zés Magyarországon, de BSc szin-
ten most elõször. A két és fél éves
képzést szeptembertõl az ápolási
és betegellátási alapszakon veze-
tik be a gyógytornász szakirány
mellett. Az elsõ három félévben
együtt haladna, utána szakosodna.
Az utolsó félév csak gyakorlat, de
minden félév után lenne kórházi
gyakorlat. Mint mondta, az
ergoterápia a fizikai és mentális
problémák kezelése specifikus te-
vékenységek által annak érdeké-

ben, hogy a rehabilitálandó sze-
mély a lehetõségekhez mérten is-
mét függetlenné váljon az önellá-
tás-önkiszolgálás terén. Kórházak-
ban, rehabilitációs intézetekben
helyezkedhetnek el az ergo-
terapeuta végzettségû szakembe-
rek, akiknek munkájára óvodák-
ban, iskolákban vagy az otthoni
szakápolás során is szükség lehet.

Dr. med. habil Gasztonyi Beáta
PhD, a zalaegerszegi Szent Rafael
Kórház fõigazgatója arról beszélt,
hogy az intézmény több évtizede a
PTE Egészségügyi Karának okta-
tókórháza; gyakorlati képzést biz-
tosít medikusok illetve gyógytor-
nászok számára. Jelezte, a kór-
házban jelenleg egy ergoterapeuta
dolgozik, a neurológiai és a gyer-
mekosztály munkáját segíti. Elõre-
mutatónak nevezte az új szak be-
vezetését, hozzátéve: ha néhány
év múlva megérkeznek a frissen
végzett szakemberek, az a kórház-
nak is új távlatokat nyithat a rehabi-

litációs tevékenységek kiterjeszté-
sében.  

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ a járvány elleni védekezésre
utalva azt mondta, ma bárhol a vi-
lágban legelsõ helyen állnak az
egészségügyet érintõ fejlesztések.
Ebbe a sorba tartozik az új zala-
egerszegi képzés is. Az itt végzett
szakemberek a sérült embereknek
segítenek majd, hogy hasonló élet-
minõséggel tudjanak élni, mint ko-
rábban. A tesztpálya kapcsán szó-
ba hozta, hogy a jármûipar fejlesz-

tései is szolgálják az orvostudo-
mányt és a gyógyítást.

Balaicz Zoltán polgármester azt
hangsúlyozta, hogy a PTE Zala-
egerszegi Képzési Központja na-
gyon népszerû a hallgatók köré-
ben. Beszélt az egyetem és az ön-
kormányzat hosszú évekre vissza-
nyúló jó kapcsolatáról, megemlítve,
hogy a képzõhely a város oktatás-
fejlesztési programjaiban is részt
vesz. Kiemelte, az új szakirány be-
vezetése tovább erõsíti a helyi és a
megyei egészségügyi ellátórend-
szert, amelyhez a város minden tõ-
le telhetõ segítséget megad. 

INNOVATÍV VAGYONVÉDELEM ÉS KULTÚRATÁMOGATÁS
KULTÚRA MECÉNÁSA DÍJ A PATENT SECURITY ZALAEGERSZEGNEK

A vagyonvédelemmel foglalkozó Patent Security Zalaeger-
szeg jelenlegi formájában 2018 óta mûködik a városban. A
gyõri központtal rendelkezõ cégcsoport ennél régebbi múltra
tekint vissza, és több dunántúli nagyvárosban is jelen vannak.
A szakmai munka mellett a kultúra és a sportélet támogatása
is kiemelten fontos a cég és a helyi igazgatóságok számra.

Kemes Zsuzsanna

ERGOTERAPEUTA BSC-KÉPZÉS INDUL
AZ ORSZÁGBAN ELSÕKÉNT ZALAEGERSZEGEN

Magyarországon elsõként indít ergoterapeuta BSc-képzést a
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar (PTE ETK) Za-
laegerszegi Képzési Központjában a következõ tanévtõl. 

Dr. Császár Gabriella, prof. dr. Ács Pongrác, Vigh László,
Balaicz Zoltán és dr. med. habil Gasztonyi Beáta PhD

Kósi Zsolt



A 18. században Zalaeger-
szeg város vezetõi még magán-
házban béreltek hivatali helyisé-
get. Az elsõ, már emeletes zala-
egerszegi városházát a Fõ téren
(a mai Kazinczy téren) építették
fel 1787-ben, a Mária Magdolna-
plébániatemplommal szemben.
Ezt az akkori jegyzõkönyv is
megörökítette egy kis rajzon. A
régi városháza történetérõl
Balaicz Zoltán polgármester
számolt be Facebook-oldalán.

1862-ben Jangl András tervei
szerint bõvítették, és pártázatos
oromfallal tették tekintélyesebbé.
A dualizmus kori közigazgatás fej-
lõdésével a Botfy Lajos polgár-
mester (1895–1900) vezette kép-
viselõ-testület 1898. január 22-i
ülésen elhatározta, hogy a város-
háza szûkössé vált épületét „a mo-
dern igényeknek megfelelõen új-
ból felépítteti, illetõleg átalakíttat-
ja.” Morandini Románt és Mo-
randini Tamást bízták meg a ter-
vek elkészítésével, s az õ kivitele-
zésükben épült fel a ma is álló, ba-
rokkos elemeket felhasználó ek-
lektikus, kétemeletes épület. A
földszinten jutott hely a városi le-
véltárnak. Az elsõ emeleten volt a
polgármester és a fõjegyzõ irodá-
ja, az iktató és kiadói hivatal, a ka-
tonai ügyosztály, az adóhivatal és
a pénztár, valamint az adóosztály
helyisége, a közgyûlési teremben
az összes képviselõ kényelmesen
elfért. Falán Ferenc József hu-

szártábornoki egyenruhát viselõ
életnagyságú arcképe függött. A
második emeleten az anyakönyvi
hivatal, a tanácsterem, az árva-
széki elõadó, a kataszteri nyilván-
tartó hivatala és a tárgyalási helyi-
sége kapott helyet.

Az épület 1950-ben az akkor
alakuló múzeum székháza lett, a
múzeum évek alatt foglalta el a fel-
sõ két szintet. 1970 után, amikor a
múzeumot a volt takarékpénztári,

illetve akkor városháza épületébe
költöztették, a Tudományos Isme-
retterjesztõ Társulat, majd a Me-
gyei Népi Ellenõrzési Bizottság
székháza volt, 1990 után különbö-
zõ pártok használták helyiségeit. 

A földszinten lévõ üzleteket kez-
detben a város jeles iparosai bérel-
ték, majd a kisebb üzleteket a 20.
század közepén egy nagy illatszer-
bolttá nyitották össze. Az 1960-as
évektõl fokozatosan átformálták,

földszintjének eredeti nyílásait is
megváltoztatták.

A tervek szerint a volt városhá-
za magántulajdonban lévõ föld-
szinti részén a tavasz folyamán új-
ra egy modern bisztró fog megnyit-
ni, a teljes épület (az elsõ és máso-
dik emelet állami tulajdonban van)
megújulására pedig jó esély van,
2021-ben a tervek készülhetnek el,
2022-ben pedig a munkálatokra is
sor kerülhet.

4 Krónika

– Antal Lívia –

– Milyen késztetésbõl lettél
nyers vegán?

– Mindenkinek a saját útját kell
megtalálnia, észrevenni, megérte-
ni a szervezetének jelzéseit. A
változást, a változni akarást min-
denkinél más váltja ki. Van amikor,
mint az én esetemben is, az em-
ber saját maga jut el odáig, hogy
ebbõl elég, ezt nem folytatom to-
vább, mert egy jobb minõségû
életet szeretnék. Elhatározásom-
ban betegségem játszott szere-
pet: mivel tudom még segíteni
egészségemet a nyugati orvoslás
mellett. Ekkor kaptam barátnõmtõl
egy könyvet, amely a táplálkozás
és az egészség nagyon szoros
összefüggéseirõl szólt, amibõl vá-
laszt kaptam sok kérdésemre. 

