
Gyutai Csaba polgármester kö-
szöntõjében úgy fogalmazott, nem
csak az iskolapadot, de a gyerek-
kort is elhagyják a diákok. Vannak,
akik a szakképzésben, míg mások
a felsõoktatásban folytatják tanul-
mányaikat, és olyanok is vannak,
akik dolgozni kezdenek. Mindegy
mit választanak, munkát vagy to-
vábbtanulást, a jövõ rajtuk múlik,
hiszen õk alkotják a jövõ generá-
cióját, õk fogják építeni az orszá-
got, a várost. Az önkormányzat ré-
szérõl a polgárrá avatás egy jelké-
pes gesztus, melynek egyik fõ

üzenete az a remény, hogy a fiata-
lok Zalaegerszegen találják meg
boldogulásukat. A világ ugyan nyit-
va áll elõttük, de soha ne felejtsék
el, hogy itt születtek, ide tartoznak,
bármerre is viszi a sorsuk, hang-
súlyozta a polgármester.  

Beszédében kitért arra, hogy
az országban és a megyében is
csökkent a diáklétszám az elmúlt
években, ennek ellenére sikerült
megtartani a képzõintézményeket,
és megõrizni az iskolaváros jelle-
get Zalaegerszegen.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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25 éves a városi újság

VIRÁGOSÍTÁS
Diákok közremûködésével

virágosította a Városgazdál-
kodási Kft. a Keresztury té-
ren lévõ ágyásokat. A tanu-
lók önként ajánlották fel se-
gítségüket, melynek nyo-
mán közel 300 tõ évelõ nö-
vény teszi díszesebbé az
egykori Centrum Áruház
melletti placcot.

– Nem a diákok szakmai
tudásához, hanem az ökoló-
giai adottságokhoz válasz-
tottuk a növényeket – vála-
szolta kérdésünkre Horváth
Zsuzsanna fõkertész, mi-
közben szemmel tartotta a
városi DÖK tagságát képvi-
selõ kilenc fiatal szorgosko-
dását. A tanulók pedig egy-
re rutinosabbakká váltak,
mire az ágyás végére értek
ültetõlapátjaikkal. A ker-
tészkedés ötlete Zsálek Ba-
lázstól, a ZVDÖK jegyzõjé-
tõl származik. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

ÉVFORDULÓ

Huszonöt éves a városi
újság. Az elsõ lapszám 1989.
április 27-én jelent meg.
Ebbõl az alkalomból készült
összeállításunkat lapunk
9–10–11. oldalán olvashatják.

Mészáros T. László felvé-
tele a Zalai Nyomdában 1989.
április 26-án éjjel készült,
amikor az elsõ lapszámok
lejöttek a nyomdagéprõl.

Az induló 12,9 milliárd forintos
költségvetéssel szemben, közel
20,4 milliárd forintra emelkedett az
év végére Zalaegerszeg költségve-
tésének fõösszege.  Ez köszönhetõ
a kiegészítõ állami támogatásnak,
az adósságkonszolidációnak és a
pályázati sikereknek egyaránt. A
zárszámadás végsõ összege 200
millió forinttal marad el a 2012-estõl,
miközben jelentõs átrendezõdések
történtek az állami és önkormányza-
ti szféra között. Megjegyezte: közel
8 milliárd forint fejlesztési pénzt sike-
rült  a városba hozni, ami a régió
legjobb teljesítménye.

A polgármester kiemelte: 2018-ig
együttmûködési megállapodást kötöt-
tek a Szombathelyi Egyházmegyével
a Szent Család Óvoda mûködtetésé-
re, az önkormányzat kikötése az volt,
hogy 85 százalékban egerszegi gye-
rekek járhassanak az intézménybe.
Két pályázat benyújtásáról is szólt
Gyutai Csaba: az önkormányzat részt
vesz a „Nemzeti Ovi-Foci” és az „OVI-
Sport Program” pályázaton, és mint-
egy 5,7 millió forintos önerõt biztosít a
Kosztolányi Téri Tagóvoda és a Csil-
lagközi Óvoda sportpályájának meg-
építéséhez. Elhangzott az is, hogy a
közgyûlés jóváhagyta a Városgazdál-

kodási Kft. kérését, egy nagyméretû
emelõdaruval ellátott tehergépkocsi
beszerzését, maximum 20 millió forint
vételárig.

A testületi ülésen dr. Farkas Tibor
rendõr alezredes, városi rendõrkapi-
tány számolt be Zalaegerszeg köz-
biztonsági helyzetérõl. Mint a polgár-
mester fogalmazott, minden terüle-
ten jobbak a mutatók, csökkent a
bûncselekmények száma. A belügy-
miniszter felkérése alapján Zala-
egerszeg is részt vesz svájci tapasz-
talatokra épülõ programban, amely-
nek keretében „közösségi rendõrök”
dolgoznak majd a városban. Nem a
bûnüldözés lesz a feladatuk, hanem
a megelõzés, egyfajta szociális segí-
tõként mûködnek közre a város köz-
biztonságának további javításában. 

(Folytatás a 2. oldalon
Döntések címmel.)

SIKERES PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNY
A VÁROS DÍSZPOLGÁRA: DR. PAPP LAJOS, PRO URBE CÍMET KAPOTT

BUDAHÁZI TIBOR ÉS ÓDRY LAJOS KÖZGYÛLÉSI DÖNTÉSEKRÕL

„Rendkívül sikeres pénzügyi évet zártunk” – fogalmazott a köz-
gyûlést követõ sajtótájékoztatóján Gyutai Csaba polgármester,
utalva az elfogadott 2013-as évi zárszámadásra. Hozzátette: a
nyugat-dunántúli városok egyik legjobb teljesítményét nyújtották
a tavalyi évben. 

VISSZAVÁRJÁK ÕKET
1358 VÉGZÕS DIÁKOT AVATTAK POLGÁRRÁ

Zalaegerszegen 1358 diák fejezi be középiskolai tanulmányait
idén. A végzõs diákokat a sok éves hagyománynak megfelelõen
a város felnõtt polgárai közé fogadták az Art moziban tartott ün-
nepségen az elmúlt pénteken.



– pet –

Hetven évvel ezelõtt, 1944-ben
közel 1200 zsidó vallású és szár-
mazású embert gettósítottak,

majd deportáltak a megyeszék-
helyrõl és a környezõ falvakból. A
tudományos konferencia nem-
csak rájuk emlékezett, hanem fel-
elevenítette a zsidóság városba
településének fõbb momentumait,
valamint a helyi társadalmi élet-
ben vállalt szerepüket: kiemelve
néhány jeles – és a maga korában
jól ismert – személyiséget, csalá-
dot is.

A rendezvényen köszöntõt
mondott Gyutai Csaba polgármes-
ter, aki szerint a holokauszt fájó
eseménye nem csak a zsidó hon-
fitársaink sorstragédiája, hanem a

magyar történelem egyik tragikus
fejezete is. Ez az esztendõ egy-
részt az emlékezés éve, másrészt
viszont szólnia kell a még megma-
radt közösségrõl is; annál is in-

kább, mert az emlékezés segíti a
közösség újjáépítését.

Siklósi Vilmos, a Zalaegersze-
gi Zsidó Hitközség vezetõje nyitó-
beszédében úgy fogalmazott:
nem az a gyilkos, aki lõ, és nem is
az, aki a lágerbe tereli a foglyo-
kat. A gyilkos az ezt megelõzõ bõ
három évtized – vagyis a Horthy-
korszak – a maga kirekesztõ poli-
tikájával és zsidótörvényeivel.
„Ha mindez nincs, akkor ez az
épület máig zsidó imaház, és ép-
pen pészah-ra készülnénk” –
mondta. A néhány hete lezajlott
országgyûlési választások ered-

ményére utalva hozzátette: ag-
gasztónak tartja a Jobbik elõre-
nyomulását, ám úgy látszik, ezt
teszi a gyûlölet és a történelem-
hamisítás. Az elnök szerint vi-
szont örömteli, hogy Zalaeger-
szegen a város rendezi az emlék-
évet, és a mostani tudományos
konferencia megszervezésében a
könyvtár, a múzeum és a levéltár
is szerepet vállalt.

A Kiss Gábor könyvtárigazgató
által moderált konferencián az

MNL Zala Me-
gyei Levéltárá-
nak és a Göcseji
Múzeumnak a
munkatársai (Bé-
res Katalin, Me-
gyeri Anna,
Kapiller Imre, dr.
Paksy Zoltán),
valamint a Mind-
s z e n t y - i s k o l a
képviseletében
Csalló Gergely
történelemtanár,
és a Béke-Sha-
lom Baráti Tár-
saság tagja, Sik-
lósi Vilmosné tar-
tott elõadást.

A történeti
részben a zsidó
társadalom 18.
századi betele-

pülésétõl kezdve egészen az
1944-es deportálásig bepillantást
nyerhettünk a helyi zsidóság kultu-

rális és gazdasági életében, vala-
mint a közéletben betöltött szere-
pükbe. Megyeri Anna történész a
Schütz kékfestõ és kereskedõcsa-
lád két generációjának életét, Bé-
res Katalin történész pedig a zala-
egerszegi zsidóság két világhábo-
rú közötti kulturális életében betöl-
tött szerepét vizsgálta. Siklósi
Vilmosné az 1945-tõl napjainkig
tartó helyzetet elemezte, kiemelve
a hitélet alakulását.

Kapiller Imre levéltáros elõadá-
sából kiderült: az 1750-es évektõl
vizsgálta a fokozatosan betelepülõ
zsidóság adatait, akik ekkor még
fõleg kereskedelemmel foglalkoz-
tak. A családok kilétének kutatását
nehezítette az, hogy csak egy
1860-as törvény tette lehetõvé
számukra az állandó névhaszná-
latot, 1840-ig pedig anyakönyve-
zés sem volt. A betelepülés Bíró
Márton püspök korlátozó tilalma
miatt az 1700-as évek közepén át-
menetileg megtorpant. 1757-ben
például a korábbi kilenc háztartás
mindössze kettõre csökkent.
1848-ra azonban már 11 háztar-
tást számlált, a számuk pedig a
következõ évtizedekben folyama-
tosan nõtt. A kezdetben szinte
csak kereskedéssel foglalkozó zsi-
dóság társadalma a 19. század
közepére differenciálódott, az itt
megtelepült családok pedig nagy-
mértékben hozzájárultak a város
gazdasági és társadalmi fellendü-
léséhez.

A helyi zsidóság történetérõl
részletesen beszámol majd az a
kötet, melyet az emlékév zárása-
ként novemberben mutatnak be,
szintén a zsinagógában. A Paksy
Zoltán és Kapiller Imre által írt és
szerkesztett könyv a 18. századtól
napjainkig elemzi a város zsidósá-
gának történetét.

Nem tartotta méltónak, hogy a
Zalai Közszolgáltató Nonprofit
Kft. fiatal ügyvezetõjének bérét
alacsonyan kívánta megállapítani
a közgyûlés, ami végül is válto-
zott, és sikerült bruttó 250 ezer
forintban megállapítani a bért. A
város elfogadott ifjúsági koncep-
ciójáról azt mondta: „nagyon szé-
pet alkottak, de ez nem találkozik
a fiatalok elképzeléseivel. Egy fel-
mérés szerint a megkérdezett fia-
talok 58 százaléka nem Zalaeger-
szegen képzeli el a jövõjét. A kon-
cepció hatékonyságát rontja ez a
szám.

A város közbiztonsági helyze-
térõl szóló rendõrkapitányi be-
számoló a statisztikai adatok
alapján pozitív kicsengésû volt,
ezért javasolták, hogy a városi
közgyûlés határozatban nyilvá-
nítsa ki elégedettségét a rendõr-
ség munkája iránt – fogalmazott
Kocsis Gyula.

Az andráshidai reptér üzemel-
tetésének pályázatáról elmond-
ta: egy pályázó volt, a pályázat
alapján a reptér jelenlegi helyze-
tét konzerválja a város, nem je-
lent elõrelépést Zalaegerszeg

gazdasági helyzetében, hogy
van egy nyilvános kereskedelmi
reptere.  

2 Közélet
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A polgármester a zárt ülésrõl

hozott döntésrõl is beszámolt.
Eszerint a Város Díszpolgára cí-
met dr. Papp Lajos szívsebész, a
zalaegerszegi szívcentrum alapí-
tója kapja, míg a Pro Urbe címet
Budaházi Tibor festõmûvész és
Ódry Lajos karnagy. 

Doszpoth Attila alpolgármester
arról beszélt, hogy júliustól csak
nonprofit mûködésû cég végez-
heti a hulladékgazdálkodási köz-

szolgáltatást, ezért a város most
szerzõdést köt  a Zalai Közszol-
gáltató Nonprofit Kft.-vel, a cég
pedig alvállalkozókat vehet igény-
be. Szólt az andráshidai repülõtér
üzemeltetésére kiírt pályázat
eredményérõl is. Egy pályázat ér-
kezett, így továbbra is (2015. de-
cemberig) a Grátis Kft. az üze-
meltetõ. Megjegyezte, a cégnek
kell repülõnapot tartania, amely-
nek mindig nagy sikere volt a vá-
rosban.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az önkormányzat kiemelten

foglalkozik a város ifjúságának
helyzetével, ennek felelõse
Balaicz Zoltán alpolgármester. Je-
lezte azt is, hogy a tankerülettel,
az intézmények fenntartójával har-
monikus kapcsolatot ápolnak.

Az ünnepségen Bakos Dóra
diákpolgármester töltötte be a há-

zigazda és mûsorvezetõ szerepét,
munkáját segítette Takács Nikolett
középiskolai és Juhász Elõd álta-
lános iskolai alpolgármester. A fia-
talok produkcióit követõen közel
kilencvenen kaptak könyvjutalmat
az országos tanulmányi versenye-
ken, szakmai megmérettetéseken,
valamint országos diákolimpiákon
elért kiváló eredményeikért.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mint elmondta, nagyon szép,

virágosnak találja a város fõutcá-
ját, de máshol még elkelnének nö-
vények, ezért ajánlották fel e téren
a segítségüket. A kezdeménye-
zést örömmel fogadta a Városgaz-
dálkodási Kft., a város zöldfelületi
stratégiájába illeszkedett is az el-
képzelés. Így a korábbi cserjék he-
lyére nagyobb esztétikai értékû,
hatféle virág, összesen 10 színvál-
tozatban került, melyek egészen
õszig nyitják szirmaikat. 

A diákok és a VG Kft. között
nem ez volt az elsõ együttmûködé-
si program. Tavaly a parkolóházat
érintõ közvélemény-kutatásba se-

gítettek a tanulók, akik remélik, to-
vábbra is szükség lesz önkéntes
munkájukra, melyhez a jelek sze-
rint nagy kedvet kaptak. 

Az ültetés anyagi hátterét a vá-
rosi önkormányzat biztosította, a
szakmaiságot pedig a VG Kft. mun-
katársai adták, akik az elõkészítés
után, kevés utómunkával (gereb-
lyézés, fenyõkéreg-kihelyezés) te-
szik teljessé a közös virágosítást. 

