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A helyi érték
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Lambertné Katona Mónika dé-
kán, a projekt záró sajtótájékozta-
tóján ismertette az elért eredmé-
nyeket. Többek között elmondta,
kidolgozták az üzleti alapszakok
duális képzésének kézikönyvét, a
„Fehér Könyvet”, valamint 12
e-learning tananyagot logisztikai,
számviteli, pénzügyi és informati-
kai területhez kapcsolódóan. Ki-
alakítottak egy informatikai labort,
ahol a gazdaságinformatikus sza-
kos hallgatóik a világ egyik veze-

tõ hálózattechnológiai vállalatá-
nak termékeivel ismerkedhetnek
meg.

A dékán hangsúlyozta, a zala-
egerszegi gazdálkodási kar ki-
emelkedõ szerepet játszik a me-
gye és a régió fiataljainak megtar-
tásában a munkaerõpiac elvárá-
saihoz igazított, gyakorlatorientált
képzései révén. A duális képzés
lényeges eleme, hogy a hallgatók
tanévenként 22 hetet tölthetnek a
kar partnervállalatainál szakmai
gyakorlaton.

Dr. Háry András, a Pannon Fej-

lesztési Alapítvány vezetõje el-
mondta, hogy szervezetük a zala-
egerszegi duális mérnökképzést
képviselte a projektben. Ennek ke-
retében nagy hangsúlyt kapott a
helyi jármûfejlesztési programok
(eFormula, Pneumobil) lehetõsé-
geinek kiaknázása. A hallgatók
szakmai tanulmányúton vehettek
részt a müncheni eCar-tech nem-
zetközi jármûipari kiállításon.

Nagy András, a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
ügyvezetõ igazgatója úgy véleke-
dett, a duális képzés hosszú távon
megoldást jelent arra, hogy a vál-
lalatok megfelelõen képzett szak-
emberekhez jussanak, mert jelen-
leg munkaerõhiány van. Az alapít-
vány több rendezvény és tanul-
mányút megszervezésével vett
részt a projektben.

A JÖVÕ SZAKEMBEREIÉRT
LEZÁRULT A BGF DUÁLIS KÉPZÉST ERÕSÍTÕ PROJEKTJE

Duplájára növelte a duális képzésben részt vevõ partnereinek
számát a Budapesti Gazdasági Fõiskola Zalaegerszegi Gazdálko-
dás Kara egy 146 millió forintos uniós támogatásból megvalósult
projekt révén. Így mára több mint 30, elsõsorban termelõ, pénz-
ügyi és szolgáltató vállalattal valamint költségvetési szervezettel
mûködnek együtt a képzésekben.
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Szita Károly, Kaposvár polgár-
mestere, az MJVSZ elnöke el-
mondta: a szövetség nevében kö-
szönik a meghívást, és hogy meg-
ismerhették a csodás várost. Az
ülésen a megyei jogú városok ve-
zetõit tömörítõ grémium tájékozó-
dott Zalaegerszeg nagy ívû fejlesz-
tési elképzeléseirõl is; melyet a
„modern városok” program kereté-
ben kívánnak megvalósítani.

A magyar kormány ugyanis a
ciklus elején úgy döntött, hogy sza-
kít azzal a hagyománnyal, hogy

Budapestrõl, íróasztal mellõl dönte-
nek a vidéki városok és települések
sorsáról. A fejlesztési célokat ezért
a helyben élõk fogalmazták meg,
melyeket európai uniós keretbõl tá-
mogat a kormány, ám az elképzelé-
sek 60 százalékának a gazdaság-
fejlesztésrõl kell szólnia – fogalma-
zott az elnök. Ez vonatkozik mind a
megyei jogú városok rendelkezé-
sére álló 388 milliárdos, mind a me-
gyei önkormányzatoknak szánt 700
milliárd forintos összegre.

A sajtótájékoztató keretében
Szita Károly együttmûködési szer-
zõdést írt alá a Megyei Önkor-

mányzatok Országos Szövetségé-
nek (MÖOSZ) vezetõjével, Paja
Zoltánnal. A megállapodás célja,
hogy a két szervezetnek biztosított
közel 1200 milliárd forint uniós fej-
lesztési forrást koncentráltan, ös-
szehangoltan tudják majd felhasz-
nálni.

Pajna Zoltán hozzátette: a mo-
dern városok program mellett az
„élhetõ vidék” szlogen is fontos, hi-
szen nem lehet különválasztani,
hogy valaki egy megyei jogú város-
ban, vagy egy kisebb településen
él. Fokozni kell a falvak és kisebb
városok megtartó képességét. Arra
kell törekedni, hogy helyben lehes-
sen megteremteni a foglalkoztatás,
szociális ellátás és egészségügy
feltételrendszerét.

(Folytatás a 2. oldalon.)

A GAZDASÁGFEJLESZTÉS MOTORJAI
MEGYEI JOGÚ VÁROSOK TALÁLKOZÓJA ZALAEGERSZEGEN

Zalaegerszegen ülésezett a Megyei Jogú Városok Szövetsége
(MJVSZ). A kétnapos tanácskozást követõen az Arany Bárány
Hotelben tartott sajtótájékoztatót a szövetség vezetése, valamint
a házigazdák nevében Balaicz Zoltán polgármester.

Fürdõzõ aktok, víz alatti lebe-
gések; nyugodt, békés, idilli vi-
lág. „Cs”úsztatások címmel nyílt
tárlata Tánczos György festõmû-
vésznek a Keresztury VMK
Gönczi Galériájában. Az Ady-is-
kola mûvésztanárának váloga-
táskiállítását Pinczehelyi Sándor
Munkácsy-díjas festõmûvész, az
alkotó egykori mestere nyitotta
meg.
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A Pécsi Egyetem Mûvészeti
Karának elvégzése után Tánczos
György érdeklõdése leginkább a
régi fotográfiák felé fordult: nagy-
méretû, fotórealisztikus festmé-
nyeket készített, melyek nosztalgi-
kus, idilli hangulatokat és történé-
seket elevenítettek fel. Pinczehelyi
szerint a mostani tárlaton jól látha-
tó, hogy az alkotó figyelmét más
köti le az elmúlt években. A fó-
kuszba a nõi test került. A Gönczi
Galéria kiállítóterének elsõ felében
ókori és reneszánsz elemeket fe-
dezhetünk a fel a képeken.

(Folytatás a 6. oldalon.)

PEZSDÍTÕ AKTOK
TÁNCZOS GYÖRGY „VÍZIVILÁGA”

Fotó: – Seres –



Hozzátette: ennek hatására volt
lehetõség arra, hogy az építmény-
adót jövõre csökkentsék. Az évi
1200 forint/négyzetméter helyett
900 forint/négyzetméterre. Másrészt
az eddigi 850 négyzetméterrõl
3.500 négyzetméterre emelte az ön-

kormányzat (1.848 forint/négyzet-
méter) az építményadó alsó határát,
ahonnan fizetnie kell a vállalkozá-
soknak a magasabb összegû épít-
ményadót. Így a helyi vállalkozások
jelentõs része mentesül a maga-
sabb mértékû építményadó fizetése

alól. 2016-ban 948 millió forint bevé-
telt vár az önkormányzat. A képvise-
lõ szerint az építményadó „elenge-
désére” egyelõre nem lát lehetõsé-
get az önkormányzat, mivel szeret-
né a költségvetést egyensúlyba
hozni, hogy ne a rendkívüli állami tá-
mogatásnak legyen köszönhetõ a
város költségvetésének egyensúlya.

Bali Zoltán frakcióvezetõ-helyet-
tes, a gazdasági bizottság elnöke a
Hevesi Sándor Színházzal és a Griff
Bábszínházzal kötendõ 2018. de-
cember 31-ig szóló fenntartói meg-
állapodásról szólt. A Hevesi-színház
153 millió forint támogatást kap a
központi 212 millió forint mellé, és a
megállapodás szerint 245 millió fo-
rint saját bevételt kell hozniuk. Éva-
donként 8 bemutatót, 250 elõadást
kell tartaniuk és elérni a 70 ezres fi-
zetõnézõ-számot. A Griff Bábszín-
ház a várostól 27,5 millió forint támo-
gatást kap, a központi 46,5 millió
mellé. Ezenkívül 40 millió forint saját
bevétellel számol a fenntartó. Éva-
donként 6 bemutatót kell tartaniuk,
200 elõadást és el kell érniük a 20
ezer fizetõnézõ-számot. 

A gazdasági bizottság elnöke be-
számolt a 2016. évi lakásalap-fel-
használásról is. A 275 milliós keret-
ben 30 darab bérlakás felújítását
tervezik 45 millió forint értékben, az
elsõ lakáshoz jutók támogatására
10 millió forint jut, folytatódik a belvá-
rosi rehabilitáció, mintegy 20 millió
forint áll rendelkezésre. Új lakások
építésére 80 millió forintot szán az
önkormányzat. Végül az új sport-
koncepció céljáról szólt.
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Vigh László országgyûlési kép-
viselõ az átadási ünnepségen ar-

ról beszélt, hogy nemzetgazdasá-
gi érdek az emberek egészségé-
nek megõrzése, aki pedig megbe-
tegszik, annak legyen esélye meg-
gyógyulni, tudjon minél elõbb
visszatérni családjához, munkájá-

hoz. A kormány ebben elkötele-
zettséget érez. Mint mondta, a za-
laegerszegi kórház fejlesztésével
negyvenéves elmaradást hoznak

be. Ennek kapcsán többek között
megemlítette a szívcentrum 5,5
milliárd forintos beruházását, vala-
mint az MRI-berendezés beszer-
zését segítõ 740 millió forintos
uniós támogatást. Kiemelte, min-

dent megtesznek a kórház további
fejlesztéséért, hogy regionális sze-
repkörének megfelelõ eszközpark-
kal lássák el.

Dr. Halász Gabriella, a kórház
fõigazgatója a környezettel szem-
beni felelõsségvállalásról beszélt.
Mint mondta, az új MRI-berende-
zés évente 50 ezer kilowattal ke-
vesebb áramot fogyaszt, mint a

korábbi. A projekt ötéves fenntar-
tása alatt összesen 150 millió fo-
rintot takaríthatnak meg. Az esz-
közfejlesztésnek köszönhetõen ta-
karékosabban, kevesebb kiadás-
sal tudják gyógyítani a betegeket,
de jóval magasabb színvonalon.

Nemcsok Dénes, környezeti és
energiahatékonysági operatív
programokért felelõs helyettes ál-
lamtitkár méltatta a beruházást,
ami példaértékû módon zajlott le a
kedvezményezett és a végrehajtó
szervezetek együttmûködésének
köszönhetõen. A fejlesztés az
operatív program célkitûzésének
megfelelõen az energiamegtaka-
rítást szolgálja. De legfontosabb
az, hogy az új berendezéssel je-
lentõsen javul a betegellátás mi-
nõsége.

Dr. Nagy Gyöngyi, a radiológiai
osztály vezetõ fõorvosa köszöne-
tét fejezte ki a tíz részleget mûköd-
tetõ osztályuk eszközfejleszté-
séért. Elmondta, a világszínvonalú
MRI-készülék nagyobb a korábbi-
nál, a hetven centiméteres belsõ
átmérõje csökkenti a bezártság ér-
zetét, a 250 kilogrammos terhelt-
ségû asztal a nagyobb súlyú bete-
gek vizsgálatát is lehetõvé teszi.
Gyerekek esetében kisebb zajjal
mûködtethetõ az új berendezés,
ami a régi eszköznél jóval ponto-
sabb és jobb minõségû felvétele-
ket ad. 

Az új MRI-készüléket novem-
ber 23-án állították üzembe. Az
osztályon decembertõl két mû-
szakban fogadják a pácienseket.
Az ünnepélyes átadáson részt vett
dr. Pál Attila, a megyei közgyûlése
elnöke is.

2 Közélet

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes Felelõs szerkesztõ:
Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra Szerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. Pf.: 199 Telefon/fax/üzenetrögz.:
(92) 599-353 Pr–marketing: Molnár Lászlóné 30/720-5734 • Szeglet Matild 30/720-5731 Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy Felelõs vezetõ:
Lõrincz Endre ügyvezetõ E-mail: info@zalamedia.hu ISSN 1216-9463 A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

(Folytatás az 1. oldalról.)
Szita Károly a szerzõdés alá-

írása után az MJVSZ ülésérõl el-
mondta: 23 nagyváros tanácsko-
zott Zalaegerszegen, és nagyon
tartalmas két napon vannak túl.
Megállapodtak abban, hogy tá-
mogatják a szociális törvény mó-
dosítását, és megteremtik annak
a lehetõségét, hogy jövõre a rá-
szoruló családok gyermekei ne
csak a nyári szünetben, hanem
minden iskolai szünetben ingyen
étkezhessenek a településeiken;
ennek költségeit a kormány bizto-
sítja. Tárgyaltak továbbá a 388
milliárdos forrás felhasználásáról
is. A szövetség szerint a városok
számára a legfontosabb a gazda-
ságfejlesztés: ipari parkok léte-
sülhetnek, energiahatékonysági
beruházásokra kerülhet sor, de
gondot fordítanának leszakadt
városi területek rehabilitációjára
is.