– Milyen volt az indulás?
– Azzal kezdeném, hogy a

húsevõk királynõje voltam. Imád-
tam a jó magyaros ételeket finom
tejföllel, sajttal és még sorolhat-
nám. Viszont éreztem magamon,
hogy valami egészen más irányt
kell bevezetnem étkezésemben.
Ezért – és mert közben sokat ol-
vastam, tájékozódtam ebben a té-
mában – döntöttem úgy, hogy
megválok mindenféle állati erede-
tû élelmiszertõl, a finomított cu-
kortól és a gabonától. Ez elõször
nehézségeket okozott, de az elér-
ni kívánt cél felülírta a kezdeti
problémákat. De már a nyers
vegán étkezés negyedik napján
szemmel látható volt, hogy a
szervezetemben felhalmozódott

víz jelentõsen csökkent. Késõbb
folyamatosan enyhültek az ízületi
gyulladással járó panaszaim.  

– Hova teszi környezeted
azt, hogy valaki egyáltalán nem
eszik állati eredetû élelmiszert.
Milyen kérdéseket vet fel ez?

– Sokan az évtizedeken, év-
századokon át kialakult étkezési
szokásokra hivatkoznak, de ez
nem jelenti azt, hogy azok jók is.
Eljött az az idõ, amikor nekem
ezen változtatni kellett. Másik
meggyõzõdésem a betegségekre
való hajlammal kapcsolatos, hogy
azok jelentõs részénél nem az
adott betegségre való hajlamot,
hanem a kialakulásához vezetõ
étkezési és életmódbeli szokáso-
kat örököljük. Azt gondolom, érde-
mes ezekkel a berögzõdésekkel
felhagyni, hogy egy egészen más
minõségû életet élhessünk. A

„meddig csinálom?” kérdésre ép-
pen ezért szoktam azt válaszolni:
nincs okom abbahagyni. Amióta
nyers vegán étkezést folytatok,
sokkal energikusabb, nyugodtabb
vagyok, és elfogadóbb másokkal
szemben, ami korábban sem állt
messze tõlem. Családomban is
megfigyelhetem ezt. Férjem és
két felnõtt fiam mindenféle nyo-
másgyakorlás nélkül szép lassan
beszivárogtak mellém vegánnak,
nem nyers vegánnak, „csak”
vegánnak. Õk is hasonló tapasz-
talásokról számolnak be. 

– A fõtt ételeket fogyasztók
mennyire hiányolják a hagyo-
mányos ízeket a nyers vegán
ételekben? 

– A hozzávalók nyers felhasz-
nálása nem jelenti azt, hogy el
kell búcsúznunk a megszokott, fi-
nom ízektõl. Az alapanyagok vál-
tozatos társítása igazán finom
ízeket garantál. Az egyik kedven-
cem a cukkinifõzelék. Egyes éte-
lek készítéséhez aszalót is hasz-
nálok. A nyers vegán ételkészí-
tésben alapszabály, hogy a
nyersanyagokat nem hevítjük 42
oC fölé, amelynek köszönhetõen
megõrzik értékes vitaminjaikat,
tápanyagaikat és ízüket is. Külde-
tésemnek tartom azt is, hogy a
családom által kedvelt magyaros
ételek vegán változatát úgy ké-
szítsem el, hogy az teljes értékû
és ízletes legyen.

– Mivel helyettesíthetõk az

állati eredetû élelmiszerek?
Például a nyers vegán cukkini
fõzelék sûrûségét mi adja
meg?

– A „tejfölt” általában kesu-
dióból készítem, ezzel tudom a
krémlevesek, fõzelékek sûrûségét
befolyásolni. A kesudió nem olcsó,
ezért többször használok napra-
forgómagot is. A tejet szintén ma-
gokból, például mandulából készí-
tem. A zöldséges pite tésztáját len-
magból állítom össze, a sütemé-
nyeknél mandulát, datolyát, kó-
kuszt adok a tésztaalaphoz.  

– Nem vesz ez sok idõt
igénybe?

– Nem, mert nem kell arra vár-
ni, hogy az étel megfõjön. A
turmixolás, aprítás pár perc, az
aszalás az, ami hosszabb folya-
mat. Imádok nyersvegán-ételeket
készíteni, nem ragaszkodok re-
ceptekhez, mert magam is szíve-
sen kísérletezek. Egy nyersvegán
étkezõnek sokszor nem is marad
más, hiszen éttermek szintjén
még nem elterjedt ez a táplálko-
zás. Itt Zalaegerszegen, az Éle-
lem Étterem kínál nyersvegán-
ételeket, ahonnét én is tudok ren-
delni, ha nincs idõm készíteni.  

– Mit kívánsz üzenni ezzel az
életvitellel?

A zöldségek és a gyümölcsök,
mind élõ tápanyagforrások. Pél-
dául már négy szem datolyában
annyi tápanyag van, ami megol-
dást jelenthet, ha idõszûkében
vagyunk. Senkit sem buzdítok a
nyersvegán-étkezésre, mindenki
döntse el maga, mit eszik és mit
nem. De bármilyen étkezést, élet-
módot válasszon, azzal csak tá-
mogatni tudja magát, ha tányérjá-
nak nagy részét nyers zöldségek,
gyümölcsök teszik ki.

FÕZÉS NÉLKÜL, CSAKIS NYERSEN
MIÉRT VÁLASZTJA VALAKI EZT A TÁPLÁLKOZÁSI MÓDOT?

A régi városháza épületének nem csak kívülrõl kell megújulnia.
Az állami tulajdonban lévõ emeleti helyiségek, és terek is lerom-
lott, használhatatlan állapotban vannak. S hogy milyen funkciót
kap a régi városháza?

Az országos lapokban megjelent hírek szerint az egykori város-
háza emeleti helyiségei a Mathias Corvinus Collegium (MCC) tu-
lajdonába kerültek. A szervezet több hazai és határon túli város-
ban bõvítené képzéseit, így Zalaegerszegen is. Az épület tehát a
felújítást követõen oktatási célokat szolgál majd. Az oktatási háló-
zat a hagyományos iskolarendszeren túlmutató, több tudomány-
ágban is magas szintû képzést nyújtó mûhely. Nemcsak szakirá-
nyú képzéseket indítanak több korosztály számára, hanem bentla-
kásos kollégiumokat is létrehoztak.

A 2021-es változások nem be-
folyásolják a párlatkészítés két ed-
dig is megszokott módját, tehát
pálinkát továbbra is magánfõzés-
sel vagy bérfõzetéssel lehet elõál-
lítani. A magánfõzõ személyes fo-
gyasztásra maga állítja elõ a pár-
latot saját gyümölcsbõl, és legfel-
jebb 100 liter ûrtartalmú, saját pá-
linkafõzõt használhat. Újdonság
idén, hogy a magánfõzés adómen-
tessé vált, de a fõzhetõ mennyiség
– 86 liter – nem változott. Ez a
mennyiség, ahogyan korábban is,
csak a magánfõzõ, családtagjai
vagy vendégei által fogyasztható
el, vagy kizárólag adóraktár részé-
re értékesíthetõ.

Az adómentességgel megszû-
nik a párlatadójegy is. Mostantól a
magánfõzõnek a pálinkafõzés elõtt
a NAV J49-es nyomtatványt kell el-
küldeni a NAV-hoz akár elektroni-
kusan, akár papíron. Meg kell ad-
nia a nevét, a lakcímét, az adóazo-
nosító jelét, a fõzni tervezett pálin-
ka mennyiségét literben, és nyilat-
koznia kell, hogy a magánfõzés fel-
tételeinek megfelel. A bejelentés
alapján a NAV magánfõzöttpárlat-
származási igazolást készít, amit
elküld a magánfõzõnek. 

Ha valaki most kezdene otthoni
fõzésbe, vagy már fõz, de adatai

megváltoztak, a magánfõzésre
szolgáló desztillálóberendezés
megszerzését, valamint a változá-
sokat 15 napon belül kell bejelen-
teni a lakóhelye szerinti önkor-
mányzati adóhatósághoz. Az el-
lenõrzéseket az önkormányzati
adóhatóság munkatársai végzik.
Valótlan adatok megadása, vagy a
fõzés bejelentésének hiánya miatt
a desztillálóberendezést és az
azon elõállított párlatot le is foglal-
hatják.

