
Közel négyszázmillió forintos
beruházás befejezését ünnepelték
a Notre Dame Nõi Kanonok- és
Tanítórend tulajdonában és fenn-
tartásában álló Mindszenty József
Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégiumban. Az uniós projekt a
homlokzat és padlásfödém szige-
telését, a nyílászárók cseréjét, va-
lamint az épületgépészet korsze-
rûsítését tette lehetõvé.

– A. L. –

A program szentmisével kezdõ-
dött, majd a diákok múltidézõ mû-
sorával folytatódott az intézmény
tornatermében. A közel 99 éves
Havas Zsófia, egykori tanuló kö-
szöntõjében arról beszélt, hogy az
alma mater valláserkölcsre, ember-
társai megbecsülésére, szilárd is-
meretekre, hivatástudatra tanította.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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A helyi érték

„A múlt (...) szerves és elvá-
laszthatatlan része a jelennek,
mint ahogy a jelen sem egyéb,
mint a jövendõ kezdete.”  

Az erdélyi magyar író, Wass
Albert imént idézett szavai gyak-
ran eszembe jutnak mostanság:
részben azért, mert Zalaeger-
szeg idén évfordulót ünnepel –
épp' 130 éve vált rendezett taná-
csú várossá –, részben pedig a
jövõ nemzedékéért is tevékeny-
kedõ városvezetõ felelõssége
okán. Nem mindegy ugyanis, mit
hagyunk örökül, miként gazda-
gítjuk a várost, s hogy újabb 13
évtized elteltével mit találnak
azok, akik a zalai megyeszékhely
utcáit róják. Óvón tornyosul-e
még a város fölé a Mária Mag-
dolna-templom, vajon kirándul-
nak-e majd a Gébárti-tóhoz, az
Azáleás-völgybe és ellátogat-
nak-e a TV-toronyhoz a csalá-
dok? Számunkra természetes,
hogy miénk az ország elsõ sza-
badtéri néprajzi gyûjteménye, a
Göcseji Falumúzeum, s hogy
szomszédjában egy másik kü-
lönleges érték, a Magyar Olaj-
ipari Múzeum csalogatja a kö-
zönséget. Van földön járó to-
ronyóránk, az egykori zsinagóga
épületében izgalmas, színvona-
las hangversenyre, kiállításra
járhatunk, és színházaink is érté-
kes elõadásokkal várnak ben-
nünket. A régi vármegyeháza,
számos köztéri alkotásunk fino-
man emlékeztet történelmünkre,
mindazokra, akiknek példája kö-
vetendõ. Deák Ferenc, Csány

László, na, és természetesen
Kovács Károly, Zalaegerszeg el-
sõ polgármestere...

Kisváros a miénk, családias
hangulat jellemzi. Mi tudjuk csak,
mit jelent a kék-fehér szín akkor
is, ha nem egészen úgy megy a
játék sportolóinknak… Nem sé-
tálhatunk úgy a belvárosban,
hogy ne futnánk össze ismerõs-
sel, jó baráttal, aki megkérdezi
tõlünk: hogy vagy? És a kérdés-
re, szerencsére, választ is vár... 

Ezen a héten számos program
várja önöket. Május 15-én a
város napi ünnepségen ven-
dégünk lesz Balogh Zoltán
miniszter és Fekete György, az
MMA elnöke is, hogy együtt
ünnepeljen Zalaegerszeggel. A
hétvégén indul az Egerszeg
Fesztivál programsorozata is.

Tartsanak velünk, érezzék jól
magukat!

Balaicz Zoltán
polgármester

Zalaegerszeg északi ipari
parkja az országban elsõként
nyerte el a Tudományos és
Technológiai Park címet – je-
lentette be a helyszínen tartott
sajtótájékoztatón a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium európai
uniós források felhasználásáért
felelõs államtitkára.  

– AL –

Rákossy Balázs az elõzmé-
nyekrõl elmondta, a szaktárca ipa-
ri park bizottsága eredményesnek
ítélte az önkormányzat pályázatát,
amelyrõl szerzõdést is fognak alá-
írni. Mint fogalmazott, a Tudomá-
nyos és Technológiai Park cím el-
nyerése jól példázza azt a kutatás-
fejlesztési és innovációs irányvo-
nalat, amit a kormány a gazdaság-
fejlesztés prioritásai között fontos-
nak tart. Éppen ezért számítanak
arra, hogy minél több ipari park
kaphatja meg ezt a címet az or-
szágban. Az elkövetkezõ idõszak-
ban gazdaságfejlesztésre, kuta-
tásfejlesztésre és munkahelyte-
remtésre több mint 200 milliárd fo-
rintot kívánnak fordítani állami és
uniós forrásokból. Ezt szolgálják a
Gazdaságfejlesztési és Innová-
ciós Operatív Program most meg-
jelenõ kiírásai is. Az államtitkár
gratulált a címhez, és mint mond-
ta, bízik abban, hogy Zalaeger-
szeg a helyi vállalkozások ver-
senyképességének növelésében,
a foglalkoztatás bõvítésében ered-
ményeket tud felmutatni.

(Folytatás a 2. oldalon.)

TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI PARK
ZALAEGERSZEG NYERTE EL ELSÕKÉNT A CÍMET

– A. L. –

– Olyan szakmát szerettem vol-
na választani, melyben jól kama-
toztathatók a 13 évi triatlonozás ta-
pasztalatai, ezért a Csány László
Szakközépiskola valamint a pénz-
ügyi és számviteli ügyintézõ szak
elvégzését követõen a Körmendi
Rendészeti Szakközépiskolába je-
lentkeztem. 2011 júliusa óta dolgo-
zom rendõrként, 2013 decemberé-
tõl a landorhegyi városrészben te-
vékenykedem, mint a Zalaegersze-
gi Rendõrkapitányság Közrendvé-
delmi Osztály Körzeti Megbízotti Al-
osztályának körzeti megbízottja. 

– Hogyan vélekedik munkájá-
ról?

– Nagy álmom vált valóra az-
zal, hogy körzeti megbízott lehe-
tek. Enyém a legnagyobb terület,
hiszen a Landorhegy mellett az
ebergényi és az olai városrész is
hozzám tartozik. A járõrmunka
különlegességét az adja, hogy
személyes kapcsolatot tarthatok
az állampolgárokkal. Jó össz-
hang alakult ki közöttünk, bízhat-
nak bennem, illetve rám is szá-
míthatnak az itt élõk, szolgálati
mobiltelefonom is elérhetõ va-
gyok. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

TISZTELT OLVASÓK,
KEDVES ZALAEGERSZEGIEK!

MEGTALÁLTA HIVATÁSÁT
MARAI PÉTER ELISMERÉSE

Kitartásra, küzdésre és fegyelemre tanította meg a triatlon
sportág Marai Péter rendõr törzsõrmestert, aki aktívan közremû-
ködött a kaposvári betörõbanda kézre kerítésében. Munkája elis-
meréséül az Év Zala Megyei Körzeti Megbízottja díjjal tüntették ki
a megyei rendõrnapon.

FELÚJÍTÁS, MÚLTIDÉZÉSSEL
ENERGETIKAI BERUHÁZÁS A MINDSZENTY-ISKOLÁBAN



– b. k. –

Az ország utolsó hercegprímá-
sa 1975. május 6-án, 83 évesen
hunyt el Bécsben. Eredeti nevén
Pehm József, Csehimindszenti
származású, Zalaegerszegre
1917-ben került hittantanárként.
1919-ben kapott plébánosi kine-
vezést a Mária Magdolna-temp-
lomba, ahol 1944-ig szólt a hiva-
tali ideje, amikor is püspöki biz-
tosként folytatta tovább útját. A
század legnagyobb magyar kato-

likus alakja a lelki munka mellett
sok kézzel foghatót is tett a vá-
rosban és a megyében. Így fel-
építette a ferences templomot és
kolostort, létrehozta a Notre
Dame nõvérek anyaházát, tanító-
képzõjét, elemi és polgári iskolá-
ját. Megújíttatta a „nagytemplo-
mot”, és 34 fõs szeretetotthont
alapított. Göcsejben 18 lelkészsé-
get, 11 templomot, 7 kápolnát ho-
zatott létre. A zalaegerszegi kor-
szakában változtatta meg a nevét
is Mindszentyre. 

Az emlékezõ misén és az azt
követõ koszorúzáson Mindszenty
stabil értékrendjét, istenkövetõ,
töretlen küldetését hangsúlyoz-
ták, példát állítva ezzel a katoliku-
soknak. A hit igazsága mellett a
szociális igazságért is felemelte
szavát, hangzott el többek között. 

Az idõjárás miatt nem a sza-
badtéri szobornál, hanem a temp-
lomon belüli dombormûnél zajlott
a koszorúzási ünnepség. A város
plébániái, a Mindszenty-iskola és

a Keresztény Értelmiségiek Szö-
vetsége képviselõi fejezték ki ily
módon tiszteletüket Stróber Lász-
ló apátplébános vezetésével.
Majd közös imádság hangzott el a
hercegprímás boldoggá avatá-
sáért. 

Az ünnepségen jelen volt
Balaicz Zoltán polgármester, a
megemlékezésen közremûködött
Molnár Tamás, a Mindszenty-gim-
názium tanulója. 

Tolvaj Márta 1998-tól 2010-ig
képviselõként dolgozott, az elsõ
ciklusban az EZE listájáról került a
közgyûlésbe, majd kétszer egy-
más után az egyik belvárosi vá-
lasztókerület egyéni önkormány-
zati képviselõjének választották.

– Nem összehasonlítható a
képviselõi és a jelenlegi alpolgár-
mesteri munkám. A közgyûlésben
egy városrészt, egy lakóközössé-
get képviseltem, napi kapcsolat-
ban voltam a belvárosban élõkkel.
Nagyon sok mindent sikerült meg-
valósítani a nyolc év alatt, a parko-
sítástól a belsõ terek felújításán
keresztül az útjavításokig. 

A képviselõként szerzett, szer-
teágazó önkormányzati és polgár-
mesteri hivatali tapasztalatom
nagy segítségemre van az alpol-
gármesteri munkámban. Tekintet-
tel arra, hogy immár 59 esztende-
je élek Zalaegerszegen, ismerem
a várost és az itt élõ embereket.
Az alpolgármesteri munkámhoz
tartozik a szociális és egészség-
ügyi ágazat, a civil szervezetekkel
való kapcsolattartás, az idegenfor-
galom, a kommunikáció és a vá-
rosmarketing. Az elmúlt hónapok-
ban már sok programot és sokféle
dolgot elindítottunk. Folyamatban
van, és õszre be is fejezõdik a he-
lyi rendeletek felülvizsgálata, mó-
dosítása. Többek között a köztisz-
tasági rendelet, a lakásrendelet, a
köztéri bútorok, játszóterek kar-
bantartásával kapcsolatos szerzõ-
dések felülvizsgálata is megtörté-
nik. Az a célunk, hogy megfelelõ
rendeleti szabályozással, megfe-
lelõ feltételeket teremtve és betar-
tatva mûködjön a város – mondja
az alpolgármester.

Hozzáteszi: a szociális területtel
kapcsolatban nem szabad elhall-
gatni, hogy sok, szociális problé-
mával rendelkezõ ember él a vá-
rosban. Lakásproblémával, mun-
kanélküliséggel, esetleg szenve-
délybetegségekkel küszködnek.
Segítséget kérnek az önkormány-
zattól és gondjaikra megoldást vár-
nak. 

– Együttmûködünk a problé-
mák megoldásának keresésében
a LÉSZ Kft.-vel, a családsegítõ
szolgálattal, a nyugdíjas- és a ka-
ritatív szervezetekkel. Természe-
tesen az önkormányzat önmagá-

ban nem képes ezeknek a nehéz
élethelyzeteknek a teljes körû
megoldására, de megpróbálunk
közösen válaszokat adni a hoz-
zánk fordulóknak.

– Mondana példákat?
– Többen kerestek fel azzal a

problémával, hogy nyugdíjba vo-
nulásuk elõtt néhány évvel veszí-
tették el munkahelyeiket, õk csak
a közmunkaprogramba tudnak be-
kapcsolódni. Az a célunk, hogy ál-
landó munkát találjanak, hiszen
több esetben diplomás, kitûnõ
szakemberekrõl van szó. A közel-
múltban egy háromgyermekes
anyukának kellett „krízislakást”
biztosítanunk. A rászorulók kap-
hatnak települési támogatást az
önkormányzattól, a szociális támo-
gatások viszont átkerültek a járás-
hoz, így errõl ott döntenek.

– Említette az idegenforgal-
mat...

– Igen, ez a város egyik leg-
hangsúlyosabb projektje. Új ide-
genforgalmi koncepció készül, en-
nek elsõ állomásaként a Pannon
Egyetem felmérést készít, egy
imázskutatást a zalaegerszegiek
és a belföldi turisták körében arról,
hogy mit gondolnak a városunkról,
miért választják, választják-e uta-
zási célpontként. Az új városveze-
tés minden döntés elõkészítését
széles társadalmi bázisra helyezi.
Ennek jegyében jött létre az ide-
genforgalommal foglalkozó mun-

kacsoport is, amelynek tagjai kö-
zött találhatók többek között a tu-
risztikai egyesületek képviselõi, a
Tourinform-iroda munkatársai, vál-
lalkozók. Együtt gondolkodunk, és
beszéljük át az idegenforgalom jö-
võjét. Hamarosan  elkészül az új
turisztikai honlapunk, amely egy
interaktív, jól használható, modern

felületként, például online szállás-
foglalásra is lehetõséget biztosít,
és különbözõ, vonzó programcso-
mag közül választhatnak az idelá-
togatók. Rövid idõn belül ki fogunk
alakítani, a szakterülettel foglalko-
zó zalaegerszegi szakemberekkel
együttmûködve, egy egységes vá-
rosmarketinget is.

Tolvaj Márta megemlíti többek
között, hogy a földrajzi adottságok
kihasználása a helyi idegenforga-
lom egyik kitörési pontja, ezért az
úgynevezett lassú turizmus fej-
lesztésére nagy hangsúlyt fektet-

nek a jövõben, amely a természet-
közeli kerékpáros és bakancsos
túraútvonalak kijelölését és mû-
ködtetését jelenti. A kerékpáros tu-
rizmus fejlesztését fontosnak tart-
ják, a Gébárti-tó körüljárhatóságát
szintén kerékpárút megvalósításá-
val tervezik. Az alsóeredei fejlesz-
tésnél pedig egyik fõ szempont,
hogy Zalaegerszeg az „osztályki-
rándulások városa” legyen, iskolás
csoportok látogassanak hozzánk.
Az alsóerdei szabadidõközpont
keretében hozzák majd létre a rég-
óta várt KRESZ-parkot is. A Falu-
múzeum élõvé tétele, felújítása és
továbbfejlesztése is a tervek kö-
zött szerepel.

– A sok-sok elképzelés meg-
valósítása mikorra várható?

– A TOP-programok adnak le-
hetõséget az elképzelések egy
részének megvalósításához, va-
lamint folyamatosan figyelemmel
kísérjük a megjelenõ pályázato-
kat is, amelyekbõl további forrá-
sokat remélünk. A megvalósítás
egy folyamat eredménye lesz.
Elõször megvalósíthatósági ta-
nulmányt kell készíteni, aztán kö-
vetkezik a terveztetés, a közbe-
szerzés, majd a kivitelezés. Na-
gyon fontos a fenntarthatóság
biztosítása is. Szeretnénk, ha eb-
ben a ciklusban megvalósulnának
ezek a projektek. Elképzelésein-
ket csak a lakossággal együtt tud-
juk megvalósítani – fogalmazott
Tolvaj Márta, aki a 06-30/957-
9866-os telefonszámon várja a
zalaegerszegiek jó szándékú és
építõ jellegû  észrevételeit és
javaslatait...
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Vigh László országgyûlési képvi-

selõ úgy értékelt, a Tudományos és
Technológiai Park cím elnyerését
azért érdemelte ki az északi ipari
park, mert a várost vonzóvá tudták
tenni a befektetõk számára. Ezáltal
nemcsak munkahelyeket tartottak
meg, de bõvítették azok számát.
Beszélt arról is, hogy Magyarország
az uniós átlagnál jobban teljesít,
2014-ben 3 százalék feletti gazda-
sági növekedést ért el, a munkanél-
küliségi ráta 7 százalék körüli a 9
százalékos uniós átlaggal szem-
ben.