A kormány képviseletében
Csepreghy Nándor miniszterhe-
lyettes elmondta: a 2014–20 kö-
zötti európai uniós ciklus pályá-
zatai jó lehetõséget biztosítanak
ahhoz, hogy a Modern városok
program keretében a magyar
nagyvárosok a helyi gazdaság-

fejlesztés katalizátorai lehesse-
nek.

Kósa Lajos, a Fidesz ország-
gyûlési frakciójának vezetõje el-
mondta: a városokat támogatja
az a törvénymódosítás is, amit a
kormány a hét elején nyújt be a
parlamentnek a NAV átszerve-
zésével kapcsolatban. A módo-
sítás rendezi majd a települések
adókivetési kérdéseit is.

Balaicz Zoltán polgármester

összegzésképpen megköszönte,
hogy 18 év után ismét a városban
ülésezett az MJVSZ. Ennek apro-
póját az adta, hogy Zalaegerszeg
idén ünnepli rendezett tanácsú
várossá válásának 130. évfordu-
lóját. A Modern városok program
olyan fejlõdési pályára állíthatja
Zalaegerszeget, amire nem volt
példa az utóbbi évtizedekben;
többek között 2500 új munkahely
jöhet létre a fejlesztések által.

A valódi kenyér

ÚJ ÜZLETÜNK AZ AUTÓBUSZ-PÁLYAUDVARON
(Zalaegerszeg, Balatoni u. 1.)

KORONA PÉKSÉG KFT.
PÉKMESTER ÜZLET NYITVATARTÁSA:

Hétfõ–péntek: 5.00–17.30 • szombat: 5.00–11.00
Adalék- és tartósítószer-mentes, hagyományos technológiával,

kovászos eljárással készült
házi-, göcseji kemencés, reform rozskenyér

• többmagvas, magas rosttartalmú pákáru
• alacsony szénhidráttartalmú cipó
• tönkölybúzából készült, teljes kiõrlésû termékek
• házi, nyújtott rétes
• 3,6%-os kimért tej, tejföl, túró

A GAZDASÁGFEJLESZTÉS MOTORJAI
MEGYEI JOGÚ VÁROSOK TALÁLKOZÓJA ZALAEGERSZEGEN

PONTOSABB, KÖRNYEZETKÍMÉLÕBB
ÁTADTÁK AZ ÚJ MRI-BERENDEZÉST A MEGYEI KÓRHÁZBAN

Bárhol a világban megállja a helyét a zalaegerszegi megyei
kórház új MRI-berendezése. Annyira újnak számít, hogy Európá-
ban és Amerikában is most telepítik az elsõ készülékeket. A be-
ruházást 740 millió forintos uniós támogatás tette lehetõvé, amit
a KEOP-programon nyert el az egészségügyi intézmény.
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Tóth László rendõr õrnagy, a
Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság
bûnmegelõzési alosztályának mun-
katársa érdeklõdésünkre elmondta,
az országos program elsõsorban a
lakásbetörések megelõzésére fó-
kuszál, emellett minden más, va-
gyonbiztonságot veszélyeztetõ es-
hetõségre – mint például a bank-
kártyák helytelen használata – fel
kívánják hívni valamennyi korosz-
tály figyelmét. A bûneseteket

ugyanis könnyebb megelõzni, mint
felderíteni. Azzal, hogy a rendõrség
elkapja az elkövetõt, nem biztos,
hogy az elszenvedett kár megtérül.
Minimális befektetéssel és egy kis
odafigyeléssel azonban a lopások,
trükkös csalások és betörések el-
kerülhetõvé válhatnak. Az orszá-
gos kampány célja, hogy a rendõr-
ség közelebb kerüljön a lakosok-
hoz, és tájékoztatást adjon arról,
milyen módon tudják saját magu-
kat, vagyontárgyaikat, ingatlanjai-
kat megvédeni, megóvni.

BETÖRÕK ELLEN
ORSZÁGOS VAGYONVÉDELMI PROGRAM

Kis odafigyeléssel nagyon nagy bajtól óvhatjuk meg magunkat –
fogalmazhatnánk meg a rendõrség „Házhoz megyünk!” országos
vagyonvédelmi program célját, melyhez Zala megye is csatlakozott. 

Mint fogalmazott, lesznek a jö-
võben olyan fejlesztések, melye-
ket a városnak fedeznie kell. A
költségvetés idei hiánya eltûnik,
hiszen az iparûzésiadó-bevétel
egymilliárd forinttal nõ, és az épít-
ményadóból is 600 millió forint fo-
lyik a városi büdzsébe.

A színházakkal megkötött fenn-
tartói megállapodást jónak tartja,
különösen azt, hogy a város átvál-
lalja azt a 40 millió forintot, ami a
megszûnt megyei támogatás volt.
Dr. Kocsis Gyula a városvédõ egye-
sület kérését tolmácsolta, egyetért-
ve a civil szervezettel: eszerint több
értékes platánt szerettek volna vé-
detté nyilvánítani. A közgyûlés csak
a Göcseji Múzeum elõtti platánt
nyilvánította védetté, a kórháznál lé-
võ három platánt nem helyezték vé-
delem alá, az evangélikus templom-
nál lévõt pedig ki fogják vágni, mert
a szakértõ szerint életveszélyes. 

Az EZE képviselõje aggodal-
mát fejezte ki városrészek mûvelõ-
dési központjának a Keresztury
VMK-ba történõ beolvasztásával
kapcsolatban. Eddig a peremkerü-
letek sok figyelmet kaptak, félõ,
hogy a közmûvelõdés színvonala
csökkenni fog, hiszen a VMK-nak
a sok egyéb mellett nem alapfel-
adata a városrészek mûvelõdési
koordinálása.

Az andráshidai reptér haszno-
sításával kapcsolatban kifejtette:
nem elég már folyamatosan üze-
meltetési szerzõdést kötni, ha a
város komoly gazdasági fejlõdést
szeretne elérni, akkor érdemes
lenne megfontolni és keresni nem-
zetközi befektetõt, és egy tranzit
repülõteret kialakítani. Ez bizonyá-
ra jó lenne a helyi vállalkozóknak
is. Érdemes lenne ezen elgondol-
kodni, fogalmazott dr. Kocsis
Gyula.

EZE: SZÍNHÁZRÓL, ADÓKRÓL
Dr. Kocsis Gyula (EZE) önkormányzati képviselõ bízik abban,

hogy az építményadó a jövõben tovább fog csökkenni, ugyanak-
kor a megszûnésére nem számít. 

Elhangzott: az adó 900 Ft/m2-re
való csökkentése ellenére továbbra
sem tudják elfogadni az építmény-
adót, mert túl nagy terhet jelent a
helyi vállalkozásoknak. Ugyanakkor
többletbevétele van a városnak,
mintegy 600 millió forinttal, ez azt is
jelentheti, hogy alultervezték az
iparûzésiadó-bevételt.

Kiss Ferenc azt javasolja, hogy
ahol az év elején elvonások történ-
tek – szociális, kulturális ágazatban,
bölcsõdékben, óvodákban – kapják
vissza a többletbevételbõl az elvett
pénzt, legalább 200–300 millió fo-
rintot. Egyszeri juttatásként pedig
jövõre az ezen ágazatban dolgozók

kapjanak 50 ezer forintot, mivel
megvonták tõlük a béren kívüli jutta-
tásokat. 

A munkaerõhiány kezelése kap-
csán kifejtették: nem kötelezõen el-
végzendõ feladatot vett át az önkor-
mányzat, a városnak kisebb szere-
pet kellene vállalnia ebben a kér-
désben. A duális szakképzõ köz-
pont koncepciójával kapcsolatban
elhangzott, a munkaerõhiányt elsõ-
sorban a cégeknek kellene kezel-
nie, és az államnak is komoly szere-
pe van abban, hogy nem tudnak a
vállalkozások bért emelni és megfi-
zetni a dolgozóikat. Így a szakem-
berek külföldön keresnek munkát.

MSZP: NEM AZ ÉPÍTMÉNYADÓRA
Az MSZP az építményadó esetében leginkább nulla forintot

tudna elképzelni – hangzott el Kiss Ferenc önkormányzati képvi-
selõ és Rétai Balázs, a költségvetési albizottság vezetõjének köz-
gyûlést követõ sajtótájékoztatóján. 

FIDESZ: BEVÉTELEKRÕL, SZÍNHÁZRÓL
A város önkormányzata az eddig megtett gazdaságfejlesztõ in-

tézkedéseinek hatására kiemelkedõ mértékben, egy év alatt 3,2
milliárd forintról 4,2 milliárdra nõtt az iparûzési adó bevétele –
fogalmazott sajtótájékoztatóján dr. Tóth László, a közgyûlés Fi-
desz-frakciójának vezetõje.

Fotó: – Seres –



– Az elsõ önkormányzati vá-
lasztásokon még a legtöbb sza-
vazatot kapott párt tehetett ja-
vaslatot a polgármester szemé-
lyére. Mikor vált nyilvánvalóvá,
hogy ha nyer a városban az
SZDSZ–Fidesz, akkor Önt jelölik
polgármesternek?

– Furcsa dolog ez, hiszen tanár
voltam és könyvtáros, 1990-ben
pedig a Báthory-szakközépiskola
igazgatója. Sosem gondoltam,
hogy valaha politikus leszek. 1990
augusztusának végén keresett
meg az egyik volt tanítványom,
hogy az SZDSZ oktatáspolitikai
szakértõt keres, lenne-e kedvem
hozzá? Bár különösebb kötõdé-
sem nem volt a szervezethez,
igent mondtam, mert úgy éreztem,
hogy az átalakulás idõszakában
talán egy jó ügyet tudok szolgálni.
Néhányszor összeültünk, tanács-
koztunk, aztán azzal álltak elõ,
hogy a közelgõ önkormányzati vá-
lasztásokon legyek az egyik
landorhegyi körzet képviselõjelölt-
je. Némi gondolkodás után igent
mondtam. Akkor még nem sejtet-
tem, hogy a következõ lépés az
lesz, hogy legyek polgármesterje-
lölt is.

– Állítólag elõször ezen neve-
tett.

– Így igaz, hiszen eszembe se
jutott ilyen szerepvállalás. Aztán
gyõzködni kezdtek, hogy egy
olyan figura vagyok, akit sokan is-
mernek és kedvelnek, mint tanárt,
könyvtárost, a szimfonikus zene-
kar csellistáját, na meg az 1985-ös
Szivárvány vetélkedõ irodalmi
szekciójának vezetõjét. Arra gon-
doltam, hogy ha a politikai változá-
sok hónapjaiban másokhoz ha-
sonlóan nekem folyton járt a szám,
hogy mit és hogyan kellene csinál-
ni, akkor nem hátrálhatok meg.
Annál is inkább, mert soha nem
kedveltem az olyan embereket,
akik csak beszélnek, aztán amikor

cselekedni kell, odébbállnak. Szó-
val, elvállaltam. A felkészülésre
alig pár hetem volt. Olyan jellegû
kampány, mint manapság, még
nem volt, és hát nem is közvetle-

nül az emberek választották a pol-
gármestert. Szóval, egészen más
volt akkor a helyzet.

– Október 20-án, az akkori
megyei tanács nagytermében le
is zajlott az alakuló ülés, ahol tit-
kos szavazással lett polgármes-
ter. Honnan tudták, hogy ho-

gyan kell lebonyolítani a képvi-
selõ-testületi ülést?

– Nem tudtuk! Annyi minden-
rõl kellett elsõ körben dönteni,
hogy nem is volt idõ formaságok-

kal foglalkozni. Fel kellett állítani
a jogi-ügyrendi bizottságot és a
többi szakbizottságot. Új jogkö-
rök és feladatok kerültek a város-
hoz, amiknek meg kellett terem-
teni a szervezeti feltételeit. Kla-
genfurt akkor már Zalaegerszeg
testvérvárosa volt, így gyorsan
felvettem a kapcsolatot az ottani
polgármesterrel és jegyzõvel,
akik nagyon szívélyesen fogad-
tak. Tanulmányoztam az õ szer-
vezeti és mûködési szabályzatu-
kat, és önkormányzati rendszerü-
ket. Nagy segítség volt ebben az
átmeneti idõszakban az akkori
zalaegerszegi jegyzõ, dr. Tóth
László is. Az SZMSZ elfogadása
után aztán már megvoltak a köz-
gyûlés menetének formai keretei,
szabályai.

– Milyen volt a helyi városve-
zetés és ellenzék viszonya?

– A kezdetektõl konszenzusra
törekedtem. Azt határoztuk el,
hogy bár az SZDSZ–Fidesz 55
százalékos többséget élvez a köz-
gyûlésben, legyen nyilvánvaló az,
hogy több párt van, nemcsak egy
irányítja a dolgokat. Így a bizottsá-
gi helyek elosztásánál az ellenzék
amolyan felülreprezentált helyzet-
be került. Viták persze voltak, sõt
személyeskedések, szélsõséges
hangok is. Volt, aki azt mondta,

hogy a korábbi városi tanácstól,
vagyis a polgármesteri hivatalból
mindenkit ki kell rúgni. De hát az
élet nem állhatott meg, és szükség
volt olyan emberekre, akiknek volt
tapasztalatuk a napi ügyintézés-
ben. Sokáig az is vitás volt, hogy
lesz-e alpolgármesterem. Szeret-
tük volna, ha a legnagyobb ellen-
zéki párt, az MDF, Müller Imrét (aki
a polgármesterjelöltjük is volt) vá-
lasztja erre a posztra. Imre elõször
nem akarta, végül mégis õ lett az
alpolgármester.