A bérfõzetéssel szeszfõzdében
elõállított pálinka után a bérfõzetõ-
nek 2021-tõl évente 50 liter meny-
nyiségig nem kell adót fizetnie, az
50 litert meghaladó vagy a nem
adóraktárnak értékesítésre szánt
mennyiségre az adó hektoliteren-
ként 333.385 forint. Az 50 literes
mennyiség alatt 43 hektoliterfok
alkoholterméket kell érteni, amely
például 86 liter 50 térfogatszáza-
lék alkoholtartalmú párlatnak felel-
tethetõ meg. 

A jövedéki ügyeket elektroniku-
san kell intézni. Ez alól magánfõ-
zõnél csak a bejelentési kötele-
zettség és a származás igazolása,
a kizárólag bérfõzést végzõ adó-
raktárnál pedig az adóraktári nyil-
vántartás vezetése és adatszol-
gáltatása jelent kivételt.

ISMÉT ADÓMENTES A PÁLINKAFÕZÉS
Idén több szempontból is változtak a pálinkafõzés szabályai.

Míg a fõzés adminisztrációs teendõi szinte alig változtak, a pár-
lat-elõállítás bizonyos mennyiségig adómentessé vált a magánfõ-
zõknek és a bérfõzõknek egyaránt. 

A sokféle egészséges táplálkozási trend egyike a nyers vegán,
melynek követõi gyümölcs-, zöldség- és olajosmag-alapú étele-
ket fogyasztanak. Fõzés nélkül, csakis nyersen, ahogy elõfordul-
nak a természetben. Beszélgetõpartnerem egy hölgy, aki három
és fél éve táplálkozik már így. Végzettségei feljogosítják arra,
hogy segítse a hozzá fordulókat testi, lelki egészségük megõrzé-
sében. Egyszerre terapeuta, anya, társ, barát: Sebestyén Edit így
tartja magát egésznek.

Sebestyén Edit

MEGÚJULHAT A RÉGI VÁROSHÁZA ÉPÜLETE IS
AZ IDÉN ELKÉSZÜLHETNEK A TERVEK, 2022-BEN INDULHAT A MUNKA
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Nõk, bohócok, színek és
járványhelyezt – nagyjából ezek
voltak a kulcsszavak. Egyik leg-
újabb képén egy fésülködõ nõi
alak látható, ami évszázadok óta
kedvelt témája a festészetnek. Ne-
mes Lászlónak korábban volt már
két erotika témájú kiállítása. Azt
mondja, most ismét elkezdte az
életet festeni…

– A lány, a nõ, az anya, a
matriarcha jelenik meg a képeken,
néha kicsit szürreális megoldások-
kal. Ennek a fésülködõs képnek az
a címe, hogy Fehér körte. A körte-
körteforma egyrészt a nõi alakra
utal. De nekem a tojással is párhu-
zamos a jelentése. Ebben a for-
mában ez a képi narratíva a szüle-
tést, a világ teremtését jelképezi.
Persze benne vannak a szeret-
teim, a szeretõim, az anyaképem
és az anya hiánya is. Csakúgy,
mint a nõi ideálom.

Az alkotó szerint a mai helyzet-
ben a világ teremtése, mint szim-
bólum ismét elõtérbe kerül, mert
kell valamilyen válasz a rettegés-

re, és utat kell találnunk a remény
felé. Mindehhez nélkülözhetetlen
a Nõ.

Ugyanakkor az új képek között
olyanok is vannak, melyek cinikus
bohócokat ábrázolnak. Mintha a
teremtés és a cinizmus gondolati-
sága egyszerre lenne jelen a mû-
vész fejében.

– Az már a szemlélõ dolga,
hogy eldöntse, így van-e. Talán
valóban megvan ez a kettõsség,
bár biztos, hogy nem volt tudatos
az alkotási folyamatban. De tény,
hogy a jelen világgal folyamatosan
együtt kell élnünk, mégha az em-
ber próbálja is kikapcsolni a napi
híreket. Az jó, ha idõsebb korunk-
ra is marad bennünk egy kis bo-
hóc, egy cinikus igazságmondó.
Régebben is festettem ilyen ön-
arcképeket, most ismét elõvettem
ezeket a klónjaimat. 

Közben kísérletezik a színek-
kel; most a lila és rózsaszín árnya-
latok kerültek a bohócok mellé. De
korábban volt már piros, zöld, sõt
egészen szürkés, barnás korsza-
ka is az alkotónak. Azt mondja, a
szín egyfajta filozófia, ami a ben-

nünk lévõ folyamatos változásokat
is kifejezi.

– Messze vagyunk már Remb-
randt korától, amikor a mécsesek
adták a helyiségek fényét, és sötét
tónusok mellett festettek a mûvé-
szek. A jelenkor fényei nem ilye-
nek. A nagyváros, a benne lévõ
fényforrásokkal, maga a színorgia.
Egész más hangulatok jelennek
meg általa, mint a régi idõkben. A
rózsaszín vagy a lila nekem a kor-
szerûséget, a „kortársságot” is
képviseli. De nyilván hangulatfüg-
gõ is, hogy mikor mi kerül a vá-
szonra, mert a színek sokszor az
érzelmeink változásait jelzik. Min-
dig egyfajta révület, vagy miszté-
rium, amikor felfedezek magam-
nak egy új árnyalatot és felfestem
a vászonra.

Nemes Lászlóról köztudott,
hogy intenzív kapcsolatot ápol
határon túli mûvésztársaival. Fõ-
leg horvátokkal, szlovénekkel, de
az utóbbi idõben szlovák mûvé-
szekkel is. Kárpát-medencei al-
kotónak, kelet-európai mentalitá-
sú embernek tartja magát. Szere-
ti is ezt a régiót, itt érzi magát ott-
hon. 

– Sok mindent keresek, ami ezt
a Kárpát-medencei mentalitást
képviseli. Nemcsak a mûvészetre
gondolok, hanem például a gaszt-

ronómiára is. Nemrég például ká-
posztát savanyítottam és sonka-
pácot készítettem, magyar–sváb
recept szerint. Keresem a párhu-
zamokat és az együttlét lehetõsé-
geit a szomszédos országok alko-
tóival. Ez most kicsit akadozik a ví-
rus miatt, de online próbáljuk tarta-
ni a kapcsolatot.

Hogy globális szinten okoz-e
majd változást a mûvészeti élet-
ben a pandémia? Az alkotó szerint
egyértelmû, hogy átrendezõdés
zajlik a világban, ami biztos, hogy
nyomot hagy a mûvészeten. Lesz
egy közös tudás, egy közösen át-
élt trauma, ami minden területre ki-
hat. Ezzel párhuzamosan a tech-
nológia is változik, fejlõdik, amivel

együtt a kifejezésmódok is változ-
nak.

– Ebbõl a szempontból kicsit di-
noszaurusz vagyok, mert a festé-
szet hagyományos eszközeivel
dolgozom. Hiszem, hogy az ecset-
nek és a színeknek megmarad az
értéke. Remélem, hogy a járvány
pozitív változásokat is hoz; például
nyitottságot. Gondolati, szellemi
téren egyaránt. Bízom benne, ha
ezen a veszélyhelyzeten egyszer
túl leszünk, akkor az emberek ta-

lán jobban értékelik majd a sza-
badságot, ami most elveszett.

Addig is Nemes László folya-
matosan dolgozik; a mostani be-
zártságot pedig reneszánsz türe-
lemmel viseli. Gyakorlatilag csak a
mûterme és az otthona között köz-
lekedik. Eddigi munkásságát –
mely az 1970-es években indult
Kolozsvárról – szeretné egy impo-
záns, retrospektív albumban meg-
jelentetni. A próbanyomat már el-
készült.

5Kultúra

Az intézmény már 2019-ben el-
nyerte a Családbarát hely (mint
szolgáltatóhely) minõsítés bronz
fokozatát. Az európai uniós forrás-
ból megvalósuló Családbarát or-
szág projekt alapvetõ célja a csa-
ládbarát Magyarország megte-

remtése – tájékoztatott Tóth Rená-
ta, a könyvtár igazgatóhelyettese.

A Családbarát hely tanúsító
védjegyre széles körben lehetett
pályázni, és bármely területen
(versenyszféra, közszféra, non-
profit szektor) tevékenykedõ szer-
vezet benyújthatta a pályázatot,
hiszen a családok szempontjait
mindenhol szükséges érvényesí-
teni.