Balaicz Zoltán polgármester
hangsúlyozta, a Tudományos és
Technológiai Park cím elsõkként va-
ló kiérdemlése azt mutatja, jó irány-
ban haladnak. Kitért arra, mintegy

tíz évvel kezdõdött a helyi gazda-
ság fejlesztésére, a vállalkozások
segítésére, munkahelyek megõrzé-
sére, újak teremtésére irányuló fo-
lyamat. E szándéknak köszönhe-
tõen sorra költöztek be vállalkozá-
sok a város tulajdonában lévõ észa-
ki ipari parkba, melyek közül az
Edelmann most zajló 4,5 milliárdos
beruházását említette példaként.
Kiemelte, az iparfejlesztés mellett
kutatás-fejlesztési és innovációs te-
vékenységeket is meghonosítottak,
amit szakképzési, mérnökképzési
és akadémiai együttmûködésekkel
támogatnak. Mint mondta, ezáltal
nem csupán munkahelyeket terem-
tettek, hanem Kecskeméttel egy
idõben az országban elsõként indí-
tották el a duális mérnökképzést, el-
sõként hozták létre a duális felsõok-

tatási képzõközpontot, amit hama-
rosan a duális szakképzési központ
létesítése követ. A kormánnyal való
közelmúltbeli megállapodás értel-
mében az északi ipari park fejlesz-
tése stratégiai cél, ami az inkubátor-
ház bõvítését, csarnoképítést, vala-
mint kutatás-fejlesztési és innová-
ciós bázis létrehozását foglalja ma-
gában. Jelezte azt is, hogy a 2020-
ig tartó idõszakban a városnak 11,2
milliárd forint uniós forrás áll rendel-
kezésére, melynek jelentõs részét
iparfejlesztésre kívánják költeni. 

A sajtótájékoztatón részt vett dr.
Háry András, az északi ipari park
fejlesztési igazgatója, és Oláh Gá-
bor, a Zalaegerszegi Városfejlesztõ
Zrt. vezérigazgatója. Munkájukért
köszönetet mondott Balaicz Zoltán
polgármester.

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Pályájának eddigi legna-

gyobb sikere a kaposvári betö-
rõbanda elfogásában való köz-
remûködés…

– Kovács Zoltán kertvárosi
megbízottal együtt látjuk el a szol-
gálatot a városrészekben, így si-
kereink többségét is együtt érjük
el. Azon az ominózus napon fel-
keltette figyelmünket egy német
rendszámú autóval közlekedõ fér-
fi, aki az igazoltatás alatt nagyon
izgatottan és gyanúsan viselke-
dett. Hamar kiderült, hogy a betö-
rõk sofõrjébe botlottunk bele, ami
végül is sikeres elfogásukhoz ve-
zetett. Nagy kihívás volt a fõleg a
Kertvárosban garázdálkodó betö-
rõbanda kézre kerítése, ami nem-
csak az akcióban részt vevõ rend-

õrök, hanem az egész kapitány-
ság összehangolt munkájának ér-
deme.

– Mire terjed ki mostanság
feladata?

– Említettem a kapcsolattartást
az itt élõkkel. Ezen alapul az a
bûnmegelõzési programunk, me-
lyet az elszaporodó trükkös lopá-
sok visszaszorítása érdekében in-
dítottunk megyeszerte. Feladatom
most az, hogy minden 65 év felet-
ti idõs lakót felkeressek körzetem-

ben. Örömmel számolhatok be ar-
ról, hogy a szépkorúak többsége
óvatos, kinéznek a kukucskán,
megkérdezik, ki az, mielõtt ajtót
nyitnának, illetve jó szívvel fogad-
ják tanácsainkat.  

– Milyen a Landorhegy a köz-
biztonság szempontjából?

– A kaposvári banda elfogását
követõen nagymértékben vissza-
esett a lakásbetörések száma, vi-
szont a közelmúltban két kerék-
párt eltulajdonítottak. Körzetem

összességében nyugodtnak és
biztonságosnak tekinthetõ, nin-
csenek kirívó esetek. Azon dolgo-

zom és dolgozunk, hogy ez így is
maradjon. Munkámban a helyi pol-
gárõr-egyesületre is számíthatok.

– Hogyan értékeli a kitünte-
tést?

– Hatalmas megtiszteltetésnek
érzem, és egyben nagyon jólesõ
érzés számomra, hogy elöljáróim
érdemesnek tartottak a díjra. Ez
visszajelzése annak, hogy jól vég-
zem munkámat. A körzetemben
élõk közül is sokan gratuláltak a ki-
tüntetéshez.

Marai Péter szeretné elvégezni
a rendõrtiszti fõiskolát, mert fon-
tosnak érzi, hogy képezze magát.
Mint mondta, ezen a pályán meg-
találta azt, ami neki való. Örül an-
nak, hogy ilyen fiatalon (25 éves)
körzeti megbízott lehet, munkájá-
val teljesen elégedett.

TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI PARK

MEGTALÁLTA HIVATÁSÁT
MARAI PÉTER ELISMERÉSE

A teszt kitöltésében a városi
rendõrkapitányság munkatársai
segédkeztek, míg az ügyességi
pályát a zalaegerszegi polgárõr-
egyesület építette ki. Galbavy Zol-
tán önkormányzati képviselõ ér-
deklõdésünkre elmondta, a
KRESZ-verseny nagyon jól sike-
rült, és reméli, jövõre is megrende-
zésre kerül, remélhetõleg már egy
KRESZ-park is segítséget nyújt a

felkészüléshez, melyet az önkor-
mányzat saját forrásból építene
meg a Kertvárosban. Az esemé-
nyen részt vett Vigh László or-
szággyûlési képviselõ és Balaicz
Zoltán polgármester is.

A verseny eredménye: I. helye-
zett Vukics Kristóf Tamás (Ady-is-
kola 6. b), II. Biri Márk (Ady-iskola
5. a), III. Zámodics Dorka (Liszt-is-
kola 4. b).

VÁROSI KRESZ-VERSENY
Az elmúlt héten a Liszt-iskolában került megrendezésre az elsõ

városi KRESZ-verseny. A megmérettetésen közel száz 10–12
éves diák mérte össze tudását, ami állt egy KRESZ-teszt kitölté-
sébõl és ügyességi gyakorlati versenybõl.

Fotó: Seres Péter

Halálának 40. évfordulója alkalmából Mindszenty József her-
cegprímás, bíborosra emlékeztek a Mária Magdolna-templomban
szentmise keretében. A Zalaegerszegen 27 évet szolgált egyházi
személy dombormûvét is megkoszorúzták.

MINDSZENTYRE EMLÉKEZTEK
SZENTMISE ÉS KOSZORÚZÁS A TEMPLOMBAN

A SZOCIÁLIS FELADATOKTÓL AZ IDEGENFORGALOMIG
AKTUÁLIS KÉRDÉSEKRÕL – TOLVAJ MÁRTA ALPOLGÁRMESTERREL

Mindhárom alpolgármesternek megvan a maga szakterülete,
amiért felel – mondja Tolvaj Márta társadalmi alpolgármester, aki
Vadvári Tibor alpolgármesterrel együtt a határozatok elõkészíté-
sében vesz részt, valamint ellátják a szakterületeik felügyeletét.

Tolvaj Márta

Marai Péter



– A. L. – 

Dr. Halász Gabriella, a megyei
kórház fõigazgatója hangsúlyozta:
a szemészeti osztály beköltözésé-
vel mérföldkõhöz érkezett az in-
tézményben zajló közel hatmilliár-
dos beruházás. Május 4-én már az
új mûtõben végezték a mûtéteket,
aznap tizenegy, míg másnap ti-
zenöt szürkehályog-operációra
valamint egy sérült szem mûtétjé-
re került sor. A szemészeti fekvõ-
beteg osztályt átmenetileg az új
épületben, a pulmonológia leendõ
helyén rendezték be. Az osztályok
végleges elhelyezését a beteglét-
számok alapján kívánják megolda-
ni az új épülettömbben, így a föld-
szinten az ambuláns rendelések,

az elsõ emeleten a szívsebészet,
második emeleten a kardiológia, a
harmadik emeleten a pulmono-
lógia, míg a negyedik emeleten az
onkológia kap helyet. A szemésze-
ti osztály szeptemberben költözik
át a fõépület elsõ emeletén kialakí-
tott új mûtõblokk mellé. A fõigaz-
gató kitért arra is, hogy az új épü-
letben a kórtermek csak az egyik
oldalon vannak, mellettük ablakok-
kal ellátott széles folyósok húzód-
nak. A kórtermek tágasak, 2–4
ágyasak és külön fürdõszobával
rendelkeznek. Minden emelethez
tartozik terasz is. 

A fõigazgató kiemelte, a telep-
hely-változtatás semmilyen fenn-
akadást nem okozott a betegellá-
tásban. Ezt erõsítette meg dr.
Szalczer Lajos osztályvezetõ fõor-
vos is, aki mint mondta, Novák

Andrea vezetõ mûtõsnõ irányítá-
sával történt az átköltöztetés,
melybõl az osztály valamennyi
munkatársa kivette részét. Ottjár-
tunkkor még csak az egyik mûtõ
üzemelt. A másikban rá néhány
nappal szerelték fel a mikroszkó-
pot tartó mennyezeti kart, így az-
óta már ott is végeznek mûtéteket.  

Az új mûtõblokkot Novák And-
rea vezetõ mûtõsnõ mutatta be. A
betegeket a fogadótérbe tolják be,
innét nyílik a sebészeti bemosako-
dó, a két mûtõ, melyek közrefogják
a sterilizálót. Beszélt arról is, hogy
a pózvai telephelyrõl áthozott be-
rendezéseket és eszközöket mire
használják a mûtétek során. 

Szemünk az egyik legfonto-
sabb érzékszervünk. Mennyire lá-
tunk jól, az nemcsak a szürkehá-
lyog-mûtétre várók, de az operatõr
számára is fontos.

– A mûtét teljes ideje alatt leg-
fontosabb a jó látás, mert ha nem
látunk jól, a mûtétet nem lehet el-
végezni. Jó mikroszkóp nélkül az
operatõr tehetetlen – mondta dr.
Szalczer Lajos, aki végig kom-
mentálta a mûtétet.

Az évekig üresen álló, volt Pais
Dezsõ-iskola területén márciusban
megkezdõdött a leendõ idõseket el-
látó intézmény elsõ ütemének kiala-
kítása. A kijelölt földszinti termek he-
lyén megtörtént a belsõ terek kiala-
kítása, a közfalak felhúzása. A mun-
kálatok az ütemezés szerint halad-
nak. Mind a város, mind a jelenlegi
fenntartó Notre Dame rend komoly
összeggel támogatja az építkezést.
Elõre láthatóan nyár végére megtör-
ténhet az épületrész átadása. Elsõ
ütemben ötven fõ ellátására lesz
elegendõ a kialakított rész. Az intéz-
ményt a KOSZISZ (Kolping Oktatási
és Szociális Intézményfenntartó
Szervezet) fogja mûködtetni. A je-
lenleg a zárdában mûködõ Miasszo-
nyunk Idõskorúak Otthona lakóit és
dolgozóit azonos feltételek mellett
veszi át az új fenntartó. 

Az idei évben folytatódik az Al-
kotmány út alsó szakaszának asz-
faltozása. A Zala Depo Kft. nap-
jainkban méri fel a helyszínt és ké-
szíti el az önkormányzat számára a
kivitelezésre vonatkozó ajánlatát. A
kivitelezés befejezésének határide-
je: augusztus 15.

A Hegybíró út aszfaltozásának
II. üteme is tervezett ez évi projekt.
A múlt évben elkészült aszfaltozás
folytatódik lefelé, a Lankás utca irá-
nyába. Határidõ: július 31.

A Kispesti utcában, valamint a
Madách utcában tavaly a KEOP –
Települések ivóvízminõség-javítá-
sa és vízellátás fejlesztése projekt
érintette több helyen a járdákat,
parkolókat, utakat. A jelenlegi üte-
mezés szerint szeptember 30-ig
kell a végleges burkolat-helyreállí-
tásokkal végezni a kivitelezõknek,
addig kérjük a lakók türelmét!

Örömteli, hogy 2015-ben meg-
valósul a Kispálhegyi utca szenny-
vízelvezetése is. A beszerzési eljá-
rást az önkormányzat lefolytatta,
melynek eredményeképpen a
HYDROCOMP Mélyépítõ Kft. végzi

a kivitelezést. A munkaterület át-
adására elõreláthatólag június hó-
nap elsõ felében kerül sor.. 

Az Alkotmány u. 2. 4. 6. sz. tár-
sasházak a fõiskola vízellátó rend-
szerérõl való lekötése, valamint
szennyvízelvezetõ rendszerének a
hadkiegészítõ parancsnokság te-
rületérõl történõ leválasztása
ugyancsak megvalósult. A kivitele-
zés befejezõdött, a mûszaki át-
adás-átvételi eljárás van folyamat-
ban. 

A Landorgegyi u. 25–29. sz. tár-
sasházak mögötti járdaszakasz, ré-
zsû megújításának I. üteme az itt
lakók szándéka szerint szintén
megkezdõdik. A kivitelezéshez a
LÉSZ Kft. készíti az árajánlatot. A
járda melletti elemek pótlására,
vagy új rézsûstabilizálás kiépítésé-
re kerül sor, valamint a járda felújí-
tása is megkezdõdik. Határidõ:
augusztus 15.

A Landorhegyi u.–Madách u.
összekötõ lépcsõ felújítása a tava-
lyi évben nem valósulhatott meg.
Ennek oka, hogy a lépcsõ felsõ ré-
szét érintette a KEOP ivóvíz-beru-
házás. A múlt évi forrás átcsoporto-
sításával, ill. kiegészítésével a
LÉSZ Kft. elvégezheti a lépcsõ tel-
jes felújítását. Határidõ: július 31.

Az olai tehermentesítõ út II. üte-
mének megvalósítására vonatkozó
közbeszerzési eljárás napjainkban
zajlik. Az ajánlatok (7 db) már beér-
keztek, jelenleg is tart a hiánypót-
lás. Optimális esetben 2015. május
27-én tud az önkormányzat vállal-
kozási szerzõdést kötni, illetve
munkaterületet adni. A projekt befe-

jezésének határideje 2015. novem-
ber 27.

Hosszú évtizedek után megva-
lósulhat a Falumúzeum szennyvíz-
hálózatba történõ bekötése.

A tervdokumentáció elkészült,
jelenleg az érintett közmûvek keze-
lõi hozzájárulásainak kiadására kell
még várni. Ezt követõen a szüksé-
ges beszerzési eljárás lefolytatásá-
ra kerül sor, majd indulhatnak a ki-
vitelezési munkák, a tervek szerint
még május hónapban.

A LÉSZ Kft. feladata lesz a
Gasparich úton az egykori kerté-
szeti kerítés, a Pais Dezsõ utcai ját-
szótér, valamint a Gasparich út
11–21. sz. társasházak közötti pa-
dok felújítása.

A megvalósuló önkormányzati
fejlesztések összértéke meghalad-
ja a 250 millió forintot, s mivel a ki-
vitelezést elsõsorban önkormány-
zati és zalaegerszegi vállalkozások
végzik, így a munkálatok ellenérté-
ke is a helyi gazdaságban realizáló-
dik – mondta végül Makovecz Ta-
más képviselõ.  