A közeljövõben hasonló együtt-
mûködésre ad lehetõséget a las-
sacskán hagyománnyá váló „Sö-
pörjünk végig a városon” tisztasá-
gi akció, illetve május 10-én az el-
sõ alkalommal megrendezendõ
Béke ligeti piknik. 

Vegye igénybe a Zala Megyei Békéltetõ Testület 
DÍJMENTES ELJÁRÁSÁT!

Ne bosszankodjon tovább, ha a megvásárolt termék vagy igénybe vett 
szolgáltatás minõségével nem elégedett, és jogosnak vélt panaszát

az üzletben vagy a szolgáltatónál elutasították! 

FOGYASZTÓI JOGVITÁK GYORS, 
INGYENES ÉS SZAKSZERÛ ELBÍRÁLÁSA

A ZALA MEGYEI BÉKÉLTETÕ TESTÜLETNÉL

Ügyfélfogadás és jogi tanácsadás hétfõn és pénteken délelõtt 
9.00–11.00 óráig a 8900 Zalaegerszeg, Petôfi u. 24. 

(Kamarák Háza) földszinti irodában. 
Telefon: 92/550-513 • e-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

www.zmkik.hu

DÖNTÉSEK

VIRÁGOSÍTÁS

Az országgyûlési képviselõ-vá-
lasztások végleges eredményé-
nek ismeretében értékelte a zalai,
zalaegerszegi eredményeket Ma-
jor Gábor, a párt helyi elnöke, aki
az 1-es számú választókerületben
indult az Összefogás színeiben. 

Mint sajtótájékoztatóján fogal-
mazott, a kormányváltók nem
egyenlõ feltételekkel indultak, ko-
moly ellenszélben kellett dolgoz-
niuk a kampányban. „Nem örülünk
annak, hogy a Jobbik megerõsö-
dött a megyében, annak viszont
igen, hogy Zalaegerszegen az
MSZP megelõzte a radikális pár-
tot.” Úgy érzi, ha egy országban
erõsödik egy radikális párt, akkor
nincs valami rendben a társada-
lomban, elég, ha hithû a lakosság

nagy része. Sajnálják, hogy nem
tudtak programokat, elképzelése-
ket ütköztetni, nem volt rá módjuk.
Az sem számított Zalaegersze-
gen, hogy egy választókerületen
kívüli, „külsõs” jelöltet segítettek a
gyõzelemhez.

Major Gábor elmondta, Zala-
egerszegen jól szerepeltek, 30
százalék feletti eredményt értek el,
a négy évvel ezelõttihez képest 50
százalékkal nõtt a támogatóik szá-
ma. Ugyanakkor a peremkerüle-
tekben még van tennivalójuk, ott
erõsíteni szeretnék a párt jelenlé-
tét. 

...
A legutóbbi közgyûlést köve-

tõen az MSZP frakcióvezetõje,
Kiss Ferenc értékelte a 2013-as

zárszámadást. Mint fogalmazott,
„nagyobb fogást” nem találtak
benne, számszakilag rendben
van. Ugyanakkor a Fidesz reali-
zálta azt, hogyan kell kétéves költ-
ségvetést készíteni, készülve az
önkormányzati választásokra. Je-
lentõs pénzeszközöket tartalékol-
tak, több mint kétmilliárd forint
„szabad felhasználású” a keret,
így sok szalagot lehet majd ünne-
pélyesen átvágni. Az MSZP frak-
ciója ebbõl a pénzbõl juttatott vol-
na a közintézmények fizikai dolgo-
zóinak.

Major Gábor a belsõ ellenõr-
zésrõl szólt. Mint mondta, látszik,
hogy a csoport megfeszített erõ-
vel dolgozik. Szerinte kevés a lét-
szám a feladathoz, bár így is sok
szabálytalanságot, hiányosságo-
kat tártak fel a városi tulajdonú cé-
geknél, intézményeknél. Javasol-
ja, hogy legalább egy fõvel emel-
jék az ellenõrzési csoport létszá-
mát. 

MSZP: ÉRTÉKELÉSEK

EZE: DÖNTÉSEKRÕL
A város jól gazdálkodott, mûködése biztosított, fejlesztésekre

kellene többet fordítani – foglalta össze sajtótájékoztatóján a
2013. évi zárszámadást dr. Kocsis Gyula, az EZE önkormányzati
képviselõje. 

Hozzátette: jelentõs pénzesz-
közöket sikerült lehívni, amihez si-
keres pályázatok útján is jöttek
pénzek. Továbbra is prioritást él-
veznek a város munkahelyterem-
tõ beruházásai, az ipari park fej-
lesztése, és külön öröm, hogy mû-
ködik a városi bank is, amely segí-
ti a kis- és középvállalkozások
erõsebbé tételét. Nõtt az iparûzé-
siadó-bevétel is, a jelek szerint az
idén közel négymilliárddal szá-
molhat a város.  A munkahelyte-
remtés mellett dr. Tóth László fon-
tosnak tartja a város életében
meghatározó infrastrukturális fej-

lesztéseket. A peremkerületekben
az utak, járdák, közösségi terek
felújítását, a civil szervezetek tá-
mogatását.

A frakcióvezetõ szólt még a
folytatódó belvárosi rehabilitációs
programról, az intézmények fej-
lesztésérõl. Ez utóbbiak kapcsán
megjegyezte: elfogadható szinten
tudja mûködtetni a város a közin-
tézményeit. Bár minden igényt
nem tudnak kielégíteni, és min-
den, amit szeretnének, nem tud-
nak megvalósítani, de a város mû-
ködése stabil, gazdálkodása ki-
egyensúlyozott.

FIDESZ: JÓ GAZDÁLKODÁS
A 12 milliárdra tervezett 2013-as költségvetési fõösszeg az év

végére 20 milliárdra ment fel, ami azt mutatja, hogy Zalaegerszeg
az elmúlt évben jól gazdálkodott, javult az érdekérvényesítõ ké-
pessége a városnak – fogalmazott sajtótájékoztatóján dr. Tóth
László, a közgyûlés Fidesz–KDNP frakciójának vezetõje.

A HELYI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETÉRÕL
MEGKEZDÕDÖTT A HOLOKAUSZT-EMLÉKÉV

„A zalaegerszegi zsidóság és a holokauszt” címmel rendeztek
konferenciát a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben, a 2014-es
Holokauszt-emlékév zalaegerszegi eseményeinek nyitányaként.
Az országos emlékévet a miniszterelnökség által létrehozott Civil
Alap–2014 támogatja. Zalaegerszeg a pályázati programon 8,2
millió forintot nyert a novemberig tartó eseménysorozat lebonyo-
lítására.

VISSZAVÁRJÁK ÕKET
1358 VÉGZÕS DIÁKOT AVATTAK POLGÁRRÁ

Siklósi Vilmos és Gyutai Csaba.

Újonnan szigetelt kertvárosi 56 m2-es kétszobás,
egyedi fûtéses társasházi lakás eladó Zalaegerszegen.

Érdeklõdni a +3630/95-62-654-es telefonszámom.

LAKÁS ELADÓ



– pet –

Bertók Sándor elmondta: Zala-
egerszeg szerencsésnek mond-
hatja magát, hiszen kevés telepü-
lés büszkélkedhet azzal, hogy
ilyen kiváló adottságokkal rendel-
kezõ parkja van a város közepén.
A fõépítész azonban úgy látja,
hogy a park nem tölti be funkció-
ját, sokan csak áthaladnak rajta,
ahelyett, hogy megállnának, és pi-
hennének itt egy kicsit. A város
ezért a jövõben szeretné megta-
lálni azokat a funkciókat, amikkel
ide tudják vonzani az embereket,
így neves cégektõl kértek terve-
ket.

Az ötletpályázat során komplex
kertépítészeti és közlekedési felül-

vizsgálat is történt, a cégektõl pe-
dig azt kérték, hogy néhány konk-
rét funkciót helyezzenek el a tér-
ben. Szeretnék ugyanis, ha a jövõ
Vizslaparkjában helyet kaphatna
gyerek és felnõtt játszótér, kutya-
futtató, sportpálya, színpad, vala-
mint egy olyan tér, ahol a kortárs
mûvészeti irányzatok is lehetõség-
hez jutnak. Bertók Sándor úgy lát-
ja, hogy egy ekkora méretû park
elképzelhetetlen szabadtéri ven-
déglátóegység nélkül, hiszen fon-
tos, hogy le lehessen ülni egy ká-
véra, üdítõre vagy süteményre.

A fõépítész azt is leszögezte:
nem egy új parkot szeretnének ki-
alakítani, hanem a mostanit kíván-
ják fejleszteni, tökéletesíteni. Erre
a következõ (2015–2020-as) euró-

pai uniós tervezési ciklusban lesz
is lehetõsége a városnak.

A városvédõk jó ötletnek tartják
a Vizslapark fejlesztését, hiszen
õk is úgy érzik, hogy nem tölti be
funkcióját a terület. Agg Ferenc
építész szerint mindenképpen a
gyerekekre és a fiatalokra kell kon-
centrálni a tervezésénél. Németh
Miklós nyugalmazott fõkertész és
dr. Kostyál László mûvészettörté-
nész arra volt kíváncsi, hogy a cí-
merház a IV. Béla-szobor körüli
résszel mi lesz; elkészül-e valaha
a tervezett szoborpark.

A fõépítész elmondta: a meglé-
võ értékekre kívánnak alapozni.
Tennivaló azonban bõven van a két
említett objektum körül; elég csak
arra gondolni, hogy a néhai Lenin-
szoborhoz vezetõ lépcsõsor ma-
radványai még mindig ott vannak.

A tervezõk különbözõ funkcio-
nális egységeket alakítanának ki
a parkban, ahol fiatalok és idõsek
egyaránt találnának pihenési,
szórakozási vagy sportolási lehe-

tõséget. Az ötletek között szere-
pelt többek között gördeszkapá-
lya, külsõ és belsõ sétány, szerel-
mesek fája, futókör és party-tér is.

A Vártár ülésén szóba kerültek a
város bevásárlóközpontjainak par-
kolói is. Boda László, a szervezet
ügyvivõje elmondta: a szupermar-
ketek környezete sivár állapotban
van. Kevés a zöldfelület, vagy a
meglévõ nincs gondozva. Egy
olyan szabályzat kialakítását szor-
galmazzák, amit a hatóság be tud
tartatni a tulajdonosokkal. Bertók
Sándor szerint a probléma fõleg
abból ered, hogy ezek az üzletek
és a hozzájuk kapcsolódó területek
magántulajdonban vannak, és je-
lenleg nincs olyan jogszabály, ami
alapján a hatóság lépni tudna, ha
elhanyagolják a környezetet. Agg
Ferenc úgy látja: elsõsorban nem
szabályokra, hanem szemléletvál-
tásra lenne szükség. Ha a város
mindenhol szép és rendezett len-
ne, a magánházaktól kezdve a vá-
rosi terekig, akkor a multik sem te-
hetnék meg, hogy rendetlenül
hagyják üzleteik környezetét. A civi-
lek szerint gond, hogy nincs fõker-
tész a városban, és nincs az egyes
városrészeknek kertészeti képvise-
lõje, akit hívni lehetne probléma
esetén. Ezekre kérdésekre a jövõ-
ben megoldást szeretnének találni.

ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2014. április 29.

Az Ökováros Program keretében idén is meghir-
detik a város napjához és a XX. Egerszeg Feszti-
válhoz kapcsolódóan a „Söpörjünk végig a váro-
son!” belvárosi köztisztasági akciót. A május 10-én
megrendezendõ esemény egy piknik is egyben,

amelynek a Béke liget
ad otthont. A szervezõk
várják baráti társasá-
gok, munkahelyi közös-
ségek, családok jelent-
kezését április 30-ig a
következõ elérhetõsé-
geken:

Polgármesteri Hivatal – Városüzemeltetési Osztály
muszaktitkar@ph.zalaegerszeg.hu

Információ kérhetõ: 92/502-125

FELHÍVÁS
SÖPÖRJÜNK VÉGIG A VÁROSON!

ÁTVETTE MEGBÍZÓLEVELÉT

Országgyûlési képviselõi megbízólevelét vette át a város-
házán Vigh László, a Fidesz-KDNP képviselõje, akinek dr. Pá-
pai Ferenc, az egyéni választókerületi bizottság elnöke gratu-
lált a gyõzelméhez.

Vigh László megköszönte a bizalmat, és arról beszélt, hogy
folytatják a megkezdett munkát. Célja, hogy a város és Zala
megye sikeres legyen a jövõben. Változatlanul a legfonto-
sabbnak tartja a munkahelyteremtést. A város számíthat rá a
következõ években is, az önkormányzattal és Zalaegerszeg
polgármesterével pedig továbbra is szoros kapcsolatban
lesznek – hangsúlyozta Vigh László.

TÖBB FUNKCIÓT A VIZSLAPARKNAK
ÖTLETPÁLYÁZAT ÉS CIVIL ÖSSZEFOGÁS A SZEBB KÖRNYEZETÉRT

Kertépítészeti ötletpályázatot hirdetett a város a Vizslapark
megújítására. A részleteket Bertók Sándor fõépítész a Városesz-
tétikai Társaság (Vártár) múlt heti ülésén ismertette. Három (köz-
tük egy budapesti, egy nemesbüki és egy tapolcai) kertépítészeti
cég készített fejlesztési koncepciót a park kihasználtságának ja-
vítása érdekében.

– A. L. –

Prenner Zsuzsanna, az Egyesí-
tett Bölcsõdék intézményvezetõje
elmondta, 1852. április 21-én nyílt
meg az ország elsõ bölcsõdéje
Pesten, mely évfordulóhoz kap-
csolódóan ünneplik a magyaror-
szági bölcsõdék napját. Zalaeger-
szegen immár negyedik alkalom-
mal szerveztek ünnepséget, me-
lyet az önkormányzat szociális és
sportbizottsága támogatott. Tavaly
határozták el, hogy minden évben
más lesz a helyszín, így az idei ün-
nepségnek, melyet elõször szer-
veztek egynaposra, az Ûrhajós Úti
Tagbölcsõde adott otthont. 

Gáspár Zoltánné, a Napsugár
Úti Bölcsõde vezetõje mondott kö-
szöntõt, melyben a kisgyermekne-
velõk és technikai dolgozók áldo-
zatos munkáját emelte ki. Mint fo-
galmazott, a szeretet, a biztonság,
a bizalmi kapcsolat egyaránt fon-
tos szerepet tölt be a nevelésben,
a gondoskodásban, ezért rendkí-

vül meghatározó a kisgyermekek-
kel foglalkozók személye.   