A Családbarát Ország
Nonprofit Közhasznú Kft. a Csa-
ládbarát Hely tanúsító védjegy
(CSBHTV) létrehozásával min-
denki számára kiszámítható minõ-
séget jelentõ tanúsítási rendszert
dolgozott ki. Ez a védjegy hitele-
sen bizonyíthatja a munkavállalók
és a szolgáltatást igénybe vevõk
számára, hogy a védjegy tulajdo-
nosa családbarát szemléletû, azaz
családbarát munkahelyként mûkö-
dik, illetve családbarát szolgálta-
tást nyújt. A védjegy elnyerésével
a pályázó pozitív értelemben meg-
különböztetheti magát piaci, kultu-
rális versenytársaitól, valamint
elõnyt szerezhet a minõségi mun-
kavállalókért folytatott küzdelem-
ben. 

Azt gondoljuk, hogy az elnyert
tanúsítással jelentõsen megnõhet
a munkahelyeink munkaerõt meg-
tartó és munkaerõt vonzó képes-

sége, a szolgáltatóhelyek tekinte-
tében pedig nagymértékben hoz-
zájárul az adott szolgáltatás piaci
sikerességéhez – fogalmazott az
igazgatóhelyettes. A bronz fokozat
elnyerése fontos versenyelõnyt je-
lent a védjegyjogosultnak; vonzób-

bá teszi a minõsítést megszerzõ
szervezetet a munkavállalók és
ügyfelek körében. 

A könyvtár kiemelt figyelmet
fordít a családtudatos kommuniká-
cióra szervezeten belül és kívül. A
munkaadó figyelembe veszi a
munkavállalóktól beérkezõ kéré-
seket, javaslatokat és ez alapján
bõvíti családbarát intézkedésinek
körét. A könyvtár munkatársai
gyermekeinek gyermekfelügyele-
tet biztosít (például óvodai/iskolai
szünetekben). Ezenkívül Ovi-sa-
rok, Tini-sarok, társasjátékok, bab-
zsákok állnak rendelkezésre. To-
vábbá kisgyermekek fogadására
is alkalmas munkahelyi környeze-
tet alakítottak ki. Ezenkívül gyer-
mektáboroztatásban való részvé-
teli lehetõséget tudnak kínálni a
munkavállalóik gyermekeinek. A
könyvtár a munkafeltételek opti-
malizálásával, a családtámogató
intézkedésekkel a mostani és
leendõ munkatársainak kínál pozi-
tív munkahelyet. 

Tóth Renáta elmondta: azért
érdemes birtokolni mind a 2019-
ben megszerzett Családbarát
szolgáltatóhely, mind pedig a
2020-ban szerzett Családbarát
munkahely címet, mert csak így in-
dulhatnak késõbb az ezüst fokoza-
tért.

CSALÁDBARÁT MUNKAHELY
FIGYELNEK A MUNKATÁRSAK IGÉNYEIRE
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2020-ban sikeresen

pályázott a Családbarát hely – Családbarát munkahely tanúsító
védjegy bronz fokozat elnyerésére.

– pánczélPetra –

A város immár hatodik alkalom-
mal díjazta a közmûvelõdésben
dolgozó szakembereket, a múzeu-
mi ágazat kitüntetettje ezúttal õ
lett. A közgyûjteményekben vég-
zett háttérmunka ritkán kerül fó-

kuszba, pedig a gyûjteménykeze-
lõk nagyban segítik a történészek,
régészek munkáját. Így az oklevél
a szakmai elismerésen túl a „ku-
lisszák mögötti” világ munkatársai-
ra is felhívja egy kicsit a figyelmet.
Joggal, hiszen sokszínû, szerte-
ágazó és gyakran nagy precizitást
igénylõ feladatokról van szó. Is-
merni kell a múzeumi munka szin-
te teljes spektrumát és magukat a
tárgyakat is. Milyen korúak, milyen
anyagúak, milyen tárolást igényel-
nek, honnan származnak…

Büki Ágnes lapunknak elmesél-
te: kezdetben egy évig portásként
dolgozott a Göcseji Múzeumban,
ám kicsit unta a dolgot. A porta-
szolgálat nem elégítette ki sem a
fizikai aktivitását, sem pedig a kí-
váncsiságát. Így mindig mondo-

gatta, hogy adjanak neki valami
munkát. Végül Horváth László
András és H. Simon Katalin régé-
szek (akik azóta már a fõvárosban
élnek) rábízták a topográfiai gyûj-
temény rendbetételét. A portaszol-
gálat mellett szívesen vállalta.

– Tulajdonképpen ez volt az el-

sõ komolyabb megbízatásom. A
régészeti terepbejárások helyszí-
neinek és a lelõhelyeknek a meg-
jelölése, rendszerezése volt a fel-
adat, illetve hogy az adott települé-
sekre vonatkozó adattári doku-
mentumokat, vagy katonai térkép-
másolatokat mellékeljem az
anyaghoz. Aztán jött dr. Vándor
László akkori igazgató, hogy ha ez
ilyen jól sikerült, akkor az õ régé-
szeti fotódokumentációját is rend-
szerezni kellene. Ez nem volt egy-
szerû, mert rengeteg negatív „csí-
kot” és fekete-fehér képet kellett
átnéznem. Ezekkel a feladatokkal
egyre inkább a régészeti osztály
felé terelõdtem, és közben portás-
ból múzeumi asszisztens lettem.

– Azért biztos volt benned va-
lamiféle indíttatás, vagy gyerek-

kori érdeklõdés, hogy a múlt
után kutass?

– Épp az az érdekes, hogy
nem! Egy szombathelyi szakkö-
zépiskolában végeztem dísznö-
vénykertész és parképítõ szakon.
Motivációt sokkal inkább a múzeu-
mi közeg adott, vagyis a hely szel-
leme hozta ki belõlem az érdeklõ-
dést. Mindig inspiráló és segítõ-
kész kollégák vettek körül, tulaj-
donképpen bárkihez fordulhattam
egy-egy kérdéssel. Kezdetben so-
kat segített Kvassay Judit régész,
Kõfalvi Csilla könyvtáros (õk már
nem a zalaegerszegi múzeumban
dolgoznak), de Vándor László és
Varju András is. Judit szerette vol-
na, ha a régészeti terepmunkába
is bekapcsolódok, mert mint
mondta, a parképítés és az ásatás
között van hasonlóság; csak az
egyik pozitív (vagyis föld feletti) a
másik meg negatív (föld alatti). Ám
mindkét esetben hozzá kell ido-
mulni a környezethez. Terepmun-
kára akkor még nem mehettem,
mert nem lett volna, aki a régésze-
ti bázison kezeli a gyûjteményt.

– Aztán egy idõre meg átkerül-
tél a történeti gyûjteményhez...

– Így van, de elõtte még gyesen
is voltam, kétszer. Mikor vissza-
mentem dolgozni kiderült, hogy a
régészeti osztályon épp nincs
szükség gyûjteménykezelõre, ám
a történetin Béres Katalin, Marx
Mária és Kostyál László szívesen
fogadtak. El is kelt a segítség Dö-
mötör Andrea mellett, mert itt a
helytörténeti, néprajzi, képzõ- és
iparmûvészeti anyag egyszerre
van jelen. Egy hatalmas gyûjte-
ményrõl van szó. A 2010-es évek
elején járunk; ekkor kapta meg a
múzeum Kisgyörgy Erzsébet több
mint tízezer darabból álló ké-
peslap-kollekcióját is. A hagyaték
feldolgozása az én feladatom lett.

– Ekkora darabszámú gyûjte-
ménynél hogyan zajlik a rend-
szerezés? Egyáltalán mi ilyen-
kor az elsõ lépés?

– Nagy szerencsénk volt, mert
Kisgyörgy Erzsébet már maga is
rendszerezte a gyûjteményt, és

amennyire lehetett, szerettük vol-
na megtartani az általa kialakított
struktúrát. Vagyis témák és azon
belül évszámok szerint volt össze-
állítva a kollekció. Így nem kellett
mind a 10 ezer darab képeslapot
átpörgetni. A karácsonyi, névnapi,
születésnapi lapok, valamint a vá-
rosképek, vagy a más városokból,
üdülõhelyekrõl származó képes-
lapok külön csoportokat alkottak.
Inkább az volt a fõ feladat, hogy
leltározzuk, katalogizáljuk, és min-
den csoportból kiválasszunk né-
hány exkluzív példányt. 