– Nem lépett be az SZDSZ-be,
végig független polgármester
maradt. Tényleg sikerült magát
függetlenítenie?

– Ez egy érdekes dolog, mert
valóban azt gondoltam, hogy ha
nem leszek a párt tagja, biztosítva
van a függetlenségem. Persze
százszázalékosan ezt nem lehe-
tett megtenni. Azóta sem tudom,
hogy nem lett volna-e jobb belép-
ni, hiszen akkor közelebb kerülhet-
tem volna személyekhez és

ügyekhez, ami talán hasznára le-
hetett volna a városnak. Másik ol-
dalról nézve pedig, mivel mégis-
csak az SZDSZ által támogatott
polgármester voltam, rám fogták,
hogy kormányt akarok dönteni, mi-
után kitört a taxis blokád...

– A blokádot tényleg pont
kifogta...

– Olyannyira, hogy csak három
napja voltam polgármester. Épp
zajlott az átadás-átvétel mind a hi-
vatalban, mind pedig az addigi
munkahelyemen, a Báthoryban.
Akkora nagy munkában voltam,
hogy csak késõbb értesültem az
országos eseményekrõl. Rádió,
tévé nem volt az irodámban. A
közellátási osztályról jött egy kollé-
ga, és mondta, hogy baj van: a ta-
xisok körbevették a város útjait.
Így tulajdonképpen mindjárt egy
rendkívüli üléssel kezdtem a vá-
rosvezetõi munkámat. Varjasi Gá-
bor akkori rendõrkapitánnyal ki-
mentünk a barikádokhoz is. Sze-
rencsére a Kaszaházánál lévõ ta-
xisokat sikerült meggyõzni, hogy
vigyék kijjebb a blokádot, így a
friss kenyér bejutott a városba.
Nekem nem tett jót a blokád,
rosszkor jött. Úgy éreztem, hogy
kicsit egyedül maradtam ezzel a
problémával. Akkor még nem volt
polgármesteri kabinet, kommuni-
kációs szakember, sõt alpolgár-
mester sem mellettem. Minden
esetleges volt. A blokád után is
egyre több probléma merült fel
(gyárbezárások, munkanélküliség,
tanácsi lakások eladása), amikre
átgondolt és a jövõre nézve is ha-
tékony megoldásokat kellett találni.

– Ha visszagondol az
1990–94 közötti idõszakra, mit
tart a város legnagyobb sikeré-
nek? Mi az, ami ennyi év távlatá-
ból is büszkeséggel tölti el?

– Az mindenképpen, hogy
sikerült kialakítani az önkormány-
zat mûködési rendszerét, hiszen
akkor ebben még senkinek nem
volt tapasztalata. Örülök, hogy
nem került sor iskolabezárásokra,
és a szakképzés hátterét is sike-
rült megteremteni. Sorsdöntõ ese-
mény volt, hogy a Flextronics

elõdje, a Philips a városba tele-
pült. Ez akkor 300–500 munkahe-
lyet jelentett, ami akkor hatalmas
elõrelépésnek számított. Arra is
büszke vagyok, hogy hosszú tár-
gyalások után a
Notre Dame-rend
visszakapta a
zárda épületét,
de a fõiskola is
megmaradhatott
a városban. Õket
a kiürült munkás-
szállóba (ma
NAV) tudtuk át-
költöztetni. Ami
pedig a kulturális
és zenei életet il-
leti: sikerült a vá-
rosba hívni
Varnus Xavér or-
g o n a m û v é s z t ,
ami felpezsdítet-
te a mûvészeti
életet. Õ akkor
volt pályakezdõ,
és a hangver-
senyterem orgo-
náján szabadon
gyakorolhatott ,
ami kevés orgo-
n a m û v é s z n e k
adatik meg.

– Mi az, amit
utólag hibának
tart, vagy úgy ér-
zi, hogy lehetett
volna jobban is csinálni?

– A kommunikáció. Sajnos a
protokoll annyira nem az én mûfa-
jom, és erre nem figyeltem eléggé.
Persze az is igaz, hogy nagyon

sok volt a tennivaló, és én dolgoz-
ni mentem a városházára. Úgy
éreztem, hogy a protokollesemé-
nyek elveszik a tényleges munká-
tól az idõt. Biztos, lehetett volna

jobb is az elsõ négy év, de összes-
ségében nincs bennem hiányér-
zet. Örülök, hogy munkatársaim-
mal megteremthettük az önkor-
mányzatiság alapjait.

1990. október 20-án délelõtt 9 órakor a megyei tanács nagytermében került sor a városi közgyû-
lés alakuló ülésére. A korelnök Kovács István köszöntötte a megjelenteket, a testület tagjait, és a pol-
gármester megválasztásáig õ vezette az ülést. 

Nem közvetlen polgármester-választás volt, hanem a képviselõ-testület titkos szavazással döntöt-
te el, hogy a rendszerváltoztatás után ki legyen Zalaegerszeg elsõ polgármestere. A 31 szavazatból
2 érvénytelen volt, a 29 érvényesbõl Bogár Imre (pártonkívüli) SZDSZ–Fidesz támogatott 17, míg
Müller Imre (MDF) 12 szavazatot kapott.

Így Bogár Imre polgármester, majd késõbb Müller Imre a város alpolgármestere lett. 

AZ ELSÕ KÉPVISELÕ-TESTÜLET TAGJAI
(1990–1994)

AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETBÕL A KÖVETKEZÕ JELÖLTEK JUTOTTAK

BE AZ ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETBE:

dr. Bedõ Tivadar (MDF-koalíció), Benke István (SZDSZ–Fi-

desz),  Kovács István (MDF-koalíció), Pöltl Tibor (MDF), Nagy

József László (SZDSZ), Havas Tibor (SZDSZ), ifj. dr. Marx

Gyula (MDF), Zsuppányi Gyula (MDF), Rózsás Imre (Független

Kisgazdapárt),  Bogár Imre (SZDSZ–Fidesz), dr. Wolf László

(SZDSZ–Fidesz), Szalai Péter (SZDSZ), Baratta Egon

(SZDSZ), dr. Kecskeméti Katalin (SZDSZ), Kiss Gábor

(SZDSZ),  dr. Oláh László (SZDSZ–Fidesz).

PÁRTLISTÁRÓL BEJUTOTTAK:

SZDSZ–Fidesz: Zalatnai László, Kapiller Imre, Tóth Miklós,

Schwáger Konrád, dr. Rác Szabolcs, Czeglédi András, Kapy

Endre.

MDF: Müller Imre, Heves István, Török Zoltán, Rácz Sándor,

dr. Várszegi József.

MSZP: Kárászné dr. Rácz Lídia, dr. Kremzner István.

KDNP: dr. Tóth László. 

Pozsgai Imre 1990-ben a szocialisták kampányát
támogatta Zalaegerszegen.

MEGTEREMTENI AZ ALAPOKAT
BOGÁR IMRE: KONSZENZUSRA TÖREKEDTEM

Nem készült közéleti szerepre, néhány hét leforgása alatt került
a politika sûrûjébe, majd a rendszerváltozást követõ elsõ önkor-
mányzati választások után õ lett a város polgármestere. Az 1990
utáni képlékeny és forrongó idõszakról Bogár Imrével beszélget-
tünk.

Bogár Imre

Polgármesteri interjú – 1990.

Kérdések Müller Imréhez.



4 Közélet

1989 elején megalakult Zala-
egerszegen az MSZMP reformkö-
re, ennek szervezésében és mun-
kájában vállalt vezetõ szerepet. 

– Mi ösztönözte a közéleti sze-
repvállalást? 

– Még 1988-ban féléves tovább-
képzésen vettem részt Budapes-
ten, a közgazdasági egyetemen.
Különleges idõszak volt, akkor a fõ-
városban már nagyon sok új dolog-
gal találkoztam, sok emberrel meg-
ismerkedtem, szamizdat irodalmat
kaptam és hoztam haza. Ez indítta-
tást és bátorságot adott ahhoz,
hogy Egerszegen is szervezzünk
reformkört a párton belül. Tízen áll-
tunk neki a munkának. Emlékszem,
az elsõ rendezvényünkre kétszá-
zan jöttek el. 

Megemlíti, ’88-ban, az indulás-
kor a reformkör még az akkori ál-
lampártot szerette volna megrefor-
málni, és demokratikus szocializ-
musban gondolkodott, aztán ’89
elejére már kifejezetten rendszer-
változtatásban és a többpártrend-
szerben hittek sokan. Ezek közé
tartozott Kárászné dr. Rácz Lídia is.

– Milyen emlékek maradtak az
elsõ önkormányzati választások
kampányidõszakáról? 

– Az idõ sok mindent megszépít,
de lelkes, jókedvû kampányra em-
lékszem. Elõfordult, hogy összeta-
lálkoztunk éjszaka más pártok
plakátoló csapatával, aztán amikor
végeztünk, együtt ültünk be még
nyitva tartó vendéglátóhelyre...
Egyébként Egerszegen soha nem
volt durva választási kampány –
mondja.

– A választási eredmény meg-
lepte?

– Igen. Egy konzervatív város-
ban szinte minden egyéni körzet-
ben SZDSZ–Fidesz támogatott je-
lölt nyert, így a közgyûlési többsé-
get is õk alkották. A ’89 októberé-
ben alakult MSZP-t ketten képvisel-
tük dr. Kremzner Istvánnal, aki jogi
és közgazdasági egyetemi végzett-
séggel rendelkezett. Tudtuk, ez a
választás nem a mi pártunknak fog

kedvezni, de azért egy kicsit csaló-
dottak is voltunk, többre számítot-
tunk.  Ugyanakkor mindketten fon-
tos szerepet játszottunk az elsõ vá-
rosi közgyûlésben. Miután sem az
SZDSZ-ben, sem pedig az MDF-
ben nem volt közgazdász, demok-

rata fórumos képviselõk kerestek
meg, hogy vállaljam el a gazdasági
bizottság elnöki posztját. Kremzner
István pedig a pénzügyi bizottság
elnöke lett. Emlékszem arra az
egyeztetõ tárgyalásra, amikor min-
denki hangsúlyozta, hogy nagyon
fontosak a szakmai szempontok,
ezért esett ránk a választás. Lét-
számarányosan ugyanis egy elnöki
poszt sem járt volna nekünk.

–  Melyek voltak a legfonto-
sabb feladatok?

– Ki kellett dolgozni az új felada-
toknak megfelelõ költségvetést,
még most is annak alapján készül-
nek a táblázatok. Hogy egyáltalán
mûködni lehessen az új felállásban,
az összes önkormányzati alapren-
delet megalkotása is az elsõ testü-
let feladata volt. Mindez hatalmas
munkát igényelt.

– Mindenki kezdõ volt...
– Igen, nagy lelkesedéssel

együtt tanultuk és harcoltuk meg a
demokrácia gyakorlatát.

– Politikai vagy szakmai viták
voltak ezek? 

– Itt inkább szakmai. Például a
helyi adórendelet megalkotásánál,
mert erre akkor is szükség volt, hi-
szen a  személyi jövedelemadó
száz százaléka még a város bevé-
tele volt. Mindenki adni akart, min-
dent meg akartunk gyorsan oldani,
de szembesültünk azzal, hogy
nincs mindenre elég pénz. Sokat
vitatkoztunk azon, hogy mit és ho-
gyan lehetne megoldani, ki miért fe-
lelõs. Értelmes, korrekt vita folyt. Az
elsõ két évben a városi költségve-
tést a gazdasági bizottság elnöké-
nek kellett benyújtani. Ekkor idéz-
tem George Washingtont, miszerint
jó költségvetés nincs, csak elfoga-
dott vagy el nem fogadott. Ez a
mondat utána szinte szállóigévé
vált. 

Az elsõ ciklusban sok újdonság
volt, az intézményeket nagyon jól fi-
nanszíroztuk, de távlati fejlesztési
feladatokkal nem nagyon tudtunk
foglalkozni.

–  1990 és 2006 között melyik
önkormányzati ciklust tartja a
legjobbnak szakmai szempont-
ból?

– Szerintem a ’94–98 közöttit.
Ez volt a legnehezebb, de ekkor
még a testület tagjai együttmûkö-
désre voltak kényszerítve. Gyimesi
Endre pártonkívüli polgármester
(MDF–KDNP–FKGP támogatott)
mellett a két alpolgármestert az
SZDSZ és az MSZP adta. Nem volt
igazán többsége senkinek. A ko-
moly viták mellett a kölcsönös tisz-
teletet mindig megadtuk egymás-
nak. 

– Nem hiányzik a közéleti
munka?

– Nagyon hiányzik, de nem a
mostani idõkben.

–  Hogy telnek a mindennap-
jai?