3Aktuális

– vadas –

A városi közélet szereplõinek
többsége arra számított, hogy dr.
Marx Gyula orvos (MDF), aki a
’89-es idõközi választáson nagy-
arányú ellenzéki gyõzelmet szer-
zett, ezt megismétli. Az elsõ fordu-
lóban nyerésre is állt, ám a máso-
dik fordulóban dr. Szigethy István
ügyvéd (SZDSZ) több voksot ka-
pott, így a rendszerváltáskor õ lett
Zalaegerszeg elsõ egyéni ország-
gyûlési képviselõje. A 25 évvel ez-
elõtti eseményeket szerkesztõsé-
günkben idéztük fel a gyõzelem
utáni elsõ „Szigethy-interjú” újraol-
vasásával. 

– Minden szavát vállalom. Éle-
tem egyik legnagyszerûbb pillana-
ta volt, amikor családom 200 éves
egerszegi közéleti múltjának foly-
tatásaként szülõvárosom bizalmát
megszereztem. Történelmi pilla-
natban: az új parlament felállása
egy korszak végét és egy új kez-
detét jelentette. Felemelõ érzés
volt ebben részt vennem.

– Miért éppen az SZDSZ-ben
politizált?

– Szobánk falán Deák Ferenc
dedikált képe ott függött
dédszüleim fényképei között. A
szabadelvûsége szellemében nõt-
tem fel, csak ezt tudom képviselni,
errõl írtam könyvet. Nem az
SZDSZ-tõl lettem liberális.

– A politikai közbeszédben a
liberális kifejezés és az SZDSZ
szinte egybeforrt.  Így látja?

– Ennek annyi az alapja, hogy
– a Fidesznek a Liberális Interna-
cionáléból való kiválása után –
egyedül az SZDSZ képviselte a li-
berális eszméket. Nem szabad
azonosítanunk magával a libera-
lizmussal, ami gondolkodási, visel-
kedési mód, szabadságeszme. A
klasszikus magyar szabadelvûség
a 19. században, fõként a Deák
nevével fémjelzett utolsó harma-
dában történelmünk egyik legmeg-
határozóbb értékalkotója volt. 

– 1998-ig parlamenti képvise-
lõ. Mit tart legfontosabbnak
ezekbõl az évekbõl?

– Legnagyobb élményem, hogy
részt vehettem a 25 fõs alkot-
mány-elõkészítõ bizottság és a vá-
lasztási reformmal foglalkozó bi-

zottság munkájában. Sajnos, né-
hány rövidlátó szocialista politikus
megakadályozta a munkánk sike-
rét. Ha akkor megszületik az elsõ
jogállami alkotmányunk és ará-
nyossá válik a választási rendsze-
rünk, kulturáltabb és kreatívabb
politikai élet alakult volna ki. Az
arányos választási rendszerrõl ke-
vesebbet beszélnek. Németor-
szágban régóta mûködik. Igazolja:
nem kell túlnyerés a kormányoz-
hatósághoz. Rá lehet bízni a vá-
lasztókra, hogy döntsenek: milyen
pártösszetételû legyen a parla-
ment. Ezt tiszteletlenség törvény-
hozói trükkökkel átírni.

– Hogyan érintette az SZDSZ
megszûnése? Eltûnt egy rend-
szerváltó párt a politikai palettá-
ról.

– Ehhez hosszú folyamat ve-
zetett. 1994-ben másodszor is
húsz százalék körüli választási
eredményt ért el a párt. Az abszo-
lút többségben lévõ MSZP-vel va-
ló koalíciókötésre nem volt szük-
ség. Emiatt a választók elfordul-
tak a párttól. Hogy az utolsó szót
mikor mondják ki, csak idõ kérdé-
se volt.

– Ön nem értett egyet a
koalíciókötéssel…

– A várható negatív következ-
ményeket életem egyik legfonto-
sabb beszédében elõre jeleztem.
Nem öröm, hogy igazam lett.

– A helyi politikában is szere-
pet vállalt, 1994–98 között a me-
gyei, 1998–2002 között a zala-
egerszegi közgyûlés tagjaként.
Milyen helyi ügyekre emlékszik
szívesen?     

– A helyi ügyek hozzátartoztak
a parlamenti munkámhoz is. Segí-
tett, hogy országos kérdésekben
is sikerült ismertséget szereznem.
Akkoriban kemény küzdelem folyt
a vasiakkal, hogy merre menjen a
szlovén vasút. Mi gyõztünk. 1991-
ben sikerült meggyõznöm a mi-
nisztert, hogy az elkerülõ utat ne

csak 2012 után építsék meg. Rövi-
desen elkészült. De a legnagyobb
siker a zalaegerszegi kórház ügye
volt. Csõdhelyzetbe került, mert a
szívsebészet költségvetési fede-
zet nélkül indult. Az 1995-ös költ-
ségvetésben találtam egy 250 mil-
lió forintos tételt, amelyet lelkifur-
dalás nélkül ide lehetett átirányíta-
ni. Megfogalmaztam a módosító
indítványt. Pártállástól függetlenül
minden zalai képviselõ aláírta, lob-
bizott érte. Ebben különösen a
többséget adó szocialistáknak volt
érdemük, felelõsségvállalásuk. A
kormány nem támogatta, de az
Országgyûlés kis többséggel meg-
szavazta. Talán egyetlen eset volt,
hogy a 72 százalékos többségû
kormányt leszavaztuk. A kórház
megmenekült. 

– Visszavonult a közélettõl?
– Teljesen nem lennék rá ké-

pes. Azt például nem tudtam elvi-
selni, hogy Egerszeget kihagyták
a gyorsforgalmi úthálózatból a
Gyurcsány-kormány idején. Érvei-
met megírtam a miniszterelnök-
nek. Elbeszélgethettem az állam-
titkárral, eredmény nélkül. Örülök,
hogy a közelmúltban hasonló ér-
vekkel a kormány és az önkor-
mányzat megállapodásának leg-
fontosabb pontja a gyorsforgalmi
út lett. Valósuljon is meg.

Az 1998-as ciklustól azonban
annyira megváltozott a parlamen-
ti légkör, hogy már nem érezném
jól magam benne. Az ilyen ellen-
ségeskedés nem az én világom.
Persze tévézés közben néha úgy
megnyomnám a felszólalási gom-
bot... és bosszankodom, mikor
egy magas labdát nem csapnak
le…

ÚJ KORSZAK KEZDETÉN 1990-BEN
ZALAEGERSZEG ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJÉVÉ DR. SZIGETHY ISTVÁNT VÁLASZTOTTA

Az elsõ szabadon választott országgyûlési képviselõ-választás
Zalaegerszegen is hozott meglepetést. 1990 tavaszán a voksolás
elsõ fordulójában a választásra jogosultak több mint 70 százalé-
ka járult az urnákhoz, míg a második fordulóban 55 százalékuk. 

FOLYTATÓDNAK A FEJLESZTÉSEK
A LANDORHEGYEN ÉS OLÁBAN IS

Makovecz Tamás, a 8. számú választókerület önkormányzati képvi-
selõje az elmúlt évek gyakorlata alapján az idei évben is lapunk ha-
sábjain keresztül tájékoztatja a Landorhegy és az olai városrész la-
kóit a 2015. évi várható infrastrukturális fejlesztésekrõl, felújításokról. 

MÁR ZAJLANAK A SZÜRKEHÁLYOG-MÛTÉTEK
ELSÕKÉNT A SZEMÉSZET KÖLTÖZÖTT BE PÓZVÁRÓL

A szemlencse magjának ilyen fokú elkeményedése nagyon rit-
kán fordul elõ – magyarázta szürkehályog-mûtét közben dr.
Szalczer Lajos címzetes egyetemi docens, osztályvezetõ fõorvos.
A szemészeti fekvõbeteg osztály április vége felé költözött be
Pózváról a zalaegerszegi megyei kórház szívcentrumának újon-
nan kialakított épületébe. Ennek okán a sajtó munkatársai lehetõ-
séget kaptak arra, hogy megtekintsék az osztályt és egy mûtétet. 

FELÚJÍTÁS,
MÚLTIDÉZÉSSEL

(Folytatás az 1. oldalról.)

Balaicz Zoltán polgármester
beszédében hangsúlyozta, Zala-
egerszeg számára rendkívül fon-
tos a történelmi keresztény egyhá-
zakkal való együttmûködés, mely-
nek számos tanújelét adta az ön-
kormányzat az elmúlt huszonöt
évben. A 397 millió forintos beru-
házás támogatása azt mutatja,
nemcsak az önkormányzatnak, de
az államnak is törekvése az intéz-
ményre való odafigyelés. A polgár-
mester beszélt arról is, hogy kibõ-
vítik a Zárda utca felöli parkolót a
jövõ évben. Emellett segítik az új
tornacsarnok és vívóterem meg-
építését is.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ köszöntõjében úgy fogalma-
zott, a katolikus iskola mûködése
áldás a városnak, az oktatási
rendszernek, valamint minden ta-
nulójának és tanárának.  

Csordás Róbert, a Mindszenty-
iskola igazgatója elmondta, a
KEOP-pályázaton 331 millió forint
uniós támogatást nyertek, amit a
magyar állam 60 millió forinttal
egészített ki. Az egyházi épületek
örökségvédelmi pályázata révén
hatmillió forintot kaptak. Mint
mondta, küzdelmesen telt el az el-
múlt egy év, de ma már érzik a be-
ruházás jótékony hatását a fûtés-
költségek csökkenésében, a kom-
fortérzet növekedésében.  

Az átadáson köszöntõt mondott
Francoise Debeaupte, a Notre
Dame Nõi Kanonok- és Tanítórend
magyarországi rendfõnöknõje is.

Makovecz Tamás

Dr. Szigethy István
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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

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!
KEGYELETI SZOLGÁLAT

VARGA BORBÁLA
ZALAEGERSZEGÉRT DÍJJAL KITÜNTETETT

TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

ZALAEGERSZEG,  GYÜMÖLCSÖS U. 12.
TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása
Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
Hibaelhárítás
Épületek, lépcsõházak takarítása
Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zala-Depo Kft.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.                              

Tel.: 92/900-036 Fax:  92/312-771 Tel.: 92/598-940

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

A hulladékok elszállítását a Zala-Depo Kft. végzi alvállalkozásban.

A házhoz menõ zsákos gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2015. május 28., június 25.

Kék zsák: 2015. május 29., június 26.

Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

Új, a kor színvonalának megfelelõ
óraszerkezetet, gyermekrajzok ihlette,
tûzzománc számlapot kapott a város
egyik szimbólumaként számon tartott
köztéri objektum. A jövõben nemcsak
a Hallottad-e hírét Zalaegerszegnek?
címû népdalt játssza majd, hanem iga-
zodik az év fontosabb ünnepeihez

(például karácsonyhoz) is. Az új szám-
lap megtervezésében a város diákjai
vettek részt. A tavalyi Egerszeg Feszti-
válon választotta ki ugyanis a zsûri
azokat a rajokat, melyek a tûzzománc
számlapot díszítik. A kivitelezést Nagy
Szilvia, az Ady-iskola mûvésztanára
végezte.

Újra „hallani majd hírét Zalaegerszegnek”, hiszen hétfõn visz-
szaállították a városháza elõtti térre a zenélõ órát. Az óra a belvá-
ros-rekonstrukció részeként,  bár pályázati forráson kívüli ösz-
szegbõl  került megújításra, a legfontosabb munkák egy pécsi
mûhelyben készültek.

VISSZATÉRT A ZENÉLÕ ÓRA



Hogy jut el valaki a
legózástól a térgrafikákig? Hát
mondjuk tubaórákon, meg in-
tenzív basszusgitározáson ke-
resztül. Persze Koller László
életében volt még néhány fon-
tos állomás: az Ady-iskola rajz-
tagozata, ahol Fischer György
szobrászmûvész volt a meste-
re, a szombathelyi Mûvészeti
Szakközépiskola, ahol filmszak-
ra járt, majd díszítõszobrásza-
tot tanult és a képzõmûvészeti
egyetem, ahol szobrász lett.

– pP –

A zalaegerszegi születésû,
Szombathelyen élõ mûvésznek a
közelmúltban nyílt tárlata a
Keresztury VMK Gönczi Galériájá-
ban. A tárlatot tulajdonképpen sa-
ját maga nyitotta meg néhány ze-
nésztársával. A Lukács Andrással
és Szántner Lászlóval kiegészült

trió basszusgitár-improvizációi ve-
zették be a közönséget Koller mû-
vészi világába. A gitárok közül ket-
tõt õ maga készített. A képzõmû-
vészet és a zene ugyanis szoro-
san összekapcsolódik munkássá-

gában (sõt, a gitározás már-már
afféle káros szenvedély is nála). 

Miért lett szobrászmûvész?
Ahogy a tárlat címe is utal rá: mert
mindig is lovas szobrot szeretett
volna, de… De zebra lett. Ami rá-
adásul, ha nem a megfelelõ szög-
bõl nézzük, valami nonfiguratív,
három részbõl álló térelemnek tû-
nik. Aztán összeáll a kép, vagyis
zebrává szelídülnek a nehéz, fé-
mes elemek. 

Koller László nagyméretû mun-
kái – ahogy a tárlat ajánlójában is
olvasható – a szoborkészítés és
az érzékelés természetes logikájá-
nak felhasználásával készülnek. A
fémet vágja „mintásra” (ami idõn-
ként õsi, vagy népmesei motívu-
mokat is tartalmaz), így a szobrok
sok esetben a falra vetült árnyé-
kukkal együtt adják ki az alkotás
egészét.

A hangszernek látszó tárgyak
pedig a határtalan használhatóság
alakját próbálják magukra ölteni.
Mûvészien megtervezett és elké-
szített gitárjai ugyanis teljesen
használhatóak.

A szobrászmûvész, bár nem
Zalaegerszegen él, nem ismeret-
len a helyi közönség körében, hi-
szen részt vett már a „Könyörgöm,
akasszuk fel!” kiállítássorozaton,
de a Color Arts Fesztiválokon is.
Koller László szerint a zene és a
képzõmûvészet egymást erõsítik,
mert mindkettõ a szellemi dolgok
megnyilvánulása.

A kiállítás június 1-ig látogat-
ható.
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– pet –

A kiállítás alapjául azok a rajzos
arcrekonstrukciók szolgáltak, me-
lyeket a perkátai Nyúli-dûlõbõl elõ-
került csontvázak,
illetve koponyák
alapján rajzoltak
meg a képzõmûvé-
szek. A perkátai
anyag (melybõl a
pogányból keresz-
ténnyé lett kunok
temetkezési szoká-
sai is megismerhe-
tõk) az országban
már több helyen be-
mutatásra került, a
Göcseji Múzeum
azonban kibõvítette
és továbbgondolta
az eredeti tárlatot –
mondta érdeklõdé-
sünkre Orha Zoltán,
a zalaegerszegi
múzeum régésze, a
kiállítás kurátora. 

A tárlaton a hun
kortól egészen a
középkorig kerül-
nek bemutatásra a
különféle népcso-
portok (hunok, ava-
rok, longobárdok, honfoglaló ma-
gyarok) koponyáiról készült re-
konstrukciós szobrok és rajzok. A
fejábrázolások mellett a korszak-
ból származó más leleteket (vise-
leteket, használati tárgyakat) is lát-
hatnak az érdeklõdõk. A tér köze-
pére pedig egy 14. századból
származó csontvázas sír is került.

A tárlat érdekessége többek kö-
zött az a nyújtott koponya, mely
Szekszárd környékérõl került elõ.
A régész elmondta: az 5. század
környékén a germán népcsopor-
tok egy része nyújtott koponyával
élt, melyet úgy értek el, hogy már
csecsemõkorban elszorították a
fejet. A szokást valószínûleg a hu-
noktól vették át. Egy longobárd ko-
ponyán pedig lékelés (kultikus be-
avatkozás) nyomai láthatók.