– Az itteni munka ellenére
mégis visszatértél a régészeti
osztályra, sõt már régésztechni-
kusként az ásatásokon is részt
veszel.

– Igen, 2017-ben Simmer Lívia
osztályvezetõ visszahívott. Bár na-
gyon szerettem a történeti osztá-
lyon lévõ munkát és a kollégákat,
mégiscsak a régészet a szívem
csücske! Innen indultam, ebbe ta-
nultam bele. Az meg külön öröm,
hogy a gyûjteménykezelõi munka
mellett most terepen is lehetek.
Bár három évvel ezelõtt, amikor a
fagyos hidegben ástunk a tesztpá-
lyán, volt néhány pillanat, mikor
nem ezt gondoltam. De aztán az
egyik legszebb lelet épp akkor ke-
rült elõ a földbõl. Mintha csak en-
gem akart volna lelkesíteni.

– Ha már a tanulást említet-
ted, mindeközben egy képzést
is elvégeztél Budapesten.

– A Magyar Nemzeti Múzeum
egyéves gyûjteménykezelõi kurzu-
sán szereztem képesítést. Nagyon
jó iskola volt, hiszen több nagy mú-
zeum raktárába is eljuthattunk. A
Néprajzi Múzeum, Magyar Nemze-
ti Múzeum és a Petõfi Irodalmi Mú-
zeum legtitkosabb helyeit és gyûj-
teménykezelési módszereit figyel-
hettük meg. Ezek a legmodernebb
raktáraknak számítottak akkor.
Többek között a legideálisabb klí-
mát tudják biztosítani a tárgyaknak.

– Ehhez képest milyenek a
Göcseji Múzeum lehetõségei?

– Leginkább szûkösebbek. De
országos viszonylatban a középme-
zõny elején vagyunk. Sokkal rosz-
szabb helyzetben lévõ múzeumok
is vannak. A legnagyobb probléma
nálunk a helyhiány. Jó lenne, ha a
következõ években sikerülne bõví-
teni a raktárhelyiségeket. Anyag
ugyanis van bõven, és mivel idén is
sok ásatás lesz, várhatóan renge-
teg új lelet tódul majd be hozzánk.

A MÚZEUMI KÖZEG MOTIVÁLTA
ELISMERÉST KAPOTT A RÉGÉSZETIGYÛJTEMÉNY-KEZELÕ

Közönségkapcsolati munkatársként, azaz portásként kezdte,
aztán múzeumi asszisztens, majd gyûjteménykezelõ lett. Emellett
az utóbbi években régésztechnikusként is tevékenykedik. Büki
Ágnes 1999 óta dolgozik a Göcseji Múzeumban, a napokban pe-
dig elismerést vehetett át több évtizedes szakmai munkájáért.
Egyáltalán nem számított rá, sõt elõször nem is értette, miért ke-
resik a polgármesteri hivatalból.

ISMÉT ELKEZDTE AZ ÉLETET FESTENI
NÕI ALAKOK, BOHÓCOK, JÁRVÁNYHELYZET

A mûvészet életmentõ és életet adó dolog. A jelenlegi helyzet-
ben ezt különösen fontos szem elõtt tartani. Sok egyéb érzés mel-
lett ennek szellemében születtek meg Nemes László legújabb alko-
tásai. A festõmûvésszel páterdombi mûtermében beszélgettünk.



6 Városháza

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ÉS

A DÍSZKIVILÁGÍTÁS KIÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a helyi építészeti értékek
valamint a városközpontban mûemléki környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket képvi-
selõ építmények megóvásának, fennmaradásának, megõrzésének elõsegítése, valamint a helyi
védelemben részesült építészeti értékek, az országos védelem alatt álló értékek és egyéb mû-
vészeti értékek díszkivilágításának megvalósítása érdekében, vissza nem térítendõ támogatás-
ra és kamatmentes kölcsönre.

A PÁLYÁZAT JELLEGE:
1.) A pályázat nyilvános, a településkép védelmérõl szóló 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet-

tel (továbbiakban: rendelet) védetté nyilvánított, valamint a hatályos rendezési terven Zalaegerszeg
városközpontjában jelölt mûemléki környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket képviselõ épít-
mények tulajdonosai, kezelõi, használói pályázhatnak az épületek, építmények felújítására.
Pályázni annak az összegnek a mértékéig lehet, amely a védetté nyilvánítás miatt következik be.

2.) A díszkivilágítás kiépítésének támogatására a rendelet 1. számú mellékletében szereplõ védetté
nyilvánított építészeti érték, és egyéb mûvészeti érték tulajdonosai, kezelõi, használói pályázhat-
nak. A pályázatban a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az üzemeltetést a kiépítés után saját
költségén biztosítja.

A TÁMOGATÁS FAJTÁI:
I. Védett épület felújítására nyújtható támogatás:
1. Az épített környezet helyi védelmében részesülõ objektumok, valamint a városközpontban mûem-

léki környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket képviselõ építmények esetében a teljes felújí-
tás költségének max. 25%-áig vissza nem térítendõ támogatás nyújtható az erre a célra létrehozott
pénzügyi támogatási alapból.

2. Az épített környezet helyi védelmében részesülõ objektumok, valamint a városközpontban mûem-
léki környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket képviselõ építmények esetében kamatmentes
kölcsön nyújtható a teljes felújítási költség max. 40%-áig, az erre a célra létrehozott pénzügyi tá-
mogatási alapból, amely jelzálogként az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezésre kerül.

3. Az 1. és 2. pontban meghatározott támogatás együttesen is kérhetõ. A támogatás együttes össze-
ge egy évben legfeljebb az erre a célra létrehozott alapban rendelkezésre álló összeg 80%-a lehet.

II. Díszkivilágítás kiépítésére nyújtható támogatás:
Helyi védelemben részesülõ objektumok esetén kamatmentes kölcsön nyújtható a teljes kiépítési
költség max. 40%-áig az erre a célra létrehozott pénzügyi támogatási alapból, amely jelzálogként
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül.

A védetté nem nyilvánított, de városi értéket képviselõ épületek-építmények, mûtárgyak díszkivilágítá-
sának kiépítésére támogatás legfeljebb a kiépítési költség 20%-áig terjedõ kamatmentes kölcsön for-
mában, a fõépítész támogató véleménye után, a Mûszaki Bizottság egyedi döntése alapján adható. 
A támogatások együttes összege egy évben nem haladhatja meg az alapban rendelkezésre álló
összeg 20%-át.

Nem adható támogatás, ha az objektummal összefüggésben engedély nélkül vagy engedélytõl elté-
rõen, illetve szabálytalanul végeztek építési munkát.

A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
Az alapból nyújtandó támogatás csak a településképi rendelet 1. számú mellékletében szereplõ vé-

detté nyilvánított értékek, valamint a városközpontban mûemléki környezetben lévõ, városképileg jelen-
tõs értéket képviselõ építmények felújítására adható.

A felújítási támogatások odaítélésekor elõnyben kell részesíteni a városközpontban elhelyezkedõ
védett objektumokat.

Csak azok a pályázatok részesíthetõk támogatásban, amelyeket a munkák megkezdése elõtt nyúj-
tottak be, és a felújítás költsége részletes alátámasztással (terv, költségvetés, mûszaki leírás) hitelt ér-
demlõen igazolható.

A pályázó vállalja, hogy a benyújtott költségvetés reális adatokat tartalmaz, és az alkalmazott mû-
szaki megoldás a lehetõ legtakarékosabb módon került kiválasztásra, összhangban a rendeletben elõ-
írt követelményekkel.

Megkezdett épületfelújításra, díszkivilágítás-kiépítésre utólagos igénylés szerint támogatás csak a
közgyûlés egyedi jóváhagyásával nyújtható.