– Nyugdíjas vagyok, az elõzõ
tanév végéig óraadóként dolgoz-
tam még a mûszaki egyetemen és
tavasszal néhány hónapig helyet-
tesítõként a Csány-szakközépisko-
lában tanítottam. Van egy egysze-
mélyes kft.-m, ennek keretében el-
sõsorban nemzetközi szervezetek
esélyegyenlõségi és jogvédõ prog-
ramjaihoz kapcsolódok tananyag
kidolgozásával, tréningek tartásá-
val, részt veszek az egyetemi ta-
nulmányait folytató cigány hallga-
tók tehetséggondozásában. Ezek
nagyon szép és értelmes felada-
tok.

A KEZDÕK LELKESEDÉSÉVEL
JÓ SZELLEMI BÁZIS VOLT EGERSZEGEN IS
Akkor mindenki komolyan gondolta a demokráciát, nagy lelke-

sedéssel, idõt és energiát nem kímélve dolgoztunk. Így lehetne
összefoglalni egy mondatban az 1990-es önkormányzati választá-
sokra való készülõdést és az elsõ ciklus munkáját. Mindegyik
pártban, itt helyben is jó szellemi bázis volt – fogalmazott
Kárászné dr. Rácz Lídia (közgazdász, fõiskolai docens), aki 1990-
tõl 2006-ig volt önkormányzati képviselõ, 1994–98 között pedig a
gazdasági ügyekért felelõs alpolgármesteri posztot töltötte be.

Kárászné dr. Rácz Lídia

A képviselõ 1990-ben a KDNP
listájáról került a testületbe, majd a
következõ ciklusokban egyéni kép-
viselõjelöltként nyert a választóke-
rületében. Megbízatása 2019-ig
szól, így õ az egyedüli városatya,
aki büszkélkedhet majd azzal,
hogy 29 évig volt tagja Zalaeger-
szeg közgyûlésének. 

– Miért éppen a KDNP-t vá-
lasztotta?

–  Keresztény-konzervatív ér-
tékrendet képviseltem, és ennek
tudható be a pártválasztásom.
Pannonhalmán végeztem a ben-
cés gimnáziumban, majd a pécsi
jogi egyetemen szereztem diplo-
mát.  A KDNP taggyûlése döntött
úgy, hogy én vezessem a helyi lis-
tát. Indultam egyéni körzetben is,
de ’90-ben a választókerületem-
ben is SZDSZ-es jelölt gyõzött, én
második lettem.

– Milyen várakozással kezdte
a közéleti munkát? 

– A helyi közélet demokratizálá-
sában való részvételemet fontos-
nak tartottam, valamint a keresz-
tény-konzervatív értékrend képvi-
seletét. Jó érzés volt, hogy a régi,

szovjet típusú közigazgatási, taná-
csi rendszert egy demokratikusan
választott önkormányzat válthatja
fel. 

Dr. Tóth László azt mondja, a
megyeházán tartott alakuló ülésre
már csak halványan emlékszik.
Akkor még a képviselõk választot-
tak polgármestert, és a többség-
ben lévõk Bogár Imre akkori isko-
laigazgatóra adták a voksukat. Az
MDF Müller Imre mérnököt jelölte,
õ késõbb alpolgármester lett.

– Mi volt ön szerint az oka an-
nak, hogy egy konzervatívnak
mondott városban, mint Zala-
egerszeg, az SZDSZ ilyen ered-
ményt ért el?

– Azért mert akkor az SZDSZ-t
még nem ismerte senki igazán, a
legradikálisabb kommunistaellenes
retorikával lépett fel, aztán késõbb
a gyakorlati politizálása megmutat-
ta, milyen elveket is vall a párt.

– Az elsõ ciklus munkáját ho-
gyan értékeli?

– Érdekes négy év volt, tulaj-
donképpen az SZDSZ és az MDF
állapodott meg az alpolgármester
személyérõl. Volt egy hallgatóla-

gos megállapodás a szocialisták-
kal is, és így egy kvázi nagykoalí-
ció mûködtette a várost.  A KDNP
nem kötött megállapodást senki-
vel, Kovács István képviselõtár-
sammal együtt képviseltük a ke-
reszténydemokraták álláspontját
az egyes kérdésekben.

Kevesen tudták akkor a köz-
gyûlésben, mi is az az önkormány-
zatiság, úgy tapasztaltam éppen
ezért, hogy nem igazán tudott élni
a város az új lehetõségekkel –
folytatja dr. Tóth László. – Az ön-
kormányzat finanszírozása a mos-
tanihoz képest reálértékben sok-
kal nagyobb volt, mégis eladóso-
dott. Véleményem szerint jó pár
döntésnél nem vette figyelembe a
közgyûlés az önkormányzat lehe-
tõségeit. Sokat költött a humán
szférára. Többször szóvá tettem,
hogy az intézményi és sportfinan-
szírozás a reális lehetõségek sze-
rint történjen.

– 1990 és ’94 között napi, ak-
tuális gazdasági és mûszaki fel-
adatokkal nem nagyon foglalko-
zott a testület, talán kivétel a hulla-
dékgazdálkodással kapcsolatos
kérdések voltak. Választókerületi
fejlesztésekkel sem igazán törõ-
dött senki. 

– Ön szerint melyik volt az
eddigi legjobb összetételû kép-
viselõ-testület?

– Mivel a jelenlegi ciklus még
csak egyéves, szerintem a máso-
dik, az 1994–98 közötti. Ekkor el-
kezdõdött a stratégiai tervezés, si-
került ledolgozni az adósságot, és
meg tudtuk alapozni a következõ
ciklusok fejlesztési irányát.

„TÖBBÉ-KEVÉSBÉ NAGYKOALÍCIÓ MÛKÖDÖTT”
DR. TÓTH LÁSZLÓ A KDNP LISTÁJÁRÓL KERÜLT A TESTÜLETBE

Az 1990 elõtti rendszer ellen, ha az ember tudott volna tenni,
már korábban is megtette volna, de lehetõség 1989-ben adódott.
Amikor kezdtek megalakulni a helyi ellenzéki pártok, úgy döntöt-
tem, hogy a Kereszténydemokrata Néppárthoz csatlakozom, an-
nak egyik alapítója voltam Zalaegerszegen – emlékezik vissza dr.
Tóth László, a Zalavölgye Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetõ
igazgatója.

Dr. Tóth László

1990. október 31. Elsõként
megvitatták a megyei jogú várossá
nyilvánítás feltételeit. Az érvek és
ellenérvek összecsapása után
megállapította a testület, hogy ér-
demes megpályázni e címet. 

Egyrészt azért, mert önálló költ-
ségvetéssel rendelkezik majd a
város, a bevételi és gazdálkodási
önállósága nagyobb lehet, kap-
csolata közvetlen lesz a kormány-
zati szervekkel. A megyei önkor-
mányzatban viszont elenyészõ ki-
sebbségben lenne. Természete-
sen ennek ellenére lesznek olyan
feladatok, melyekben a megyei
önkormányzattal együtt kell mû-
ködnie, esetleg társulásos alapon,
de a megye a város önkormányza-
ti munkájába nem szólhat bele…

Ezt követõen az egészségügyi
fõiskola létének és üzemeltetésé-
nek a kérdését, a Belfegor épüle-
tének eladásából befolyt pénz el-
helyezését vitatták meg. Végeze-
tül javaslatok hangzottak el arról,
mely kérdésekkel kell a testület-
nek foglalkoznia a közeljövõben. 

Annyi felvetés hangzott el,
hogy dr. Kremzner István képvise-
lõ megjegyezte: ha mindezt elfo-
gadják egy napra, az ülésnek reg-
gel 6 órakor kell kezdõdnie.

Ezen az ülésen került sor az al-
polgármester megválasztására.
Rácz Sándor (MDF) Müller Imrét
(MDF) javasolta a fõállású tiszt-
ségre. A titkos szavazás a javasla-
tot megerõsítette, így Zalaeger-
szeg alpolgármestere Müller Imre
lett.

1990. november 14. Ezen az
ülésen a testületnek az Ideiglenes
Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatot kellett volna elfogadnia. A
több mint kétórás vita, két szünet
és pártegyeztetés után a két elõ-
terjesztett variáció közül egyik
sem kapta meg a 2/3-os többsé-
get. Ennek következtében nincs
mûködési szabályzata a
testületnek… Kárászné dr. Rácz
Lídia (MSZP) figyelmeztette a tes-
tület tagjait: próbáljanak a pártér-

dekeket félretéve a városért dol-
gozni. Mert ha minden kérdésben
a többségi (SZDSZ-es) vélemény
csak az igazán üdvözítõ, akkor a
többieknek felesleges részt vennie
a testületi munkában.

1990. november 21. Az ülé-
sen ismét felvetették; tárgyalják-e
a testület mûködési szabályzatát.
A téma tárgyalását elvetették. Ez-
után a kispáli blokád ügyét tár-
gyalták meg, az érintett falvak
polgármestereinek részvételével.
A téma a szennyvízelvezetés
volt…

(Egerszeg újság)

TESTÜLETI ÜLÉSEKRÕL
KÉTHETENTE TANÁCSKOZTAK

Díszpolgári címet kapott
Németh János

keramikusmûvész.

Habsburg Ottó és
fia látogatása a

megyeszékhelyen.

Lezsák Sándor
egerszegi
fórumán.

Antall József halála
napján megemlékezést
tartottak az MDF-irodán.

KÖZÉLETI

KÉPESLAP
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1985 óta dolgozott
Balaicz Zoltán édesapja
a városi televíziónál, és
természetes, hogy sok új-
donságot, érdekességet
mesélt otthon, amit aztán
valamihez kapcsolódva
mindig emlegettek, fel-
idéztek. Mi maradt meg
mindebbõl?

– Az 1990 elõtti évek-
ben már nagy volt a sza-
badság a sajtó területén.
Mesélte édesapám, hogy
mindenhová elmehettek
már forgatni, mindent
rögzíthettek, mindenrõl beszámol-
hattak. Szabadon mozogtak. Ben-
nem legelõször az maradt meg,
amikor egész éjjel a Ságvári-gim-
náziumban volt az MSZMP pártér-
tekezletén. Hajnalban jött haza, és
én gyerekként annyit fogtam fel,

hogy valami széthullott, a réginek
annyi, és én akkor nem értettem,
mi is ment szét. Késõbb, amikor el-
kezdtem a politika iránt érdeklõdni,
és visszaemlékezni, meg is kér-
deztem aput, miért volt olyan fon-
tos az a bizonyos pártértekezlet.

És elmesélte... –
idézi fel az 1989
augusztusi ese-
ményt Balaicz
Zoltán.

A második
emlékem a taxis-
blokádhoz kap-
csolódik – foly-
tatja. – Anyuval
megyünk a Cent-
rum téri ABC-be
és sehol egy
autó, a megszo-
kott utcakép, le

van zárva minden.

És édesapámat akkor sem láttuk
pár napig, mert folyamatosan for-
gattak a tévének. Aztán még egy
halvány kép, az elsõ közgyûlés
alakuló ülésérõl, amirõl annyit tud-
tam csak, hogy két jelölt közül vá-

lasztott a testület és
Bogár Imre, a Bátho-
ry-iskola igazgatója
nlett a polgármester.

Késõbb, amikor
Tóth Sanyi feltett a
youtube-ra eredeti fel-
vételeket, és fiatal po-
litikusként visszanéz-
tem ezeket, hihetetle-
nül megdöbbentett az
a jó értelemben vett
naivság, ahogy 1990-
ben a hirtelen politi-
kussá állt lokálpatrió-
ta emberek elkezdtek

a város ügyeivel foglalkozni.
Balaicz Zoltán fõiskolás korá-

ban kezdett érdeklõdni a politika
iránt, bekapcsolódott egy polgári
miliõbe Szombathelyen, ahol eljárt
elõadásokra, rendezvényekre.
Még mindig emlékezik az 1998-as
önkormányzati választások ered-
ményére, amikor is dr. Gyimesi
Endre 50,5 százalékkal gyõzött.
Azt mondja, a 2002-es választá-
soknál már õ maga is ott volt a Fi-
desz-irodán. A választás és az is-
mételt gyõzelem napja egybeesett
Gyimesi Endre születésnapjával,
és soha nem felejti el, amikor a sö-
tét folyosón vonultak,  az égõ gyer-
tyákkal egy hatalmas tortán, és fel-
köszöntötték a polgármestert.

GYERMEKKORI EMLÉKEK
PILLANTÁS A POLITIKA VILÁGÁBA

Milyen emlékképek maradhatnak meg egy tíz-tizenkét éves fiú
fejében a rendszerváltoztatás küszöbén?  Bizonyára csak pillana-
tok, egy-egy mondatfoszlány, vagy esemény felidézése. Aztán
ahogy múlnak az évek, ezek az emlékképek elõjönnek, valamihez
rögzülnek... mintha errõl már mesélt volna apu.