Gyutai Csaba, Zalaegerszeg
polgármestere beszédében a bi-
zalom, az õszinte szereteten ala-
puló felelõsség jelentõségét emel-
te ki. Úgy fogalmazott, a bölcsõ-
dék egy nagy családot alkotnak,
ahol az elõbb említett szemléleten
alapul a szülõk, nevelõk és a
gyermekek közti kapcsolat. El-
mondta, a négy bölcsõde össze-
sen 396 férõhelyet biztosít. Ez a
0–3 éves korosztály (szám szerint
2036 fõ) húsz százaléka, ami or-
szágosan kiemelkedõ az ellátás
biztosítása és nem különben mi-
nõsége tekintetében. Szólt az el-

múlt évek fejlesztéseirõl, és mint
mondta, bízik abban, hogy újabb
pályázati lehetõséggel tovább kor-
szerûsíthetik és bõvíthetik a böl-
csõdéket.

Az ünnepségen Prenner Zsu-
zsanna méltatta a díjazottak tevé-
kenységét. Az elismeréseket
Gyutai Csaba polgármester és

Balaicz Zoltán alpolgármester ad-
ta át. Megköszönték munkáját a
negyven illetve közel negyven éve
dolgozóknak, így Bolla Mária
(Cseperedõ Bölcsõde), Fehér
Tiborné (Napsugár Úti Bölcsõde),
Németh Tamásné (Tipegõ Bölcsõ-
de) kisgyermeknevelõknek, vala-
mint Barki Attiláné (Ûrhajós Úti
Bölcsõde) kisegítõnek. 

Az Év Technikai Dolgozója cím
Arany Tünde konyhavezetõt illette.
Az Év Szakmai Dolgozója díjjal
Krokker Ferencnét, az Ûrhajós Úti
Bölcsõde csoportvezetõjét tüntet-
ték ki, aki érdeklõdésünkre el-
mondta, a szakma, amelyért min-
dig is lelkesedett, immár harminc-
két éve határozza meg minden-
napjait. Gyógypedagógiai végzett-
sége révén közel tíz éve foglalko-
zik sajátos nevelési igényû gyer-
mekek nevelésével, fejlesztésé-
vel. Emellett bölcsõdei tereptanár-

ként részt vesz a csecsemõ- és
kisgyermeknevelõk gyakorlati kép-
zésében.

A díjátadással és kötetlen be-
szélgetéssel zárult a rendezvény,
melyen a bölcsõdék munkatársai
szakmai elõadásokat hallgattak
meg, s akik között szakmai vetél-
kedõt is hirdettek.

KISGYERMEKEKET NEVELNEK
SZAKMAI TALÁLKOZÓ ÉS DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG A BÖLCSÕDÉK NAPJÁN

A kisgyermeknevelõk nem csupán felügyelik a kicsiket, hanem
tudatos, átgondolt nevelõi munkát végeznek – hangzott el a böl-
csõdék napja alkalmából tartott szakmai napon és ünnepségen
az Ûrhajós úti tagintézményben, melyen a négy zalaegerszegi
bölcsõde dolgozói vettek részt a gondozásnélküli munkanapon. 



– b. k. –

– Mindenkinek 24 órát kell be-
osztani, s mindenkinek arra van
ideje, ami számára fontos – jegyez-
te meg, utalva arra, a felgyorsult vi-
lágban is lehet módot találni a ke-
vésbé megszokott tevékenység-
nek. Bár lekicsinylést és gratulációt
egyaránt kap a szemétszedõ mun-
kájáért, számára nem kérdés a kör-
nyezet védelme, mely belefér a ku-
tyasétáltatásra fordított idõbe. Ha
már „Béla” nevû vizslájával amúgy

is erre jár, akkor fel is vesz néhány
szemetet a földrõl. S ez a hozzáál-
lás igazán példaértékû, hiszen ha
csak mindennap, mindenki egy
szemetet venne fel a földrõl, ami
egyébként csekélységnek tûnik,
összességében sokat számítana. 

Kulcsár István maga készítette
szemétszedõ botjával, kesztyûkkel,
gyûjtõzacskókkal felszerelkezve ér-
kezik minden reggel a Parkerõdbe,
ahol bõven akad dolga. Ezért nem-
csak piros-fehér-zöld mintás gyûj-
tõszerszámán helyezett el figye-

lemfelhívó feliratokat, hanem a kör-
nyéken lévõ szemétgyûjtõkre is.
Ezek számát növelendõ, már ké-
szített két 200 literes fémhordót, és
a polgármester is tervbe vette az it-

teni gyûjtõládák számának növelé-
sét, minél inkább a helyes magatar-
tásra ösztönözve az erre járókat.

– Más az, ha valakinek véletle-
nül kiesik a zsebébõl egy zsebken-
dõ, de a sok elszórt szemét nem
annyira véletlennek tûnik. A legma-
kacsabb a papírzsebkendõ, fõleg
esõ után – mondta rögtönzött be-
mutatóján, ahol a polgármesterrel
közösen tették meg „Poldi bácsis”
mozdulataikat a szép zöld gyep ér-
dekében. Gyutai Csaba az önkén-
tes természetvédõ munkát ková-
csoltvas szemétszedõ ajándéko-
zással köszönte meg. 

Kulcsár István hozzátette, van-
nak még tervei a természetvédõ te-
vékenység fejlesztésében, így a
szelektív gyûjtés megoldásában is
gondolkodik. S örömmel venné, ha

valaki(k) csatlakozni kíván(nak) hoz-
zá. Továbbra is õrzi a gyermekkorá-
ban belé nevelt személetet, hogy a
környezetében legyen rend és tisz-
taság. Ezt nemcsak szemétgyûjtés-
sel, hanem a Virágos Zalaegersze-
gért mozgalomban is többször elis-
mert virágosítással is megvalósítja. 

Becsületességét mutatja a tény,
hogy sajtónyilvánosságot azért ka-
pott, mert kutyasétáltatás közben
talált táska tulajdonosát kereste
volna az újságon keresztül, s ekkor
derült ki, mit is tesz csendben és
halkan mindennap az (öko)városért
és értünk. 

4 Városháza
ZALAEGERSZEGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI TÁRSULÁS

A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI,
XXXIII. TÖRVÉNY 20/B § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEGI CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT ÉS

GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

INTÉZMÉNYVEZETÕI
(MAGASABB VEZETÕ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: 
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: 

A vezetõi megbízás határozott idõre, 2014. augusztus 21–
2019. augusztus 20-ig, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 

Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lénye-
ges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a
mûködést meghatározó jogszabályokban meghatározott felada-
tok szakszerû, jogszerû és gazdaságos ellátása, az intézmény
irányítása, ellenõrzése.

Az intézmény közfeladatai: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás.
Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és e törvénynek
a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazat-
ban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) korm.ren-
delet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
• a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

2014. július 1. napjától hatályos 20. § (2 c) bekezdésében meg-
határozott követelményeknek való megfelelés,

• fõiskolai vagy egyetemi szintû szociális munkás, szociálpeda-
gógus, szociálpolitikus-közgazdász, okleveles szociális munkás,
okleveles szociálpolitikus, szociális menedzser, szociális szer-
vezõ, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, gyermek-
és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi
tanácsadó, szociális igazgatásszervezõ oklevéllel rendelkezõ:
óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelõ-tanár, pedagógiai elõ-
adó, gyógypedagógus, védõnõ, teológus, hittantanár, hittanár,
jogász, igazgatásszervezõ vagy szociális menedzser oklevéllel
rendelkezõ pedagógus, védõnõ,

• legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
Elvárt kompetenciák: 
• kiváló szintû önálló munkavégzés, 
• kiváló szintû pontosság, kommunikáció, konfliktuskezelés. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz; 
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetõi program;
• a pályázati feltételként elõírt végezettséget, képesítést tanúsító

okirat(ok) közjegyzõ által hitelesített másolata; 
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntet-

len elõélet, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott
nem áll a végezhetõ tevékenység folytatását kizáró foglalkozás-
tól eltiltás hatálya alatt, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 2014. július 1. napjától hatályos 20. §
(2 c) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel;

• szakmai gyakorlat igazolása; 
• szociális szakvizsga hiánya esetén nyilatkozat a szakvizsga meg-

bízást követõ 2 éven belül történõ megszerzésének vállalásáról; 
• hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes

adatoknak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez; 
• nyilatkozat arról, hogy a magasabb vezetõi beosztásával a köz-

alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41.
§-ában és 43/A. §-ában meghatározott összeférhetetlenség
nem áll fenn, illetve az esetlegesen fennálló összeférhetetlensé-
get megbízása esetén megszünteti; 

• nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) be-
kezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn; 

• nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy
korlátozó gondnokság alatt; 

• nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történõ tárgyalásáról; 
• a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó

nyilatkozat. 
A vezetõi beosztás betölthetõségének idõpontja: 

2014. augusztus 21.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 26.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázó(ka)t a benyújtási határidõ után a Zalaegerszegi Szociális
és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás Társulási Tanácsa által
létrehozott eseti bizottság – a jogszabályokban elõírt határidõk be-
tartásával – meghallgatja. A bizottság írásos véleményét mérlegel-
ve a Társulási Tanács az elbírálás határidejéig meghozza döntését.

A pályázat elbírálásának határideje: 
A benyújtási határidõt követõ elsõ társulási tanácsülés.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, 1 eredeti és két másolati példányban a pályázatnak
a Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Társulás címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos utca. 17–19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését: intézményvezetõ. 

és
Elektronikus úton dr. Bartl Andrea részére a bartlandrea@
ph.zalaegerszeg.hu e-mail címre.

A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt dr.
Bartl Andrea nyújt a 92/502-121-es telefonszámon.

GYERMEKRAJZ-PÁLYÁZAT
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÁLYÁZATOT HIRDET
a zalaegerszegi Városháza elõtti tér megújuló

zenélõ órája kapcsán.
Ehhez szeretnénk az alsó tagozatos kreatív gyermekek alkotó

fantáziáját segítségül hívni.
A legötletesebb és legszebb gyermekrajzok motívumait

felhasználva, átírva készül el a három tûzzománcozott óralap.

A következõ témákban várjuk az alkotásokat
• A zalai (göcseji) táj, természeti környezet jellegzetes formái,

motívumai (növény- és állatvilág, tájformák)
• Zalaegerszeg építészeti emlékeinek, épített környezetének,

épületeinek formái-motívumai
• Zalaegerszeg város múltját, jelenét, jövõjét jelképezõ motívu-

mok (kapcsolódva az elõzõ két témához)
• zalai-göcseji népszokások, népviseletek jellegzetességei, jel-

legzetes formái

Korosztály 
• alsó tagozat

Méret
• A/4-es, vagy A/3-as méret (paszpartu nélkül)

Technika
• színes grafika (színes ceruza, színes filc stb.)

Az alkotásokon a következõ adatokat kérjük feltüntetni
• alkotó neve
• alkotó kora
• iskola neve
• iskola címe
• rajztanár neve

Díjazás
• Minden résztvevõ díjazásban részesül. 

Fõdíj
A legnagyszerûbb és legkreatívabb 9–10 munka alkotója ki-
emelt jutalomban részesül, valamint részt vehetnek a felújítan-
dó zenélõ óra tûzzománcozott óralapjának motívumait tervezõ
csapat munkájában, ahol díjnyertes alkotásaikat alapul véve
segítenek megtervezni az óralapok kompozícióját az Ady End-
re Általános Iskolában.

Beküldési határidõ: 2014. május 14.

Cím: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
II. emelet 216.

Díjkiosztó és a beküldött munkák kiállítása
• XX. Egerszeg Fesztivál keretében a Dísz téren 2014. május

18-án.

MEGHÍVÓ
BÛN- ÉS BALESET-MEGELÕZÉSI ELÕADÁS

LANDORHEGYEN

IDEJE:
2014. 04. 29. 17.00 ÓRA

HELYE:
ZALAEGERSZEGI KERESZTURY DEZSÕ ÁLTALÁNOS MÛVELÕDÉSI

KÖZPONT KISTERME

8900 ZALAEGERSZEG, LANDORHEGYI ÚT 21.

Tisztelt Landorhegyi Lakosok!

A Zalaegerszegi Rendõrkapitányság, a lakosság szubjektív biz-
tonságérzetének megerõsítése céljából elõadás-sorozatot indított,
melynek negyedik állomáshelye Zalaegerszegen a landorhegyi vá-
rosrész. 

A következõ témák kerülnek napirendre: 
– a Zalavíz Zrt., a Lángõr 94' Kft., a Nyugdíjbiztosítási Igazgató-

ság, valamint az E-on munkatársainak elõadása azon jogosult-
ságokról, melyekkel szakembereik rendelkeznek az ügyfél fel-
keresése során, valamint arról, hogyan lehet õket felismerni,
milyen az egyenruhájuk, az igazolványuk stb... 

– baleset-megelõzéssel kapcsolatos elõadás
– trükkös lopások megelõzése
– vagyonvédelemmel kapcsolatos elõadás

Az elõadás-sorozat célja, hogy a lakosság felvilágosításban ré-
szesüljön, így megelõzhetõek legyenek a trükkös lopások, a besur-
ranásos bûncselekmények, hogy a lakosság felismerje az ilyen el-
követõket, továbbá cél, a bûncselekmények áldozatainak felvilágo-
sítása, a tekintetben, hogy melyek azok az eszközök, amelyekkel
az esetleges elszenvedett anyagi károk enyhíthetõek. 

Kérjük a lakosság együttmûködését és minél szélesebb körû
részvételét a rendezvényen! 

Landorhegy-Észak Településrészi Önkormányzata

ÖNKÉNT A PARKERDÕÉRT ÉS ÉRTÜNK
Önkéntes természetvédõt köszönthetett Kulcsár István szemé-

lyében Gyutai Csaba polgármester. A nyugdíjas férfi immár két
éve gyûjti a szemetet a Parkerdõben kutyasétáltatás közben. Vall-
ja, a természetet nekünk kell megvédeni, s szomorúan konstatál-
ta, a tiszteletet érdemlõ kivételen túl, a mai emberek inkább elle-
ne vannak, mint érte.
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Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a ZALA-DEPO Kft.
együttmûködésében – kizárólag a lakosság részére –
meghirdeti a háztartások tavaszi nagytakarítását.

2014. április 28–29-én (HÉTFÕ v. KEDD):
Lomtalanítás reggel 7.00 órától:
Kertváros Ny-i része (Göcseji és Köztársaság
utak által bezárt terület)
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Köztársaság u. páratlan oldala, Átalszegett,

Závodszky (volt Gorkij), Csendes, Liszt Ferenc,
Goldmark, Gyimesi, Vajda L., Erdész, Fejér Gy.,
Balassi B., Lehel, Napsugár, Mókus, Göcseji u.
páros oldala, Alsóerdei u.

