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Fellobban az adventi ko-
szorún a gyertyaláng. Az
előbb bizonytalan-bátortala-
nul imbolygó tűznyelvecske
egyre erősödő fénnyel hirdeti:
közel a fény ünnepe, a kará-
csony.

A várakozás hosszú, der-
medő hetei immár tovatűnnek,
lelkeink betlehemében meg-
születik a Világosság Gyerme-
ke, a Messiás, a Kisjézus. A
2000 év előtti misztérium év-
ről évre újjászületik kará-
csonykor, bizakodással tölti el
a csüggeteg szíveket. Valami
megmagyarázhatatlan, különös
varázslat történik ilyenkor a

Messiás születik
halandóval: a betlehemi já-
szolban szunnyadó kisded ké-
pe minden esztendőben elbájol
bennünket.

A mindennapok testet-lel-
ket felőrlő hajszája után elér-
kezik végre az a nap, amikor a
keresztény ember, feledve a vá-
rakozás mindig nehéz napjait,
heteit, hónapjait, megmerítke-
zik az ünnep fényzuhatagában,
s megerősödött lélekkel ujjong,
hódol a betlehemi gyermeknek.

Lobog a gyertyaláng a ko-
szorún. A lángocskát ölelő
fénykör egyre tágul, terjeszke-
dik, átível téren és időn, s kép-
zetünkben eljut a 2000 év előt-

Rajz: Farkas LászlóRajz: Farkas László

Zalaegerszeg, Kökény u. 4.
Légrádi Ferenc

Pum PR Kft.
Tel.: (92) 596-246 vagy (30) 9460-633

Minden típusú szivattyú

javítása és értékesítése

Valamennyi partnerünknek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

ti Betlehemig, hogy ott a Meg-
váltó születését jelző csillag-
ként megálljon egy rongyos
istálló fölött.

Égi ragyogásával hirdeti
mindeneknek égen és földön:
Messiás született.

F.L.

Rajz: Farkas LászlóRajz: Farkas László

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
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www.zaev.hu

Puskás-stadion, BudapestPuskás-stadion, Budapest

Kaposvár, vasútállomás (nívódíjas)Kaposvár, vasútállomás (nívódíjas)

Nem sokszor hivatkozok
Ferenc pápára, nem is gyakran
idézek a 2013-tól hivatalban
lévő egyházfőtől. Ennek oka
az, hogy elődei, ,XVI. Benedek

s főleg II. Szent János Pál

nagyon magasra helyezték azt a
bizonyos lécet.

Most mégis ezt teszem,
mert ezúttal olyant mondott a
római katolikus egyház feje,
amivel maradéktalanul egyet-
értek.

Advent második vasárnap-
ján – ami egybeesett a szeplő-
telen fogantatás ünnepével –
pápai lakosztályának a Szent
Péter térre néző ablakából

A szeretetnek nincs szüksége reklámra
mondott beszédében így fogal-
mazott:

„Mások segítését kiabálás és
hivalkodás, reklám nélkül kell
végezni, mivel a szeretetnek és
az irgalmasságnak nincsen szük-
sége arra, hogy trófeaként mu-
tassák fel.”

Ebben tökéletesen igaza van
Ferenc pápának. S ehhez még
hozzáfűzhetjük, hogy a percen-
ként agresszíven eszetlen vá-
sárlásra ösztökélő felhívásokra,
az előző évi költekezést túl-
szárnyaló százalékok, forint-
milliárdok közlésére sem.

Advent van. Az előkészület, a
várakozás, a reménykedés ideje. Előkészület az év talán leg-

szebb ünnepére, várakozás Jé-
zus eljövetelére, s reményke-
dés, hogy talán eljön az idő
ezen a Földön, amikor az el-

esettek, a rászorultak segítése
nem csak az év utolsó napjai-
ban kerül előtérbe. Reklámok,
hírverések nélkül.

E.E.

Ferenc pápa jól fogalmazta meg a lényeget.