A mellékletet összeállította:

Vadas Zsuzsa

– Azt mondtam akkor Heves
Pistának, az MDF akkori városi el-
nökének, ha úgy gondolják, listára
felvehetnek, ha jól emlékszem, a
13. helyet kaptam, elõttem az
egyéniben indulók voltak. Viszont
kezdetektõl a kulturális albizottság
külsõs elnökeként dolgoztam, így
mindig részt vettem a képviselõ-
testületi üléseken. Ezenkívül az a
megtiszteltetés is ért, hogy az ala-
kuló ülésen két másik társammal
együtt delegáltak a megyei köz-
gyûlésbe. Akkor még nem volt Za-
laegerszeg megyei jogú város,
amikor ezt a státuszt megkapta, a
városnak megszûnt a képviselete
a megyei testületben. 

– Ott volt az alakuló ülésen,
mint a levéltár igazgatója. Mi-
lyen emlékei maradtak?  

– Történelmi pillanat volt... És
a közéleti érdeklõdésem miatt fon-
tosnak tartottam a részvételemet.
Az alakuló ülésen nem történt
meglepetés, a többség érvényesí-
tette akaratát, és megválasztották
Bogár Imrét polgármesternek.
Örültem annak, hogy nem kifeje-
zetten pártpolitikus lett a polgár-
mester. Bogár Imrét jól ismertem,
volt idõ, amikor együtt dolgoztunk,
egy szobában. Azt vártam: elköte-
lezett lokálpatriótaként a város
ügyeiért dolgozik. Csak annyiban
csalódtam, hogy a pártpolitikusok
mellett sokszor nem tudta a saját

akaratát érvényesíteni.  Az 1990-es
önkormányzati választás bebizo-
nyította, hogy egyértelmûvé vált a
rendszerváltoztatás Zalaegersze-
gen is, hiszen a régi hatalom kép-
viselõi nem kaptak helyet a köz-
gyûlésben. És itt tennék egy kis
kitérõt. Kevesen tudják már, hogy
’89 decemberében a megyei ta-
nács ülésén mint levéltár-igazgató
a pártiratok megsemmisítését
hoztam szóba. Ez szorosan hoz-
zátartozik a rendszerváltoztatás-
hoz – folytatja dr. Gyimesi Endre.
– Ebben az idõszakban már Zalá-
ban is megkezdõdött a pártiratok
összecsomagolása és elszállítá-
sa. Jeleztem, hogy ez megyei

anyag, elvinni, megsemmisíteni
nem lehet. Ígéretet kaptam a szo-
cialistáktól, hogy az anyagokat
nem fogják elvinni, így aztán a
nagy része megmaradt. Azért per-
sze találtunk a pártbizottságon
néhány üres páncélszekrényt,
amikor hivatalosan is a levéltár át-
vette a csomagokat.

– Az elsõ ciklus elsõ évében
már személyi változások történ-
tek, az MDF két markáns szemé-
lyisége, dr. Várszegi József és
Heves István, a megyei kórház
igazgatói távoztak a közgyûlés-
bõl. Mi történt?

– Komoly viták voltak a megye
és a város között, célkeresztbe ke-
rültek a megyei fenntartású kórház
vezetõi, akik városi képviselõk vol-
tak. Az ellentétet az okozta, hogy
olyan emberek ültek a megyegyû-
lésben, akik kevésbé ismerték a
város problémáit, és az önkor-
mányzat sem volt tekintettel a me-
gyei érzékenységre. Ennek aztán
az lett a következménye, hogy a
két MDF-es képviselõ lemondott.
Heves István helyére kerültem én
úgy, hogy a listán az elõttem lévõ
két személy lemondott a javamra.
Így lettem 1991-ben a közgyûlés
tagja. A másik új képviselõ Balogh
József lett.

– Hogyan jellemezné a köz-
gyûlés elsõ négyéves munká-
ját? 

– Engem elsõsorban a kultúrá-
val kapcsolatban értek komoly
csalódások. Az bosszantott, hogy
tele volt a közgyûlés értelmiségi
emberekkel, felsõfokú képzettség-
gel rendelkezõ szakemberekkel,
és nem értették meg az oktatás és

a kultúra fontosságát, azt nézték
csak, hogy a költségvetésen belül
mekkora szeletet képvisel. Nem
voltak tekintettel arra, hogy milyen
innovatív erõt jelentenek. Kevés
pénzt áldozott az elsõ testület a
kultúrára. Az intézményrendszer
(múzeum, könyvtár, levéltár) a me-
gyéhez tartozott, csak a közmûve-
lõdés tartozott a városhoz. Nem
volt igazán párbeszéd a város és a
megye között, és ez szerencsétlen
helyzeteket tudott gerjeszteni.

Zavart, hogy az elsõ ciklusban
nem tudtunk semmit sem tenni a
lakásépítés, a munkahelyteremtés
terén. Úgy látom így utólag, sokkal
nagyobb lehetõsége lett volna az

elsõ közgyûlésnek arra, hogy töb-
bet tegyen a városért. A szándék
meg is volt, mégsem sikerült lé-
nyeges dolgokba belefogni.

– Mi volt ennek az oka?
– Felülkerekedett a testületben

egy erõteljes SZDSZ-es pártszem-
lélet, ami nem az összefogáson,
hanem az erõn nyugodott. Nem
volt kapcsolat az országos pén-
zekhez, az országos politikához.
Dr. Szigethy István (SZDSZ) or-
szággyûlési képviselõ mellett más
képviselõkhöz, dr. Marx Gyulához
(MDF) és dr. Tóth Tihamérhoz
(MDF) is kellett volna közelíteni,
hiszen az MDF-kormánynak érde-
ke volt, hogy az ország fejlõdjön.

– A kulturális bizottságon kí-
vül a sportbizottságnak is tagja
volt...

– Bizony. A bizottság hozott egy
olyan döntést, hogy amelyik sport-
ághoz pénzt ad, oda képviselõt is
küld, mégpedig a vezetõségbe.
Engem a férfi kosárlabdához dele-
gált Zalatnai László, a sportbizott-
ság akkori elnöke. Késõbb a ko-
sárlabda-szakosztály elnöke let-

tem, ami rengeteg munkát jelen-
tett, viszont 1992-ben megnyertük
a bajnokságot...

Dr. Gyimesi Endre azt mondja,
nem készült politikusi pályára, le-
véltár-igazgatóként rendkívül sok
feladata volt, szakmailag sikeres
évek voltak mögötte, 1993-ban
újabb öt évre kinevezték a levéltár
igazgatójának. Ehhez képest
1994-ben a polgári pártok közös
polgármesterjelöltje lett.

– Miért vállalta?
– Elõször fordult elõ, hogy sike-

rült több pártnak összefogni és
megállapodni a személyemrõl. Az
MDF, Fidesz, KDNP, FKGP közös
jelöltjeként, mint pártonkívüli, füg-
getlen jelölt nyertem meg a ’94-es
polgármester-választást. A de-
mokratikus, polgári gondolkodás
állt hozzám közel.

A politikusi pályáról már nem
tért le: Dr. Gyimesi Endrét négy-
szer választották meg polgármes-
ternek (1994, 1998, 2002, 2006)
és három cikluson (2002, 2006,
2010) keresztül volt Zalaegerszeg
országgyûlési képviselõje.

1994 – MDF-iroda: Dr. Gyimesi Endrének gratulálnak a pártok képviselõi.

EGYÉRTELMÛVÉ VÁLT A RENDSZERVÁLTOZTATÁS
SZÛK VOLT AZ ELSÕ CIKLUS MOZGÁSTERE

Dr. Gyimesi Endre

Bár az MDF 1990-ben felkérte egyéni képviselõjelöltségre, dr.
Gyimesi Endre, a Zala Megyei Levéltár igazgatója akkor nem vállal-
ta az egyéni körzetben való szereplést. Magánéleti nehézségek
(édesapja halála) és szakmai kihívások (szlovén–magyar levéltári
kapcsolatok, kutató- és olvasótáborok, a Zalai Gyûjtemény sorozat
következõ kötetének elõkészítése – játszottak közre döntésében.

Elõttem az utódom... 2002-ben.

2001 – indul a mûszaki felnõttoktatás.
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Laczó Henriettet talán nem kell
bemutatni a zalai közönségnek, hi-
szen 1984–2007-ig a Hevesi Sán-
dor Színház jelmez- és díszletter-
vezõje volt. Számtalan gyermek-
darabhoz, operetthez és drámai

mûvekhez készített jelmezt az el-
múlt évtizedekben. A Kanapén egy
sokaknak ma is emlékezetes elõ-
adásról, az 1997-ben bemutatott
Liliom címû színdarabról mesélt. A
beszélgetésbe barátnõje, Takács
Katalin színmûvész is bekapcsoló-
dott, hiszen a darabban õ játszotta

akkor Muskátné szerepét. Mint
emlékezetes, a Liliomot az olasz
Paolo Magelli rendezte, aki nem a
színház épületében szerette volna
színre vinni a mûvet. Így került az
elõadás az egykori (mára már le-
bontott) kályhagyár épületébe;
amit utána sokáig csak Liliom-
csarnoknak hívott a közönség.

Laczó Henriette elmondta: a
formabontó helyszín egy merész
húzásnak tûnt akkor, ám a város-
ban sok támogatója akadt az el-
képzelésnek, így összefogással
sikerült megvalósítani az elõadást.
Jelmeztervezõként még nagyany-
ja egyik ruháját és dédanyja cipõ-
jét is felhasználta az elõadáshoz;
illetve pont Muskátné ruhájához.

Izgalmas munka volt az is, hogy
utána kellett néznie a halottvetkõz-
tetés és -mosdatás hagyományá-
nak, mivel Liliomot (akit Kaszás
Géza játszott) a darabban meg-
mosdatják, és a rendezõ hûen
akarta ábrázolni a tradíciót.

Talkács Katalin a jelmezek és a
színész kapcsolatáról úgy vallott:
egy színész számára mindig aján-
dék a jelmez. Azonban fontos,
hogy jól is érezze magát benne,
ne csak a darabban eljátszott sze-
rephez, hanem magához a szí-
nészhez is illeszkedjen. És ne
akadályozza a munkában. Az a jó,
ha színész és jelmeztervezõ
együtt tud dolgozni, és meg tudják
beszélni az esetleges problémá-
kat.

Az est második felében a 2010-es
X-Faktor verseny második helye-
zettje, Takács Nikolas énekelt. Az-
óta különleges hangja bejárta a vi-
lágot. Idén decemberben pedig
egy szimfonikus nagykoncertre
készül zenésztársaival a Buda-
pesti Kongresszusi Központban.

6 Kultúra

(Folytatás az 1. oldalról.)
A nõi test finom vonalait itt még

leplek, sejtelmes kelmék takarják.
A tárlat második részében azon-
ban lehull a lepel: és a mezítelen
alakok a vízbe csusszannak. Átad-
ják magukat a mozgásnak; de
ezek nyugodt, békés, lebegéshez
hasonlító mozdulatok.

A testeket itt fõleg a víz alatt lát-
juk, a víz feletti részletek válnak el-
mosódottá, töredékessé. Érzékel-
tetve, de mégsem túlzott kont-
rasztba állítva a víz alatti és víz fe-
letti világ közti különbséget. In-
kább mintha csak úgy át lehetne
folyni egyik létbõl a másikba.

A kiállítást megnyitó festõmû-

vész szerint Tánczos György ké-
peivel „jól belecsap a hazai prûd
gondolkodásba”, kendõzetlen, ám
érzéki finomsággal megfestett szí-
nes alakjai mindenkit felpezsdíte-
nek. A férfiak pedig talán még ér-
zékenyebbek erre a témára.
Pinczehelyi utalt arra is, hogy a hí-
res – már Zalaegerszegen is be-
mutatkozó – Völgyi-Skonda Kor-
társ Gyûjtemény anyaga között
nagyon sok olyan festmény van,
ami a fürdõéletet, fürdõkultúrát ál-
lítja fókuszba. Szerinte Tánczos
György alkotásainak is ebben a
gyûjteményben lenne a helye. 

A kiállítás december 17-ig láto-
gatható.

PEZSDÍTÕ AKTOK
TÁNCZOS GYÖRGY „VÍZIVILÁGA”

– B. K. –

A program elején Balaicz Zol-
tán polgármester és Böjte Sándor
képviselõ köszöntötték a résztve-
võket. Többek között elhangzott, a
heti rendszerességû magazinmû-
sor 4 éve látható a tévében. 139
része ment már adásban (vala-
mennyi utólag is megtekinthetõ az
interneten). Ez idõ alatt több mint
egy évet volt távol a családjától a
stáb a forgatások miatt. Több mint
1900 kilométert jártak be Erdély-
ben, Felvidéken, Kárpátalján, Dél-
vidéken, Muravidéken, Õrvidéken

és Belsõ-Magyarországon. Útjukat
többségében gyalogosan tették
meg, de a helyi viszonyoktól füg-
gõen a szénásszekértõl a kerék-
páron és terepjáró autókon át a vi-
torlásig és vadvízi kenuig sokféle
közlekedési eszközt igénybe vet-
tek.

A közönség megtudhatta, a
mûsor ötlete a Börzsöny hegység-
ben vezetett túrákból (ezek a prog-
ramok ma is zajlanak) indultak.
Kenyeres Oszkár volt az ottani ak-
ciócsoport vezetõje. Túrákat szer-
veztek, turistajelzéseket tartottak
karban. A stáb tagjai mindannyian

híres túrázók hírében állnak, be-
járták nemcsak Kárpát-medencét,
hanem egész Európát. Sokat lát-
tak és tapasztaltak, s 2011-ben jött

az alkalom a honismereti mûsor
létrehozására. Az est másik ven-
dége, Jakab Sándor 2012 óta mû-
ködik közre a mûsorban. 