2014. május 5–6-án (HÉTFÕ v. KEDD)
Lomtalanítás reggel 7.00 órától:
Erszébethegy, Vorhota, Ságod
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Csapási, Csillagfény, Fakopáncs, Flamingó,

Termál, Diófa, Fácános, Fûzfa, Hajnóczy, Marti-
novics, Orgona, Paperdõ, Patak, Pitypang,
Rigó, Ságodi 39-tõl, Szellõháti, Szilvás, Telekal-
ja, Tó, Tuboly László, Új, Vasvári Pál, Viola

– Csonttetõ, Erzsébethegyi, Szõlõhegyi, Szirom,
Újhegyi, Virágszer

– Gyík, Teskándi, Vorhotai, Völgyi, Kápolnaszer
2014. május 7–8-án (SZERDA v. CSÜTÖRTÖK)
Lomtalanítás reggel 7.00 órától:
Becsali, Bazita, Szívhegy
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Becsali, Csáfordi forduló, Cserhegyi, Futrinka,

Budai-völgy, Gyöngyvirág, Gyümölcsös, Izzó,
Király-horhos, Meredek, Mosoly

– Bazitai, Kilátó, Kisbükk-dûlõ, Magasbükk u.,
Nimród, Toposházi

– Szívhegyi, Hóvirág, Meggyfa, Belsõszeg,
Szüret, Zalagyöngye, Kökény

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2014. évi
tavaszi lomtalanítási akció a családi házas
övezetekben a fenti városrészekkel befejezõdik. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a lomtalanítási
akcióban részt vevõknek, hogy közremûködtek az
akció zavartalan lebonyolításában, hogy segítették
a közszolgáltató munkáját, és hozzájárultak váro-
sunk tisztaságához és környezetének védelméhez!

TÁRSASHÁZAK, TÖMBHÁZAK:
A társasházaknál és tömbházaknál a közös kép-
viselõkkel egyeztetett idõpontokban, konténerek
kiszállításával történik majd a lomtalanítás.

2014. ÉVI LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4–6.
Tel.: 92/316-160, zalaegerszeg@tourinform.hu

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig: 9.00–17.00

Az utazni vágyók a Tourinform-irodában tájékozódhatnak
városunk, megyénk és hazánk turisztikai kínálatáról.

Ingyenes és megvásárolható kiadványokkal, térképekkel,
útikönyvekkel várjuk a hozzánk betérõket.

KERESKEDELMI KÍNÁLATUNKBÓL:
Hûtõmágnes 410 Ft-tól
Ajándéktárgyak 500 Ft-tól
Magyar Turizmuskártya (szelvényfüzetes) 9.970 Ft
Zalaegerszegi képeslapok 70 Ft-tól
Turistatérképek (Zala, Õrség, Balaton stb.) 800 Ft-tól
Németh József: Egerszegi örökség 3.080 Ft
Mészáros T. László: Magyarország Európában

13.790 Ft helyett 5.000 Ft
Mészáros T. László: Zalaegerszeg vagy Zala falinaptár 1.500 Ft
Mészáros T. László: Zala Európában 5.600 Ft
Mészáros T. László: Zalaegerszeg Európában 4.200 Ft
Prikryl József: A dödölle 3.990 Ft

Térjen be hozzánk, tájékozódjon a legfrissebb programokról,
lapozzon bele Zalaegerszeg titkait feltáró kiadványunkba,

válogasson ajándéktárgyaink közül!

BÖLCSÕDEI BEÍRATÁS
A Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék a 2014/2015.

gondozási évre felvételt hirdet a 2011. augusztus 31.
után született, zalaegerszegi lakhellyel rendelkezõ kis-
gyermekek számára.

A Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék tagbölcsõdéibe az
a Zalaegerszeg városban bejelentett lakóhellyel rendelke-
zõ gyermek gondozható és vehetõ fel, akinek családja
életvitelszerûen Zalaegerszegen tartózkodik.

Bölcsõdébe a gyermek húszhetes korától harmadik
életévének, fogyatékos gyermek az ötödik életévének be-
töltéséig, illetve annak az évnek a december 31.-éig vehe-
tõ fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a fogya-
tékos gyermek az ötödik életévét betölti.

A felvételi kérelmet a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõ-
dék intézményvezetõjéhez kell benyújtani személyesen
(Zalaegerszeg, Petõfi u. 21–25.) 2014. május 5. és má-
jus 10. között 8–17 óráig.
A FELVÉTELI KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL:

a gyermek és szülõje (törvényes képviselõje) lakcím-
kártyájának másolati (fénymásolt) példányát,
tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által
kiállított iskolalátogatási igazolást,
az illetékes munkaügyi központ igazolását a
munkaerõ-piaci képzésen való részvétel idejérõl,
a szülõ betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által
kiállított igazolást,
az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazo-
lását,
ha az ellátási kérelmet szociális indokra alapozzák, a
kérelemhez csatolni kell azokat a nyilatkozatokat és
igazolásokat, amelyekbõl a gondozó/család jövedel-
me megállapítható,

egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazo-
lását emelt családi pótlék folyósításáról,
a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek
esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt csa-
ládi pótlék folyósításáról (amennyiben rendszeres
gyermekvédelmi támogatásra a szülõ nem jogosult),
a gyermek tartós betegsége esetén a Magyar Állam-
kincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról,
a gyermek sajátos nevelési igénye esetén a szakértõi
bizottság szakvéleményét,
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jo-
gosultság esetén az errõl szóló határozatot.

A gyermekek felvételét az alábbi tagbölcsõdékbe kérheti a
szülõ (törvényes képviselõ)
Cseperedõ Bölcsõde Zalaegerszeg, Petõfi u. 21–25. 
Napsugár Bölcsõde Zalaegerszeg, Napsugár u. 32. 
Tipegõ Bölcsõde Zalaegerszeg, Kis utca 8. 
Ûrhajós Bölcsõde Zalaegerszeg, Ûrhajós u. 2. 

További tájékoztatást a bölcsõdevezetõktõl személyesen
fogadónapjaikon, játszóházak alkalmával, illetve telefonon
is kérhetnek:
Prenner Zsuzsanna – Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék

intézményvezetõ – tel.: 598-874; 30/377-3925
Cseperedõ Bölcsõde – Simon Ildikó – Tel.: 598-873;

30/870-6225
Napsugár Bölcsõde – Gáspár Lászlóné – Tel.: 598-852;

30/870-6227
Tipegõ Bölcsõde – Tóthné Kelenc Erika - Tel.: 314-088;

30/870-6221
Ûrhajós Bölcsõde – Pohánka Ivánné – Tel.: 596-225;

30/870-6229
A felvétel eredményérõl az intézmény 2014. május 30-ig
értesíti a szülõket.

További információk: www.zalaegerszeg.bolcsi.hu

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZ IGAZGATÓI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE

Foglakoztatás jellege:
teljes munkaidõ. Az igazgató feladatát munkaviszonyban látja el, a Munka törvénykönyve vezetõ ál-
lású munkavállalókra vonatkozó rendelékezései alkalmazásával.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– a színház mûvészeti, gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységének megszervezése, irányí-

tása, ellenõrzése,
– az intézmény céljainak megfelelõ mûködés feltételeinek széles körû biztosítása,
– az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtása.

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség (felsõfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevé-

kenységének megfelelõ diploma vagy oklevél), továbbá jogász, illetve közgazdász végzettség,
– büntetlen elõélet,
– legalább 5 év szakirányú (valamely elõadó-mûvészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységé-

nek megfelelõ és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jog-
viszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött) szakmai gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:   
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az intézmény szervezetére és mûködésére vonatkozó szakmai koncepciót, vezetõi programot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát

megismerhetik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– hozzájárulást a személyes adatok pályázattal összefüggõ kezelésérõl,
– bérigény megjelölését.

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Ruszt J. tér 1.

A színház 2014. éves költségvetésének irányszámai:

Alkalmazottak száma: 127 fõ Kiadások:
Összköltségvetés: 573.476 E Ft személyi: 280.494 E Ft
Állami támogatás: 200.966 E Ft járulékok: 70.000 E Ft
Önkormányzati: 158.780 E Ft dologi: 218.528 E Ft
Saját bevétel: 159.750 E Ft

A fenntartó által meghatározott tartalmi követelmények:
– olyan szakmai program, melyben egyszerre összpontosul

• a színház kulturális értékeket közvetítõ és ízlésformáló – felelõsségteljes – feladatának magas
színvonalon történõ tervezése és teljesítése, 

• a közönség változatos összetételébõl adódó sokféle igény kielégítésére való törekvés a mûfaji
sokszínûség jegyében, 

• az intézmény mûködtetésének és kihasználtságának optimális tervezése a gazdasági viszonyok
alakulásának figyelembevételével, 

• a színház a megye és az ország kulturális – ezen belül színmûvészeti – életében betöltött sze-
repének pozícionálása, erõsítése, 

• a szakmailag felkészült, összetartó, kiegyensúlyozott intézményi kollektíva szerepének szem
elõtt tartása. 

Munkabér és egyéb juttatások:
– munkabér és egyéb juttatások közös megegyezés alapján.
A pályázatok benyújtásának határideje:
A minisztérium honlapján való közzétételtõl számított 30 nap.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. június 19.

A pályázatok elbírálásának rendje:
– Az igazgató kinevezésérõl bizottsági és közgyûlési meghallgatások után a közgyûlés dönt. 

A munkakör ellátásának kezdõ idõpontja, és a munkába lépés napja 2015. február 1-je. Az igazga-
tói kinevezés 5 év határozott idõtartamra, 2020. január 31-ig szól. A pályázatokat Zalaegerszeg megyei
jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) kell benyújtani:
Írásban: 3 példányban (egy eredeti, kettõ másolat) 
ÉS 
elektronikus úton a mayor@zalaegerszeg.hu címre megküldeni.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítást dr. Bartl Andrea a 92/502-121 telefonszá-
mon nyújt.

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata beruhá-
zásában 2014. április 28-tól elkezdõdött a
Tüttõssy L. utca átépítése. A kivitelezési mun-
kálatokat követõen az út keleti oldalán jelen-
leg ferde beállással mûködõ parkolók helyett,
merõleges kialakítású parkolóhelyek létesül-
nek, valamint a Dísz tér déli oldalán a Kossuth
Lajos u. irányába vezetõ út megszüntetésre
kerül.

A terület a jövõben zsákutcaként funkcionál
majd, hiszen a Tudomány és Technika Háza kör-

nyezetében körforduló épül, mellyel az utca alkal-
massá válik – a nyugati oldalon lévõ parkolás
megtiltásával – kétirányú forgalom lebonyolításá-
ra. Az építés ideje alatt a Tüttõssy utca ezen sza-
kaszát a gépjármûforgalom elõl lezárják. A kivitele-
zési munkák várhatóan június közepéig tartanak.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kivitelezés teljes
idõtartama alatt, a térségre érvényes bérletet vá-
sárló – parkolási joggal rendelkezõ – lakók számá-
ra, a Tüttõssy u. 10–20. sz. alatti társasházak kör-
nyezetében lévõ parkolóhelyek (34 db) számával
megegyezõ férõhelyen biztosít térítésmenetes
parkolási lehetõséget a Városgazdálkodási Kft. a
Parkolóház elsõ emeletén. 

Együttmûködésüket és megértésüket ezúton is
köszönjük!

ZMJV Önkormányzata

TISZTELT LAKOSSÁG!

MUNKAREND-VÁLTOZÁS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Önkormányzatának munkaszüneti napok körüli
munkarendje:

2014. május 1. (csütörtök) munkaszüneti nap

2014. május 2. (péntek) pihenõnap

2014. május 10. (szombat) munkanap,
az ügyfélfogadás szünetel.

RENDEZVÉNYEK
A JÓZSEF ATTILA

VÁROSI
TAGKÖNYVTÁRBAN
MEGMUTATOM MAGAM!

A szervezõk várnak minden
érdeklõdõt 2014. április 30-án
(szerdán) 15.00 órakor az
Ady Endre-iskola 4. b osztálya
„Színmanók” címû kiállításá-
nak megnyitójára.

Az alkotásokat Takács Má-
ria rajzpedagógus ajánlja az
érdeklõdõk figyelmébe. A kiál-
lítás május 20-ig tekinthetõ
meg.

ÖRÖMKÖR

A Landorhegyi úti könyvtár-
ban május 5-én (hétfõn)
17.00 órától várnak kicsiket
és nagyokat a lelkes szerve-
zõk. 

„Áll a baba, áll” címmel
Csiszárné Gáspár Edit tanító-
nõ tart zenés, mondókás fog-
lalkozást a legkisebbeknek.

Ezzel egy idõben a na-
gyobbaknak táncot tanít Sza-
bó Tímea néptáncoktató, a
mesekuckóban Domján Ká-
rolyné óvónõvel bárányos me-
séket hallgathatnak a gyere-
kek, a kézmûves-foglalkozá-
son pedig báránykát és tánco-
ló babát készíthetnek az
ügyes óvodáskorú csemeték
Némethyné Bónyai Mónika
óvónõ iránymutatásával.

„Minden hónap elsõ hétfõjén
összejövünk, játszunk, 
szeretünk, nevetünk és elindí-
tunk valamit…”



– pP –

Önkormányzati mozinak lennie
kell egy városban! – indokolta tö-
mören a polgármester, hogy miért
tartották fontosnak a város régi ve-
títõhelyének fenntartását és
támogatását. Ezek a mozik
tûznek ugyanis mûsorra igé-
nyes és értékes filmeket, ezért
különösen fontos, hogy a mul-
tiplexek által vetített közön-
ségfilmek mellett, igazi mû-
vészmozik is mûködjenek a
nagyobb városokban – fogal-
mazott Gyutai Csaba. Mint
mondta: a régi technika már
valóban elavult, így rengeteg
új filmrõl maradt le a helyi mo-
zi. A probléma azonban nem
egyedülálló: több vidéki város
is küzdött hasonló problémá-
val. A polgármester – aki or-
szággyûlési képviselõként
tagja volt a parlament kulturális bi-
zottságának – több társával együtt
kezdeményezte egy olyan pályá-
zat létrehozását, mely segítheti di-
gitalizálni a megmaradt önkor-
mányzati mozik elavult technoló-
giáját. A 2013-ban kiírt projekten
Zalaegerszeg több mint 9 millió fo-
rint állami támogatást nyert, az ön-
kormányzat pedig további 4,2 mil-
lió forinttal támogatta a fejlesztést.

Kondor Anita elmondta: az Art
Mozinak a digitalizálással új szlo-
genje is született. A „Régi értékek,
új technika… a Mi mozink” jelmon-
dat utal arra, hogy ezután a minõ-

ségi filmek és a 21. század elvárá-
sai találkoznak a megyeszékhely
régi mozijában. A pályázat segítsé-
gével megújult a gépház, melyet
digitális vetítõvel és új klímával
szereltek fel, de frissítették az

elektronikai hálózatot, sõt új padlót
is kapott a helyiség. A következõ
hetekben próbavetítések zajlanak,
a hivatalos megnyitóra pedig má-
jus 6-án kerül sor. 