A régész szerint az arcrekonst-
rukciós eljárás azért fontos, mert
hitelesebb képet kaphatunk a ko-
rabeli emberekrõl. A koponyákról
készült grafikák és gipszszobrok

nem pontos másai az eredeti fej-
nek, hiszen például az elhunyt sú-
lyát nem lehet ezzel a módszerrel
behatárolni, sem azt, hogy milyen
volt az illetõ füle vagy haja. Az arc-
csont, a szemüreg, az orr elhe-
lyezkedése vagy az állkapocs
azonban olyan jellegzetességgel
bír, hogy hiteles képet lehet rajzol-
ni általuk a Kárpát-medencében
élõ elõdökrõl.

A tárlatot Dr. habil Kõnig Fri-
gyes, a Magyar Képzõmûvészeti
Egyetem tanszékvezetõje nyitotta
meg, aki a grafikai rekonstrukciók
jó részét is készítette. Mint fogal-
mazott: a tárlaton régészek, kép-
zõmûvészek, muzeológusok, ant-
ropológusok közös munkája látha-
tó, hiszen ezeknek a szakterüle-
teknek az összefogása nélkül nem

jöhetnének létre ilyen rekonstruk-
ciós kiállítások. A cél nem az, hogy
újrateremtsék az egykor élt embe-
reket, hanem hogy összegezzék
mindazt, amit az elõkerült leletek-
bõl és az emberi test anatómiájá-
ról tudni lehet. Egy koponya
ugyanis sok mindenre választ tud
adni: milyen nemû volt az elhalt,
hány éves volt, milyen betegség-
ben szenvedett. A mûvész a mun-

ka folyamán formákat figyel meg,
míg a tudós következtetéseket von
le. A közös munka során arra a
kérdésre keresik a választ, hogy
milyen lehetett az egykor élt em-
ber.

Fejrekonstrukciót elõször Ár-
pás Károly képzõmûvész végzett
Magyarországon. Rekonstruálta
többek között III. Béla és Bat-
thyány Erzsébet koponyáját is. A
mostani tárlaton az õ munkái mel-
lett Skultéty Gyula és Kustár Ág-
nes szobrai is láthatóak.

A kiállítás anyaga a Balatoni
Múzeumból, a Magyar Nemzeti
Múzeumból, a Rippl-Rónai Mú-
zeumból és a Wosinsky Mór Me-
gyei Múzeumból származik.

A Múltbéli arcok címû tárlat jú-
nius 28-ig látogatható.

NYÚJTOTT FEJ ÉS KOPONYALÉKELÉS
ARCREKONSTRUKCIÓS TÁRLAT RÉGÉSZETI LELETEKBÕL

Koponyaleletek alapján készült arcrekonstrukciós szobrok és
grafikák láthatók a Göcseji Múzeum régészeti látványtárában. A
Múltbéli arcok címû kiállítás több magyarországi lelõhely
(Perkáta, Szekszárd környéke, Vörs) anyagából készült, és az 5.
századtól a 16-ig századig tartó korszakok öleli át.

EURÓPAI ÉRTÉKEKÉRT

A május 9-i Európa-napi ünnep elõestéjén, Zalaegerszegen az
Európa téren idézték fel hazánk csatlakozását az Európai Unióhoz, az
európai értékekhez. A rendezvényt már évek óta az MSZP helyi szer-
vezete rendezi. 

Az esemény vendége volt Tüttõ Kata, az MSZP elnökségének tag-
ja, aki szólt a 11 évvel ezelõtti csatlakozás körülményeirõl, céljáról.
Hangsúlyozta: büszkék lehetünk arra, hogy tagjai vagyunk az 500 mil-
lió lakosú EU-nak, amely a világ egyik vezetõ gazdasága. Megjegyez-
te: az országban és Zalaegerszegen is szinte minden fejlesztés az EU
támogatásával készül.

AUKCIÓ A MÚZEUMBAN
GYÛJTÉS A CZOBOR-HAGYATÉKÉRT

Lapzártánkkal egy idõben zajlott a Göcseji Múzeumban az az auk-
ció, melyet a Czobor-hagyaték megvásárlása érdekében hirdetett meg
az intézmény. Mint arról többször beszámoltunk, a múzeum szeretné
megvásárolni a város egykori polgármesterének, Czobor Mátyásnak a
hagyatékát, melynek érdekében februárban gyûjtésbe kezdtek.

Ennek részeként került megrendezésre szombaton a múzeum
Kisfaludi-termében a jótékonysági aukció is, melyet a zalaegerszegi
Charity Shoppal és a Buday Art Galériával közösen hirdettek meg. Az
árverésen régiségek, antik könyvek mellett helyi képzõmûvészek
(Buday Mihály, Budaházy Tibor, Frimmel Gyula, Kiss Ágnes Katinka,
Monok Balázs, Nagy Kálmán, Tóth Norbert) alkotásai is kalapács alá
kerültek.

MINTÁSRA VÁGJA A FÉMET
KOLLER TÉRGRAFIKÁI A GÖNCZI GALÉRIÁBAN
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2015. május 21–22. (CSÜTÖRTÖK vagy PÉNTEK): 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

és Kökény utca.
A lomtalanítást minden esetben reggel hét órakor kezdik meg. Csa-

ládi házas igénybejelentés fogadása: 2015. május 19. kedd, 16.00-ig.
Szállítási igényüket a közszolgáltató által városrészenként meghatá-
rozott két gyûjtési nap valamelyikére szíveskedjenek bejelenteni. 

VÉGÉHEZ KÖZELEDIK

A LOMTALANÍTÁS

V. ZEGASZTÁR-GÁLA 
2015. MÁJUS 15. (PÉNTEK) 19.00 ÓRA

HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZ

AZ V. ZEGASZTÁR SELEJTEZÕIBÕL A ZSÛRI ÉS

A KÖZÖNSÉG ÁLTAL

A DÖNTÕBE JUTTATOTT TEHETSÉGES ZALAEGERSZEGI

FIATALOK GÁLAMÛSORÁRA

2015. MÁJUS 15-ÉN (PÉNTEKEN)
19.00 ÓRAKOR KERÜL SOR A SZÍNHÁZBAN.
A 2015. ÉVI ZEGASZTÁR GYÕZTESÉNEK FÕDÍJÁT

A KÖZÖNSÉGSZAVAZATOK ALAPJÁN ÍTÉLIK ODA.

JEGYEK TÉRÍTÉSMENTESEN A HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZ

SZERVEZÉSI OSZTÁLYÁN

IGÉNYELHETÕK A 92/598-400-AS TELEFONSZÁMON VAGY

SZEMÉLYESEN

A HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZ SZERVEZÉSI OSZTÁLYÁN. 

2015. MÁJUS HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2015.

május hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2015. 05. 18. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium
2015. 05. 19. 13–16 óra

Kovács Károly Kollégium 2015. 05. 20. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium
2015. 05. 21. 13–16 óra

Kaffka Margit Kollégium 2015. 05. 20. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium
2015. 05. 21. 13–16 óra

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2015. 05. 11. 13–17 óra Liszt-iskola
2015. 05. 12. 7–14 óra

Eötvös József Ált. Iskola 2015. 05. 13. 13–17 óra Eötvös-iskola
2015. 05. 14. 7–14 óra

Ady Ált. Iskola 2015. 05. 11. 7–14 óra Ady-iskola
2015. 05. 12. 13–17 óra

Páterdombi SZK. 2015. 05. 18. 10.30–12 óra Páterdombi-iskola
Landorhegyi Ált. Iskola 2015. 05. 18. 12–17 óra Landorhegyi-iskola

2015. 05. 19. 7–13 óra
Izsák Imre Ált. Iskola 2015. 05. 11. 7–13 óra Izsák-iskola

2015. 05. 12. 13–17 óra
Petõfi Sándor Ált. Iskola 2015. 05. 20. 13–17 óra Petõfi-iskola

2015. 05. 21. 7–14 óra
Dózsa Ált. Iskola 2015. 05. 13. 7–14 óra Dózsa-iskola

2015. 05. 14. 13–17 óra
Deák–Széchenyi SZK. 2015. 05. 18. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

2015. 05. 19. 13–16 óra
Ganz–Munkácsy SZK. 2015. 05. 20. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

2015. 05. 21. 13–16 óra
Kölcsey Ferenc Gimnázium 2015. 05. 13. 10–15 óra Kölcsey-gimnázium

2015. 05. 14. 10–15 óra
Öveges József Ált. Iskola 2015. 05. 18. 13–17 óra Öveges-iskola

2015. 05. 19. 7–13 óra
Zrínyi Miklós Gimnázium 2015. 05. 13. 9.30–15 óra Zrínyi-gimnázium

2015. 05. 14. 9.30–15 óra
Csány László SZK. 2015. 05. 13. 9.30–15 óra Zrínyi-gimnázium

2015. 05. 14. 9.30–15 óra
PÓTBESZEDÉS: 2015. MÁJUS 27. (SZERDA) 10–17 ÓRA

Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az
üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt.
Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
Személyesen: ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49–53. 
Ügyfélfogadás: H–P.: 7–9 óráig, szerda: 15–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

ALPOLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA
MÁS IDÕPONTBAN

TOLVAJ MÁRTA alpolgármester a májusi fogadónapját a szokott
idõponttól eltérõen május 19-én tartja 14.00–17.00 óra között a vá-
rosházán. Elõzetes bejelentkezés: 92/502-105

LAKOSSÁGI FÓRUM
IFJ. SÁNDOR DÉNES GYÖRGY
önkormányzati képviselõ
2015. május 14-én (csütörtö-
kön) 17.30 órakor lakossági
fórumot tart Bazitán, a közös-
ségi házban.

Téma: Településrészi ön-
kormányzat létrehozása.

TEGYÜNK EGYÜTT VIRÁGOS VÁROSUNKÉRT!
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Városgazdálkodási Kft. ez évben is meghir-

deti a „Virágos Zalaegerszegért!” környezetszépítõ pályázatot, melyre 2015. június 15-ig lehet jelentkez-
ni. A környezetszépítõ verseny sokkal többrõl szól, mint egyszerû virágosításról. A pályázó vállalja, hogy
közvetlen környezetét egész évben rendben tartja, ezzel nagymértékben hozzájárul Zalaegerszeg vá-
ros esztétikusabb látképéhez.

A helyi verseny szorosan kapcsolódik az országos „Virágos Magyarországért” mozgalomhoz, mely-
ben az elmúlt évek sikerén felbuzdulva Zalaegerszeg idén is versenybe száll, hogy kivívja a verseny bí-
ráinak elismerését. Ezért is bíznak abban a Virágos Zalaegerszegért felhívás szervezõi, hogy ebben az
évben is számos családi ház, társasház, kereskedelmi egység és oktatási-nevelési intézmény csatlako-
zik az akcióhoz. 

Ha a szomszéd kertje zöldebb..., nevezze be õt a Virágos Zalaegerszegérrt környezetszépítõ verseny-
be!

2105-ben ismét, nem csak saját kertjüket, környezetüket nevezhetik be a pályázatra a városlakók,
hanem szomszédjuk, családtagjuk, barátjuk vagy akár egy ismeretlen, ám szépen gondozott, ápolt, vi-
rágosított kertet, társasházat, éttermet vagy intézményt is!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS

A VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. MEGHIRDETI

„A VIRÁGOS ZALAEGERSZEGÉRT”
VIRÁGOSÍTÁSI, PARKOSÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETSZÉPÍTÕ VERSENYT.

A pályázat célja: A kultúrált, környezetbarát, vendégváró településkép kialakításának elõsegítése, a
környezetszépítésre való motiváció.

A pályázat köre: A jelentkezõk az alábbi kategóriákban adhatják be pályázataikat:
1. Családi házak (ablakok, elõkertek virágosítása, esztétikus kialakítása)
2. Társasházak, lakótömbök (ablakok, erkélyek, épületek körüli virágosítás) 
3. Kereskedelmi egységek és gazdálkodó szervezetek (környezetének zöldfelülete, fásítása,

parkosítás) 
4. Oktatási-nevelési intézmények (saját területük és környezetük virágosítása, parkosítása és

gondozottsága a nyári szünidõben is) 
A jelentkezés feltétele: A pályázó vállalja, hogy közvetlen környezetét egész évben – önerõbõl –

rendben tartja, virágosítja, ezzel nagymértékben hozzájárul Zalaegerszeg város esztétikusabb
látképéhez.
Pályázati dokumentáció tartalmazza a jelentkezési lapot, az épület környezetének leírását, a

növényi ellátottságot az egyes évszakokban!
Pályázatához fotódokumentációt (utcafrontról) mellékelni kell!
A pályázat digitálisan is benyújtható.

Díjazás: Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapból. Minden kategóriában az elsõ 3 helyezett
tárgynyereményben és/vagy vásárlási utalványban részesül, amelyet az Aranyesõ Kertcent-
rumban válthat be.

Határidõk: A pályázat benyújtásának határideje 2015. június 15.
Elbírálás: a pályázatok beérkezését követõen folyamatosan, de legkésõbb 2015. augusztus 30-ig

történik. A pályázók írásban értesítést kapnak a döntésrõl.
A pályázat beadásához szükséges nyomtatványt a Polgármesteri Hivatal portáján (Zala-

egerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) lehet beszerezni. A pályázatot, valamint a fotódokumentá-
ciót a Városgazdálkodási Kft. (Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 26.) címére zárt borítékban kell
határidõre benyújtani.

Információ és bõvebb felvilágosítás a versennyel kapcsolatban az alábbi telefonszámokon
és e-mail címeken kérhetõ:

Városgazdálkodási Kft. – Kovács Mihály
92/311-494, fokertesz@vgkft.hu
Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztály – Fazekas Györgyi
92/502-178, fgy@ph.zalaegerszeg.hu
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet – Langné Varjasi Veronika
92/502-100/276 mellék; varjasivera@ph.zalaegerszeg.hu



Hosszú, nehéz bajnokság zá-
ró eseményén a MAFC ellen pá-
lyán harcolta ki a bennmara-
dást az NB I-ben a Zalakerámia
ZTE KK férfi kosárlabdacsapa-
ta. A szurkolók szinte bajnok-
ként ünnepelték a csapatot. 

Újabb válságos idényen van túl
a ZTE, a múlttal azonban már ne
foglalkozzunk, csak a jövõvel. 

Milos Sporar, a ZTE vezetõ-
edzõje: – Februárban dõlt el, hogy
ezzel a kerettel kell kiharcolni a
bennmaradást. Kevesen hitték,
hogy ez sikerülhet. A játékosok so-
kat fejlõdtek a hónapok során, so-
kat dolgoztak, ennek köszönhet-
jük, hogy jövõre az NB I-ben játsz-
hat a csapat. Köszönet érte min-
denkinek.

Kertész Dániel, a ZTE játéko-
sa: – Gyõzött a ZTE-szív, min-
denki maximálisan odatette ma-
gát. 

Stefan Fekete, a ZTE játéko-
sa, a „mérkõzés embere”: – Na-
gyon örülök, hogy jó játékommal
hozzájárulhattam a csapat gyõzel-
méhez.

7Sport

– Nagyon jól fejez-
tük be az elmúlt nap-
tári évet, és sikeresen
kezdtük az újat –
kezdte értékelését
Szakály István. – A
városban átalakuló
sporttámogatás ered-
ményeként a kiemelt
egyesületek közé tar-
tozunk, több támoga-
tást kapunk az önkor-
mányzattól. Dr. Szász
Péter, a Zalaszám tulajdonosa is
meghosszabbította névhasználói
szponzori szerzõdését, s így tett
Lõrincz Tamás, a Forest tulajdono-
sa is a mezszponzoráció területén.
Jó anyagi kondíciókkal várhattuk a
fedett pályás szezon kezdést.
Sportolóinknak, edzõinknek csak
a tréningekre, versenyekre kellett
koncentrálniuk. 