Fotó: AFPFotó: AFP

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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2,3 milliárdos fejlesztés a megyeszékhely Északi Ipari Parkjában
Az elmúlt években folya-

matosan fejlődött Zalaegerszeg
gazdasága. 2014 óta négyezer
új munkahely jött létre, a
regisztrált álláskeresők száma
pedig 2,3 százalékra csökkent.
A munkaerőhiány egyre na-
gyobb akadálya az újabb beru-
házásoknak és bővítéseknek.

A feltételek megteremtése
érdekében 600 millió forintos
beruházás keretében elkészült a
180 férőhelyes, modern mun-
káshotel, egymilliárd forintos
projekt keretében felavatták az
egyetem innovációs és tudás-
központját. 600 millió forintos
ráfordítással már épül a duális
szakképző központ, 320 millió
forintos beruházással készül a
gazdasági inkubátorház harma-
dik üteme.

2015-ben az országban el-
sőként nyerte el a Tudományos
és Technológiai Park minősítést
a város északi ipari parkja,
2016-ban a város elnyerte a
„Befektetőbarát Település” cí-
met, 2018-ban pedig Zalaeger-
szeg vehette át „Az év ipari
parkja” kitüntetést.

Szintén a gazdaság fejlő-
dését szolgálja a 170 milliárd

forintos beruházással a Zala-
egerszeget az M7-es autópályá-
val összekötő, a sármelléki
nemzetközi repülőteret is érintő
M76-os kétszer kétsávos gyors-
forgalmi út építése. Zajlik a
Zalaegerszeget az osztrák ha-
tárhoz vezető M8-as úttal
összekötő kétszer kétsávos gyors-
forgalmi út tervezése is. 45
milliárd forintos ráfordítással
épül az északi ipari parkban,
265 hektáros területen az elekt-
romos és az önvezető autók
kutatás-fejlesztésének és inno-
vációjának Európában is egye-
dülálló bázisa, a járműipari
tesztpálya. Ehhez kapcsolódva
Magyarországon belül Zala-
egerszeg lett az ötödik gene-
rációs mobilhálózat, az 5G
tesztvárosa.

Nemrég sajtótájékoztatón
beszélt arról Balaicz Zoltán
polgármester, or-Vigh László
szággyűlési képviselő, és dr.
Vadvári Tibor alpolgármester,
hogy időközben az ipari park-
ban elfogytak a területek és a
befektetésre alkalmas telkek, to-
vábbá az úthálózat és a közmű-
vek feltételeit is igazítani kell a
beruházói igényekhez. Ezért

több, mint 2,3 milliárd forintos
ráfordítással több fontos fej-
lesztés is zajlik az ipari park és
a tesztpálya környezetében:

– 660 méter hosszú kelet-
nyugati irányú ipari parki út
épült csapadékvíz elvezető nyílt
árokkal együtt.

– 636 méter hosszúságban
elkészült a kispáli bekötő út és
a ságodi patakhoz kapcsolódó
zárt csapadékvíz elvezető (a
még kátyús kis szakasz csak
azután újul meg, ha a nagy
munkagépek már tudnak köz-
lekedni az új úton).

– 800 méter hosszú észak-
déli ipari parki út épül közvi-
lágítással 2020 tavaszáig a ke-
let-nyugati ipari parki út, vala-
mint a járműipari tesztpálya és
a 76-os főút összekötésére.

– Négyágú körforgalom épül
közvilágítással 2020 tavaszáig
a járműipari tesztpálya foga-
dóépülete előtt, amely össze-
köti a kelet-nyugati, valamint
az észak-déli ipari parki utakat.

– 3037 méter hosszan víz-
vezeték, 1660 méter hosszan
gravitációs csatorna, 570 méter
hosszan szennyvíz nyomóve-
zeték átemelővel, 500 köbmé-
teres víztorony és nyomásfo-
kozó is létesül.

– Körforgalmi csomópont
épül az észak-déli ipari parki út
és a 76-os főút találkozásánál
2020 első félévében.

– 5000 köbméteres gázcsat-
lakozás biztosítása a meglévő
gázvezeték kiváltásával, 10000
kilovoltamper villamos energia
ellátás, 100 kilovoltamper köz-
világítás energia ellátás.