Drávecz Szabolcs a felújítás
szükségszerûségével kapcsolat-
ban elmondta: sokat látott már az
egykori gépterem. Hajdanán 16
milliméteres, majd 35 milliméteres
filmeket vetítettek itt. Mikor lejárt a
klasszikus celluloid filmszalagok
ideje, próbáltak kisebb fejlesztése-

ket eszközölni: csatlakoztak a ma-
gyar e-cinema rendszerhez, illetve
a blu-ray technológia került fókusz-
ba, ám mára már ez is elavultnak
látszik. A mostani pályázattal egy
Christi márkájú, digitális, szoláris
vetítõ került a gépterembe, így 2K-s
képminõségben élvezheti a közön-
ség a filmeket. Ez nagyobb felbon-
tású, mint a full HD minõség. A
hangtechnika is megfelel a mai kor
elvárásainak: digitális, 5.1-es hang
leadására képes az új berendezés.
Az Art Mozi a fejlesztéssel ismét
versenyképes lesz, hiszen újra
tudnak premierfilmeket vetíteni,
ami azt is jelenti, hogy visszatér-
nek a hagyományos hétnapos nyit-
vatartási idõhöz. A filmvetítéseken
kívül pedig más programokkal is
várják az érdeklõdõket. 

A jövõben szeretnék a külsõ vit-
rineket is felújítani, a homlokzatra
pedig nemrég kikerült az Art Mozi
felirat. Mindehhez új dizájn és új
plakátok is társulnak.

Drávecz Szabolcs lapunk ér-
deklõdésére elmondta: a zalaeger-
szegi mozi ismét art-besorolású
lett; vagyis hivatalosan is újra
mûvészmozivá vált. Ez a gyakor-
latban annyit jelent, hogy 50 szá-
zalékban európai és amerikai mû-
vészfilmeket, illetve magyar alkotá-
sokat kell vetíteniük. Mûvészfilm-
nek számít szinte minden, ami
részt vett valamelyik bejegyzett
filmfesztiválon, és ide tartoznak a
hazai, valamint a közép-európai és
ázsiai filmek is. 

– pet –

Kaján Imre múzeumigazgató el-
mondta: tulajdonképpen két kes-
keny helyiség olvad össze egy egy-
séges térré, mely az elavult vizes-
blokk felszámolásával na-
gyobbá is vált. A munkálatok
végeztével a múzeum re-
cepciója is új helyre kerül,
amit videóinstallációval is
felszerelnek. Az átalakítást
követõen a Kisfaludi-
gyûjtemény mintegy kétszer
akkora térben kap helyet; a
kiállítás modern világítást és
új, a 21. századi kívánal-
maknak megfelelõ elrende-
zést és posztamenseket is
kap.

A bejárás idején épp a ki-
állítóhely álmennyezetét
szerelték a szakemberek. A
tervek szerint a felújítás má-
jus végén befejezõdik, és a
júniusi Múzeumok éjszaká-
ján már a megújult fogadótér és kiál-
lítóhely várja a látogatókat.

Gyutai Csaba fontos lépésnek
tartja, hogy egy modern kiállítóhely
kerül kialakításra a Göcseji Mú-
zeumban, ami akár turisztikai vonz-
erõt is jelenthet a jövõben. Kisfaludi
neve – és a születésének 130. év-
fordulójára meghirdetett Kisfaludi-év
– ugyanis egy olyan kulturális brand-
je lehet Zalaegerszegnek, mint ami-

lyen Rippl-Rónai alakja Kaposvár-
nak – fogalmazott a polgármester.
Hozzátette: a Kisfaludi-program ke-
retében mintegy 30 millió forintból
újulhat meg a kiállítótér és a fogadó-
tér, az év folyamán azonban még

más érdekes programokkal is meg-
emlékeznek a szobrászmûvészrõl.

Vigh László szintén örömtelinek
tartja a fejlesztést, s mint mondta, a
város érdekeit képviselve igyekez-
nek minden olyan pályázati forrást
felkutatni, mellyel még jobban elõ
lehet segíteni az intézmény fejlõdé-
sét.

A Kisfaludi-év további elemeként
hamarosan elkészül a szobrászmû-

vész életét összefoglaló monográ-
fia, és egy vándorkiállítás is útnak in-
dul, mely a leghíresebb alkotásait
mutatja be több településen a kö-
zönségnek.

6 Kitekintõ

Vollein Ferenc, Zalaegerszeg
legfiatalabb mûvésze, aki 15
éves korára immár 24. önálló
tárlatán van túl. Eddigi munkái-
ból ad válogatást a „Színek bû-
völetében” címû könyv, melyet
a közelmúltban mutattak be a
József Attila Tagkönyvtárban. 

– B. K. –

A könyvbemutatón részt vett és
a fiatal alkotó munkásságát mél-
tatta Németh János Kossuth- és
Munkácsy-díjas keramikusmû-
vész, valamint a kötet szerkesztõ-
je, Péntek Imre, József Attila-díjas
költõ és Szemes Péter esztéta. Az
utóbbiak ajánlást írtak a négy
részre tagolt kiadványban, mely a
korai gyerekkori képek mellett a
mesék, népmesék ihlette alkotá-
sokat, valamint a kedvenc Bala-
tont és egyéb tájképeket, illetve
bibliai témájú festményeket ren-
dez csokrokba. A szakrális vonulat
kapcsán ajánlotta a kamasz mû-
vész a kötetet I. Ferenc pápának. 

Ferenc, aki jelenleg a Lan-
dorhegyi-iskola nyolcadikos tanu-
lója, évek óta elnyerte a MOL te-
hetséggondozó alapítványának
támogatását, valamint Zalaeger-
szeg város mûvészeti ösztöndí-
ját. A jelen könyvet többek között

Balogh Zoltán, az emberi erõfor-
rások minisztere is pártolta. S,
hogy a méltatás jogosságát érzé-
keltessük, Ferenc a 24. kiállítá-
sán is túl van, van túl, s immár át-
lépték tárlatai az országhatárt is.
Ezzel kapcsolatos tervekrõl fõ

mentora, menedzsere, édesapja,
Vollein József nyilatkozott. El-
mondta, fiának 2015-ben Bécs-
ben lesz önálló kiállítása, mely-
nek szervezése folyamatban van.

Németh János a gyermekkor-
ból kinövõ fiú munkásságát nem
világmegváltó, hanem igaz mûvé-
szetként értékelte, melyben a nem
lekicsinylõ értelmû naivitás tárja fel
a lelket, kiemelten a színek hasz-
nálatával. Ennek a tisztaságnak a
megõrzésére, az aktuális divat el-
lenében, biztatta a tehetséges ka-
maszt. 

Péntek Imre a zalaegerszegi
mûvészvilág korosztályilag két tá-
voli ágához tartozó alkotó együttes
jelenlétét és elismertségét a város
kulturális színvonalának mutatója-
ként hozta fel. 

A bemutatón szót kapott a ka-
masz mûvész, aki többek között
elemezte az eseményre kiállított,
két különbözõ hangulatú, Balatont
ábrázoló festményét. 

Szót kell ejteni Ferenc mû-
vésztanárairól és mentorairól,
akik eddigi pályáját segítették. A
legutóbbi idõszakban Korner
László mûvész-tanár, Németh
Miklós grafikusmûvész, Péntek
Imre és Szemes Péter, a Pannon
Tükör kulturális folyóirat szer-
kesztõi. Korábban Budaházi Tibor
festõmûvész és Weiner Sennyey
Tibor író.

SZÍNEK BÛVÖLETÉBEN
LEGKÖZELEBB BÉCSBEN LESZ KIÁLLÍTÁS

– B. K. –

A tárlatot, az egykori kolléga,
dr. Vándor László nyugalmazott
múzeumigazgató, régész ajánlotta
az érdeklõdõk figyelmébe. El-
mondta, csak kivételes alkalmak-
kor vállalkozik ilyen feladatra, s ez
a mostani éppen ilyen.

– Ambrus Edit a magyar régé-
szet legjelesebb korszakában dol-
gozott Zala és Somogy megyé-
ben, olyan feltárásokon is, melyek

világszenzációnak számítanak, s
olyan tárgyak kerültek a kezébe,
melyek senki másnak – utalt a
szakmai vonulatra – A régészeti
rajzoló aprólékos realitását egé-
szítette ki az üvegfestés nagyon
más technikájával, mely a kísérle-
tezõ mûvész én-t hozta ki az alko-
tóból. Az õsi világból megismert
motívumok átértelmezve, tovább-
gondolva, színezve jelennek meg
a szürrealisztikus vagy éppen me-
seszerû üvegképeken. Újabb ötle-

te, a textilek megjelenítése a felü-
leteken, is látható ezen a kiállítá-
son. Munkája az egykor volt világ
olyan szintû átvezetése a XXI.
századba, melyre tudomásom
szerint csak õ képes – köszöntötte
e szavakkal a bemutatón dr. Ván-
dor László.

ÕSI VILÁGBÓL
RÉGÉSZETI RAJZOK ÉS ÜVEGFESTÉS

Meglehetõsen ritka foglalkozású alkotót köszönthettek a ZVMK
kiállítótermében rendezett tárlaton. Ambrus Edit szakmáját tekint-
ve régészeti rajzoló, mely munkakörrel járó grafikai tehetségét
önképzéssel, üvegfestõ tudománnyal egészítette ki. Így a rég volt
világ motívumai keverednek a fantáziavilággal a szemet és lelket
gyönyörködtetõ képeken.

– B. K. –

Stróber László apátplébános
áldotta meg a határjárókat a Mária
Magdolna-templom elõli késõ éj-
szakai induláskor. Sebesen kellett
aztán haladni, mert ahogy a szo-
kás mondja, misétõl miséig kellett
bejárni a határt, jelen esetben kö-
zel 19 kilométeres távot, melynek
végállomása az olai templomnál
volt, a hajnali istentiszteletkor.

– A belvárosból indulva a Kál-
vária, Jánkahegy, Kertváros, Eger-
szeghegy, Andráshida, Neszele és
Ola kápolnáinak, templomainak,
keresztjeinek érintésével járjuk
körbe a határt. Minden állomáshe-
lyen bottal, jelképesen meg kell
ütögetni néhányszor egy fiatal fiút,
hogy mikor felnõtt férfi lesz is em-
lékezzen rá, hol a határ. Szó sze-
rint bele kell verni – mondta

Zakács Örs, a Göcsej Baranta Ha-
ditorna Kör vezetõje, a határjárás
szervezõje. – Már negyedik alka-
lommal tesszük meg ezt az utat, s
szeretnénk, ha minél többen kap-
csolódnának hozzánk, a hagyo-
mányok éltetése és közösségfor-
málás miatt. 

A szokásnak több gyökere is
hírlik. Egyik a török idõkig nyúlik,
gyõzelmi emlékként. Rítus jellege
a tavaszi ünnepkörhöz kötõdik,
célja egyfajta mágikus védelem. S
gyakorlatias múltja a középkorban
a közigazgatási határok felülvizs-
gálata s a határpontok kijelölése.
E célból a kiválasztott férfiak hús-
vét elõtt körbejárták a birtokokat.
Ekkor történt a képletes megves-
szõzés, esetenként a legények fé-
lig földbe ásása, hogy életük végé-
ig megjegyezzék ezen nevezetes
helyeket.

Nem a nyomukat, hanem a hátsó fertályukat ütötték bottal a
húsvéti határjáró fiataloknak. Az egykor volt, és az ötvenes évek
tájékán kiveszõ szokást igyekeznek újra feléleszteni a zalaeger-
szegi barantások. Képviselõik és a hozzájuk csatlakozók, nagy-
szombat éjszaka körbejárták a város határában lévõ szent helye-
ket a közelgõ ünnep tiszteletére, s a régi rituáléból a bottal verést
sem hagyták a feledésbe veszni.

BÚCSÚ A 35 MILLIMÉTERESTÕL
DIGITÁLIS FEJLESZTÉS AZ ART MOZIBAN –„CHRISTIVEL”
Új korszak kezdõdik májustól a zalaegerszegi Art Mozi életé-

ben: véget ér a 35 milliméteres filmek korszaka. A filmtekercseket
és a régi vetítési technikát itt is felváltja a digitális korszak. A
részletekrõl sajtótájékoztatón számolt be Gyutai Csaba polgár-
mester, Kondor Anita, a mozit is magába foglaló Keresztury VMK
igazgatója, valamint Drávecz Szabolcs, az Art Mozi vezetõje.

ÉPÜL AZ ÚJ KIÁLLÍTÓTÉR
MÁJUS VÉGÉRE BEFEJEZÕDIK AZ ÁTÉPÍTÉS

Nagy erõkkel folyik a munka a Göcseji Múzeum épületében,
ahol a következõ hetekben teljesen megújul az intézmény foga-
dótere és a Kisfaludi Strobl Zsigmond Gyûjtemény kiállítóhelye.
Az építkezést sajtóbejárás keretében tekintette meg Gyutai Csa-
ba polgármester, Vigh László országgyûlési képviselõ és Velkey
Péter humánigazgatási osztályvezetõ.

TUDJÁK, HOL A HATÁR



7Sport

– Nem a legjobb. Mi, játékosok
jobb szereplést vártunk magunktól
a bajnokságban – hangoztatta
Kámán Tamás. – Jól kezdtünk, az-
tán mély gödörbe kerültünk. Majd
jött az edzõváltás. Megcsillant egy
kis reménysugár, majd újból gyen-
gén teljesítettünk. Itt állunk az osz-
tályozó kapujában, amin nem sze-
retnénk belépni. Nagyon rossz
mintegy háromhetes szünet után
nekifutni a döntõ mérkõzésnek.
Õrlõdünk a teher súlya alatt. Sze-
retnénk már túllenni a találkozón.
Jászberénnyel kelünk, fekszünk.
Nem lesz könnyû legyõzni õket, de
nincs más választásunk.

– A Jászberénnyel egyszer
már játszott ki-ki mérkõzést a
ZTE, ennek a csatának, akkor
nem voltál szereplõje. Kétszer
nem nyerhetnek a jászságiak?

– A pályaelõny mellettünk szól.
Az akkori találkozón a Jászberény
volt a kedvezményezett, most mi.
Sõt netán, ha osztályozóra kerülne
sor, amire nem gondolok, azon is
mi lennénk a kedvezményezettek.

– Ahhoz mit szóltok, hogy a
Nyíregyháza inkább titeket vá-
lasztana ellenfélként az osztá-
lyozóban, mint bárki mást?

– Olvastam a cikket. Értem az
optimizmusukat, velünk szemben

pozitív a mérlegük. Mi nem aka-
runk velük osztályozót játszani, és
nem is fogunk.

– A Jászberény játékát is
nyilván elemzitek, milyen takti-
kával verhetõ a vendégcsapat?

– A gyõzelmünk alapja a jó vé-
dekezés lehet, mellette sok labdát
kell szereznünk. A lepattanók
megszerzésében is föléjük kell ke-
rekednünk. Gyorsan, pontosan
kell támadnunk, nem szabad
hagyni, hogy felálljon a védekezé-
sük. Mert ha hagyjuk betömörülni
õket, úgy roppant nehéz lesz ját-
szani ellenük.