A pályázó vállalja, hogy felhalmozási célú pénzeszköz átadásáról megállapodást köt az Önkormány-
zattal, ennek aláírását követõen lehet a munkákat elkezdeni. Kiutalásra teljesítményarányosan a kifize-
tett számlák alapján kerül sor, a feladat elvégzésérõl benyújtott számlamásolat rendelkezésre bocsátá-
sát követõen.

A PÁLYÁZAT TARTALMA:
• kérelem a pályázó adataival (név, lakcím, telefonszám),
• építési engedélyezési terv a felújítás mûszaki leírásával, építési engedély határozat, vagy ha nem

kell, felújítási terv és mûszaki leírás,
• bekerülési költségek: kivitelezõi árajánlat alapján, az igényelt támogatás összegének és a saját erõ-

bõl elvégzendõ munkák értékének, arányának megjelölésével, a támogatás felhasználásának leírá-
sa határidõkkel,

• elõzetes kötelezettségvállalás (az összes érintett tulajdonos, aláírásával) arra vonatkozóan, hogy a tá-
mogatás elnyerése esetén az elnyert összeget a pályázati feltételek szerint használja fel az építtetõ.

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. március 31.

A pályázatokat ZMJV fõjegyzõjéhez (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) lehet benyújtani. A
pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ a Fõépítészi Osztály munkatársaitól (IV. em. 413-as
szoba, tel.: 502-134).

A pályázatok folyamatosan, de legkésõbb 2021. április 16-ig elbírálásra kerülnek.

Az eredményt nyilvánosságra hozzuk és a pályázókat írásban értesítjük. A 2021. évben el nem fo-
gadott pályázatok a következõ évben ismételten benyújthatók.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI:
• az épület helye, városképi jelentõsége,
• a vállalt felújítási összeg és az igényelt támogatás módja,
• a felújítás mûszaki szükségessége,
• az elbírálásnál elõnyt élvez a városközponti elhelyezkedés, valamint a vállalt önrész és a kért tá-

mogatás aránya és módja.

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a településkép védelmérõl szóló 42/2017. (XII.
18.) önkormányzati rendelete megtekinthetõ és letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu / közigazgatás / ren-
deletek honlapról.

2021. május 1. és június 28. között Magyar-
országon a természetes személyekrõl és a la-
kásokról nép- és lakásszámlálást (a továb-
biakban: népszámlálás) kell tartani. Az adat-
gyûjtés a modern kor igényeinek megfelelõen
interneten a kérdõívek önálló kitöltésével, va-
lamint elektronikus eszközt (tabletet) használó
számlálóbiztosok közremûködésével valósul
meg, papír kérdõívek nélkül. 

A népszámlálás végrehajtásában kulcsfontos-
ságú szerepet töltenek be a számlálóbiztosok.

A népszámlálás három idõszakra tagolódik:
1. idõszak: 2021. május 1. és 2021. május 16. kö-

zött az internetes önkitöltési idõszakban az
adatszolgáltatók interneten keresztül, önállóan
tölthetik ki a népszámlálási kérdõíveket;

2. idõszak: 2021. május 17. és 2021. június 20.
között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, eb-
ben az idõszakban az adatszolgáltatás már
csak a számlálóbiztosok közremûködésével,
személyes interjúk által teljesíthetõ;

3. idõszak: 2021. június 21. és június 28. között
kerül sor a pótösszeírási idõszakra. Ebben az
idõszakban már csak azon személyek össze-
írására kerülhet sor, akik a számlálóbiztosok
általi interjú keretében sem teljesítették adat-
szolgáltatási kötelezettségüket. Ekkor az ösz-
szeírásból kimaradt személyeknek kell jelent-
kezniük a helyi népszámlálási felelõsnél, illet-
ve megbízottjánál, akinek gondoskodnia kell
ezen személyek összeírásáról is.

A számlálóbiztosnak legalább középfokú vég-
zettséggel kell rendelkezniük, de elõnyt jelent a
felsõfokú végzettség. Szükséges továbbá, hogy
rendelkezzenek saját eszközzel és internet-
eléréssel a felkészüléshez (PC, laptop, tablet stb.)
valamint elektronikus és telefonos elérhetõség-
gel (e-mail-címmel, mobiltelefonnal). 

A közremûködõk oktatása e-learning-képzés
formájában valósul meg, amelynek zárásaként
vizsgát kell tenni, mert csak kizárólag sikeres
vizsgát tett jelentkezõkkel lehet szerzõdést kötni. 

Az összeírási terepmunka 2021. május 17.
napján kezdõdik és 2021. június 20. napján zárul.
A számlálóbiztos fõbb feladatai a következõk:

• otthoni felkészülés keretében a szükséges
alapismeretek, segédanyagok elsajátítása és
elektronikus vizsga elvégzése;

• az adatfelvétel kezdete elõtt az összeíráshoz
szükséges a KSH által biztosított elektronikai
eszköz (tablet) és tartozékai, a számlálóbiztosi
igazolvány, az összeíráshoz kapcsolódó
nyomtatványok és segédanyagok átvétele;

• a körzet bejárása, a körzethez tartozó, az in-
ternetes önkitöltési idõszakban le nem zárt cí-
mek felkeresése, szükség esetén címpontosí-
tás, új címek felvétele, kapcsolatfelvétel az
adatszolgáltatóval, tájékoztatás, a kérdõívek
KSH által elõírt módon való kitöltése;

• folyamatos, ütemes elõrehaladás, a címjegy-
zék vezetése, meghiúsulások dokumentálása;

• folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval,
rendszeres beszámoló a terepen tapasztaltakról;

• megtagadások, rendkívüli esetek azonnali je-
lentése a felülvizsgálónak;

• az adatfelvétel befejezését követõen az össze-
írásra használt elektronikai eszköz (tablet) és
tartozékai, igazolvány, címjegyzék, egyéb
nyomtatvány, illetve papíralapú jegyzet leadá-
sa.

A számlálóbiztosnak a terepmunka során kb.
200 címen kell címellenõrzést végeznie, és kb.
130–150 címen kérdõívet kitöltenie. A feladatellá-
tásért természetesen díjazás jár, az összeírásra
kerülõ címek, lakások és személyek számától füg-
gõen bruttó 180.000–250.000 Ft összegre van le-
hetõség.

Aki úgy érzi, hogy szívesen közremûködne eb-
ben a fontos feladatban, kérem, jelentkezzen
számlálóbiztosnak!

Jelentkezni 2021. március 1-jén 12 óráig
beérkezõleg lehet, a jelentkezést a hivatal portájára
(Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) leadva, postai
úton vagy e-mailben a szoc.ig@ph.zalaegerszeg.hu
címen. Kérem, hogy a jelentkezésben közölje sze-
mélyes adatait (név, születési név, anyja neve, szü-
letési helye, ideje, pontos lakóhelye), munkahelye
adatait, beosztását és iskolai végzettségét, valamint
e-mailes és telefonos elérhetõségét. 

Kérem megadni, hogy Zalaegerszegen belül
mely településrészen tudna számlálóbiztosként
dolgozni.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HÁZIORVOSI KÖRZET ELLÁTÁSÁRA

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a zalaegerszegi II. számú háziorvosi kör-
zet ellátására NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT ÍR KI az alábbiak szerint.

Pályázatot meghirdetõ szerv:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17–19.
Tel.: 92/502-100

Meghirdetett munkahely és beosztás: háziorvos (zalaegerszegi II. számú háziorvosi körzet, a körzet
ellátotti létszáma: 2.880 fõ).

Pályázati feltételek:
• az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról

szóló 313/2011. (XII. 23.) korm.rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvo-
si tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM-rendeletben elõírt képesítési elõírásoknak való meg-
felelés,

• magyar állampolgárság,
• büntetlen elõélet,
• magyar orvosi kamarai tagság,
• orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.

A pályázathoz csatolni kell:
• a végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát,
• részletes szakmai önéletrajzot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• az egészségügyi alkalmassági igazolását,
• a magyar orvosi kamarai tagság igazolását,
• a háziorvosi körzet ellátásának módjáról (önállóan, alkalmazottként) szóló nyilatkozatot,
• amennyiben a háziorvosi tevékenységet önállóan, vállalkozási formában kívánja ellátni, abban az

esetben a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolatát (társas vállalkozás esetén alapító
okirat/alapszabály vagy a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, egyéni vállalkozás ese-
tén a nyilvántartásba vételrõl szóló dokumentum másolata),

• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati el-
járással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

• hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban részt vevõk a pályázati anyagot megismerhetik,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak

nyilvános tárgyalásához.