– 12 darab új, 5000-8000
négyzetméter nagyságú közmű-
vesített, betelepülésre alkalmas
ipari telek kialakítása, értékesí-
tésük már folyamatban van.

– 455 méter hosszú bel-
ső ipari parki út épült köz-
világítással a 12 új telekhez,
csapadékvíz elvezető nyílt
árokkal.

– 624 méter gravitációs csa-
torna, 945 méter szennyvíz-
nyomó vezeték átemelő gépé-
szettel, 6835 köbméteres csapa-
dékvíz tározó medence átemelő
gépészettel és irányítástechno-
lógiával, 346 méter nyomóve-
zetékkel.

– 427 méter vízvezeték ge-
rincvezetékkel, bekötésekkel,
tűzcsapokkal.

– 630 méter gázelosztó ve-
zeték, 22 kilovoltos villamos
vezeték, a telkek ellátása föld-
kábellel.

A sajtótájékoztatón (balról) Vigh László, Balaicz Zoltán és dr.
Vadvári Tibor.

ZALAISPA Nonprofit Zrt.

8798 Zalabér 3096/12 hrsz

Lev. cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1.

Tel: 92/695-775

Mobil: 30/997-4435

áldott, békés karácsonyi ünnepeket és

boldog új évet kívánunk!

Valamennyi

ügyfelünknek,

partnerünknek

Transzportbeton gyártása és értékesítése

Bor-Épker Kft.
Zalaegerszeg, Egervári út 10.

tel.: 92/311-142

Valamennyi partnerünknek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!
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* Múltidézés Flam rajzaival

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,Flamot
vagyis Végs búcsút azonban nem veszünkFarkas Lászlót. ő
t  le, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságáraő
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.

Karikatúrái segítségével a nyomtatott számaiban aZalatáj
múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

(2009.09.17.)

(2009.09.17.)

(2009.09.17.)

• Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása•

• Köztéri bútorok (padok, szemetesek) gyártása
Járdák, lépcsők felújítása, térkövezés•

• Hibaelhárítás
Épületek, lépcsőházak takarítása•

• Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák•

• Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetőséggel

8900 Zalaegerszeg,
Kert u. 39.

Telefon: 92/312-730
92/511-670

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3-5/C FSZ.

Megszorítások idején

Végső megoldás

–Hallod asszony, alighanem fel kell vennünk valami szakér-
tőt, aki kiókumlálja, hogy mit hordtak össze a villanyszám-
lánkon…

– Tudja a kedves beteg, volt olyan paciensem, akinek a mé-
regdrága gyógyszerek szedése helyett az imádság segített.

– Kolléga urak, ezzel a hagyományos eszközzel kiválhatnánk
a drága betegszállító kocsikat…

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Békés, boldog karácsonyt és új évet!

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 sz.: 9 -12
00 30 00 00

•

00 00
Ebédszünet: 11 -12
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A zalaegerszegi járműipari
tesztpálya közös vállalkozást
hozott létre az osztrák AVL
autóipari kutatóvállalattal, az
együttműködés célja, hogy a lé-
tesítmény pénzügyi fenntartha-
tóságát, jövőbeni hasznosítását
a legnagyobb professzionalitás
mellett lehessen biztosítani –
jelentette be az innovációs és
technológiai miniszter decem-
ber 9.-én Zalaegerszegen.

Palkovics László kifejtette:
az AVL-ZalaZone Kft. felel a
tesztpálya üzleti célú értékesí-
téséért, ezen belül egyebek közt
az ipari promócióért és marke-
tingért, az üzletfejlesztésért, va-
lamint a tesztek végrehajtásá-
hoz szükséges feltételek biz-
tosításáért. A november else-
jétől működő közös cégben az
AVL Hungary Kft.-nek 74 szá-
zalékos, az állami tulajdonban
lévő Autóipari Próbapálya Zala
Kft.-nek 26 százalékos tulaj-
doni részesedése van.