– Kicsit elõrelépve, megveri-
tek a Jászberényt, jöhet a
pihenõ… A lelketek mélyén
azért jobb szereplésre számítot-
tatok?

– Természetesen. A jó rajt elle-
nére nem a bajnoki címrõl álmo-
doztunk, hanem, hogy a rájátszás-
ban ott lehetünk a legjobb 8 kö-
zött. Az alapszakasz közepén a
nagy hullámvölgy visszavetette a
csapatot. Már elmondható, hogy
abból a gödörbõl igazán nem sike-
rült kilábalnunk.

– A csapat számára döntõ
mérkõzésen sokat tehetnek a si-
kerért a szurkolók...

– Õk eddig is mindent megtet-

tek, le a kalappal elõttük. Ezen a
találkozón is sokat segíthetnek,
hogy a holtponton átlendüljünk.
Bár negatív véleményt is megfo-
galmaztak felénk, amit természe-
tesen jogosnak tartok a szereplé-
sünk miatt. Arra kérem õket,
most teljes erõbõl buzdítsák a
csapatot, ígérem, meg fogjuk há-
lálni.

DÖNTÕ TALÁLKOZÓ ELÕTT A FÉRFI KOSARASOK
NEM GONDOLNAK OSZTÁLYOZÓRA

Már csak egy forduló van hátra az NB I-es férfi kosárlabda-baj-
nokság középszakaszából. Az alsóházban a Zalakerámia ZTE
csapata is érdekelt, azaz nem akármilyen mérkõzés vár rá a Jász-
berény ellen. A gyõztes fellélegezhet, a vesztes osztályozót ját-
szik a Nyíregyházával. A zuhanyhíradóban lehet olyan hangokat
hallani, hogy az NB I-bõl nem lesz kiesõ, mivel a Szolnok vissza-
tér a magyar élvonalba. Igaz, olyan hírek is szárnyra kaptak, akár
két búcsúzó is lehet... Egy biztos: gyõzelem esetén a ZTE to-
vábbra is A-csoportos marad. Milyen manapság a hangulat a
csapatnál, többek között errõl kérdeztük Kámán Tamás csapatka-
pitányt. 

– Nem bántam meg akkori dön-
tésemet – mondta Bíró András. –
Jól érzem magam, és a sors úgy
hozta, hogy idõ elõtt felkerültem a
felnõttcsapathoz, aminek termé-
szetesen örülök.

– Lépcsõfokokat ugrottál
át… Hogyan látod, felgyorsulhat
a fejlõdésed?

– Minden bizonnyal. Bár a fel-
nõttcsapatban még kevesebbet
szerepelek, de ezzel a korosz-
tállyal edzek. Az U–21-eseknél
pedig bõven kapok játéklehetõsé-
get.

– Ne feledkezzünk meg az
U–19-es válogatottról sem…

– Örülök, hogy magyar váloga-
tott lehetek. Nagyon jól jön szá-
momra, hogy a felnõttnél is és két
utánpótláscsapatban is szerepel-

hetek. Ez újabb lökést adhat a fej-
lõdésemhez.

– Lendvai Miklóssal többször
is találkozol. Értem ezalatt, hogy
az utánpótlásnál és a felnõttek-
nél is…

– Miklós bácsi türelmes, de szi-
gorú hozzánk. Számomra ideális
edzõtípus. Mi, fiatalok érezzük,
hogy csak jót akar nekünk.

– A tavaszra megfiatalodó ZTE
hol végezhet a bajnokságban?

– Gyengén kezdtük a tavaszi
idényt. A Cegléd legyõzését és a
soproni bravúrpontot figyelembe-
véve azonban ott lehetünk az 5.
hely környékén.

– Mikor lehet ismét NB I-es
csapat Egerszegen?

– Két év után biztosan. Arra ki-
alakulhat egy jó utánpótlásmag,

mellette természetesen igazolni
kell a hiányposztokra.

– Terveid a labdarúgásban?
– Idõvel szeretnék bekerülni a

ZTE kezdõ 11-ébe, sokat szere-
pelni a korosztályos válogatottak-
ban. Amikor már a magyar kerete-
ket kinõném, szeretnék külföldre
szerzõdni. Tisztában vagyok vele,
hogy céljaim eléréséhez még ren-
geteget kell dolgozni.

KIFIZETÕDIK A HÛSÉG?
AZ ÚJABB GENERÁCIÓ ÍGÉRETE

Csatárhiánnyal küzd a ZTE NB II-es labdarúgócsapata. Az
újabb generáció ígérete Bíró András, aki a  Balaton partjáról ke-
rült egykor  a ZTE-hez. Az U–21-es csapatban már rúgja a gólo-
kat, a felnõtt légkörrel még ismerkedik. Szorgalmas, törekvõ fia-
tal, egyszer már bizonyította hûségét. Amikor elsõ szerzõdését
aláírta a zalaiakhoz, elõtte a Bp. Honvéd hívta, õ mégis maradt.

Budapest, szuper ligás nõi
tekemérkõzés.

A bajnoki címrõl döntõ találko-
zón remekül  kezdtek a hazaiak.
Drajkó, Fegyveres és Sajermann
biztosan  hozták a meccspontokat
a három  zalai lány ellen. A folyta-
tásban a vendégeknél Szabó és
Airizer nagy csatában kikapott,
mindössze Mátyásnak sikerült  be-
gyûjtenie a  becsületpontot. A
szélesebb és jobb játékoskerettel
rendelkezõ  hazaiak magabiztos
gyõzelmet arattak, amely az
aranyérmet  jelentette számukra.
A ZTE ZÁÉV ezüstérmes lett a
bajnokságban.

Eredmények (elöl a hazaiak):
Drajkó (563 fa)–Horváth K.

(523), 1:0, Fegyveres (551)– Csur-
gai (529), 2:0, Sajermann
(573)–Baracsi (533), 3:0, Timár
(561)–Szabó (555), 4:0, Méhész
(585)–Airizer (580), 5:0, Kaszás
(Harcos) (530)–Mátyás (543), 5:1.

A több ütött fáért járó 2 pontot a
Rákoshegy I. kapta, így alakult ki a
7:1-es végeredmény. 

* * *
A tavalyi megosztott aranyérem

után  idén ezüstérmet szerzett  a
ZTE ZÁÉV nõi csapata, amely
megfelel az erõviszonyoknak. A
fõvárosi csapat összevásárolta a

magyar  válogatott zömét. A ZTE
ZÁÉV-bõl az elmúlt év nyarán
egyik meghatározó játékosuk, Ne-
mes  Irén távozott, megüresedett
helyét nem tudták pótolni.

– A jobb csapat nyerte a baj-
nokságot. A dobogós hely meg-
szerzését tûztük a csapat elé,
amit biztosan teljesítettek a lá-
nyok – értékelt Borsos Józef, a
ZTE ZÁÉV elnöke.  – Nagy ered-
ménynek tartom, hogy a váloga-
tottak sorát felvonultató fõvárosiak
ellen az utolsó fordulóig nyílttá
tudtuk tenni a bajnokságot. Szá-
munkra az ezüstérem is szépen
csillog.

AZ EZÜST IS SZÉPEN CSILLOG
RÁKOSHEGY I.–ZTE ZÁÉV 7:1 (3363-3262)

VENDÉGSIKER

A GÖCSEJ KUPÁN
Negyvennegyedik alkalom-

mal rendezték meg Zalaeger-
szegen a súlyemelõk Göcsej
Kupáját. A csapatversenyben
négy együttes indult, a ZTE, a
Haladás, az Iregszemcse és a
Tamási. A színvonalas verse-
nyen az elsõ helyért nagy küz-
delem alakult ki a házigazdák
és a Szombathelyi Haladás csa-
pata között. Végül az utóbbiak
bizonyultak jobbnak, és elhódí-
tották a Göcsej Kupát.

A csapatverseny végeredmé-
nye: 1. Haladás VSE 879 pont, 2.
ZTE (Szanati Szabolcs, Györkös
Milán, Papp Péter) 854, 3. Tamási
606, 4. Iregszemcse 517.

A torna legjobb felnõtt verseny-
zõje ezúttal is Szanati Szabolcs lett.
A ZTE versenyzõje most is bizonyí-
totta, hogy munka mellett képes jó
eredményre. A legjobb utánpótlás-
korú súlyemelõ-eredményei alapján
Polgár Mirjan (Haladás VSE) lett.

A csapatversennyel párhuzamo-
san ezúttal egyéni versenyre is sor
került. A ZTE versenyzõi több súly-
csoportban is elsõ helyen végeztek.

A ZTE gyõztesei.
Nõk, +75 kg: Danicser Anita

112 kg. Fiúk, gyermek: 40 kg.: Fe-
nyõ Dániel 30 kg. 77 kg: Bakos
Alex 28 kg. Serdülõk: 69 kg: Ba-
kos Erik 175 kg. Juniorok, 69 kg:
Takács Tamás 150 kg.

Férfiak. Felnõtt, 105 kg: Mu-
horay Árpád 140 kg.

ZTE NKK–MTK 75-85
(21-15, 16-14, 22-28, 16-28)

NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Rájátszás a 7–8. helyért, elsõ
mérkõzés. Zalaegerszeg.

ZTK FMVas–Szegedi TE 3:5 (3563-3609)
Szuper ligás férfi tekemérkõzés, rájátszás az 1–4. helyért.

Zalaegerszeg.

ZTE FC–Balmaz Kamilla Gyógyfürdõ 2-2 (2-2)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg. Gólszerzõk:

Vittman ( 19., 27. p.), illetve Demjén (37. p.), Müller (44. p.). Piros
lap: Sluka (79. p.), Kocsis (82. p.).

BKV Elõre–Tarr Sprint Andráshida 1-1 (1-0)
NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkõzés. Budapest, 200 nézõ.

Jv.: Böcskei. Gólszerzõk: Schmidt, illetve Sági A. (11-esbõl). Piros
lap: Tányéros (BKV Elõre).

Z. Csuti Hydrocomp SK–
Hungaropharma Decs  9:3 
Zalaegerszeg, NB I-es  sakk-

mérkõzés.
A kiesés ellen küzdõ  Csuti

csak nagyon nagy különbségû
gyõzelem esetén reménykedhe-
tett, hogy megkapaszkodik a
legjobbak között. Az utolsó for-
dulóban ez össze is jött a már ki-
esett decsiek ellen, de ez is ke-
vésnek bizonyult. Az egyik nagy
ellenlábas a Makó is nagyon ki-
kapott, egy ponttal  mégis  a
Csuti elõtt végzett, így az
egerszegiek  kiestek  az NB I A-
csoportjából.

Egyéves  önként vállalt szám-

ûzetés után tért vissza a legjobbak
közé a  Csuti Hydrocomp SK
sakkcsapata. Jelentõs erõsítésre
nem gondolhattak szerény költ-
ségvetésük  miatt. Horváth Tamás
szakamai igazgató már akkor  úgy
vélekedett, hogy  kemény év vár
rájuk.

– A bajnok kanizsaiak  és az
utolsóként kiesett  decsiek kivéte-
lével egyforma képességû együt-
tesek alkották a mezõnyt. Tavaszi
szereplésünkre nem lehet
panasz, õsszel a riválisok ellen
több fontos pontot vesztettünk, ez
vezetett kiesésünkhöz – értékelte
tömören szereplésüket Horváth
Tamás. 

BÚCSÚ A LEGJOBBAKTÓL



8 Hirdetés

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:

keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

...ha van, vagy lesz autós gondja: az MTE megoldja!

NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

GGGG ÉÉÉÉ PPPP JJJJ ÁÁÁÁ RRRR MMMM ÛÛÛÛ AAAA LLLL KKKK AAAATTTT RRRR ÉÉÉÉ SSSS ZZZZ     KKKK FFFF TTTT....

Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

KKKKAAAASSSSZZZZÁÁÁÁSSSS    ÉÉÉÉSSSS    TTTTÁÁÁÁRRRRSSSSAAAA    KKKKFFFFTTTT....

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA

TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

ZALAEGERSZEG,  GYÜMÖLCSÖS U. 12.

TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

Zalaegerszeg
kutyaOVI...tanfolyamok
KLUBfoglalkozások...rendezvények

a felelõs kutyatartók kutyaiskolája 1994 óta.

Ausztriai
munkalehetõségek,

szak- és
segédmunkák
mindenkinek! 

Valós otthoni munkák:

adatrögzítés,

borítékolás,

bedolgozás!
06-30/363-108206-30/605-5359

„A Gázmûvek” Kft.
Gázkészülékek

beüzemelése, javítása,
épületgépészeti kivitelezés,

készülékcsere.
HIIBBAAJJAAVVÍÍTTÁÁSS.  IIDDÕÕPPOONNTT-EEGGYYEEZZTTEETTÉÉSS:

Tel./fax:
92/346-612 • 30/959-4633

Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 24.

200/60 CM



Zalaegerszegi látkép – 1989. (Fotó: Mészáros T. László)

FIATAL DEMOKRATÁK

1989. február 3-án 10 fõvel
megalakult a Zalaegerszegi Fi-
desz Csoport. Egyetértettek a Fia-
tal Demokraták Szövetségének
alapelveivel… „Elõ kívánjuk segí-
teni a radikális reformnemzedékek
kibontakozását, az országos politi-
ka új alapokra helyezését. Elíté-
lünk a hatalom monopolizálására
irányuló minden törekvést és gya-
korlatot. Célunk a mindenkit egy-

aránt megilletõ, minél teljesebb
egyéni szabadság biztosítása…

Tevékenységünket klub formá-
jában rendszeresen folytatjuk. Ösz-
szejöveteleink helyszíne a Számvi-
teli Fõiskola, ahol kéthetente,
szombatonként 19 órától különbö-
zõ programokkal jelentkezünk.
Árusítjuk a Fidesz-Híreket, a
Fidesz-Presst. A Magyar Demokra-
ta Fórummal közösen megszervez-
tük a március 15-i ünnepségeket”. 

MAGYAR
DEMOKRATA FÓRUM

Az MDF Zalaegerszegen 1988.
november 23-án alakult meg a Vá-
rosi Mûvelõdési Központban. A
tagság létszáma 100 körül mozog.
„Alapvetõen két dolgot akarunk:
független Magyarországot és de-
mokráciát. Országunk életképes
mûködését a többpártrendszerrel
kívánjuk elérni. Feladatunk, hogy
megszabadítsuk az embereket a
félelemtõl, a közömbösségtõl, mert
történelmünk legnagyobb válságá-
ból csak úgy juthatunk ki, ha min-
den magyar tettére igényt
tartunk…”

Az MDF rendszeresen tart fó-
rumokat a városban, melyeken or-
szágos vezetõik tartanak elõadá-
sokat.

MAGYAR SZOCIALISTA
MUNKÁSPÁRT

A városi pártbizottság irányítá-
sával tevékenykedik 285 alapszer-
vezet 7 ezer 82 párttaggal. „Testü-
letünknek elhatározott szándéka a
gazdaság stabilizációját szolgáló

gazdasági folyamatok segítése, az
itt élõ lakosság életszínvonalát,
közérzetét kedvezõtlenül befolyá-
soló tényezõk feltárása. ..