A közönségtalálkozó során él-
ményszerû, vidám beszámolót tar-
tottak a forgatásokról, a koncep-
cióról, az epizódok felépítésérõl, a
háttérmunkáról, a nehézségekrõl.
Nem hiányozott a bakiparádé
sem, majd az est végén a sorozat
egyik epizódját vetítették le.

A HAZAJÁRÓK ZALAEGERSZEGEN
FORGATÁSRÓL, EPIZÓDOKRÓL, HÁTTÉRMUNKÁRÓL

Közönségtalálkozó helyszíne volt a Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem, a Magyar Örökség Díjas „Hazajáró” turisztikai és
honismereti televíziós magazin stábjából Kenyeres Oszkár és Ja-
kab Sándor tartott színes beszámolót a sorozatról. A filmesek a
szervezõ Zalaegerszeg Barátai Egyesület és a Pro Zalaegerszeg
Kulturális Egyesület meghívásának tett eleget.

– pet –

Gyurácz Ferenc fõszerkesztõ
elmondta, hogy a negyvenes
években néhány évig maga Phem
József is tagja volt a Vasi Szemle
szerkesztõbizottságának. A néhai
hercegprímás, aki évtizedekig volt
a zalaegerszegi plébánia vezetõje,
negyven évvel ezelõtt hunyt el,
hetven évvel ezelõtt foglalta el az
érseki széket, és száz évvel ez-
elõtt, 1915. június 12-én született.
A mostani tematikus szám ezért
többek között e hármas évforduló
kapcsán jött létre. A másik ok,
hogy folyamatosan zajlanak a
Mindszenty-kutatások, melyeket
egy, a bíboros nevével fémjelzett
társaság is támogat. Az elmúlt
években sok fiatal kutató kapcso-
lódott be a munkába, és mostanra
gyûlt össze annyi anyag és friss
kutatási eredmény, hogy érdemes
volt egy tematikus kiadványt
összehozni.

A lapszámba huszonkét szerzõ
írt, változatos módon dolgozva fel
Mindszenty munkásságának vagy
életének egy-egy momentumát.
Vallási témájú, egyháztörténeti és
politikai írások egyaránt szerepel-
nek a szemlében. Fókuszba kerül
többek között Mindszenty mint
apostol és vértanú, az esztergomi
érseki kinevezése, szentté avatá-
sa, de a zalai egyházi élet újjá-
szervezése is. Errõl Bajzik Zsolt
történész, a tanulmány szerzõje
elõadást is tartott a könyvtárban.

A Mindszenty-szám zalaeger-
szegi bemutatóján részt vett még
Kapiller Ferenc szerkesztõ és
Soós Vikor Attila történész, a lap-
szám vendégszerkesztõje, a
Minszenty Társaság titkára is. El-
hangzott: sok új információ és adat
található a folyóiratban. A cél az,
hogy a mártírrá vált bíboroshoz
kapcsolódó új kutatások többféle –
akár vitás kérdésekre is rávilágító
– álláspontot képviseljenek.

ÚJ KUTATÁSOK
MINDSZENTYRÕL

Mindszenty József emlékezete címmel jelent meg a Vasi Szem-
le legújabb, tematikus száma, melyet Zalaegerszegen is bemutat-
tak a szerkesztõk. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban
rendezett találkozón elhangzott: a lap az egyik legrégibb vidéki
tudományos és kulturális folyóirat, melyet 1933-ban alapítottak.

– pet –

Az idei utolsó bemutatón Anna
Rose (USA), Jane Fogarty (Íror-
szág), Dervla O'Flaherty (Írország)
munkáit ismerhette meg a közön-
ség. Az itt készült mûvek egy ré-
szén fellelhetõk zalaegerszegi mo-
tívumok; vagyis alkotások tükrözik
azt, hogy a külföldrõl érkezõ alko-
tók miképp látták a várost, az itt töl-
tött egy hónap alatt.

Dervla O'Flaherty például az it-
teni épületek ablakai, illetve az álta-
luk kirajzolt mintázatok iránt érdek-
lõdött, és ezt dolgozta fel rajzaiban.
Nagyon sokat sétált a belvárosban,
és megfigyelte a nyílászárók külö-
nös formáit, amik szerinte nagyon
egyediek; más országokban még

nem látott hasonlókat. Amolyan
gondolati térképeket készített en-
nek alapján, amik nem azt a célt

szolgálják, hogy utat találjunk, ha-
nem csak megmutatják azokat a
dolgokat, amikre útközben rábuk-
kanunk.  

Anna Rose egy videovetítés-so-
rozatba sûrítette az itt szerzett él-
ményeit és tapasztalatait. A város-
háza elõtti zenélõóra, valamint a
népmûvészeti hagyományok, azon

belül is a textilek adták a munkák
alapötletét. A videók állandó eleme
lett például a hímzõkeret kör alakú
formája, ami egyik alkotáson
összemosódik a zenélõóra mecha-
nikus képével; a háttérbõl megszó-
laltatva a „Hallottad-e hírét Zala-
egerszegnek?” dallamát és az utca
zaját egyaránt. A mûvész azt me-
sélte: ezekben a munkákban a he-
lyiek ismerõs motívumokra buk-
kanhatnak, ám benne van az õ ide-
gensége is.

Jane Fogarty a Zalaegersze-
gen eltöltött heteit arra használta
fel, hogy új ötleteket szerezzen ah-
hoz a témához, amivel egyébként
is foglalkozik: a papírhoz való vi-
szonyunk kutatása, és a papír mint
lehetõség. A mûvész kollázsokat,
rajzokat, festményeket és szobro-
kat készít papírból. A program ke-
retében színes, miniatûr szobrokat
készített textilbõl, papírból és
gipszbõl, amiket összenyomással
rétegzett egymásra. Így készültek
el a pici, színes háromdimenziós
alakzatok. A festményekhez ha-
sonlóan a szobrok is színek réte-
geibõl állnak, és ez a rétegzõdés
jól látszik a mûveken is.

A rezidenciaprogram pár hóna-
pos téli szünetet követõen várható-
an 2016 tavaszán folytatódik.

ZENÉLÕÓRA KIVETÍTVE
SZEZONZÁRÁS A D'CLINICBEN

Lezárult a 2015-ös nemzetközi rezidenciaprogram-szezon a
D'clinic Studiosban. A mûvésztelep Lendváról költözött Zalaeger-
szegre a nyár folyamán, azóta havi rendszerességgel érkeztek
képzõmûvészek a városba, akik egy-egy hónap alatt hoztak
össze – a programtól függõen – egyéni vagy közös projektet.

A JELMEZ EGY AJÁNDÉK
SZÍNHÁZ ÉS LILIOM A KANAPÉN

Színházi szerepekrõl, jelmezekrõl és zenei tehetségkutatókról
is szó esett az idei utolsó Zalai Kanapén. A kulturális talk-show
vendégei ezúttal Laczó Henriette jelmeztervezõ, Takács Katalin
színmûvész és Takács Nikolas énekes voltak. A Városi Hangver-
seny- és Kiállítóteremben megrendezett est két házigazdája a ha-
gyományokhoz híven Turczi István és Karáth Anita volt.

2015. DECEMBER 10. (CSÜTÖRTÖK) 19.00 ATLANTIS
JEGYEK ELÕVÉTELBEN KAPHATÓK

A KÓPÉ SÖRÖZÕBEN ÉS TIXA.HU OLDALON.



Ahogy tavaly, úgy az idén is a
hagyományos mézvásár termelõi
és kézmûves portékákkal egé-

szül ki. Aki méhészszakmai ok-
ból látogat el a fesztiválra, aki fi-
nom mézet akar kóstolni és vá-
sárolni, illetve aki méhész bará-
taival szeretne találkozni, mind
szívesen látott vendég lesz a
kétnapos rendezvényen. Hiszen
mindannyian tudjuk, hogy hang-
súlyozottan szükség van arra,
hogy az emberek megértsék,
csakis a magyar termékeket ér-
demes elõnyben részesíteniük.
Ez a fesztivál is mindannyiunkért
jött létre, s rólunk szól: a terme-
lõkrõl-méhészekrõl, a természe-
tet szeretõ emberekrõl, a közös-
ségünkrõl.

Ha tehetik, látogassanak el a
hétvégén családjukkal, barátaik-
kal a zalaegerszegi mézfeszti-
válra! 
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RENDEZVÉNYSZERVEZÕK
FIGYELMÉBE

Zalaegerszeg hivatalos web-
oldala – a www.zalaegerszeg. hu
– hírportálként is funkcionál, azaz
a kezdõoldalon 0–24 óráig olvas-
hatók a várost érintõ legfrissebb
hírek, események és programok. 

A városi portál életre hívásá-
val hosszú évek óta mûködik az a
folyamat, hogy a városban mû-
ködõ kulturális és sportintézmé-
nyek, rendezvényszervezõ cégek,
civil szervezetek elküldhetik a
szerkesztõségbe a tervezett ren-
dezvényeik idõpontját és a prog-
ramok részleteit. 

A programajánló azonban
még nem teljes, így ezúton kérjük
Önöket, mihamarabb küldjék el a
következõ e-mail-cím egyikére a
2016. évi rendezvényükrõl szóló
néhány soros ismertetõjüket:
sajto@ph.zalaegerszeg.hu vagy

zalaegerszeg@tourinform.hu
Az elküldött programokról

szóló leírást felhasználjuk a város
2016. évi rendezvénynaptárhoz
és szerepeltetjük a város
turisztikai weboldal program-
ajánlójában is.

Együttmûködésüket köszönjük!

RENDEZÉSITERV-MÓDOSÍTÁS!
Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Zalaegerszeg település-

szerkezeti tervét, valamint helyi építési szabályzatát az egész
városra kiterjedõen átfogóan módosítani kívánja.

Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 38/2013. (III. 7.) sz. határozatá-
ban döntött a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó
szervezetekkel, egyházakkal (partnerekkel) történõ véleményezte-
tés (partnerségi egyeztetés) rendjérõl.

A településrendezési eszköz egyeztetése során Partnernek
csak regisztrált résztvevõ tekinthetõ, mely regisztráció megtehe-
tõ postai úton (Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal, Fõépíté-
szi Osztály – 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.), vagy a
partnerseg@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címen 2015. december
31-ig.

Kérjük a lakosságot, a szakmai érdekképviseleti szerveket, a ci-
vil szervezeteket, az egyházakat, hogy regisztrációjukat tegyék
meg annak érdekében, hogy a tervezett módosításokról a Hivatal
értesítését az egyeztetési eljárás során megkaphassák, azokról tá-
jékozódni tudjanak, és véleményükkel, észrevételeikkel segíthes-
sék munkánkat.

Az eljárással kapcsolatos kérdésekre a Polgármesteri Hivatal
Fõépítészi Osztályának munkatársai készséggel állnak az önök
rendelkezésére. (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. 214-es iroda,
tel.: 502-134, 502-135).

PÁLYÁZAT
ZALAEGERSZEG-ANDRÁSHIDA REPÜLÕTÉR ÜZEMELTETÉSÉRE

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki a Zalaegerszeg-
Andráshida repülõtér 2016. január 1-tõl 2017. december 31-ig tartó, 24 hónap meghatározott idõ-
szakra szóló üzemeltetésére. A repülõtér az alábbi ingatlanokat jelenti:

A pályázatokat „Repülõtér-üzemeltetés” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
Pályázat beadásának határideje: 2015. december 7. (hétfõ) 10.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211. iroda

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: Személyesen vagy postai úton

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást beszerezni, és a helyszíni meg-
tekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Za-
laegerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 210–211. sz. irodáiban (Telefon: 92/502-129) lehet.

A pályázati hirdetmény teljes szövege az önkormányzat www.zalaegerszeg.hu hivatalos internetes
honlapján a Hirdetmények, pályázatok rovatban Pályázatok menüpont alatt megtekinthetõ.

ZMJV Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás
nélkül visszavonhatja, illetve a pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja.

Cím
(Zalaegerszeg)

Megnevezés Bruttó alapterület
Havi nettó induló

(licit)ár
Pályázati biztosíték

0679/1 hrsz
(Hatháza)

kivett sporttelep 37.418 m2 – –

0679/2 hrsz
(Hatháza)

kivett lakóház és
sporttelep

telek: 886.006 m2

fogadóépület: 649,970 m2 – –

7177 hrsz
(Andráshida, Novák M. u.)

kivett épület,
udvar

5.455 m2 – –

Összesen:
telek: 928.829 m2

épület: 649,970 m2 314.000 Ft 400.000 Ft

GULÁG-EMLÉKMÛ
AZ ADATOK PONTOSÍTÁSÁT TERVEZIK

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a jövõ év
elején a Kosztolányi utcán lévõ GULÁG-emlékmûvön szerep-
lõ adatok pontosítását tervezi. 