A tevékenység kezdete: 2021. május 1.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez kell benyújtani.

BENYÚJTÁSI HATÁRIDÕ:
2021. FEBRUÁR 12.

Részletes információ kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán (Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos utca 17–19., Tel.:502-100/212 mellék).

A pályázatokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. március 11-i ülésén dönt.
A részletes pályázati felhívás megtalálható www.zalaegerszeg.hu honlapon.

ÚJ HELYEN AZ ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának anyakönyvvezetõi 2021. február 1-jétõl

új helyen, a Széchenyi tér 3–5. szám alatti épület II. emeletén fogadják az ügyfeleket. A munkatársak
telefonos elérhetõsége (06-92-502-197) nem változik, miként e-mail-címe sem (anyakonyv@
ph.zalaegerszeg.hu). Változatlan marad az ügyfélfogadás rendje.

TISZTELT ZALAEGERSZEGI POLGÁROK!



– A klubnak volt egy vállalása,
a szerény anyagi lehetõségek el-
lenére elindult a bajnokságban,
hogy életben tartsa a nõi kosár-
labdát a városban – kezdte Amb-
rus Péter, ZTE NKK vezetõedzõ-
je. – A felkészülést késõn kezd-
tük el, a játékoskeret is késõn állt
össze. Ennek ellenére pár gyõ-
zelmet terveztünk az alapsza-
kasz során. A költségvetés is úgy
alakult, hogy nem tudtunk annyi
játékost hozni külföldrõl, ameny-
nyit szerettünk volna. A felkészü-
lésünk kezdetére már alig volt
magyar játékos a piacon.  Az em-
lített tényezõk elõre vetítették,
hogy egyetlen ellenfél ellen sem

léphetünk úgy pályára, hogy
nyerhetünk. Az eddigi mérkõzé-
sek során akadtak megalázó ve-
reségeink, de olyan találkozók is,
amelyeken ugyan kikaptunk, de
emelt fõvel jöhettünk le a pályá-
ról. 

– Az anyagiak hiánya veze-
tett egyértelmûen ahhoz, hogy
a ZTE-nek nincsen gyõzelme? 

– Egyértelmûen igen. Nem
tudtunk légiósokat igazolni, akik
vitték volna a csapatot. Egy kül-
földi játékosunk van, kevés az üd-
vösséghez. Rotációnk kevés, fia-
tal játékosok ülnek a cserepadon.

– Az alapszakaszt az utolsó
helyen zárják, melyik csapat

lenne a legjobb ellenfél a ráját-
szás során, a kiesés elkerülé-
séért folytatott harcban?

–  Nevet nem mondanék. A
PINKK Pécs csak minket vert
meg. Az alsóházi rájátszás tagja
lesz még a BEAC, a negyedik
csapat még bizonytalan. A Va-

sasnak örülnék, mert a játékstílu-
suk feküdt nekünk. A szünetet is
igyekeztük minél jobban kihasz-
nálni, hogy elõre tudjunk lépni.
Aminek örülök, hogy az U–18-as
magyar válogatottba meghívták
Horváth Fruzsinát. Számunkra
visszacsatolás, hogy érdemes az
utánpótlással foglalkozni.

– Hány százalék esélyt lát,
hogy bent marathat a ZTE az
elsõ osztályban?

– Úgy tudom, nincs még állás-
foglalás, hogy lesz kiesõ vagy
sem az élvonalból. Amennyiben
mégis lesz, mindent megteszünk,
hogy a papírformát felborítsuk.
Jó lenne megkapaszkodni, mivel
erre a keretre építkezve, egy na-
gyobb költségvetéssel, jövõre
már nagyobb célokért versenyez-
hetnénk. Kiesés esetén nem le-
het más célunk, mint visszajutni a
legjobbak közé, ami szintén nem
lenne egyszerû feladat.

7Sport

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
OSE Lions–Zalakerámia ZTE KK
86-81 (24-19, 20-17, 21-20, 21-25)

NB I A csoportos kosárlabda-mérkõzés. Oroszlány
Gyõr SZOL TC–ZTK FMVas 2:6 (3558-3705)

Szuperligás férfi tekemérkõzés. Gyõr.

Zalaegerszegi TE–Puskás Akadémia FC 1-2 (0-0)
NB I-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

Tarr Andráshida SC–Zalaszentgrót 3-2 (0-1)
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg. 

ZTE RK–Széchényi Gyõr 3:1 (–20,17, 22, 20)
NB II-es férfi röplabdamérkõzés. Zalaegerszeg.

Hévíz–Egerszegi KK 30-22 (13-11)
NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés. Hévíz.

– A csapat szereplésével ter-
mészetesen nem vagyunk elége-
dettek – fogalmazott tömören
Stárics Kornél, a ZTE ügyvezetõje.
– Az eddigi szereplés ellenére
igyekszünk minél többet kihozni a
szezonból. A nyolcba kerülés távo-

linak tûnik, az esély, ha halová-
nyan is, megvan rá. Elsõdleges
célunk, hogy az alapszakasz hát-
ralévõ mérkõzéseibõl minél többet
megnyerjünk, meglátjuk ez mire
lesz elég.

– A keret kialakítása a költ-
ségvetés kérdése leginkább. Az
idei évben a ZTE költségvetésé-
bõl ezt a keretet lehetett össze-
hozni?

– Nyáron sok csapat – köztük
mi is – csak a sötétben tapogató-
zott. Költségvetésünk a szezon
közben normalizálódott, ezért is
tudtunk 5. külföldi játékost a csa-
pathoz szerzõdtetni. Több nehéz-
ség sújtotta csapatunkat, de voltak
természetesen hibás döntéseink is
a szezon során. Egy játékoskeret
összeállítása nem csupán költség-
vetési kérdés.

– A játékoskiválasztás közös
munka, vagy a szakmai stáb vá-

laszt. Ha megvan az anyagi fe-
dezet, jöhet a játékos?

– A játékosokat a mindenkori
edzõk választják ki szakmai szem-
pontokat figyelembe véve, egyez-
tetve a klub vezetésével. 

– A Körmend elleni találkozó
rávilágított, hogy a korábban
mutatottnál több van a csapat-
ban...

– Az õsi szomszédvári rang-
adó valóban jól sikerült. A csapat
eddig is küzdött, hajtott, de a va-
siak ellen jól is játszott. Az idei
szezonban több mérkõzést buk-

tunk el a hajrában. Több erõs
csapat ellen csak egy kis plusz
hiányzott, például a DEAC-mér-
kõzésen, amikor is az utolsó pilla-
natban kapott hárompontossal
kaptunk ki.

– Az alapszakasz végén, ha
mégis a 9–14. helyért mérkõzik
a ZTE, mi a cél? 

– Nem a tabellát kell néznünk,
egyelõre célunk a hátralévõ mér-
kõzésekbõl minél többet megnyer-
ni. Ha az alsóházba kerülünk, ott
minél jobb pozícióból kezdhessük
a rájátszást. Eelképzelhetõ, hogy
a szövetség kikéri a csapatok vé-
leményét az alsóházi lebonyolítás
kapcsán. A ZTE álláspontja, hogy
az alapszakaszban elért ered-
ményt nem szabad kidobni az ab-
lakon.  Az egész szezon alapján
kell eldõlnie, melyik csapat esik ki,
mindenképpen így lenne igazsá-
gos.

MINÉL TÖBB GYÕZELMET SZEREZNI
KEVÉS AZ ESÉLY A NYOLC KÖZÉ JUTÁSRA A FÉRFI KOSARASOKNÁL

Az NB I-es férfi kosárlabda-bajnokság alapszakaszában min-
den bizonnyal a Körmend ellen aratta egyik legnagyobb sikerét a
Zalakerámia ZTE csapata. A magabiztos siker ellenére a nyolcba
kerülés távolinak tûnik, ám a sportban elõre kijelenteni, hogy
nem lehetséges, nem szabad. Az igazi sportoló az utolsó pillana-
tig küzd a célért. Vajon az idei év eddigi történéseivel mennyire
elégedettek a klubnál?  