Az MSZMP demokratikusabbá,
nyíltabbá tette döntés-elõkészítési
és döntéshozatali gyakorlatát. Nyi-
tottak vagyunk minden olyan gon-
dolat iránt, amely nem a pártunk-
ban született. Nyitni szeretnénk
már áramlatok felé, építkezni azok
értékes elképzeléseibõl, együtt-
mûködni velük… Munkánkban

visszahúzó jelenség a bizalom-
vesztés. Harcolunk az önzés, az
egoizmus és a harácsolás ellen.”

KISZ HELYETT DEMISZ

Milyen ifjúsági szervezetet sze-
retnénk? Olyant, amely a tagok ér-
dekeinek aktívabb képviseletére
helyezi a hangsúlyt, vállalja a nyílt
vitát, és támogatja a szabad
szervezõdést… „A kor sürgeti szö-
vetségünk radikális megújítását.
Ma legfontosabb célunk az, hogy
szervezetek szövetségét hozzuk
létre. Változnunk kell, hogy változ-
tassunk. 

A KISZ városi küldöttgyûlése
döntése alapján elkezdtünk szer-
vezni egy baloldali demokratikus
ifjúsági szervezetet, amibe hívunk
minden olyan fiatalt, aki progra-
munkat elfogadja, tenni akar jö-
võnk alakulásáért.”

SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT

Az MSZDP megyei szervezete
1989. március 28-án tartotta ala-
kuló ülését. „Céljaink elérése érde-
kében szövetséget javaslunk min-
den olyan erõnek, mely valóban az
ország, a megye javát akarja. Úgy
gondoljuk, hogy csírázó demokrá-
ciánkra a legnagyobb veszélyt a
szélsõségek jelentik…”

Alapelvünk a teljes nyíltság. El-
vetjük a demokratikus centraliz-
muson alapuló szerzõdési elveket.
Pártunk a szellemi szabadság ott-
hona, a különbözõ gondolkodású
emberek közössége. Az MSZDP
tiszteletben tartja az emberek lelki-
ismereti szabadságát.

És a folytatásban… „Közügyek
pedig ott, ahol a közösségek ma-
guk dönthetnek a saját ügyeikben.
A döntéshez azonban ismeretek
kellenek, vagyis nyilvánosság
kell.” Az újság azzal a szándékkal
született, hogy pontosan, tárgyila-
gosan tudósítson azokról az ese-
ményekrõl, melyek az embereket
érintik, hogy tükrözze a különbözõ
érdeklõdésûek gondolatait.  1989-
ben nem volt könnyû az eligazo-
dás. Pártok, mozgalmak, egyesü-
letek születtek, és a véleményt
nyilvánítani akarók száma is a
sokszorosára nõtt. A rendszervál-
tók és a városi újság egyszerre
nõtt fel. Minden irányzat, minden
vélemény megjelenhetett a lap
hasábjain.

25 évvel ezelõtt történelmi ese-
mények zajlottak Zalaegersze-
gen, melyek megelõzték az orszá-
gos történéseket. 1989-ben a jú-
liusi pártértekezlettel megkezdõ-
dött az MSZMP lebontása és egy
új struktúra kialakítása, még a
párton belül. A szocialisták re-
formköri mozgalma erõsebb volt
helyben, mint az országban. (Nem
véletlenül utazott azon a júliusi éj-
szakán Zalaegerszegre Fejti
György, az MSZMP KB egyik tit-
kára, hogy hajnalban sajtótájékoz-
tatót tartson, és kifejezze egyet
nem értését a pártértekezleten
történtek miatt). Az ellenzéki
kerekasztal is elõbb alakult meg,
mint Budapesten, és az MDF, Fi-
desz, SZDSZ közösen indított or-
szággyûlési képviselõjelöltet a
’89-es idõközi választásokon dr.
Marx Gyula személyében, aki
meg is nyerte a választásokat. 

A zalai megyeszékhelyen volt
tehát az elsõ többpárti kampány
is. Az akkori ellenzéki mozgalmak
közösen léptek fel, de velük
szemben már az úgynevezett
„baloldali rendszerváltók” álltak.
(Az MSZP csak hónapokkal ké-
sõbb, õsszel alakult meg.) Izgal-

mas hónapok következtek. Az
Egerszeg komoly közéleti szere-
pet töltött be azzal, hogy felvállal-
ta és kiállt a rendszerváltók mel-
lett. Az újságban az akkori közéle-
ti szereplõk szinte mindegyike
megjelent írásával és elõfordult,
hogy a lap hasábjain vitatkoztak,
milyen jövõje legyen Magyaror-
szágnak. Örültünk ennek, hiszen
ez volt a cél: ütköztetni a különbö-
zõ véleményeket. Izgalmas pilla-
nat volt Csengey Dénes (költõ,
MDF-es politikus) és Kárászné dr.
Rácz Lídia (reformköri mozgalom)
kézfogása a Dísz téren, miután
Csengey elmondta kampánybe-
szédét Marx Gyula mellett. Igen,
mindenki kíváncsi volt mindenkire
és az egyet nem értés is kulturált
hangnemben zajlott. 

Ugyanakkor többrõl volt szó,
mint egyszerûen arról, hogy szü-
letett egy újság, hiszen jöttek létre
lapok Zalaegerszegen az elmúlt
120 évben is. Talán a legsikere-
sebb az 1900-ban született Ma-
gyar Pajzs, melynek szellemi ve-
zére Borbély György fõgimnáziu-
mi tanár volt. Az 1917-ig megjele-
nõ helyi újság a legnagyobb pro-
pagálója volt Csány László kultu-
szának, a szobor felállításához
szükséges összeg elõteremtésé-
nek.

Zalaegerszegen 1948-ig több
helyi lap is megjelent (esetenként
három is egyszerre), 1948 után
azonban már csak egyetlen újság,
a megyei napilap, mely az
MSZMP lapja volt. Aztán 1989-
ben országszerte jelentek meg
városi lapok az Egerszeggel egy
idõben. Csak néhány példa: Rege
(Veszprém), Térkép (Szombat-
hely), Helyzet (Pécs). Ezek a la-
pok már régóta nincsenek a „pia-
con”. A város hetilapja a Zala-
EgerszeG sem azonos már a 25
évvel ezelõttivel, hiszen tulajdo-
nos- és arculatváltáson ment ke-
resztül. Az Egerszeget kiadó

Egerszeg Kft. az elsõ két évben
volt gazdája az újságnak. Érde-
kessége a vállalkozásnak, hogy a
tulajdonosok között, akik össze-
adták az induló tõkét, a városi ta-
nácson és a VMK-n kívül ott volt a
Zalai Nyomda, a SZÜV és a He-
vesi Sándor Színház is. A teátrum
akkori gazdasági igazgatója,
Wettstein Tibor sok jó ötlettel se-
gítette a lapkiadást és a felelõs ki-
adó dr. Kováts Flórián munkáját.
(A ZalaEgerszeG-et a Zala-Lap
Kiadói Kft. adja ki, tulajdonosai
pedig a lap felelõs kiadója
(Lukácsffy Dénes) és felelõs szer-
kesztõje (Vadas Zsuzsa).

Az elmúlt negyedszázadban a
városi hetilap is sokat változott,
formálódott együtt a várossal.
Szellemiségében igyekeztünk
folytatni az elõd Egerszeget. Hite-
les, korrekt tájékoztatást adni, be-
mutatni Zalaegerszeg sokszínû-
ségét, és helyet biztosítani a köz-
élet szereplõinek (pártkötõdéstõl
függetlenül). Mert így szólhat egy
városi hetilap Mindenkihez. Ezért

érzik a zalaegerszegiek a magu-
kénak, ezért van ott minden csa-
lád asztalán, ezért szól a szer-
kesztõségben a telefon, ha valaki
nem a megszokott napon kapja a
postaládájába. 

Mindez köszönhetõ természe-
tesen a városi önkormányzatnak,
amely a kezdetektõl támogatja az
újság kiadását. Köszönhetõ a vá-
ros piaci szereplõinek, a vállalko-
zásoknak, akik évtizedek óta ve-
lünk vannak, hiszen õk is, és mi is
helyi vállalkozásként végezzük a
munkánkat, dolgozunk a zala-
egerszegiekért. 

1989 a rendszerváltozás kez-
dete, új lapok születésének az
éve volt. 2014 a visszaemlékezé-
sé, az események felidézéséé.
Honnan indultunk és hová jutot-
tunk a 25 év alatt? Milyen sikere-
ket értünk el, és milyen kudarco-
kat éltünk meg. Mert mindkettõrõl
szóltak a helyi krónikások, köztük
az Egerszeg és a ZalaEgerszeG
felelõs szerkesztõje is:

Vadas Zsuzsa

25 ÉVES
A VÁROSI ÚJSÁG

Mit vállal az Egerszeg? – ezt a kérdést tettük fel az 1989. április
27-én megjelenõ városi hetilap elsõ számának 1-es oldalán. És a
válasz? Egyáltalán nem volt természetes a pártállami rendszer
utolsó évében. „Demokratikus helyi közéletet szeretnénk, a vá-
lasztópolgárokkal való minél közvetlenebb kapcsolatot, a vala-
mennyiünket érintõ információk házhoz szállítását. Mert tudjuk,
közélet csak ott van, ahol közügyek is vannak”.

A KÖZÉLET SZEREPLÕI –1989
Természetesen a teljesség igénye nélkül: dr. Marx Gyula,

ifj. dr. Marx Gyula, dr. Szigethy István, Bogár Imre, Heves Ist-
ván, dr. Várszegi József, Müller Imre, Széphalmi Miklós,
Hegedûs Ferenc, dr. Schein István, Gyõrffy István, dr. Balogh
Miklós, Kárászné dr. Rácz Lídia, Varga László, dr. Karvalits Fe-
renc, Újvári Sándor, Pénzes Csaba, Csapó Ida, Pohánka Iván,
Kapiller Imre, Szalay Péter, Sebestyén Péter, dr. Gyõri László,
Lukács Sándor, Kiss Dénes, Garamvölgyi György, Rácz Sán-
dor, dr. Tóth László, Kováts István, Frimmel Gyula, Kiss Gá-
bor, Török Zoltán

És emlékezzünk meg azokról is, akik már nincsenek ve-
lünk: dr. Kustos Lajos (a város tanácselnöke 1989-ben ment
nyugdíjba), dr. Kováts Flórián, dr. Kremzner István, dr. Tóth Ti-
hamér, Borbás György, dr. Varga Zoltán, dr. Gombos József,
Varjú István, dr. Wolf László, Pöltl Tibor, Szalay Annamária,
Bayer Csaba.

Az Egerszeg szerkesztõsége rövid bemutatkozásra kérte 1989
áprilisában a városban mûködõ politikai szervezeteket. Az alábbi-
akban a beérkezõ anyagokból adunk rövid ízelítõt. 

ALTERNATÍVÁK – ’89

A 301-ES PARCELLA
címû video-összeállítás bemutatóját tartják szombaton, május
27-én este hét órától a Fidesz-klubban, a számviteli fõiskolán.

Az összeállítás a Fekete Doboz címû videoújság különszáma. 

(Egerszeg, 1989. május 25.)

1989 2014

A kerekasztal résztvevõi: középen Szabad György és Antall József.



Dr. Marx Gyula a kampány során arról beszélt, „a választásoktól
függetlenül is vállaltam, hogy a Magyar Demokrata Fórum országos
programjából a helyi viszonyokra adaptáljak néhány olyan kérdést,
amely a szakmámat, a gyógyítást érinti.

Korszerû, szervezett egészségügyi ellátásban reménykedem, és
kialakulásához magam is hozzá akarok majd a választóim segítsé-
gével járulni. Szorgalmaznám például a magántõke harmonikus be-
épülését az állami ellátási rendszerbe. Fontos, hogy a társadalom-
biztosítás területén lényeges elmozdulás történjen. Tisztességes el-
számolási rendszerre és nem a kellemetlen, borravalós világ tovább-
élésére van szükség… Ha bizalmat kapok, arra szeretném ösztönöz-
ni az Országgyûlést, hogy jobban fordítsa figyelmét a családok
felé…”

Az idõközi országgyûlési választásokon valamivel több mint 65
százalékos részvétel mellett gyõzött dr. Marx Gyula (Ellenzéki Vá-
lasztási Koalíció) a szavazatok 59,12 százalékával. A másik két jelölt
Gyõrffy István (MSZMP–Reformkör–Népért, Nemzetért Választási
Szövetség) 31,75 százalékot szerzett, míg dr. Schein István (Szo-
ciáldemokrata Párt) 8 százalékot. 

„Ez a gyõzelem csak megerõsít abban, hogy össze kell fogni a
konstruktív ellenzékkel. Félre kell tenni a személyi ellentéteket,
együtt kell dolgozni, és szerintem az emberek is ezt várják tõlünk. Az
úgynevezett »közöny« csalóka dolog, valamifajta félelmet takar min-
dig: s ha ennek a félelemnek a gátjait sikerül áttörni, akkor az embe-
rek készek kiállni egy ügy mellett”.

(Egerszeg, 1989. szeptember 21.) 
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A ’60-as évek közepén szlo-
genné vált „Tanuljunk könnyen,
gyorsan nyelveket” mondat leg-
fõbb bûne, hogy propagan-
dasztikus alapot teremtett az okta-
tásügy irányításának ahhoz, hogy
elhitesse, gyermekeink az iskolá-
ban könnyen, gyorsan elsajátíthat-
nak nyelveket. A jelszó legalább
olyan abszurd, mintha azt monda-
nánk, „tanuljon könnyen, gyorsan
hegedülni, operálni...”

A városi tanács 1989. február
közepén megvizsgálta az idegen
nyelvek oktatásának helyzetét Za-
laegerszegen az óvodáskortól a
középiskoláig. Az anyagból kide-
rül, hogy a város 6 óvodájában
135 kisgyermek tanul angol, né-
met vagy orosz nyelvet. Fejlõdés
van az általános iskolákban, az
orosz tagozatok mellett német és
szakosított angol nyelv tanítása is

folyik. A VB anyag azt is megálla-
pítja, hogy „csökkenõben van az
igény az orosz nyelv tanulásában”.
Mi lesz veled orosz nyelv? Mi lesz
az évek óta nagy számban képzett
s még ma is ugyanilyen számban
végzõ orosz szakos tanárokkal?

Megismétlõdnek-e az ötvenes
évek, amikor latin, német, francia
szakos tanárok tömege képezte át
magát orosz szakra. Jó lenne elke-
rülni az akkori hibákat. A gyorstal-
paló tanfolyamok hallgatói eseten-
ként kétes sikerrel oktatták az
orosz nyelvet. 