A mûszaki osztály munkatársai kérik a hozzátartozó családta-
gok jelentkezését, hogy adategyeztetés végett a hivatal mûszaki
osztályával vegyék fel a kapcsolatot.

Kérjük, ebben a témában 2016. február 28-ig keressék e-mailen
vagy telefonon Simonné Tomori Bernadett környezetvédelmi szak-
referenst.

Telefon: 92/502-125, e-mail: tomoribetti@ph.zalaegerszeg.hu

CSÁNYRA EMLÉKEZTEK

A Csány László Szakközépiskola ünnepséggel köszöntötte
névadója születésének 225. évfordulóját. A középiskola diák-
jai a fáklyás felvonulás után mécseseket gyújtottak  Csány
László politikus, az 1848/49-es szabadságharc vértanújának
szobránál.  Az eseményen jelen volt Vigh László országgyûlé-
si képviselõ és Balaicz Zoltán polgármester is.

Zalaegerszegen a Városi Sportcsarnokban rendezi meg a
Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete december 5–6-án a X.
Kárpát-medencei Mézlovagrendi Találkozót és III. Méhészszakmai
Kiállítást és Vásárt. 

HA DECEMBER, AKKOR MÉZFESZTIVÁL

Fotó: – Seres
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Asztali számítógépek,

laptopok, monitorok javítását

vállalom SZOMBATON ÉS
VASÁRNAP IS!

TELEFON: 06-30/247-0700

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: alpin002@t-online.hu   Mobil: 30/3571-413

INGATLANKÍNÁLATUNK BÕVÍTÉSÉHEZ ELADÓ LAKÁSOKAT
ÉS CSALÁDI HÁZAKAT KERESÜNK. TEL.: 30/622-9816

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. december 31.

Kék zsák: 2016. január 8.

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

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált au-
tók javítása

• alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,

Hegyi u. 17.

Telefon: 30/9373-638

MARAI KAROSSZÉRIA

2 + félszobás, azonnal beköltözhe-

tõ, jó állapotban lévõ családi ház

Zalabéren a falu központjában eladó.

Érd.: 30/9595-181

Zalabéren, a falu központjától öt

percre, lakható hétvégi ház gyümöl-

csössel eladó. Érd.: 30/9595-181

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! 



Balaicz Zoltán polgármester
tartja magát mindkét gyakorta
hangoztatott tételmondatához,
vagyis döntéseinél mindig figye-
lembe veszi, hogy a zalai megye-
székhely megújulásához a helyi
gazdaság megerõsítésén át vezet
az út, és intézkedéseivel arra tö-
rekszik, hogy Zalaegerszeg ne
csak a múlt és a jelen, hanem a jö-
võ városa is legyen. Ahhoz per-
sze, hogy az elképzelések valóra
váljanak, hogy a tervezett fejlesz-
tések realizálódjanak, vagyis min-
den új beruházás, azzal együtt
minden új munkahely létrejöjjön,
és az új állásokat be is tudják töl-
teni, Zalaegerszeg városának
össze kell fognia a helyi vállalatok-
kal, a Zala Megyei Kereskedelmi
és Iparkamarával és természete-
sen a különféle szakképzõ intéz-
ményekkel is, hangsúlyozta elöljá-
róban a polgármester. Hozzátette,
az önkormányzat számára egyér-
telmû, hogy lehetõségeihez mér-
ten támogassa a városban tevé-
kenykedõ, itt termelõ vállalatokat,
együttmûködjön azokkal, és min-
dent megtegyen elõrelépésükért.  

– Amikor elõször szembesül-
tünk a nagyszerû hírrel, miszerint
jövõre 2500 új munkahelyet létesí-
tenek a Zalaegerszegen mûködõ
cégek, az öröm mellé egy kis bi-
zonytalanság is társult, nevezete-
sen: lesz-e elég munkavállaló az
állások betöltésére? Hamar sorra
vettük a lehetõségeinket, mit tud-
nánk tenni, így most már arról be-
szélhetek, hogy Zalaegerszeg ke-
zelni tudja a helyzetet, és az sem
jelent gondot, ha újabb fejleszté-
sekkel újabb munkahelyek jönnek
létre – fogalmazott a város elsõ
embere. – A gazdaságot élénkítõ,
illetve a munkaerõhiány megelõ-
zését szolgáló megoldásaink rész-
ben ismertek, hiszen elõbbi érde-
kében már év eleje óta több, a vál-

lalkozásokat segítõ lépést tett az
önkormányzat, utóbbi gondot elke-
rülendõ pedig nemrégiben megbe-
szélésre invitáltuk a cégvezetõket,
és közgyûlés elé vittük a közösen
megfogalmazott javaslatainkat,
éppen azért, hogy mihamarabb
cselekedhessünk. Szeretnénk tá-
mogatást nyújtani például mun-
kásszálló létesítésével, a szakkép-
zési és a felsõoktatási ösztöndíj ki-
terjesztésével, valamint az össze-
gek növelésével, a duális szak-
képzõ központ kialakításával, to-
vábbá lakásépítési programmal.
Ezek mellett a szakemberlakás
koncepció kidolgozása, lakásvá-
sárláshoz nyújtott támogatás vagy
lakás-kamattámogatás kidolgozá-
sa, építési telkek kedvezményes
biztosítása, valamint mindezek és
a kialakult helyzet hatékony és po-
zitív kommunikációja jelenthet se-
gítséget. 

A 2500 új munkahely közül
1000 a Flextronics International
Kft. jóvoltából jön létre, 150 a
Ganzeg Kft.-hez kötõdik, van
elektronikai cég, mely plusz 130
fõt szeretne még foglalkoztatni, és
több további vállalat beruházása
jelenti a többi új állást. Ismert, em-
lékeztetett Balaicz Zoltán, hogy a
közelmúltban a Zalaco Sütõipari
Zrt., a Flextronics, az ADA matrac-
gyártó cége is új állásokat kínálha-
tott fejlesztéseinek köszönhetõen,
továbbá az Edelmann nyomdaipa-
ri cég új csarnokát is hamarosan
avatják, ez további 100 új munka-
helyet jelent. 

A polgármester felidézte, hogy
az elmúlt idõszakban konkrét tar-
talommal bíró együttmûködési
megállapodást kötött a város a
Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarával, a Vállalkozók és
Munkaadók Országos Szövetsé-
gének (VOSZ) Zala Megyei Szer-
vezetével, valamint a Zala Me-

gyei Vállalkozásfejlesztési Alapít-
vánnyal.

– Hisszük, hogy a gazdaságfej-
lesztési kérdésekben elsõsorban
az érintettek véleményét kell kikér-
ni – fogalmazott Balaicz Zoltán. –
Elindult az országosan is egyedül-
álló önkormányzati kamattámoga-

tási rendszer, amellyel a helyi mik-
ro- és kisvállalkozások mindössze
0,9–1,9 százalék közötti kamattal
juthatnak fejlesztési hitelhez.
2,5 millió forint adóalapig eltöröltük
a helyi iparûzésiadó-kötelezettsé-

get, hogy ezzel is segítsük a mik-
ro- és kisvállalkozásokat. Költség-
vetésünkben létrehoztuk az úgy-
nevezett Vállalkozói Alapot, ami-
vel a hozzánk forduló cégeknek
nyújtunk segítséget útcsatlakozás,
kerékpárút, parkoló, járda, busz-
megálló, gyalogátkelõhely vagy
éppen közmûépítésben, hogy ily
módon a dolgozók könnyebben el-
juthassanak munkahelyükre. Az
országban elsõként nyerte el váro-
sunk ipari parkja a „Tudományos
és Technológiai Park” címet, ami
elõnyt és pluszpontot jelent majd a
pályázatoknál. Szintén az ország-
ban elsõként, Kecskeméttel egy-
szerre indítottuk el a duális mér-
nökképzést, és létrehoztuk a felsõ-
oktatási duális képzõ- és innová-
ciós központot. A júniusi közgyûlé-
sen egyhangúlag elfogadtuk a
megújított és 38 féle támogatási
lehetõséget magába foglaló befek-
tetésösztönzõ és -támogató ren-
deletünket, melytõl azt reméljük,
hogy újabb munkahelyteremtõ be-
ruházások valósulhatnak meg az
önkormányzat tulajdonában lévõ
ipari parkban, ami szükség esetén
több mint 600 hektárosra is bõvít-
hetõ. 

Hamarosan létrehoznak egy
önkormányzati fejlesztési irodát,
amely a helyi vállalkozásoknak ad
majd pályázati tanácsokat, de
szükség esetén pályázatírást is
vállal. Feladata lesz továbbá egy

helyi pályázati adatbázis összeállí-
tása, hogy minél többet tudjanak
segíteni a beadott pályázatok
eredményességében. 

A polgármester kitért a Magyar-
ország kormányával áprilisban
megkötött stratégiai megállapo-
dásra is, melynek értelmében a
kormány kétszer kétsávos gyors-
forgalmi úttal bekapcsolja Zala-
egerszeget az országos közleke-
dési rendszerbe. A határozat értel-
mében egyrészt 2018. március
15-ig a 76-os fõút fejlesztésével
csatlakozhat a város az M7-es au-
tópályához, így gyorsabb lesz Bu-
dapest elérhetõsége. Ugyanakkor
2017. január 15-ig el kell készülnie
a Vasvár és Zalaegerszeg közötti
gyorsforgalmi út terveinek, az épít-
kezésnek pedig 2018-ban kell ne-
kilátni. 

– Ez utóbb említett út legfõ-
képpen a vállalkozóink
számára teremt kapcso-
latot a 8-as és 86-os
utak, valamint Ausztria
(az A2-es autópálya) és
Németország felé – tájé-
koztatott Balaicz Zoltán.
– A szerzõdés második
pontja arról szól, hogy
az ipari parkban újabb
ütemmel bõvül az inku-
bátorház, új csarnokok
épülnek fel, szükség
esetén, amennyiben ezt
betelepülni szándékozó
befektetõ kéri, akkor
Zalaszentivánról csatla-
koztatjuk a vasúti ipar-
vágányt, közmûvekkel,

utakkal és energiatakarékos nap-
elemteleppel látjuk el a területet,
valamint kutatás-fejlesztési és in-
novációs bázist hozunk létre.
Mindez nyilvánvaló módon szak-
embereket is igényel, így tovább

fejlesztjük az országban elsõként
létrejött felsõoktatási duális képzõ-
és innovációs központot, valamint
megalapítjuk a korábban már em-
lített duális szakképzõ központot
is. A célunk az, hogy a tudásalapú,
innovatív gazdaságfejlesztéssel, a
magas hozzáadott érték megte-
remtésével itthon tartsuk, illetve
hazacsábítsuk a fiatalokat. Az ön-
kormányzat 2020-ig dedikáltan
11,2 milliárd forint európai uniós
fejlesztési forrást használhat fel,
melynek nagyobb hányadát
ugyancsak gazdaságfejlesztésre
fordítjuk. Városunk csak akkor le-
het sikeres, ha bõvítjük és erõsít-
jük a helyi gazdaságot, ehhez pe-
dig cégekre, munkahelyekre és
dolgozó zalaegerszegi polgárokra
van szükség. Számítok mindenki
támogatására, hiszen csak együtt,
közösen, összefogással válthatjuk
valóra közös álmunkat, az erõs és
fejlõdõ Zalaegerszeget!

FOLYTATÓDIK
A VASÚTVILLAMOSÍTÁS

A Szombathely–Csorna
vasútvonal villamosítása
után újabb, a rohonci vasút-
vonal-fejlesztési programok
támogatásáról kérdezték a
közelmúltban Szombathe-
lyen Orbán Viktor miniszter-
elnököt.

Válaszában kitért a zalai
megyeszékhely jövõjét érintõ
fejlesztésre is. Mint fogalma-
zott, a GYSEV több milliár-
dos fejlesztésben gondolko-
dik Szombathely és Zala-
egerszeg között.

A 2500 ÚJ MUNKAHELYHEZ MUNKAERÕ IS LESZ
VÁLLALKOZÓI ALAP – ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSI IRODA

Gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés: valamivel több,
mint egy éve e célok mentén látott munkához a Balaicz Zoltán
polgármester irányításával újonnan alakult közgyûlés. A valóság
lassan az elképzelések nyomába ered, hiszen 2016 végéig 2500
új munkahellyel gyarapodik a megyeszékhely, s a városvezetõk a
munkaerõhiányt is igyekeznek megfelelõ módon kezelni. 

Balaicz Zoltán

A Flextronics madártávlatból.

Munka közben az ADA üzemében. Épül az Edelmann gyártelepe.

Termékek a Zalacótól.



Az otthont 1993-ban hozta lét-
re a Notre Dame Nõi Kanonok- és
Tanítórend, ezzel fontos szerepet
vállalva a város idõsellátásában.
A rend mûködési támogatást
nyújtott az intézmény fenntartásá-
hoz, de kezdetektõl az volt a
szándéka, hogy csak korlátozott
ideig teszi ezt, hiszen fõ profilja

az oktatás. Két éve született meg
a döntés, miszerint 2015. év vé-
géig megszüntetik a szociális el-
látást, az otthonnak tehát új hely
után kellett néznie, hiszen a folya-
matos várakozói létszám minden-
képpen indokolta a fennmaradá-
sát.