– A biztos anyagiak után jöt-
tek az eredmények?

– A fedett pályás szezonból ki-
emelkedett Szûcs Valdó teljesít-
ménye, aki 20 évesen jogot szer-
zett, hogy a 60 méteres gátfutás-
ban felnõtt Eb-n szerepeljen. A
megszerzett 24. hely mindenkép-
pen dicséretes. Az országos baj-
nokságokon minden korosztály-
ban érmeket szereztek sporto-
lóink. Közülük ki kell emelnem
Veiland Violettát, aki az ifjúsági
súlylökõknél lett aranyérmes,
Köcse Richárd pedig a felnõttek-
nél 200 méteres síkfutásban szer-
zett ezüstérmet. Összességében

tizenhat érmet sze-
reztünk. Tizenhat
edzõnk kiváló munkát
végzett. Nagy öröm
számunkra, hogy a
hagyományosan jó
rövid táv és gátfutó
szakág mellett már
jegyzik a dobó és a
középtávfutó atlétáin-
kat is.

– Fedett pályán is
rendeztek saját ver-

senyeket?
– Huszadik alkalommal rendez-

tük meg a Royal Speed, tízedik al-
kalommal a Kondex Kupát. A ver-
senyek keretében tisztelegtünk
egykori atlétánk, edzõnk és sport-
vezetõnk – Kauzli József, Németh
István és dr. Zumbók Ferenc – em-
léke elõtt.

– Mit terveznek a szabadtéri
idényre?

– Az elsõ versenyen az Euro-
Geo Kupán már túl vagyunk. Ör-
vendetes, hogy épül az új dobópá-
lyánk. A PSM Protech Kupát
Szombathelyen rendezzük meg. A
nagy, általunk rendezett verse-
nyekre már visszatérünk Eger-
szegre. Június 6-án rendezzük
meg a Zalaszám, WHC Kupa nyílt
vidék- és utánpótlásversenyt, va-
lamint június 20–21-én a Forest
Kupa országos ifjúsági bajnoksá-
got. 

– Milyen eredményeket vár a
versenyzõktõl?

– Sportolóinktól a különbözõ
korosztályokban legalább egy tu-
cat bajnoki címet várok. Tal-
linnban lesz az U–23-as Európa-
bajnokság, Svédországban a ju-
nior-Eb. Bizakodom, hogy négy-
öt élsportolónk ott lesz a konti-
nensviadalon, és eredményesen
képviseli klubunkat, a Zalaszám
ZAC-ot, a várost és Magyaror-
szágot.

STABIL HÁTTÉR A ZALASZÁM ZAC-NÁL
SZABADTÉREN IS JÓ EREDMÉNYEKET VÁRNAK

Befejezõdött az atlétáknál a fedett pályás idény, sõt az elsõ
szabadtéri versenyen is túl vannak a Zalaszám ZAC versenyzõi.
Mit várnak szabadtéren, és milyen versenyeket rendeznek Zala-
egerszegen – többek között errõl kérdeztük Szakály Istvánt, a
Zalaszám ZAC klubmenedzserét. 

25 ÉVES
A VOKSH OKTATÁSI KFT.

INDULÓ TANFOLYAMAINK!

• 2015. 05. 18-án 14.00 Gépkezelõ OKJ-s hatósági vizsgával

(targonca, emelõgép, földmunkagép, útépítõ gépek)

• 2015. 05. 19-én 16.00 „C” teherautó vezetõ, „D” autóbuszvezetõ kategóriák

• 2015. 05. 19-én 16.00 „B” kategóriás személygépkocsi-vezetõ

KEDVEZMÉNYES DÍJAKKAL!

Elmélet: 25 Ft*, gyakorlat: 3000 Ft/óra*

• 2015. 06. 08-án 13.00 Teherautóvezetõ és autóbuszvezetõ GKI

(Jelentkezési határidõ: 2015. 06. 04.)

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

* Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103

Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
Akkreditációs szám: E-000883/2014

ÁKO: 121,38%VSM: elmélet: 77.42%; gyakorlat: 80% ÁKK: 136.000 Ft

Az elsõ versenynapon a felnõtt
férfiaknál elõször induló még után-
pótláskorú Pintér Károly (ZTK
FMVas) remekül dobott, és rutinos
versenyzõk sorát megelõzve 638
fával lett egyéni bajnok. Második
helyen klubtársa, Nemes Attila
végzett 630 fával. A többi ZTK-s is
jól teljesített, de nem került fel a
dobogóra. Fehér Zoltán 612 fás
teljesítménye vb-szereplést ért,
mivel jobban teljesített, mint riváli-
sa, a szegedi Fehér Béla. Farkas
Sándor 601, Kozma Károly 591,
Pákai Zsolt 588, Járfás Szilárd pe-
dig 583 fát dobott.

A nõknél a legjobban Airizer
Emese (ZTE ZÁÉV) dobott, 595
fával a pontszerzõ 6. helyen vég-
zett. Csapattársa, Csurgai Anita
573 fával a kilencedik helyen zárt.
Kovács Dóra 558, Baracsi Ágnes
540, Szabó Márta 532 fáig jutott.

A második nap a sprint ver-
senyszámban is a ZTK FMVas fér-
ficsapatának tagjai szerepeltek
jobban, de a ZTE ZÁÉV is begyûj-
tött egy érmet.

Az elõzõ nap re-
meklõ Pintér Károly
Járfás Szilárddal
holtversenyben a
harmadik helyen
végzett. A gyõzel-
met az egerszegiek
rutinos játékosa,
Farkas Sándor sze-
rezte meg.

Két nap eredmé-
nyei alapján össze-
tettben is gyõztest
hirdettek. Kiss Ta-
más, az egersze-
giek egykori játéko-
sa – aki jelenleg
O laszo rszágban
profiskodik – vég-
zett az élen 853 fá-
val, mindössze két
egységgel elõzte
meg az ob felfede-
zettjét, Pintér Ká-
rolyt (851).

A zalai férficsapat az ob leg-
eredményesebb együttesének bi-
zonyult, versenyzõi a két nap so-

rán két arany-, két ezüst- és két
bronzérmet szereztek.

A nõk sem tértek haza érem

nélkül. Kovács Dóra, a ZTE ZÁÉV
sportolója sprintben a második he-
lyen zárt. Klubtársa, Csurgai Anita
az 5–6. helyet szerezte meg.

EGERSZEGI SIKEREK A TEKE OB-N
PINTÉR ELÕSZÖR INDULHATOTT – ARANYÉRMES LETT

A hétvégén rendezték meg a felnõtt tekézõk egyéni bajnoksá-
gát, a férfiak versenyét Egerben, a nõkét Bábolnán.

A versenyen Szerbia, Oroszor-
szág, Horvátország és Ukrajna is
képviseltette magát. A Zalaeger-
szegi Shotokan Karate Egyesület
színeiben versenyzõ Kovács Do-
minika Hanna mindkét versenyen
eredményesen szerepelt,  szom-
baton kategóriájában a legjobbnak
bizonyult: formagyakorlatban 1.
helyet, Kihon Ippon kumitében 1.
helyet, Kumitéban szintén 1. he-
lyet szerzett.

A vasárnap megrendezésre ke-
rült WKF szabályrendszerû nem-
zetközi karateversenyen ugyan-
csak kitûnõen szerepelt. Korosztá-
lyában (10–11 évesek)  formagya-

korlatban és
kumitében elsõ lett.
Katában magasabb
korosztályban is
nevezésre került,
ahol szintén a leg-
jobbnak bizonyult.
Kovács Dominika
Hanna a hétvégén
6 aranyéremmel
gazdagította a Za-
laegerszegi Sho-
tokan Karate Egye-
sület hírnevét.

Edzõi Molnár
Tamás és Nemes
Róbert voltak.

ISMÉT SIKER A KARATÉSOKNÁL
KOVÁCS DOMINIKA HAT ARANYAT SZERZETT

Május 2-án Pécsett került megrendezésre a jubi-
leumi Ippon shobu karate kupa, valamint ugyan-
csak a baranyai megyeszékhelyen zajlott május
3-án egy WKF szabályrendszerû nemzetközi kara-
teverseny, a XX. Jubileumi Pécsi Shotokan Karate
Európa-kupa.

Zalakerámia ZTE KK–MAFC
77-61 (12-16, 22-18, 21-15, 22-12)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Play out, harmadik mérkõ-
zés, Zalaegerszeg.

ZTE FC–Vasas FC
1-3 (0-2)

NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.

Kóka FC–ZTE FC 7-0 (3-0)
Nõi  labdarúgó-mérkõzés, rájátszás az NB I-be jutásért. Kóka.

Lets do it Technoroll Teskánd–Tarr Sprint Andráshida
0-2 (0-1)

Megyei I. o. labdarúgó-mérkõzés, Teskánd.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI

MINDEN JÓ, HA A VÉGE JÓ
KIHARCOLTA A BENNMARADÁST ZTE KK

A kiállítás megnyitóján köszön-
tõt mondott Besenczi Árpád szín-
házigazgató, aki futballkedvelõként
örömét fejezte ki a tárlat kapcsán,
és a futballhoz kötõdõ élményeirõl
is mesélt. Majd Balaicz Zoltán pol-
gármester köszöntötte a megjelen-
teket, s méltatta Horváth Jenõ
munkásságát, a kiállítás létrejöttét,
ami méltó a város 130 éves jubi-
leumához. A polgármester beszé-
dében röviden felidézte az idén 95
éves futballegyesület történetét, si-
kereit, és reményét fejezte ki, hogy
mihamarabb újra az elsõ osztály-
ban szerepelhet csapat. A ZTE élõ
legendája, a futballakadémia név-
adója, Szõcs János elmondta,
hogy a stadion elképzelhetetlen
volt Horváth Jenõ nélkül, még a já-
tékvezetõk is „megvárták” a mér-
kõzés kezdésével. Felidézte a Bu-
dapesti Honvéd elleni, havas esõ-
ben megvívott mérkõzést, amelyen
az idõjárás sem tudta eltántorítani
attól, hogy dokumentálja a mérkõ-
zés pillanatait.

ZTE-FOCITÖRTÉNELEM FÉNYKÉPEKEN
HORVÁTH JENÕ – 6 ÉVTIZED A PÁLYA SZÉLÉN

4. HELY A CSB-N
Az egerszegi dobópálya építése
miatt Szombathelyen rendezte
a Zalaszám ZAC a második ma-
gyar atlétikai csapatbajnoksá-
got, amellyet a PSM PROTECH
Kupával együtt a Bp. Honvéd-
UTE közös csapata nyerte.

A Zalaszám ZAC a Szombat-
helyi Haladással szövetkezve
Pannónia Príma néven indult az
eseményen.

A közös csapat erejét jelzi,
hogy végig versenyben volt a to-
vábbjutást jelentõ 6. helyezésért,
sõt alig maradt le a dobogóról. Az
egerszegiek közül gyõzni tudott
Szûcs Valdó, Horváth Lotti a
4x100 és a 4x400 m-es fiú váltó.

Hatvan éven keresztül fotózta a ZTE, illetve a magyar váloga-
tott zalaegerszegi mérkõzéseit Horváth Jenõ fotós, aki az 1955 és
2015 között készült több tízezer felvételébõl válogatta ki azokat,
amelyeket a Hevesi Sándor Színház galériájában május 6-tól le-
het megtekinteni.

Fotó: Seres Péter



8 Hirdetés

MEGNYÍLT A ZALAEGERSZEGI VÁSÁRCSARNOK EMELETÉN!
AJÁNLATUNK:

• Biotermékek • Reformélelmiszerek • Diabetikus, glutén-

és laktózmentes alapanyagok • Vitaminok • Étrend-

kiegészítõk • Gyógyteák • Természetes kozmetikumok •

Vegyszermentes mosó- és tisztítószerek stb.

AZ EGÉSZSÉG VÉDELMÉÉRT

BIOBOLT – VÁSÁRCSARNOK

SÁMAVILL KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE UTCA 28.

TEL.: 92/510-430 • FAX: 92/510-431

VILLAMOS HÁLÓZATOK, ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 

SZABAD-, BELTÉRI ÉS DÍSZVILÁGÍTÁS 

MÛSZAKI ELLENÕRZÉS, VILLAMOSENERGIA-SZAKTANÁCSADÁS 

VILLÁMVÉDELEM TERVEZÉSE 

TEVÉKENYSÉGÜNK:
www.samavill.hu

A só gyógyító erejét hívhatják segítségül
mindazok, akik légúti, bõr-, belgyógyászati és
ízületi problémákban szenvednek az Eötvös út
3. szám alatti Dr. Medi Salz Egészségközpont
különleges, föld alatti sóvilágában. Ide az
egészséges embereknek is érdemes betérni, ha
csupán pihenni, relaxálni vágynak.

Zsemlyéné Kontra Krisztina tulajdonos elmond-
ta, az egyedülálló gyógyászati központ létrehozásával
az volt a cél, hogy a sóterápia alkalmazásával számos
egészségügyi problémára
megoldást kínáljanak. Ehhez
olyan kellemes környezetet
alakítottak ki, ahol a hangok,
fények, színek, illatok fokozzák
a só gyógyhatását, összehan-
golva segítik elõ a feltöltõdést
és relaxációt, ezáltal a maximá-
lis gyógyulást. 

A gyógykezelések egyike a
KLASSZIKUS SÓBARLANG,
ami koncentrátum, hõmérsék-
let és páratartalom tekinteté-
ben leginkább hasonlít a sóbá-
nyák közegéhez. A helyiség-
ben több tonna százszázalé-
kos tisztaságú természetes
tengeri és himalájasó található, amit a kristálysó
ionizátor sóköd formájában juttat a térbe. Az így ke-
letkezett, bakteriológiailag rendkívül tiszta, jótékony
mikroorganizmusok belégzése bizonyítottan hatékony
különösen asztma, idült légcsõhurut, egyéb felsõ lég-
úti megbetegedések, valamint pollen okozta allergiás
panaszok kezelésében. A Tibetan.sent sóterápia ki-
hat az egész immunrendszerre, a test valamennyi
sejtjére, ezért ajánlott azoknak is, akik krónikus bel-
gyógyászati és reumatikus betegségekben, oxigén-
hiány miatt fellépõ szöveti, szervi bántalmakban (ér-
szûkület, lábszárfekély) szenvednek, vagy hajlamo-
sak a stresszre. 

A negatív sóionok felszabadulása semlegesíti az
elektromos készülékek, vezetékek, a cigarettafüst ál-
tal kibocsátott káros pozitív ionokat, így javítja a lelki-

érzelmi állapotot, emeli a
mentális energiaszintet, és
segíti a gyorsabb gyógyulást.  

A klasszikus sóbarlang-
ban 12 fõ is tartózkodhat egyi-
dejûleg, míg a SÓ- & HÕKABIN esetében egyszemé-
lyes helyiségrõl beszélhetünk. Itt a vendég ruha nélkül,
fesztelenül gyógyulhat. A speciális kabinban 34–36 fok
körüli mikroklíma uralkodik, ahol a sóköd bio-infra fû-
téssel kombinált. A napfényt „utánzó” infra a 600 kilo-
gramm tiszta tengeri sóval együtt fejti ki hatását. Ezál-

tal nemcsak a légzõszerven, hanem
a pórusokon keresztül is a szervezet-
be jut a só, melynek köszönhetõen
látványosan javulnak a különbözõ
bõrbetegségek (ekcéma, pikkelysö-
mör stb.), a reumatikus panaszok,
enyhül a stressz, javul a szervezet
vérkeringése, beindulnak az öngyó-
gyító folyamatok.