Az orosz nyelv kötelezõ voltának
megszüntetése azonban nem oldja
meg a nyelvtanítás jelenlegi gondja-
it. A korszerûtlenségen túl kell lépni
– fogalmazott a szerzõ, megjegyez-
ve: – a Puskin-életrajz nem pótolja
a köznapi beszéd hiányát. 

(Egerszeg, 1989. április 27.)

BESZÉLJÜNK OROSZUL?
VÁLTOZÁSOK A NYELVOKTATÁSBAN
A nyelvoktatás helyzetérõl Bogár Imre írt értekezést. Mint fo-

galmazott, „az iskolai nyelvoktatás gyengeségét bizonyítja a
megjegyzések: nyolc évig tanultam oroszul (itt talán bármelyik
nyelv helyettesíthetõ), de nem tudok egy pohár vizet kérni. Ez a
vád oly régi, hogy már a ’30-as években is arról panaszkodik egy
szakíró: tanulóink nem tudnak jól franciául, mert az iskolai óra-
szám nem elegendõ a nyelv elsajátításához.” 

A kétlakásos társasház föld-
szintjén ételbár és három üzlet-
helyiség nyer elhelyezést elõre
láthatóan a jövõ esztendõtõl. A
városrendezési tervhez és az
eddig kialakított környezethez il-

leszkedõ, házilagos kivitelezésû
épülettömb Czigány István épí-
tész tervei alapján készül.
(Egerszeg, 1989. szeptember 7.)
(A felépült társasházat a „Bravót”

jól ismerik az egerszegiek)

KOSSUTH UTCA 57.
A megyeszékhely régi épületei s a felszabaduló „foghíjak”

helyén új lakó- és szolgáltató jellegû építmények emelkednek
az idei esztendõben is. A Kossuth Lajos utcában ilyen lesz az
57-es számú ház.

ÉJSZAKA A NYOMDÁBAN
Az Egerszeg újság létrehozásában részt vevõk közül többen is

eljöttek az elsõ példányok nyomtatásakor. 

Kováts Flórián, Szendrõi Gábor, Vadas Zsuzsa.

Frimmel Gyula grafikus, aki a lap arculatának
kialakításában vett részt. 

FELAVATTÁK
November 18-án került

sor gróf Zrínyi Miklós
lovasszobrának avatóün-
nepségére, ahol elsõként
dr. Kustos Lajos tanácsel-
nök köszöntötte a megje-
lent vendégeket és a város
érdeklõdõ polgárait.

Az ünnepi mûsor kereté-
ben a Zrínyi-gimnázium kóru-
sa elénekelte Gellért Zoltán:
In memoriam Zrínyi címû kó-
rusmûvét, majd Bánffy
György színmûvész Zrínyi:
Szigeti veszedelem címû
eposzából adott elõ részlete-
ket. Keresztury Dezsõ aka-
démikus, a város díszpolgára
betegsége miatt nem tudott
részt venni az ünnepségen,
az ez alkalomra írt beszédét
Kovács Sándor Iván egyete-
mi tanár, a Magyar Irodalom-
történeti Társaság fõtitkára
olvasta fel, majd a szobor le-
leplezése következett.
(Egerszeg, 1989. november 23.)1989 2014

Zalaegerszegi látkép – 2014.

Fotó: –pP –

Fotók: Mészáros T. László

Fotó: –pP –
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– Sikerült a talajvízszintet
megfelelõ szintre hoznunk, a
skanzen mûszaki állapota most
jó. Idén a „sebeknek” a foltozá-
sa, kijavítása van hátra. Ezért
zárva tartjuk az utolsó portát,
valamint a csödei házat. Problé-
ma lesz az idén a zsúpolás, a
következõ évek nagy feladata
pedig a malom felújítása lesz –
mondja.

– Nem lesz több ház a falu-
múzeumban?

– Belátható idõn belül nem. A
meglévõket kell olyan állapotba
hoznunk, hogy a következõ tíz-
húsz évet biztosan megérjék. Nem
szabad elfelejteni, hogy ezek az
épületek fából és más növényi ere-
detû anyagból készültek, s mint
ilyeneknek, véges az életük. Mi le-
hetõségeink szerint fejlett techniká-
val, vegyszerekkel próbáljuk meg-
menteni a házakat, most úgy tûnik,
sikerült megállítani a romlást. 

(Egerszeg, 1989. május 18.)Igen, a falumúzeum megmenekült, és sokat fejlõdött az elmúlt évtizedben.

MEGMENEKÜL A SKANZEN?
Két évvel ezelõtt (1987-ben) vészharangot kongattak a zala-

egerszegi skanzen felett. Az ok egyrészt az volt, hogy a talajvíz-
szint emelkedett, másrészt a házak alulról nedvesedtek, ezért
néhány épület súlyosan károsodott. Dr. Pintér Istvánt, a Göcseji
Múzeum néprajzosát a jelenlegi állapotokról kérdeztük.

Az egyház képviselõi a mintegy
25 ezer lakosú Kertváros valame-
lyik beépítetlen telkére szeretnék
felépíteni a kápolnát. A városi ta-
nács szakemberei és tanulmányoz-
ták ennek a városnegyednek a ren-
dezési tervét. Négy helyszínt jelöl-
tek meg és javasoltak,
a javaslatokat eljuttat-
ták az egyház illetékes
vezetõségéhez.

A döntés joga természetesen
az egyházé, de az lenne a legjobb
megoldás, ha valamilyen módon
érdekeltté válnának mindazok az
építészek, akiknek meghatározó
szerepe volt és van a megyeszék-
hely arculatának kialakításában.
Ennek érdekében a városi tanács
meghívásos pályázatot hirdetne
az épület tervezésére.

(Egerszeg, 1989. július 6.)

Kisebb templom, kápolna építéséhez kérte a helyi szervek tá-
mogatását a szombathelyi püspök. Mind a megyei, mind a városi
tanács illetékes szervei készségüket fejezték ki a szándék leg-
jobb kivitelezése, megvalósítása érdekében.

KÁPOLNA A KERTVÁROSBAN

A strand megközelítése Ságod
irányából már nem problémamen-
tes, kevés a parkolóhely. Ugyan-
csak hiányzik a strandon a kellé-
kek elhelyezésére szolgáló üzemi
épület. Telefon sincs. Csónakázás-
ra a feltételek biztosítottak, de a ki-
használtság csak közepes. A hor-
gászok szemetelése viszont gon-
dot okoz. A szörfözés széles körû
ûzéséhez a tó nem alkalmas. A ta-
von a strandolás a legkedveltebb.

A továbbfejlesztés szükségszerû
– állapította meg a végrehajtó bizott-
ság. Ennek programját már 1988 no-
vemberében elkészítették. Megálla-
pítást nyert, hogy van érdeklõdés a
néhány napos üdülés iránt. Felvetõ-
dött a sátorozás lehetõsége is. 

De kemping építésének támo-
gatására eddig sem állami, sem
pedig magánvállalkozó nem je-
lentkezett.

(Egerszeg, 1989. május 18.)

„Vannak pillanatok, amikor az
ember elõre, pontosan tudja: tör-
ténelmiek. Ez a nap ilyen volt.
Hazudnék, ha azt mondanám,
nem volt bennem csipetnyi szo-
rongás sem… De már a buszon –
a hajnali három órai indulás után
– hamarosan az MDF-esek ma-
gától értetõdõ szeretetét, figyel-
mességét élvezhettem, és meg-
éreztem valami irigylésre méltót
összekapcsolódásukból. Aztán a
Hõsök terén lassan és fokozato-

san magával sodortak az esemé-
nyek. Egy felejthetetlenül szép és
tiszta nap bontakozott ki elõttem.
Hirtelen döbbentem rá a tömeg
lenyûgözõ erejére, lebilincselõ
türelmére.

A több száz méter hosszú, tö-
mött sorokban ezrek álltak virágok-
kal a kezükben, hogy leróhassák
kegyeletüket… És a könnyfakasz-
tó, nyelésre kényszerítõ apró to-
rokgörcsök, melyeket a múltat tisz-
tázó emlékezet váltott ki… Emlék-

szem ifjabb Rajk Lászlóra a Min-
denki koporsójánál és Nagy Erzsé-
betre édesapja ravatalánál. S nem
felejthetem a magyar fiatalok nevé-
ben végezetül beszélõ Orbán Vik-
tor szókimondó dinamizmusát. 

Aztán idehaza, Zalaegersze-
gen a szûkebb pátria fejet hajtó in-
tim csendjét élhettem meg a Gö-
cseji úti temetõ Mindenki kereszt-
jénél a lobogó gyertyák fényében.
Ma már tudom, mit jelent az egy-
ség és a béke. Erõt, amely a jö-
võnk alapja.

(Egerszeg, 1989. június 22.)
Csapó Ida  

újságíró

Méltósággal vettek százezrek búcsút Budapesten, a Hõsök te-
rén Nagy Imrétõl és mártírtársaitól 1989. június 16-án. Városun-
kat szép számmal képviselték a gyászszertartáson.

A GÉBÁRTI-TÓ HELYZETE

A városi tanács végrehajtó bizottsága legutóbbi ülésén többek
között a Gébárti-tó helyzetével foglalkozott. A több mint egy évti-
zede létrehozott tó és környéke kulturált pihenési, strandolási és
sportlehetõséget biztosít a város lakosságának. Természetesen
az üzemeltetés során gondok is felmerülnek, és a továbbfejlesz-
tés lehetõségei szintén hangsúlyt kaptak.

RÉSZLET

A BESZÉLGETÉSBÕL

– Hogyan látod: A Fidesz
hangneme mennyire irritálja az
embereket?

– Átfogó képet nem lehet adni
errõl, de az biztos, hogy a kommu-
nista párton belül mindenkit irritál –
a reformereket is. Ezt én meg is
értem, nem is bánom. Ugyanakkor
a nem kommunisták egy részét is
irritálja a mi stílusunk. A fiatalsá-
gunk, a korunk önmagában kihí-
vás lehet: kik ezek, hogy itt okos-
kodnak, hiszen a tojáshéj még a
fenekükön van. Sokan pedig úgy
gondolják, ma óvatosabban kelle-
ne haladni, és azzal, hogy mi túl
radikálisak vagyunk, gyakorlatilag
pont az ellenkezõ hatást érjük el.
Veszélyt idézünk elõ, semhogy
elõbbre vinnénk a dolgokat. Ezzel
én nem értek egyet... Végül is azt
hiszem, mi kedves, õszinte fiúk va-

gyunk: nem vagyunk erõszakosak,
akcióink békések. Azt gondolom,
eddig csak szimpatikus ügyekben
mozdultunk meg – fogalmazott Or-
bán Viktor.

Az interjúban többek között be-
szélt még arról, hogy Oxfordba fog

menni tanulni 9 hónapra. Azzal a ki-
kötéssel kötötte meg a szerzõdést,
hogy a választások elõtt két hónap-
pal hazajöhet, mert reszt kíván ven-
ni a kampányban és képviselõjelölt-
ként is megméretteti magát.
(Egerszeg, 1989. szeptember 28.)

ORBÁN-INTERJÚ – 1989

2008-ban szerkesztõségünkbe látogatott Orbán Viktor.
Felvételünkön a ’89-ben vele készült interjút olvassa.

EGERSZEGI ADATOK
Nézzük csak: hányan laktak

a megyeszékhelyen 2 évvel ez-
elõtt, 1987-ben? A városi ta-
nács nyilvántartása szerint pon-
tosan 68 ezer 983-an voltunk, s
közülük 7 ezer 797 volt az
ideiglenes lakos. Az állandó és
ideiglenes lakosok aránya
1988-ban sem változott lénye-
gesen, azonban 529 fõvel nõtt
a lélekszám.

1989. május 31-én rögzítet-
ték a következõ adatokat: az ál-
landó lakosok száma 61 ezer
787, az ideiglenes lakosok szá-
ma 7 ezer 690 fõ volt. Jelenleg
tehát összesen 69 ezer 477-en
élünk a városban.

De vajon mekkora terüle-
ten? Zalaegerszeg teljes igaz-
gatási területe a tanács mûsza-
ki osztályának adatai szerint 9
ezer 998 hektár. E területbe be-
leszámították még a szõlõterü-
leteket és a szántókat is. Ebbõl
a központi belterület – maga
Egerszeg – 1300 hektár, az
egyéb belterület – Ságod,
Csács, Andráshida, Neszele
stb. – még 828 hektár….

(Egerszeg, 1989. július 13.) 

MEGEMLÉKEZÉS
A zalaegerszegi izraelita kö-

zösség a városi tanács támoga-
tásával 1989. június 11-én 11
órakor a volt zsinagógában, az
egykori istentisztelet helyszínén
emléktáblaavató ünnepséget tart
a 45 évvel ezelõtt elhurcolt és a
deportáláskor elhalálozott zala-
egerszegi zsidók emlékére.

Ezután várhatóan 12 órakor
az izraelita temetõben a mártí-
rok emlékmûvénél koszorúzás-
sal fejezõdik be az ünnepség.

(Egerszeg, 1989. május 25.)

KÉZMÛVESVÁSÁR
Hosszú idõ után ismét kézmû-

vesvásár lesz Zalaegerszegen, a
Dísz téren. Szeptember 15-én és
16-án, pénteken és szombaton az
ország különbözõ részeibõl ideér-
kezõ árusok és kereskedõk kínál-
ják eladásra portékájukat.

Mézeskalács, ötvös, bõrdísz-
mûves éppúgy ott lesz a kirakodók
között, mint kézimunka-készítõ, la-
kásdíszítõ. Amennyiben sikeres-
nek bizonyul a vásár, a szervezõk
szeretnék hagyományossá tenni.

(Egerszeg, 1989. szeptember 14.)

2004. november 28-án szentelték fel.

Fotó: –pP –

Fotó: –pP –



12 Hirdetés

Zalaegerszeg
Kertvárosban (a Penny

felett, a Liszt Ferenc
Általános Iskola mellett)
2 és fél szobás, tetõtér-

beépítéses, sorházi lakás
garázzsal, udvarral eladó.

Érdeklõdni lehet
a 06-30/652-7425-ös

telefonszámon 17 óra után
vagy hétvégén egész nap.

cipõboltokba!

AZ EURO ECSET BT.
sokéves gyakorlattal, szakmai tudás-

sal és garanciával vállal közületek

és a lakosság részére festést, má-

zolást, tapétázást, továbbá kiegé-

szítõ munkákat (kisebb kõmûves- és

burkolómunkák). Ingyenes helyszíni

felmérés és árajánlat. Gyors, meg-

bízható minõségi munkavégzés refe-

renciákkal.

Érdeklõdni: Józsa Ferenc

Zalaegerszeg, 20/217-2863

Külföldi
munkalehetõségek,

akár nyelvtudás
nélkül is!

06-30/215-2296

Külföldi
partnereink

részére keresünk
eladó

ingatlanokat!

06-30/952-2232

Ingatlaniroda
külföldi partnerei
részére keres akár

azonnali készpénzes
fizetéssel eladó
ingatlanokat!

06-30/988-6658