Az AVL-ZalaZone a teszt-
pálya képviselőjeként készíti a

Közös magyar-osztrák vállalkozás a tesztpályán
tesztelési árajánlatokat és az
ügyfélszerződéseket, de a teszt-
pálya kutatási célú felhaszná-
lását, valamint a tesztpályá-
hoz kapcsolódó, ipari válla-
latoknak kínált tesztelési szol-
gáltatásokat továbbra is az
Autóipari Próbapálya Zala Kft.
menedzseli – közölte a mi-
niszter.

A tesztpálya üzleti célú ér-
tékesítését végző AVL-Zala-
Zone Kft. létrehozásával „a
tesztelésre alkalmas infrastruk-
túra egyesül a globális jármű-
ipari piaci ismerettel, a pro-
fesszionális menedzsment ta-
pasztalattal és a fejlesztőmér-
nöki kompetenciákkal” – fo-
galmazott Palkovics László.

Helmut List, az osztrák AVL
autóipari kutatóvállalat elnöke
elmondta: az AVL ahhoz nyújt
segítséget, hogy növeljék a
ZalaZone tesztpálya kihasz-
náltságát.

A húsz évvel ezelőtt készült
európai tesztpályák építésénél
még nem vették figyelembe az

autonóm, önvezető autózás kí-
vánalmait, ezzel szemben a
zalaegerszegi tesztpályán a leg-
korszerűbb eszközök, a leg-
újabb technológiák az önvezető
járművek tesztelést is lehető-
vé teszik az autógyártók és
járműfejlesztők számára – fej-
tette ki.

Az AVL konszern világszerte
50 helyszínen 10 ezer, Magyar-
országon pedig 500 munkatár-
sat foglalkoztat. A zalaegersze-
gi telephelyet 30 fővel tavaly
nyitották meg, és várhatóan el-
sőként hoznak létre céges fej-
lesztőközpontot a tesztpálya köz-
vetlen közelében. (Forrás: )MTI

Palkovics László (jobbról) és Helmut List jelentette be a közös
vállalkozás létrehozását.



8 201 . 1 .9  december 2Zalatáj

Régen volt ilyen sikeres
hétvégéjük élvo-Zalaegerszeg
nalbeli csapatainak, mint de-
cember 7-én.

Győzött a aZTE FC Kapos-
vár ellen a labdarúgó NB I-ben,
rangadót nyert a Zalakerámia
ZTE KK Körmenddela szem-
ben a kosárlabda élvonalban, a
női csapat a fővárosban aratott
fölényes győzelmet.

Sikeres hétvége után,
nehéz előtt…

A férfi teke-ZTK-FMVas
csapata a nemzetközi porondon
jeleskedett: kettős győzelem-
mel jutott tovább a Bajnokok
Ligájában.

A papírforma szerint a Ka-
posvár elleni győzelemmel el-
kerülhetett volna a 11. helyről a
ZTE FC, de a bravúrosPaks
székesfehérvári győzelme miatt
maradt a pontegyenlőség a két
csapat között, s a több győze-
lem miatt a Tolna megyeiek to-
vábbra is megelőzik az eger-
szegieket. Egy ilyen bravúrra a
ZTE-nek is nagy szüksége
lenne szombaton a Puskás Aka-
démia otthonában.

A Zalakerámia-ZTE viszont
ismét itthon játszik, ezúttal az
Alba Fehérvár lesz az ellenfél.
Ez is rangadó a javából.

Megismétlődhetne az el-
múlt hétvégi szereplés. Fontos
lenne mindkét csapat számára.

A régi nagy rangadók hangulatát idézte a ZTE-Körmend mér-
kőzés.

Ikoba az 1. percben vezetést
szerzett a ZTE FC-nek.

Fotó: zte.kk/Bálizs ZsuzsaFotó: zte.kk/Bálizs Zsuzsa

EGY „MARHA JÓ” AJÁNLAT

Vesepecsenye 1,7 + 7.100
Vesepecsenye 1,5 kg+ 5.900
Vesepecsenye 1,5 kg- 4.900
Fagy. vesepecsenye 4.900
Hátszín 2.750
Rostélyos 1.990
Comb 1.970
Fehérpecsenye 2.290
Lapocka 1.190
Nyak-tarja 1.550
Lábszár 1.790
Csontos lábszár 1.390
Gulyáshús 1.450
Fagy. gulyáskocka 1.390
Farok 1.150
Pacal 1.150
Velőscsont 550
Máj 490

Marhahús árlista

Szív 490
Tüdő 290
Vese 290
Nyelv 1.290

Keresse termékeinket üzletünkben!