Az agytrénerrel végzett terápia
a mentális egészség megõrzésében
és helyreállításában nyújt hatékony,
mégis szelíd segítséget, kifejezetten
ajánlott pánikbetegségben, depresz-
szióban, nyugtalanságban szenve-
dõk számára.

TÁMASZKODJ A SÓ GYÓGYÍTÓ EREJÉRE
A Dr. Medi Salz Egészségközpontban!

KUPONSZELVÉNY
A MÁJUS 31-IG TARTÓ NYITÁSI AKCIÓRA

Az egy alkalomra szóló felnõtt napijegy ára 1500
forint helyett 1000 forint.

A kedvezmény 500 forint.
A tíz alkalomra szóló felnõttbérlet ára 13 ezer
forint helyett 8 ezer forint. 

A kedvezmény 5 ezer forint.

DR. MEDI SALZ EGÉSZSÉGKÖZPONT
Zalaegerszeg, Eötvös út. 3. 

Bejelentkezés személyesen vagy
telefonon: +36/92510-220

ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!

„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR
Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035

Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187. 

SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK

KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK

Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…

ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET! 
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Zalaegerszeg rendezett taná-
csú várossá válásának elõkészü-
letei jóval 1885 elõtt megkezdõd-
tek. Már a kiegyezés idején vita
folyt a községi/városi státus elõ-
nyeirõl, illetve hátrányairól, és azt
követõen is többször felvetõdött ez
a kérdés. 1884 augusztusában az-
tán a képviselõ-testület döntött az
átalakulásról; összeállt egy 14 ta-
gú bizottság, mely költségtervet
készített az átszervezés anyagi
vonzatairól, illetve hogy mennyivel
növekednének a város kiadásai.
November végén a Belügyminisz-
térium is elfogadta a rendezett ta-
nácsú várossá alakulás indítvá-
nyát, így hozzáfoghattak a képvi-
selõ-testületi választás elõkészü-
leteihez. Erre 1885 áprilisában ke-
rült sor. Május 13-án aztán Zala-
egerszeg egy új fejlõdési szakasz-
ba lépett; létrejött a város új szer-
vezeti rendje.

A nevezett májusi napon –
melyet az 1990-es évek óta a vá-
ros napjaként ünneplünk – meg-
alakult a város elsõ tisztikara, s
Kovács Károly ügyvéd szemé-
lyében megválasztották a me-
gyeszékhely elsõ polgármeste-
rét. A felelõsségteljes feladatra
csak õ pályázott egyedül, így –
mint az a korabeli beszámolókból
kiderül – a jelenlévõk közfelkiál-
tással és lelkes éljenzéssel sza-
vazták meg a város elsõ emberé-
nek. Ezt követõen került sor a
többi tisztségviselõ megválasztá-
sára is. A képviselõk rendõrkapi-
tányt, fõjegyzõt, aljegyzõt,
ügyészt, orvost, árvaszéki elõ-
adót, kültanácsost, pénztárnokot,
rendõrbiztost, városgazdát és
szállásmestert is választottak.

Hogyan zajlott a szavazás
130 évvel ezelõtt?

A rendezett tanácsú várossá

alakulás egyik elsõ lépése a helyi
képviselõ-testület tagjainak meg-
választása volt. Svastits Benõ al-
ispán 1885. április 22-ére tûzte ki
a képviselõ-választás napját.

Mivel a leendõ képviselõ-tes-
tület fele részben választottakból,
fele részben pedig a legtöbb adót
fizetõ polgárokból tevõdött
össze, mindenekelõtt az adóki-
mutatások alapján össze kellett
állítani a legtöbb adót befizetõk
névjegyzékét, a választások le-
bonyolítása érdekében pedig a
választók (szavazópolgárok)
névjegyzékét.

Hány fõs volt a testület?

A választott és nem választott
képviselõk száma rendezett ta-
nácsú városok esetében nem le-
hetett kevesebb 48 fõnél, de 200
fõnél több sem. Zalaegerszeg la-
kosainak száma 1885-ben 6434
fõ volt, így az önkormányzati tes-
tületnek 64 tagból kellett állnia.
Ennek felét a legtöbbet adózó
polgárok tették ki, akik automati-
kusan tagjai lettek a testületnek.

Ki lehetett képviselõ?
Képviselõ az lehetett, aki tu-

dott írni-olvasni, és országgyûlési
képviselõ-választási jogosultság-
gal rendelkezett.

Ki szavazhatott?

A választók közé tartozott min-
den olyan, legalább 20 éves la-
kos, aki vagyona vagy jövedelme
után már legkevesebb két éve

helyben adózott, illetve minden
olyan testület, társulat, cég, in-
tézmény, amely a városban lévõ
vagyona után adót fizetett.

– A 130-as évforduló megün-
neplésének, és ezen belül a kon-
ferencia megszervezésének ötle-
te az önkormányzati választások
után, december körül merült fel.
Gyakorlatilag fél évet kaptunk ar-
ra, hogy az éppen folyó kutatá-
sokból valamilyen eredményeket
produkáljunk a konferencia idejé-
re – mondta bevezetésképpen
Molnár András.

Az igazgató szerint a tudomá-
nyos ülés emiatt talán kicsit rög-
tönzöttnek tûnik majd, hiszen nin-
csen szigorú tematikája, ugyan-
akkor sok újdonság is hallható
lesz. Nem is csak az elmúlt 130
évrõl lesz szó, mert távolabbra
(középkor, kora újkor) is kitekinte-
nek. A témákat a már meglévõ
vagy éppen zajló kutatásokhoz
kapcsolódva állították össze, a
távlati tervek között pedig az sze-
repel, hogy az egyes szakmai
munkákból kismonográfiák ké-
szülnek. A konferencia elõadásai

ezért amolyan elõtanulmányok-
nak tekinthetõk.

Hogy milyen új eredményekre
lehet számítani a város történetét
illetõen? A közgyûjtemény veze-
tõje úgy látja: sokszínûre. 

– Az országos levéltárban, va-
lamint az egyházi levéltárakban is
folyamatosan vizsgálunk minden
olyan középkorra és kora újkorra
vonatkozó okleveles anyagot,
mely a város akkori vagy jelenlegi
(szomszédos falvakkal bõvített)
területét érinti. A következõ évek-
ben dr. Vándor László régésszel
közösen szeretnénk is egy kismo-
nográfiát megjelentetni, mely Za-
laegerszeg és környéke középko-
ri, kora újkori történetét dolgozza
fel. Ezen a területen sok újdonság
várható. Szintén hozhat új ered-
ményeket az a kutatás, mely a
plébániára, plébániatemplomra,
illetve ezek építéstörténetére fó-
kuszál. Egy zalai születésû, ám a
szombathelyi Püspöki Levéltár-

ban dolgozó kolléga, Cselenkó
Borbála kutatja ezt a témát. A jú-
niusi konferencián ebbe a munká-
ba is bepillantást nyerhetünk.

Molnár András elmondta:
Gyimesi Endre vezetésével egy
kutatócsoport dolgozik azon,
hogy Zalaegerszeg 1885–1950
közötti polgármestereinek életraj-
za mielõbb kötetbe kerülhessen.
A konferencián ebbõl Keresztury
József életútját ismerhetik meg
majd a résztvevõk.

A tudományos ülés anyaga a
tervek szerint könyv formájában
is megjelenik, annál is inkább,
mert a város 120. és 125. évfor-
dulójára is készült egy-egy kiad-
vány. Az igazgató úgy látja, hogy
ami a könyvkiadást illeti, a jövõ-
ben nem annyira a forráskötetek,
hanem inkább a feldolgozások
irányába szeretnének elmozdulni.
Vannak olyan könyvek, amik in-
kább szakmai körben mozognak,
ám az utóbbi idõben több olyan
kötet is napvilágot látott, amelyet
„laikusok”, a történelem, helytör-
ténet iránt érdeklõdõk is szívesen
forgattak. Ilyenek voltak például a
doni harcokban részt vevõ zalai
honvédek történetérõl szóló köny-
vek is.

Az elmúlt 130 év történetére
visszatérve az látszik, hogy há-
rom fontos csomópontot lehet ki-

emelni, ha a város fejlõdésérõl,
városiasodásáról beszélünk –
kapcsolódott be a beszélgetésbe
Káli Csaba.

– Az elsõ mindenképpen a
19–20. század fordulója, mely

gyakorlatilag minden magyaror-
szági város életében felpezsdü-
lést, forradalmi változást hozott.
Átalakult a településkép Zala-
egerszegen is. Igaz, Szombat-
helyhez, Nagykanizsához vagy
Kaposvárhoz képest kisebb len-
dületû volt ez az átalakulás, de
önmagához képest mindenkép-
pen jelentõs. Ennek az elõzmé-
nyei is érdekesek; a 19. század
végén zajló község-város vitáról

Foki Ibolya levéltáros tart majd
elõadást a konferencián.

Az igazgatóhelyettes szerint a
fejlõdés másik fontos idõszaka az
1920-as évekre és a ’30-as évek
elejére tehetõ, ami ismét egy or-
szágos „trendnek” tudható be. Ál-
talánosságban is elmondható,
hogy mindig akkor volt egy-egy
nagyobb felívelés a város fejlõdé-
sében, amikor országos szinten
is; vagyis önmagában nem, csak
tágabb kontextusban értelmezhe-
tõ Zalaegerszeg fejlõdéstörténete.

Ami a konkrétumokat illeti: a
legszembetûnõbb az építkezések

számának emelkedése. A ’20-as
évek második felében épített köz-
épületeink ma is meghatározzák
a városképet. Néhány közülük
megõrizte eredeti funkcióját is.
Több új városrész és utca is nyílt
akkoriban: kiépült a Dózsa
György utca és környéke, a vas-
útállomás, valamint a zárda kör-
nyéke és a Páterdomb. De ekkor
épült a posta és a rendõrpalota
(ma ügyészség) is.

– A harmadik szakasz a ’70-es
évek, bár az intenzív iparfejlesz-
tés miatt rengeteg változás történt
már az ’50-es években is. A folya-
mat azonban mégis a hetvenes
évekre teljesedett ki. Megsoka-
sodtak az építkezések, ami minõ-
ségi változást is hozott mind a
köz- mind a magánépítkezések-
ben. Ez a tízemeletesek és a koc-
kaházak korszaka. 1975–80 kö-
zött évente hétszáz-nyolcszáz új
lakás épült Zalaegerszegen! Most
tíz-húsz év alatt épül ennyi. Érde-
kes, hogy a lendület még a ’80-as
évek elején is tartott, pedig más
városokban ekkor már visszaesés
volt tapasztalható. Köszönhetõ ez
a város erõs lobbierejének, ami-
ben sokat segített a megyei ta-
nács is. Ekkor épült például a
sportcsarnok, a Tudomány és
Technika Háza, de a VMK is.

Káli Csaba úgy látja, hogy a
’80-as években érte el Zalaeger-
szeg azt az anyagi, gazdasági,
szellemi csúcspontot, amit azóta
se nagyon sikerült túlszárnyalni.
A város leginkább a szocializmus
idején tudta kihasználni azokat a
rejtett potenciálokat, amik már ko-
rábban is megvoltak, de a 20.
század elsõ felében nem áramlott
annyi tõke a városba, ami a len-
dületet meghozhatta volna. Az
említett ’20-as, ’30-as, majd ’50-
es, ’70-es években zajló építke-
zések pozitívumai ellenére – más
városokkal ellentétben – nem
lehet megnevezni egy unikális
épületet sem, ami szimbóluma le-
hetne a városnak. A ma ismert,
jellegzetes városkép az említett
idõszakokban épült köz- és ma-
gánépületek összességében ér-
telmezhetõ.

KÖZFELKIÁLTÁSSAL:
KOVÁCS KÁROLY

„Századunk a haladás százada. A gõz és villany korszakában
élünk, s így nem csudálkozhatunk azon óriási haladás felett, me-
lyet a tudomány, ipar, kereskedelem, szóval minden téren észlel-
hetünk. Épp ebbõl kifolyólag annál élesebben tûnik fel az egye-
sek, úgy testületek, valamint városoknál esetleg észlelhetõ
elmaradás… Rég érezzük mi is egerszegiek ama hiányt, mely ma-
gára a városra és így közvetlen a város összes lakosságára há-
ramlik azáltal, hogy rendezett tanáccsal nem bírunk.”

(1884. augusztus 10. Zalamegye címû lap)

CSOMÓPONTOK A VÁROSIASODÁS FOLYAMATÁBAN
ÚJULT ERÕVEL FOLYNAK A KUTATÁSOK A LEVÉLTÁRBAN

Várostörténeti konferenciával készül Zalaegerszeg rendezett ta-
nácsú várossá válásának 130. évfordulójára a Magyar Nemzeti Le-
véltár Zala Megyei Levéltára. Az intézmény életében új kutatási
ciklus kezdõdik; önkormányzati támogatással több korábbi (rég-
óta zajló, vagy félbemaradt) szakmai munka folytatódhat a jövõ-
ben. A június 10-én megrendezésre kerülõ konferencia tematikájá-
ról, az aktuális várostörténeti kutatásokról, valamint Zalaegerszeg
elmúlt 130 évének fontosabb fejlõdési szakaszairól beszélgettünk
Molnár András igazgatóval és Káli Csaba igazgatóhelyettessel.

Molnár András és Káli Csaba

FEJLESZTÉSEK A SZÁZADFORDULÓN
• 1886. április 11-én megalakul az Ipartestület • 1887 novemberében
Ola községet a városhoz csatolják • 1888. december 20-án megala-
kul a Zalaegerszegi Kisdedóvó Egyesület • 1889 szeptemberében
megkezdõdik az Ukk–Csáktornya vasútvonal kiépítése • 1893-ban
elkezdik átépíteni az Arany Bárány fogadót • 1894 augusztusában a
város, a vármegye és az állam megállapodást köt a zalaegerszegi
Fõgimnázium létesítésérõl • 1904-ben megkezdi mûködését az elsõ
mozi (Edison Mozgó); felavatják az új zsinagógát; bekapcsolják a
várost az országos telefonhálózatba

Fotó: pP

Kovács Károly
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Béres Katalin, a Göcseji Mú-
zeum történésze a június 10-i város-
történeti konferencián Zalaegerszeg
két világháború közötti zenei életérõl
tart elõadást. A tanulmány egyik fe-
jezete lesz a szerzõ készülõ monog-
ráfiájának, mely a város ’20-as,
’30-as éveinek kulturális életét tárja
fel. A muzeológust az említett kor-
szak zenei életérõl kérdeztük.

– Valóban ennyire jelentõs
volt egy Zalaegerszeg méretû
kisváros életében a zene, vagy a
téma inkább tágabb kontextus-
ban merült fel?

– Jelentõs volt, annál is inkább,
mert egy ideológiai töltetet is ka-
pott. A magyar népdalokkal, illetve
a korszakban született irredenta
dalokkal és mûdalokkal életben le-

hetett tartani a trianoni érzelmeket.
A kormányzat emiatt kifejezetten
törekedett arra, hogy minél több
kórus jöjjön létre országos szinten.
Ezenkívül iskolai keretek között is
folyt már akkor ének- és zeneokta-
tás, sõt az oktatási intézmények-
nek is voltak énekkaraik.

– Volt zeneértõ közönsége a
városnak?