LÉGIÓSCSERE A KOSÁRLABDÁZÓKNÁL
AMERIKAI JÁTÉKOS JÖTT, A HORVÁT MENT

Légióst cserélt a Zalakerámia ZTE NB I A csoportos férfi kosár-
labdacsapata. A 3/2-es posztra leigazolták Sekou Wiggst. A 27
éves, 193 centi magas, 84 kilós amerikai játékos legutóbbi szezon-
ban az olasz másodosztályú Kleb Ferrara együttesében szerepelt.
Európában játszott a fehérorosz Tsmoki-Minsk együttesében is. A
játékos szerzõdése az idény végéig szól. 

Az amerikai játékos érkezésével egy külföldijátékos-többlet ke-
letkezett a keretben. A klubnál úgy döntöttek, hogy Ante Delassal
kezdeményezik szerzõdésének közös megegyezéssel történõ fel-
bontását.

– Igaz, csak három pontunk
van, tízedik helyezésünk viszont
jobb az elmúlt évekénél – tekentett
vissza az õszi idényre Csatáné
Balogh Beatrix edzõ. – Az õsz so-
rán nem volt hazai pályánk, a
megszokott otthonunkba, a Köl-
csey-gimnázium tornatermébe
nem mehettünk be edzeni, és mér-
kõzést játszani sem a járványügyi
helyzet miatt. A hazai mérkõzése-
inket Hévízen, Zalaszentgróton
játszottuk, ami döntõ módon hoz-
zájárul a gyengébb szerepléshez.
A helyzet mára sem változott.  A
városi sportcsarnok kistermében
edzünk, a hazai találkozóinkat
Zalaszentgróton rendezzük meg.
További problémát okoz, hogy az
egyetemre járó játékosaink, akik
nem Egerszegen laknak, az
online-oktatás miatt hazaköltöz-
tek, az egész félév során így tanul-
nak. Rájuk sem számíthatok. Az
utánpótlásból igyekszünk õket pó-
tolni.

– Mit remél a folytatásban? 
– Az õsz során akadtak olyan

mérkõzéseink – nem is egy –, ame-
lyeket idegenben pár góllal vesztet-
tünk el. Bizakodom, hogy tavasszal
hazai pályán a találkozókat hozni
tudjuk. Nagy kérdés, mennyire lesz
hazai pálya Zalaszentgrót? Eddig
úgy néz ki, ott játsszuk hazai mér-

kõzéseinket. Bizakodom, hogy a
tavasz során több pontot sikerül
szereznünk, és megkapaszkodha-
tunk az NB II-ben.

– A járvány mennyire érintet-
te a csapatot?

– Szerencsére, csak a Hévíz
elleni találkozót kellett halaszta-
nunk. Azt sem fertõzés miatt, ha-
nem a csapatunkban voltak kon-
takt személyek. Mindenki egész-
séges, így bizakodva várjuk a foly-
tatást. Tesztelés nincsen a tavaszi
idény elõtt, aki érvényes sportor-
vosi engedéllyel rendelkezik,
játszhat.

A RÉGI PROBLÉMÁK MEGMARADTAK
A BENTMARADÁST TERVEZIK AZ EGERSZEGI KK-NÁL

A félbeszakított õszi idény után a 10. helyen áll, 3 pontot sze-
rezve az NB II Dél-yugati csoportjában az Egerszegi KK nõi kézi-
labdacsapata. A zalai csapatnak a járvány mellett több külsõ kö-
rülménnyel is meg kellett küzdenie az õsz során, a problémák a
tavaszra sem oldódtak meg. 

EREDMÉNYEK.
Fiúk: 60 m, U–16: 4. Szabó

László Roland 7,80 mp.
60 m gát, U–16: 2. Németh Be-

nedek 9,07 mp. Lányok. 60 m
gát, U–18: 1. Röszler Dóra 9,18
mp. 60 m gát, U–16: 2. Magyar
Dorka 10,47 mp.

*
Budapesten, a nyílt fedett pá-

lyás bajnokságon, Muszil Ágnes a
felnõttek mezõnyében 800 méte-
res távon 2:14,90 perces idõvel az
ötödik helyen zárt.

*
Zalaegerszegen rendezték

meg a Vám-Szakértõ Kupát, ame-
lyen nagyszerûen szerepeltek a
házigazda Zalaszám ZAC serdülõ
versenyzõi, és elhódították a ser-
leget. A verseny célja a rutinszer-
zés és a forma lemérése volt, a
közelgõ országos bajnokság elõtt.

Gyõztesek. 60 m gát U–18:
Röszler Dóra 8,7 mp. Távolugrás:
Bali Krisztina 491 cm.  60 m U–16:
Szabó László Roland 7,6 mp. 60
m gát U–16: Lákovics Márk 9,7
mp. Távolugrás U–16: Szabó
László Roland 501 cm. Súlylökés
U–16: Kozma Ádám 10,62 m.
Diszkoszvetés U–16: Kozma
Ádám 43,12. m. 60 m : Dienes Má-
tyás 6,90 mp.

HIÁNYZOTT A PÉNZ A JOBB SZEREPLÉSHEZ
MINDENT MEGTESZNEK A BENTMARADÁSÉRT

A magyar nõi kosárlabda-válogatott Eb-selejtezõt játszott, így
szünetelt a bajnokság a  NB I A csoportjában. Az elmúlt években
a csoport meghatározó csapatának számított a ZTE nõi csapata.
Mára nagyot fordult a hölgyekkel a világ, a csapat még meccset
sem nyert, utolsó a bajnokságban. A szereplés nem érte váratla-
nul azokat, akik ismerik a nõi csapat helyzetét Egerszegen. 

EREDMÉNYESEN SZEREPELTEK A ZALASZÁM ZAC ATLÉTÁI
Bonyhádon rendeztek téli felkészülési versenyt. A sorozat má-

sodik állomásán ott voltak a Zalaszám ZAC sportolói is. A fiata-
lok több érmet és értékes helyezést szereztek.

A labdarúgó NB I 20. fordulójában a ZTE FC
a táblázat harmadik helyezettjét, a Puskás
Akadémia FC gárdáját fogadta.

Egy Puskás Akadémia-helyzettel kezdõdött a
találkozó, de ezt követõen sokáig egyik oldalon
sem akadt újabb lehetõség. Az iramra nem lehetett
panasz, de rengeteg hiba csúszott a játékba.

A fordulás után a vendégek az elsõ akciójukból
megszerezték a vezetést. A jobb oldalon Slagveer
került a hazai védelem mögé, majd pontosan tálalt
az üresen érkezõ Knezevichez, aki egybõl a léc alá
emelt. A vendégek az elsõ kaput találó lövésükbõl
gólt szereztek. 

Nagyobb tempóra kapcsolt a hátrányban lévõ

ZTE, amely szûk negyedóra alatt egyenlített is. Bo-
bál remek keresztlabdát tálalt a felfutó Lesjak elé,
aki egy védõ szorításában a jobb felsõ sarokba lõtt.

Az egerszegiek lendületben maradtak és a 66.
percben Könyves révén az elõnyt is megszerezhet-
ték volna, de a válogatott támadó nagy helyzetben
mellé lõtt. A hajrában ismét a vendégek kerültek
elõnybe, mert bár Knezevic kihagyta a kezezés
miatt megítélt büntetõjét, de a kipattanót már nem
hibázta el. A hazaiak kitámadtak, Lesjak fejesénél
csak a keresztléc mentette meg a PAFC csapatát a
góltól, amelynek ugyanakkor szintén voltak lehe-
tõségei, de újabb gól már nem született.

A Puskás Akadémia története során elõször
gyõzte le a ZTE-t az élvonalban.

ELADÓ
Zalaegerszeg Cserlapi ré-

szén hétvégi ház, 1350 négy-
zetméter területtel, valamint
a mellette lévõ 1350 négy-
zetméter beépíthetõ terület.

ÉRDEKLÕDNI:
06-20/249-4736
telefonszámon.

JOBBAN JÁTSZOTT, DE KIKAPOTT A ZTE FC



8 Hirdetés