MIKOFAMI HÚSBOLT
Zalaegerszeg, Platánsor 6.

Telefon: 92/511-420

Comb 2.490
Bélszín 5.900
Hátszín 2.800
Rostélyos 2.800
Lapocka 2.250
Lábszár 2.000
Nyak-tarja 1.990
Gulyáshús 1.490
Fagy.gulyáskocka 1.390
Csontos lábszár 1.690
Máj 690

Marha termékek
Bruttó

fogyasztói
ár (Ft)

Marha termékek
Bruttó

fogyasztói
ár (Ft)

Borjú termékek
Bruttó

fogyasztói
ár (Ft)

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj
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• Gravírozás fémre, fára, porcelánra, egyéb anyagokra• Gravírozás fémre, fára, porcelánra, egyéb anyagokra

Valamennyi partnerünknek békés, boldog karácsonyt és új évet kívánunk!

Tóth '95
Kft.

Tóth '95
Kft.

Mezőgazdasági

érdekeltségű,

számviteli

és jogi

szolgáltatásokat

nyújtó iroda.

Zalaegerszeg,

Platán sor 18.

Telefon:

(92) 549-831

Valamennyi partnerünknek
békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

Olvassa az ember a híreket,
s káromkodni támad kedve.
Advent lévén lassan lehiggad,
hiszen az elcsendesedés és a
várakozás ideje van.

A várakozás persze a jogszol-
gáltatás területén is aktuális le-
het. Az igazságszolgáltatásról nem
is beszélve. Mert a két dolog –
nagyon jól tudjuk – nem azonos.

Vörösiszap és Bróker Marcsi
A jogszolgáltatás csigalépései

Az MTI december ötödiki
híréből értesültünk, hogy meg-
kezdődött a vörösiszapper má-
sodfokú tárgyalása a Győri
Ítélőtáblán. Ez még semmi,
ugyanis a másodrendű vádlott
védője a Győri Törvényszék
megismételt elsőfokú ítéletének
abszolút hatályon kívül helyzé-
sét vagy módosítását kérte.

Most 2019 decembere van.
Lassan tíz(!) éve történt a tra-
gédia, ami 10 halálos áldozatot
követelt, több mint 150 sé-
rülttel és hatalmas környezet-
szennyezéssel, anyagi kárral.

Aztán itt van Bróker Marcsi
esete. Azt olvastam néhány
nappal ezelőtt, hogy a Kun-
Mediátor Kft. 12 milliárdos
csalással vádolt egykori veze-
tője távozhat az előzetesből,
mert lejár az előzetes letartóz-
tatásban tölthető három év.
Bróker Marcsi magas hoza-
mot ígért, tódultak hozzá az
emberek megtakarításukkal.
Aztán egy napon eltűnt a kar-
cagi csodatevő, másfél év
múlva kattant rajta a bilincs
egy közép-amerikai üdülőpa-
radicsomban.

Bróker Marcsi kijöhet az
előzetesből. A jogügyi szak-
munkások (inkább Mekk Ele-
kek) meg széttárják kezüket, s
ezt mondják: joghézag.

Én másnak nevezném…
E.E.

Bróker Marcsi (D. Sándorné) vezetőszáron.
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Még NB II-es volt a ZTE
férfi kosárlabda-csapata, ami-
kor már tárgyaltak Szücs József
Zalaegerszegre igazolásáról, ám
a későbbi nagy rivális Körmend
válogatott centerének szerződ-
tetése nem volt egyszerű dolog.
Így érthető, hogy az NB I-be
jutást követően költözhetett
csak a zalai megyeszékhelyre,
az első élvonalbeli mérkőzése-
ken még nem is léphetett pá-
lyára. Végül elhárult minden
akadály és Szücs József éveken
keresztül a ZTE erősége volt,
1988-ban pedig csapatkapi-
tányként az első kupagyőze-
lemig és bajnoki címig vezette
az egerszegi együttest.