– Szûkös. A közízlés, vagyis a
közönség jó része inkább a mai ér-
telemben vett magyar nótákat ked-
velte. Emiatt az igényesebb zenei
programok közönségszáma válto-
zó volt. Gyakran fordult elõ, hogy
„fél háznak” énekeltek a kórusok,
vagy játszottak a zenészek. Ezt a
problémát a város vezetõi és ma-
guk az énekkarok is érzékelték,

ezért a ’20-as évek elejétõl volt
egyfajta törekvés a zeneoktatásra.
Elõször a Zalaegerszegi Egyházi
Ének- és Zene Egyesület szerve-
zett zeneoktatást a városban, ami-
nek Mindszenty (Phem) József plé-
bános volt az alapítója és legfõbb
támogatója. Talán nem véletlen,
hogy épp nekik volt a legnagyobb
énekkaruk is. A ’30-as évektõl már
volt magán zeneiskola is. A ’40-es
évektõl pedig a kormányzat is el-
várta, hogy minden városnak le-
gyen zeneiskolája. Zalaegerszegen
is létrejött az állami intézmény,
mégpedig a régi városháza 2. eme-
letén. A hely azonban kevés volt,
az épületben helyezték el ugyanis
a Göcseji Gyûjteményt (vagyis a
múzeum elõdjét). Szomorú a törté-
net, de a zeneiskolát végül a zsidók
gettóba szállítása után a Schütz-
család áruházának és otthonának
emeletére költöztették át. 

– Milyen zenei zenei progra-
mokra került, kerülhetett akkori-
ban sor?

– Fõleg az énekkarok által
szervezett hangversenyekre, és a
helyi vagy máshonnan érkezõ ze-
nekarok koncertjeire. Három ko-
moly énekkar mûködött a város-
ban: a már említett egyházi ének-
kar, az Ipartestület dalosköre és az
építõmunkások dalkara. Õk együtt
és külön-külön is szerveztek fellé-
péseket, sõt meghívták a szom-
szédos városok dalosköreit is. A
kormány ráadásul daloskerületek-
be szervezte az országot, ami
miatt rendszeresek voltak a dalos-
találkozók az egyes kerületekben.
1926-ban Zalaegerszegen is volt
egy ilyen rendezvény. 1929-ben
pedig a debreceni találkozón a 3.
helyezést érte el a zalaegerszegi
csapat. Volt a városnak nagyzene-
kara is; õk egyrészt kísérték az
énekkart, de önálló mûveket is
megtanultak. Ami a programokat
illeti: a város szélesebb közönsé-
ge a tûzoltótorony erkélyérõl is
hallhatott hangversenyt, de a ze-
nés felvonulások se voltak ritkák.
Elõfordult, hogy Budapestrõl ér-
keztek komolyabb mûvészek, akik
hegedû- vagy zongorakoncertet
adtak, de ezek elég népszerûtle-
nek voltak. Koncertterem egyéb-
ként az Arany Bárány Szállóban
mûködött, de a mai Díszteremben
és a Katolikus Kultúrházban (ma
önkiszolgáló étterem) is léptek fel
zenekarok.

– A város kocsmáiban volt
zenei élet?

– Hogyne! Öt cigányzenekar is
mûködött Zalaegerszegen, akiket
ráadásul a város is támogatott. Õk
rendszeresen szórakoztatták a
kocsmák közönségét. Azt is el-
mondhatjuk, hogy a korszak egyik
híres nótaszerzõje, Huber Gyula is
itt született. Szülõháza a Bat-
thyány utcában volt. Érdekes,
hogy késõbb Barcson plébános is
lett, 82 évesen apátplébánosként
hunyt el.

– A ’20-as ’30-as évektõl vi-
lágszerte hódító jazz mennyire
tudott betörni ebbe a szellemi
közegbe?

– Voltak kisebb próbálkozá-
sok, de ezek leginkább kudarcba

fulladtak. A szegény gyerekek tá-
mogatását célzó Karácsonyfa
Egyesület például jazzkoncertet
akart szervezni, de a város zene-
karai tiltakoztak ellene. A vélet-
len aztán úgy hozta, hogy a kon-
cert az egyik tag megbetegedése
miatt elmaradt. A hivatalos szín-
tereken határozottan ellenezték
a magyartól idegen hangok terje-
dését. Azonban hiába, mert a
gramofonok terjedésével lassan
mégis beszivárgott a városba a
jazz, csakúgy, mint a modern
tánczenék, például a charles-
ton...

Németh Miklós a kutatómunka
elsõ eredményeirõl a közelmúltban
tájékoztatta szerkesztõségünket.
Mint mondta: a ’30-as években Za-
laegerszegen az addigi por- és sár-
tenger helyén új utak, járdák alakul-
tak ki, színpompás virágágyak ke-
letkeztek, melyekrõl a korabeli – és
nemcsak a helyi – lapok többször is
elismerõen írtak. A volt fõkertész
szerint a virágosítást megálmodó
és a munkákat irányító akkori pol-
gármester, Czobor Mátyás, mara-
dandót alkotott, amiért ma bizonyá-
ra Pro Urbe-díjat kapna.

A szakemberek az akkori város-
szépítés hátterérõl, motivációiról
és az összetett munkafolyamatok
megszervezésérõl, kivitelezésérõl
szeretnének minél többet megtud-
ni, hogy azt átültethessék napjaink
gyakorlatába. Az elõtanulmányból
kiderül: bár a ’20-as ’30-as évek-
ben sokat fejlõdött a város, és sok
új épület létesült, az utak, parkok
állapota egyáltalán nem volt kielé-
gítõ és megyeszékhelyhez illõ. A
poros-sáros város arculata
messze elmaradt a szomszédos
városok látványvilágától. A harmin-
cas években gazdasági válság
volt, és sokan gondolták azt, hogy
az egyik kivezetõ út a turizmus fej-
lesztésében rejlik. Ehhez azonban
rendezni kellett az utcákat, tereket.

Czobor Mátyás agilis, elszánt
városvezetõ volt, aki már fiatalon a
közigazgatás szolgálatába állt, és
tehetsége révén gyorsan haladt
elõre. Huszonnégy évesen aljegy-
zõ, harmincnyolc évesen másod-
fõjegyzõ, negyvenhárom évesen
pedig polgármester lett, és tizen-
nyolc évig be is töltötte ezt a tiszt-
séget. Sok egyéb beruházás mel-
lett út- és járdaépítési, valamint
parkosítási programot hirdetett
1930-ban. Ekkor történt a fõutca
csatornázása is.

Persze, ahogy az lenni szokott,
a fejlesztéseket nem mindenki tá-
mogatta, mert a jelentõs építési
munkák sértették néhány kereske-
dõ és iparos érdekét, és az átala-
kulással járó zaj több helyen za-
varta a lakókat. A parkosítási fo-
lyamat több éven át zajlott, melyet
felkészült, kertészeti szakemberek
végeztek. Annál is inkább, mert
Czobor a Dunántúli Kertészeti
Egyesület elnöke is volt. A fejlesz-
tés elsõ ütemében a járdák mellett
egy méter széles, füves zöldsáv
készült. A második ütemben a fü-
ves területek mellé virágokat ültet-
tek, majd a terek (vasútállomás
elõtti tér, Csány tér, templomtér,
Széchenyi tér) parkosítására ke-
rült sor. A program negyedik üte-
meként pedig új ligetek és parkok

is létesültek, és ekkor szépült meg
az iskolák, templomok és a kórház
környezete is. Szintén a ’30-as
évektõl vált rendszeressé a ma-
gánházaktól a szemét elszállítása
(lovas kocsikkal), valamint az ut-

cák seprése, locsolása. Betiltották
továbbá a szennyezõ anyagok ut-
cára öntését.

Németh Miklós és Kovács Mi-
hály a korabeli városszépítést
szakmai szempontból is elemez-
ték. Eredménynek tartják, hogy
már akkor jó minõségû parki utak
létesültek, fagyalsövények, virág-
kompozíciók, muskátlis utak díszí-
tették a várost. Canna virágágyak
létesültek, és több helyre magas
törzsû rózsákat is ültettek.

Kovács Mihály szakmai vélemé-
nye szerint az is elgondolkodtató,

hogy az adott kor technikai színvo-
nalán milyen emberfeletti erõket
kellett mozgósítani a cél érdeké-
ben, hiszen akkor még nem voltak
olyan eszközök és technológiai el-
járások (mûholdas mérõmûszerek,
tervezõ szoftverek), amik ma meg-
könnyítik a szakemberek munkáját.
A ’30-as évek elején tulajdonkép-
pen egy komplex belváros-rekonst-
rukció valósult meg, mely összeha-
sonlíthatatlanul nagyobb energiá-
kat vehetett igénybe, napjainkhoz
képest. A kertészmérnök úgy látja,
azon is érdemes elgondolkodni,
hogy milyenek lehettek akkoriban
azok a belvárosi utcák, ahol virágo-
sításba kezdtek. Mivel a napi forga-
lom (gyalogosok, lovas kocsik köz-
lekedtek, állatokat hajtottak) az
egymással szemben álló házak
homlokzatai között, teljes széles-
ségben zajlott, az utak, terek össze
voltak taposva. Ez nehezítette a
kertészeti szempontból amúgy sem

túl kedvezõ, agyagos talaj meg-
munkálását, és a megfelelõ növé-
nyek kiválasztását.

Hogy Czobor Mátyás „Virágos
Zalaegerszeg” akciója sikeres volt,
mi sem bizonyítja jobban, mint a
sok elismerõ újságcikk, és az ide-
látogatók pozitív visszajelzései.
„Csupa virág az egész város, mint-
ha óriási virágházban jártam vol-
na” – áradozott egy pesti színész-
nõ 1937-ben.

A ’30-as, ’40-es években több,
országosan elismert képeslap-ke-
reskedõ és -kiadó (Barasits János,
Weinstock Ernõ) is ellátogatott a
városba, hogy fotósorozaton örö-
kítsék meg Zalaegerszeg megszé-
pült utcáit, tereit. S bár a Rákosi-
rendszer kegyetlenül elbánt
Czobor Mátyással és szellemisé-
gével, a ’70-es évektõl ismét felér-
tékelõdött, a rendszerváltozás
után pedig még intenzívebbé vált
a virágos város koncepció.

140 ÉVVEL ezelõtt született
Czobor Mátyás jogász, várme-
gyei jegyzõ, aki 1918–36-ig volt a
város polgármestere. Városveze-
tõi tevékenysége alatt mindvégig
arra törekedett, hogy a falusias
kisváros modern megyeszék-
hellyé váljon. Nevéhez fûzõdik
többek között a két világháború
közötti Zalaegerszeg városkép-
ének kialakítása, a ma is népsze-
rû „Virágos Zalaegerszeg” város-
szépítõ program elindítása.

Érdemei ellenére az ötvenes
években kitelepítették. Ingósá-
gainak, személyes tárgyainak ja-
va részétõl meg kellett válnia. A

hagyatékot egy helyi család õrizte meg, akik felajánlották az érté-
kes bútorok és tárgyak megvásárlását a Göcseji Múzeumnak. A
tárgyegyüttes értéke 1 millió 650 ezer forint, amit a múzeum a vá-
ros rendezett tanácsúvá válásának 130. évfordulója alkalmából
szeretne megvásárolni. Ennek érdekében az intézmény február vé-
gén gyûjtésbe kezdett, melyhez több cég, szervezet és magánsze-
mély is csatlakozott.

SÁROS UTCÁKBÓL VIRÁGOS TEREK
KERTÉSZMÉRNÖKI ÉRTÉKELÉS A CZOBOR-FÉLE VÁROSSZÉPÍTÉSRÕL

A zalaegerszegi kertészeti szakemberek napjainkban is kiemel-
kedõ, nagy szervezettséget igénylõ cselekménynek tartják az
1930-as évek parkosítási, virágosítási akcióját. Németh Miklós
nyugalmazott városi fõkertész, a Zalaegeszegi Városvédõ Egyesü-
let tagja és Kovács Mihály, a Városgazdálkodási Kft. okleveles ker-
tészmérnöke egy kötetlen szakmai együttmûködés keretében ku-
tatni kezdte a nyolcvan-kilencven évvel ezelõtti siker hátterét.

A kórusmozgalom és a zenekarok fontos szerepet töltöttek be
a város kulturális életében a két világháború közötti idõszakban.
Röviden azt is lehet mondani, hogy az éneklés államilag támoga-
tott volt, hiszen a kormány komoly erõfeszítéseket tett annak ér-
dekében, hogy az úgynevezett dalkultúra és a magyar dal minél
szélesebb körben terjedjen.

A Daloskör a zalaegerszegi Dalosverseny színpadán 1926-ban.

KÖLCSÖN-
KÖNYVTÁR
Zalaegerszegen a Lord

Rothermere utca 4. szám
alatt nyílt meg 1934. május
6-án, 850 kötettel a Zala-
egerszegi Kölcsönkönyvtár.

„Hosszú évek óta tart már az
az állapot, hogy a mûvelt lakos-
ság nem tudja olyan mértékben
kielégíteni kulturális igényeit,
mint szeretné.” – A magán-
könyvtárak ritkultak, az egyesü-
leti könyvtárak pedig anyagi
okok miatt nem tudták pótolni
az állományt. A kölcsönkönyv-
tár egy figyelemreméltó vállal-
kozás volt abban az idõben.
Lelkes könyvbarátok hozták lét-
re, és azt vállalták, hogy folya-
matosan beszerzik a legújabb
irodalmi és detektívregényeket. 

(A Lord Rothermere utca
megszûnt. Hívták Sas utcának
is, a Széchenyi teret és a Ko-
vács Károly teret kötötte
össze, nagyjából a mai
Domus/Centrum és a volt Cse-
megebolt vonalán.)
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A versenyre és a televíziós sze-
replésre való felkészülés a város
szinte valamennyi kulturális sze-
replõjét megmozgatta. A csapatok
– merthogy a nagy egerszegi csa-
paton belül szakmai „alegységek”
is mûködtek – tagjai ma is állítják:
a siker kulcsa a páratlan összefo-
gásban rejlett.

Érdekes, hogy a versenyen
részt vett a rendszerváltozás idõ-
szakának és az azt követõ évek-
nek három jeles szereplõje is. Bo-
gár Imre, a város elsõ polgármes-
tere, dr. Szigethy István, az elsõ
szabadon választott parlament
egyéni mandátumot szerezett or-
szággyûlési képviselõje és dr.
Gyimesi Endre, aki Bogár Imrét kö-
vette a polgármesteri székben.
Hármójukat kértük fel egy kis múlt-
idézésre a Hevesi Sándor Színház
elõtti téren, hiszen itt áll a zala-
egerszegi csapat nyereménye,
Medgyessy Ferenc szobrászmû-
vész Táncoló lány címû szobra. Ar-
ra is kíváncsiak voltunk, hogy va-
jon a vetélkedõ sikerének volt-e
köze a késõbbi politikai karrierjük-
höz, vagy ez csak a véletlen mûve.

Bogár Imre 1990–94 között
volt Zalaegerszeg polgármestere.
Mint mondja, a televíziós vetélke-
dõ biztos, hogy népszerûvé tette a
szereplõket, így valamelyest hoz-
zájárulhatott a közéleti sikerhez.
Bár úgy érzi, hogy korábban is sok
ismerõse volt a városban, hiszen
tanárként, könyvtárosként, tol-
mácsként is dolgozott. Tagja volt
továbbá a szimfonikus zenekarnak
is. A televízió viszont már akkor is
óriási erõvel bírt, fõleg hogy csak
néhány csatornát lehetett fogni. Az
utcán járva gyakran észre is vette,
hogy összesúgnak a háta mögött:
„Te, ez az az ember a tévébõl”. Õ
vezette ugyanis az irodalmi csapa-
tot. Szerinte a televíziónak abban
is volt szerepe, hogy ráirányította
a figyelmet a városra. A verseny a
zsinagógában zajlott, onnan ment
a közvetítés. A nyitóképen az épü-
let csodás, színes üvegablakai lát-
szódtak, és sokan ekkor jöttek rá,
hogy milyen szép és értékes épü-
lete van a városnak. 

A volt polgármester úgy látja,
hogy a város azt bizonyította az
ország elõtt a vetélkedõ sikerével,
hogy a kulturális szférában dolgo-
zók és a középiskolai tanárok

európai szintû tudással és mûvelt-
séggel rendelkeznek. Annál is in-
kább, mert ugyanabban az évben
volt két rádiós mûveltségi vetélke-
dõ is, amit szintén Zalaegerszeg
nyert meg. Szerinte, ha úgy alakul-
na, ma is sikerülne összeverbuvál-
ni egy ilyen csapatot, mert a mai
kulturális életben is lát olyan felké-
szült, mûvelt embereket, akiket
bátran ki lehetne állítani.