– Sok minden elhangzott
már Egerszegre kerüléseddel
kapcsolatban, de Te még soha
nem beszéltél róla részletesen.
Megtennéd?

– Dr. Lackner Ede, a ZTE
elnökhelyettese keresett meg
Körmenden, Kristóf László (az
egerszegi csapat edzője volt az

Negyven éve az élvonalban a ZTE kosárlabda-csapata (10.)

1978-as bajnokság hajrájában –
E.E.) közvetítésével. Nem egye-
dül jött, nem emlékszem már
pontosan, de azt hiszem Simon
József, a szakosztály vezetője
kísérte el. Felvázolták a lehető-
ségeket, s ezek szimpatikusnak
tűntek. Ezek után döntöttem a
változtatás mellett.

– A Körmend akkor már
stabil élvonalbeli csapat volt, a
ZTE pedig újonc. Nem tartottad
kockázatosnak a döntést?

– A legtöbb döntésnek van
kockázata. Úgy láttam, hogy
szakmai szempontból indokolt
a váltás. Ebben az időszakban
katonai szolgálatomat töltöttem
Körmenden. 1975 júniusában
államvizsgáztam a főiskolán,
egy héttel később már munka-
helyem volt az Egyesült Gyógy-
szer- és Tápszergyárban. Alig
kötöttük meg a szerződést,
másnap bevonultam katonának
a határőrséghez. Mivel a Buda-
pesti Honvéd is le akart igazol-
ni, fennállt a veszélye annak,

hogy bevonultatnak a honvéd-
séghez. Volt azonban egy meg-
állapodás, hogy a belügymi-
nisztérium és a honvédelmi mi-
nisztérium nem tesz keresztbe
egymásnak, így védettséget él-
veztem a Körmendi Dózsa-
FMTE-nél. Négyen voltunk ka-
tonák egyidőben a Körmendnél.

– Mit szóltak Körmenden,
amikor bejelentetted a távozási
szándékodat?

– Éppen a rájátszáson sze-
repeltünk 1978 decemberében
Budapesten, amikor a klub ve-
zetője megkapta a levelemet,
amelyben bejelentettem, hogy
távozni szeretnék. Volt nagy
megrökönyödés, de én kitartot-
tam a szándékom mellett. 1979
januárjában át is költöztünk Za-
laegerszegre.

– A körmendi klub viszont
nem adott ki… Félő volt, hogy
ezért egy évet ki kell várnod,
hogy pályára lépjél a ZTE
színeiben.

– Szerencsére nem így tör-
tént, mert az egerszegi sport-
diplomácia jól működött. Ha-
marosan pályára léphettem, azt
hiszem a Ganz Mávag ellen ját-
szottam először a ZTE színeiben.

Hogy miképpen is műkö-
dött az egerszegi sportdip-
lomácia Szücs József esetében?
Többek között erről is olvas-
hatnak majd a folytatásban.

E.E.
(Folytatjuk)

* * *
(A sorozat eddigi epizódjai

a honlapunkon olvashatók:
www. zalatajkiado.hu)

Szücs József: – Úgy láttam, hogy szakmai szempontból indo-
kolt a váltás.

Egy győztes mérkőzés után köszöntik a közönséget Szücs Jó-
zsefék.

Koracs Kupa mérkőzésen a CB Zaragoza ellen.

Fotó: Décsy LászlóFotó: Décsy László

Fotó: Décsy LászlóFotó: Décsy László

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló

KEHOP-5.2.10-16-2018-00182 kódszámú, „Móricz Zsig-

mond Egységes Gyógypedagógiai Módszertani In-

tézmény Kollégiumi szárnyának felújítása Lentiben”

című pályázattal 52,32 millió forint vissza nem térí-

tendő támogatást nyert a Zalaegerszegi Tankerületi

Központ. A fejlesztés az Európai Unió Kohéziós Alap-

ból és hazai központi költségvetési előirányzatból,

100%-os intenzitással kerül finanszírozásra.