Dr. Gyimesi Endre történész,
volt polgármester, országgyûlési
képviselõ az egyik legkedvesebb
emlékének tartja az 1985-ös vetél-
kedõt. Mint mondja, nemcsak azért,
mert nyert a város, hanem mert egy
példaértékû szervezõmunkára és
szellemi összefogásra került akkor

sor. Varga Zoltán, a megyei mûve-
lõdési központ vezetõje volt a csa-
patkapitány, ezen belül minden
szakterületnek (zene, irodalom,
film, képzõmûvészet, színház)
megvolt a maga vezetõje. Vértényi
Jenõ a filmes szekciót, Bõhm
György a színházit, Borbás György
a képzõmûvészetit, Tóthmátyás
Lajosné a zeneit, Bogár Imre pedig
az irodalmit irányította.

Gyimesi Endre akkor a József
Attila Városi Könyvtár igazgatója
volt, így került be a csapatba. Mint
meséli: tulajdonképpen minden irá-
nyító mögött komoly közgyûjtemé-
nyi szakembergárda állt, akik harc-
ra készen várakoztak minden kér-
désnél. Erre szükség is volt a fel-
készülés idõszakában is, hiszen
akkor még nem volt internet és
okostelefon.

A résztvevõk késõbbi közéleti,
politikai szerepével kapcsolatban
azt mondja, biztos, hogy közreját-
szott a vetélkedõ sikere. Szerinte

akik benne voltak a csapatban,
már eleve rendelkeztek valamilyen
elhivatottsággal, ha nem is a politi-
ka, de a közélet, civil aktivitás felé.
Az erõ pedig az összefogásban és
a profi csapatirányításban rejlett.

Dr. Szigethy István ügyvéd,
volt országgyûlési képviselõ
(1990–98) is úgy látja, hogy a
rendszerváltozás idején még biz-
tos, hogy volt hatása az öt évvel
korábbi vetélkedõ sikerének. Sze-
rinte nem véletlen, hogy Bogár Im-
re akkori SZDSZ-es listavezetõvel
meg tudták nyerni az önkormány-
zati választásokat. A Szivárvány
sikerét és a vele járó ismertséget
pedig ki lehetett használni a kam-
pányban. Harminc év távlatából
azt érzi, hogy a vetélkedõ tagjai
alapvetõen is egyfajta szabadabb
szellemiséget képviseltek, de ez a
’80-as évek közepén tulajdonkép-
pen az értelmiség jó részérõl el-
mondható volt. Az itt kialakult szel-
lemi közösség pedig jó alapja volt

annak, hogy az elsõ önkormány-
zat pozitívan tudott elindulni, és
sok kulturális vagy közmûvelõdés-
ben jártas szakember volt a tagok
között. Nemcsak a közgyûlésben,
hanem bizottsági szinten is.

A vetélkedõn a zenei csapatot
erõsítette. Mint mondja, nem
annyira a zenei képzettsége, ha-
nem inkább a lemezgyûjteménye
miatt. Az akkori zenetanárok
ugyanis nem mozogtak otthonosan
a kortárs zene (jazz, blues, rock)
területén. Ezenkívül neki kellett
volna táncolni is, ha ilyen feladatot
kap a csapat. Erre nem került sor,
a döntõben azonban rajtuk múlt a
siker, az utolsó kérdéssor ugyanis

zenei feladattal kezdõdött. A buda-
pesti stúdióból a zsinagógába ér-
kezõ hang szörnyû volt. Pocsék
volt a hangosítás, alig ismerték fel
a zenemûvet. Csak akkor jöttek rá,
hogy a Zrínyi szózatáról van szó,
mikor a kórus is megszólalt. Ekkor
viszont megkönnyebbültek, mert
így a feladat további (irodalmi és
képzõmûvészeti) részére is vála-
szolhatott a csapat.

A verseny után fantasztikus
hangulat robbant ki szerte a város-
ban. A résztvevõk ma is úgy gon-
dolják, hogy kulturális siker még
ilyen, sportgyõzelemhez hasonló
összetartozási érzést nem váltott
ki Zalaegerszegen.
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Az 1985-ös vetélkedõ gyõztes csapata. Visszaemlékezõk: dr. Szigethy István, Bogár Imre, dr. Gyimesi Endre.

Cikkünk megjelenése után
kereste fel szerkesztõségünket
Szõke István, mivel felismerte
magát az újságban lévõ egyik
korabeli fényképen. Mint mesél-
te: huszonhárom éven át volt a
Zala Volán (és annak jogelõdjei)
munkatársa; na, és a „fakarusz”
elsõ kalauzainak egyike. Zala-
egerszegen született, ám Buda-
pestre került, és a Fõvárosi
Autóbuszüzemnél dolgozott ka-
lauzként. Apja halála után hívta
vissza szülõvárosába édesany-
ja. Szerencsére a MÁVAUT ak-
kori vezetõje, Antos Sándor tu-
dott munkát ajánlani neki. Így lett
a vasútállomástól a Téglagyárig
közlekedõ „fakarusz” – vagy
ahogy õk hívták, bódés busz –
kalauza.

A ma már nyugdíjas „volános”

most is fejbõl tudja az elsõ busz-
járat megállóhelyeit (vasútállo-
más, Csány tér, Kossuth ut-
ca–Petõfi utca sarok, Széchenyi
tér, olai templom, olai
vasúti bejáró, Tégla-
gyár).

– A Téglagyár
nagyjából a mai Kis-
kondás étterem he-
lyén állt. A busz ott tu-
dott megfordulni. Az
andráshidaiak sokat
reklamáltak, hogy mi-
ért nem megy tovább
a járat oda is, hiszen
sokan jártak be a vá-
ros gyáraiba dolgozni
az ott lakók közül. Vé-
gül 1956-ban tovább
is vitték a vonalat, így
már az autóbusz

Andráshida elejéig közlekedett –
folytatta.

Szõke István az árakra is em-
lékszik. Nevetve mesélte, hogy a
vasútállomás és a Téglagyár kö-
zött 2 forint volt jegy, de András-
hidáig már 2,40. Viszont ha vala-
ki csak a Széchenyi tértõl akart
Andráshidára menni, annak szin-
tén csak 2 forintba került egy út.

A kalauzok akkoriban nem-
csak jegykezeléssel foglalkoztak,

sõt, ez volt a munka kisebbik ré-
sze. Minden megállóhelyen le
kellett szállniuk, lenyitni a vaslép-
csõt és le- illetve felsegíteni az
utasokat, majd visszazárni a lép-
csõt és ajtót. A szolgálat végén
pedig takarítaniuk és ablakot
mosniuk is kellett. A bódés busz-
ban (mely leginkább egy teher-
autóra emlékeztetett) 21 fapad
volt és a kalauzzal együtt 9 álló-
hely. Fûtés eleinte nem volt a bu-
szon, pár évvel késõbb egy gu-
micsõvel ellátott ventilátor segít-
ségével vezették el az ülések alá
a motorból hõt. Bliccelni akkori-
ban nem lehetett, és incidensek-
re sem került sor. A sofõr amúgy

is el volt szeparálva az utasoktól,
így tulajdonképpen a kalauz volt
folyamatos kapcsolatban a fel-
szállókkal.

– Nagyjából állandó közönsé-
ge volt a „fakarusznak”, ezért egy
idõ után olyanok voltunk, mint
egy család. Mindenki a nevemen
szólított, és én is sok mindenkit
megismertem az utazások alatt.
A bódés buszok ideje azonban vi-
szonylag gyorsan lejárt, hiszen a
technika fejlõdött. A távolsági já-
ratok után a zalaegerszegi helyi
járatú közlekedésben is megje-
lentek a valódi Ikarusok. Ezek
már sokkal kényelmesebbek, kor-
szerûbbek volt, és egyszerre akár
hatvan ember is elfért rajtuk.

A bódés buszok egy részét
visszaalakították teherautóvá,
vagy egyszerûen leselejtezték
õket. A volt kalauz érdekesség-
képpen elmesélte: az 1956-os
forradalom helyi megmozdulásai
idején ilyen bódés buszokkal tor-
laszolta el a hatalom a posta kör-
nyékét a tüntetõk elõl. 

Szõke István a téglagyári
buszról az ebergényi járatra ke-
rült kalauznak, majd távolsági bu-
szokon is dolgozott. 1961-tõl
Gyékényestõl Szombathelyig
szolgált ellenõrként. Az ellenõr
azonban akkor nem a jegyellen-
õrzést jelentette, mint manapság.
A buszokat és a személyzetet el-
lenõrizték, hogy minden a szabá-
lyoknak és elõírásoknak megfele-
lõen zajlik-e. 

BLICCELNI NEM LEHETETT
MESÉL A „FAKARUSZ” KALAUZA

Néhány héttel ezelõtt a ZalaEgerszeG újság hasábjain beszá-
moltunk arról, hogy hatvan évvel ezelõtt, 1955 áprilisában indult
el az elsõ helyi járatú busz, vagyis a „fakarusz” a városban. A
járatok száma fokozatosan bõvült, „fakarusz” helyett pár évvel
késõbb már valódi Ikarusok vitték az utasokat, és a peremvidé-
kekre, városhoz közeli községekbe is gyakorta indultak buszok;
legelõször Ebergénybe.

AZ ERÕ AZ ÖSSZEFOGÁSBAN REJLETT
30 ÉVE NYERTE MEG A VÁROS A SZIVÁRVÁNY VETÉLKEDÕT
Zalaegerszeg elõször legyõzte Pécset, aztán Szegedet, végül

Miskolcot. Nyolc vidéki város vett részt a vetélkedõn, melyen a
zalai megyeszékhely majdhogynem az esélytelenek nyugalmával
indult; végül nyert. Harminc évvel ezelõtt 1985-ben gyõzött Zala-
egerszeg csapata a Magyar Televízió Szivárvány címû szellemi
vetélkedõjén.

A LEGSZEBB VIDÉKI SPORTCSARNOK
1985 áprilisában korszerû, minden igényt kielégítõ sport-

csarnokot avattak a városban. Az építkezés 1977 januárjában
kezdõdött, a régi szemétdomb helyén gondosan elõkészített,
70 ezer köbméter földdel feltöltött, 3 méterrel magasabbra
emelt térségben.

A 26x51 méteres küzdõtéren valamennyi teremsport nemzetkö-
zi szintû versenyeit le lehet bonyolítani – írta a Népsport korabeli
száma. A nézõtéren 1760 ülõhely és 600–1000 állóhely van. A csar-
nokban öltözõkrõl, zuhanyzókról, pihenõ- és tárgyalóhelyekrõl, kon-
di- és edzõteremrõl is gondoskodtak.

A sportcsarnok avatásával egy napon került sor az egykori Pais
Dezsõ iskola 20x10 méteres uszodájának felavatására is.
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LEÁNYKOLLÉGIUM
Évek óta üresen áll az egy-

kori Kaffka-leánykollégium
épülete, melyet a Fuchs és
Grósz építõ cég emelt bér- és
irodaházként a ’20-as évek-
ben. Itt mûködött ugyanis vál-
lalkozásuk központja. A zala-
egerszegi posta épületéhez
hasonlóan szecessziós jegye-
ket visel magán. 1948 után a
politikai rendõrség költözött a
falak közé, majd a megyei
rendõrkapitányság székháza
lett, aztán kollégiummá alakí-
tották át belsõ tereit. Az
ingatlan fõépületének pincé-
jében a ’90-es évek közepén
’56-os emlékszobát alakítottak
ki. Ez késõbb Trianon-
emlékszobával is kibõvült.

JÓKAI

UTCAI LAKÓHÁZ
Méltatlanul kevés figyelmet

kap a Rákóczi utca és a Jókai
utca sarkán álló eklektikus, de
mértékletesen díszített lakó-
ház, mely 1928-ban épült. Ek-
kor nyílt maga az utca is, ahol
ma is láthatók a két világhábo-
rú közötti korszakban épült ré-
gi lakóházak. De itt épült fel
1929-ben a rendõrség histori-
záló stílusjegyeket magán vi-
selõ székháza (ma ügyészség)
is. A szimmetrikus sarokházra
visszatérve: már a kezdetektõl
üzletek voltak a földszintjén,
emeletén pedig lakások léte-
sültek. Eredeti formáját szinte
teljesen megtartotta, de a
’60-as években Jókai utcai ol-
dalát bõvítették.

KERESZTURY

SZÜLÕHÁZA
Keresztury József ügyvéd,

késõbbi polgármester (Ke-
resztury Dezsõ édesapja) épít-
tette Morandini Tamással. A
Kazinczy tér és a Mártírok utca
sarkán álló ház földszintjén a
kezdetekkor több üzlet és egy
lakás volt, emeletén pedig
ügyvédi iroda és lakás készült.
Az eklektikus, de leginkább
barokkos elemeket magán vi-
selõ erkélyes sarokház tulaj-
donképpen változatlan formá-
ban maradt fenn.

Mártírok utcai homlokzatán
Keresztury Dezsõ emléktáblája,
vakablakán pedig Németh Já-
nos dombormûve látható, me-
lyet a költõ egyik verse ihletett.

BERZSENYI

UTCAI BÉRHÁZ
A Berzsenyi utca 8. szám

alatti lakóházat a város építtet-
te bérházként, a lakáshiány
enyhítésére 1928-ban. Tagolt
homlokzatán az 1. és 2. eme-
let között a város címere látha-
tó. A kétemeletes, modern bér-
ház furcsa látványt nyújthatott
akkoriban. Körülötte ugyanis
földszintes lakóházak voltak. A
tizenkét lakásból álló házat fõ-
ként középosztálybeliek – or-
vos, ügyvéd, bíró, tanár, tiszt-
viselõ – lakták. A bérház Ber-
zsenyi utca felõli, déli, napos
oldalán nagyobb lakásokat
alakítottak ki, a Mária utca (ma
Ispotály köz) felöli részben pe-
dig kisebb helyiségeket, egy-
másba nyíló szobákat. Gangos
U-alakú folyosója és pici, ám
esztétikus belsõ udvara ritka-
ság a városban.

PONTHÁZ
1947–48-ban épült 16 lakásos

bérházként, modern stílusban.
Földszintjén élelmiszerüzlet és nép-
szerû presszó volt, a ház elõtt teret
alakítottak ki. Külsõ megjelenése
szinte semmit sem módosult az évti-
zedek alatt. Nevét egy építészeti szak-
kifejezésbõl kapta: az akkori szabályo-
zásoknak megfelelõen az önálló, zárt
tömbben felépülõ, néhány emeletes la-
kóházakat nevezték így, amik pontsze-
rûen emelkedtek ki környezetükbõl.
Eredetileg déli oldalán párja is meg-
épült volna. A két ház együtt alkotott
volna egy szimmetrikus egységet,
ám az építkezés elmaradt. Buda-
pesten (a budai oldalon) viszont
van egy testvére, ami a Duna-parti
Pontház nevet viseli.

MEGYEHÁZA

1939-ben épült a Pénzügyigaz-
gatóság székházaként. Sokan téve-
sen szocreál épületnek gondolják –
talán mert évtizedekig a megyei ta-
nácsnak adott otthont –, valójában mo-
dern stílusban épült. 1966-ban új szár-
nyat kapott, melybe a tanácson kívül a
megyei tervezõ iroda és a MESZÖV is
beköltözött.

Az eredeti épület homlokzati részét
dombormûvek, a bejáratnál pedig
szobrok díszítik.

Az épületben jelenleg a Zala
Megyei Önkormányzat Hivatala és a
Megyei Kormányhivatal kapott
helyet.