Projekt konkrét célja a Zalaegerszegi Tankerületi Központ
fenntartásába tartozó Móricz Zsigmond Általános Iskola,
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Fejlesztő Nevelés-
Oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény nyugati szárnyának
felújítása, az intézmény teljes energiahatékonyságának
növelése. Kiemelten az intézmény kollégiumi szárnyának
(Lenti, Béke u. 71.) energiaracionalizálása, a létesítmény
energiafelhasználásának jelentős csökkentése. A tanulók
életkörülményei és állapotuk miatt sok esetben csak
bentlakásos formában tudják biztosítani a mindennapi
iskolába járást, az egyéni szükségletekhez igazodó
fejlesztés fontosságára figyelemmel.

A beruházás révén sor kerül az épület hőszigetelésére,
homlokzati nyílászárók cseréjére, lapostetők hőszigete-
lésére, magastetős épület szigetelésére. A hőhídas
kialakítású fa szerkezetű előtetők elbontásra kerülnek,
helyükre acélszerkezetű polikarbonát előtetők kerülnek
vissza.

A projekt jelentős komfortérzet-növekedést is eredmé-
nyez, így a beruházásnak köszönhetően a kollégiumi
szárnyat igénybe vevők modernebb, az eddiginél lé-
nyegesen kellemesebb körülmények között érezhetik
magukat.
Elvárt eredmény, hogy az épület a felújítást követően a
pályázatban támogatott korszerűsítésre fordítható esz-
közök és berendezések felhasználásával elérje a CC
energetikai besorolást.

A projektről bővebb információt a http://kk.gov.hu/zala
egerszeg oldalon olvashatnak.

Zalaegerszegi Tankerületi Központ

FELÚJÍTÁSRA KERÜL A MÓRICZ ZSIGMOND

EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI

INTÉZMÉNY KOLLÉGIUMI SZÁRNYA LENTIBEN
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Valamennyi partnerünknek
békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

„A sakkozásba belesűrűsö-
dik az egész élet. Az öröm, a
csalódás, a fájdalom, a szép-
ség” – írja polihisz-Filep Tibor
tor, sakkmester Sergyán Ödön
könyvbemutatójára invitáló meg-
hívón.

A 64 mezőn megvívott csa-
ták után bizonyára a zalaeger-
szegi sakkmester is érzett néha

A 64 mező rabságában

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Békés karácsonyt és
boldog új évet kívánunk!

Sergyán Ödön megírta Zalaegerszeg sakktörténetét

Sergyán Ödön (jobbról) és Horváth Tamás a könyvbemutatón.

csalódást, talán fájdalmat is, de
sokkal többször örömet és szép-
séget, különben nem szánta
volna rá magát arra, hogy im-
már harmadik könyvét tegye le
ennek a csodálatos szellemi
sport rajongóinak asztalára.

Nem véletlen, hogy a Deák
Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár adott otthont minap a

Zalaegerszeg Sakktörténete cí-
mű kötet bemutatójának.

A zalai megyeszékhely a
magyar sakkozás egyik felleg-
vára. Hosszasan lehetne sorolni
azokat a kiváló versenyzőket,
akiknek Zalaegerszegről indult
a pályafutásuk, vagy itt marad-
tak, s egerszegi színekben értek
el sikereket. Olimpiai bajnok-
ság, s további rangos eredmé-
nyek pályafutásuk értékmérői.
Nekik állít emléket, rögzíti az
eredményeket, és számos érde-
kes partit közöl Sergyán Ödön,
aki maga is tehetséges, kiváló
sakkozó volt.

A könyvbemutatón Horváth
Tamás, az ugyancsak zalaeger-
szegi születésű és itt élő nem-
zetközi sakkmester volt a mo-
derátor, akinél keresve sem ta-
lálhatott volna jobb beszélge-
tőpartnert a szerző.

E.E.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Zalatáj

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hirde
ssen

nálu
nk !

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.