A zalaegerszegi önkormányzat
javaslatára a már üresen álló,
egykori Pais Dezsõ Általános Is-
kola épülete újulhatott meg, és a
200 millió forintos beruházásnak
– melybõl 140 millió forintot a vá-
ros, 60 milliót az egykori fenntartó
biztosított – köszönhetõen meg is
nyitja kapuit az eddigi 34 helyett
50 fõ ellátására szolgáló intéz-
mény. Az új fenntartó a Kolping
Oktatási és Intézményfenntartó
Szervezete lesz. Az otthon idõvel
bõvülhet, illetve a tervek szerint
hospice-szolgálat is mûködne az
átalakított épületben. 

Az elmúlt idõszakban önkénte-
sek is szorgoskodtak a készülõ
épületnél, köztük volt a zalai szár-
mazású dr. Palkovics László ál-
lamtitkár is, aki az intézmény át-
adásán is részt vesz Czibere Ká-
roly államtitkárral, dr. Veres And-
rás megyés püspökkel, Vigh
László országgyûlési képviselõ-
vel és Balaicz Zoltán polgármes-
terrel együtt.

10 Gazdaság

A mellékletet összeállította:

Péter Gyöngyi
Fotó:

Seres Péter

Zalaegerszegen a kerékpáro-
zás mára a mindennapok részévé
vált, s mint környezetkímélõ és ol-
csó közlekedési lehetõség, a turiz-
musban, valamint a lakóhelyek és
munkahelyek, illetve kereskedelmi
létesítmények közötti közlekedés-
ben is egyre fontosabb szerepet
játszik. Mindezek ismeretében az
elkövetkezõ idõszakban egyrészt
turisztikai kerékpárútszakaszokat,
másrészt hivatásforgalmi célú út-
szakaszokat szeretne kiépíteni a
város, mondta elöljáróban az al-
polgármester, hozzátéve; noha
kétféle típusú fejlesztésrõl van
szó, gyakorlatilag mindkettõ az
egységes kerékpárút-hálózat ré-
sze. 

A munkát egyébként azzal
kezdték, hogy egyeztettek a civil
szervezetek képviselõivel, így pél-
dául az Egerszegi Bringaklub és
Természetjáró Sportegyesület tag-
jaival és a ZKSE kerékpárosaival
is.

– Alapvetõen három fõ célt fo-
galmaztunk meg a fejlesztésekkel
kapcsolatosan, nevezetesen azt,
hogy a peremkerületek és a város-
központ között legyen megfelelõ
kerékpárút-összeköttetés, megte-
remtsük a belváros kerékpárútjai-
nak hiányzó elemeit, valamint,
hogy kiépítsük a Zala-völgyi turisz-
tikai kerékpárút városi szakaszát –
sorolta Gecse Péter. – Számos
nyomvonal készült az említett tö-
rekvéseink mentén, ezeket meg-
vizsgáltuk, elemeztük, és bár még

megannyi kihívás, megoldandó
feladat áll elõttünk, megfogalmaz-
tuk azokat a fontos szempontokat,
melyeket mindenképpen figyelem-
be veszünk majd a pályázatoknál.
Alapvetõ célunk, hogy a megye-
székhely legnépesebb, legsûrûb-
ben lakott részeibõl, így Csácsból
és Andráshidáról is biztonságosan
el lehessen jutni a városközpontba
kerékpárral, továbbá szeretnénk,
ha megvalósulna a Zala menti ke-
rékpárút zalaegerszegi szakasza,
vagyis kiépülne a Bagod és
Zalaszentiván közötti út is. Sokak
régi vágya, hogy a gébárti szabad-
idõs komplexumhoz vezessen ke-
rékpárút, az igényekhez igazodva
tehát szeretnénk ezt is biztosítani,
miként a belváros kelet–nyugati
átjárhatóságát. Az elõttünk álló
esztendõk nagyszabású beruhá-
zásait ugyancsak szem elõtt tart-
juk, azaz a Göcseji Múzeum kor-
szerûsítéséhez, megújításához,
valamint a Zöld Zala revitalizációs
projekthez ugyancsak igazodni kí-
vánunk. Lényegesnek tartjuk az
ipari parkok bekötését a városköz-
pontba. 

Mint minden fejlesztésnél, ez
esetben sem lehet megfeledkezni
természetesen az anyagi források-
ról: az elképzelések megvalósítá-
sára mintegy 1 milliárd forint áll
rendelkezésre a TOP-ban. 

– Természetesen a nagyobb
beruházások mellett a jövõben is
elvégezzük az aktuális javításokat,
pótolni igyekszünk a hiányosságo-

kat, vagyis folyamatosan karban
tartjuk a kerékpárút-hálózatot. Za-
laegerszeg számára fontos a kör-
nyezettudatos közlekedés fejlesz-
tése, a környezettudatos városmû-
ködtetést szolgálja az Ökováros
programunk is. Nyilvánvaló, hogy
minél többen ülnek kerékpárra,
annál tisztább és élhetõbb környe-
zetben élhetünk – fogalmazott
Gecse Péter. – Nem mellesleg, a
rendszeres testmozgás az egész-
séges életmódnak is része, bicik-
lizzen az ember akár munkahelye
és otthona között, akár egy kelle-

mes kirándulás alkalmával. A lehe-
tõséget tehát mindenképpen bizto-
sítanunk kell. 

KÉT KERÉKEN IS CÉLBA ÉRÜNK
KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉS

Egyre többen választják az egészséges és környezetkímélõ
közlekedési módot Zalaegerszegen, és sokan pattannak kétkere-
kûre a szabadidõ aktív eltöltésének jegyében is. A kerékpárút-há-
lózat további fejlesztése tehát, érthetõ módon, folyamatosan na-
pirenden van, fogalmazott Gecse Péter alpolgármester.

Elõbbi, vagyis a szakképzési
ösztöndíj havi alapösszege 12
ezer forintról 25 ezer forintra emel-
kedik a következõ tanévtõl – ter-
mészetesen a tanulmányi ered-
mény is meghatározza a mértéket,
így az akár havi 30 ezer forint is le-
het. A támogatást a Zalaegersze-
gen kívül élõ tanulókra, továbbá a
Ganz-, a Munkácsy-, valamint a
Széchenyi-iskola hiányszakmáit
választó valamennyi diákra kiter-
jesztették. A felsõoktatási mûszaki
ösztöndíj esetében az összeg havi
12 ezer forintról 15 ezerre növek-
szik, függetlenül attól, hol van a
hallgató lakóhelye. A cél mindkét
esetben az, fogalmazott Vadvári
Tibor, hogy megfelelõ szakképzett
munkaerõ álljon rendelkezésre
Zalaegerszegen. 

– Figyelembe véve a városban
mûködõ, illetve ide letelepülni
szándékozó cégek szakképzett
munkaerõ, mûszaki mérnök szak-
emberigényét, kötelességünknek
éreztük, hogy módosítsunk a két
rendeleten, hogy azok illeszkedje-
nek Zalaegerszeg város gazda-
ságfejlesztési elképzeléseihez. Az
intézkedések hosszú távra szól-
nak, de minden rendelkezésre álló
eszközt meg kell ragadnunk ah-
hoz, hogy a helyi munkaerõpiacon
találkozzon a kereslet és a kínálat

– indokolt az alpolgármester. –
Szeptember folyamán több alka-
lommal is egyeztettünk a Zala Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara,
valamint a mellette mûködõ Zala
Megyei Fejlesztési és Képzési Bi-
zottság munkatársaival is, e meg-
beszélések nyomán módosítottuk
aztán a városi szakképzési ösz-
töndíjat annak mértékét illetõen, il-
letve a tekintetben is, hogy ne
csak a városban élõ diákok vehes-
sék igénybe azt, és, hogy a hiány-
szakmákat választók szintén jogo-

sultak legyenek rá. Fontos megje-
gyezni, hogy egy hiányszakmát ta-
nuló, jól teljesítõ fiatal az állami
ösztöndíjjal és az adott cég juttatá-
saival együtt akár 70 ezer forintot
is megkaphat havonta. 

Egy megyeszékhely számára
természetesen rendkívül fontos a
felsõoktatási intézmények erõsíté-
se, Zalaegerszegen pedig ezen
belül kiemelkedõ, a város jövõjét
befolyásoló tényezõ a helyi mér-
nökképzés, hangsúlyozta Vadvári
Tibor. 

– Azzal, hogy nem kötjük zala-
egerszegi lakóhelyhez a támoga-
tottak körét, és emeljük az ösztön-
díj mértékét, vonzóbbá tesszük a
képzéseket, és tanulmányaik be-
fejeztével több, magasan kvalifi-
kált fiatalt tudunk Zalaegerszegen
tartani. Ezt a törekvésünket segíti
egyébként a gyakorlatorientált du-
ális képzési forma is, mely három
éve van jelen a mûszaki mérnökök
képzésében. Már az oktatás ide-
jén a partnercégnél dolgozó ifjú
nagy valószínûséggel tanulmányai
befejeztével azonnal állást talál.
Céljainkkal összhangban van a
Duális Szakképzési Központ is,
melyet elsõként hozunk majd létre
az országban. A tapasztalat azt
mutatja egyébként, hogy a mér-
nökképzésben végzett fiatalok
többszörösét is foglalkoztatni tud-
nák – összegzett az alpolgármes-
ter. Hozzátette, egy város, és az-
zal együtt egy ország versenyké-
pességéhez hozzájárulnak a fel-
sõoktatási intézmények, támoga-
tásuk, a hallgatók támogatása
egyértelmûen a jövõt szolgálja.

AZ ÖSZTÖNDÍJEMELÉS MEGTARTÓ EREJE
AZ INTÉZKEDÉSEK HOSSZÚ TÁVRA SZÓLNAK

Az önkormányzati szakképzési ösztöndíj, valamint – a mérnök-
képzés résztvevõire vonatkozóan – a Befektetés a jövõbe városi
felsõoktatási ösztöndíj havi összegét is megemelte Zalaegerszeg
közgyûlése az októberi ülésén. A módosítással a szakképzés ki-
hívásaira, a megyeszékhelyen jelentkezõ gazdasági igényekre
reagált a testület, összegzett elöljáróban Vadvári Tibor alpolgár-
mester. 

Vadvári Tibor

Gecse Péter

Míg korábban a központban,
egyetlen térre összpontosult az
Aranykapu karácsonyi vásár, ez-
után a város egésze ünneplõbe öl-
tözik, az utcák, épületek képéhez,

hangulatához illeszkedõ új pavilo-
nok számtalan helyszínen fogad-
ják majd az érdeklõdõket a
Mindszenty tértõl a Dísz térig. A
színes kavalkádot a város, a
KISOSZ zalai szervezete és a
Kvártélyház Kft. szervezte, szer-
vezi.

Közel 30 új, igazán mutatós
árusítóhely talál otthonra Zala-
egerszegen az advent jegyében,

érdemes lesz tehát végigsétálni a
belvároson: mindenütt kellemes,
karácsonyi miliõvel találkozha-
tunk. A portékák többségével a
Dísz téren várják az ünnepre han-

golódó közönséget, már novem-
ber 26-tól szemügyre lehet venni a
pavilonok kínálatát. A karácsonyfa
alá szánt ajándékok felkutatása
során megéhezõ, megszomjazó
látogatók – a hagyományokhoz hí-
ven – ezúttal is bõséges gasztro-
nómiai kínálatból választhatnak.
Az érdeklõdõk elõtt bronz-, ezüst-
és aranyvasárnap is nyitva tart az
adventi vásár.

December elején benépesül a
polgármesteri hivatal elõtti tér is, a
pavilonok mellett természetesen –
a legifjabbak és az idõsebbek leg-
nagyobb örömére –, idén újra ta-
lálkozhatnak az arra járók Cukrival
és Karácsonnyal, a két báránnyal,
valamint Mózessel, a szamárral:
lesz élõ betlehem a karácsonyt
megelõzõ napoktól. 

A Mindszenty tér szintén ad-
venti „ruhát” ölt, a Mária
Magdolna templomnál
ugyancsak az ünnephez
méltó módon díszített pa-
vilonok között andaloghat
a nézelõdõ. Kulturális
programokkal itt, illetve a
Dísz téren szórakoztatják
az érdeklõdõket: zalaeger-
szegi óvodások, iskolások,
mûvészeti csoportok,
egyesületek tagjai lépnek
színpadra, a nagytemplom
elõtt hétköznap délután, a
város fõterén pedig
hétvégente. A programso-
rozat keretében december
19-én a Csík-zenekar ad
koncertet – immár har-
madszor –, az együttes ez-
úttal Ferenczi György ze-

nésszel érkezik a zalai megye-
székhelyre. 

Szemet gyönyörködtetõ díszki-
világítás, számos kreatív installá-
ció teszi varázslatossá a belvá-
rost, sõt, a gyerekek számára egy
kisebb jégpálya is készül: a kis-
gyerekek a városháza elõtti téren
korcsolyázhatnak. Remélhetõleg
mindenki megtalálja a maga örö-
mét a megújult adventi vásárban...

MEGÚJUL AZ ADVENTI VÁSÁR
ÜNNEPLÕBE ÖLTÖZÖTT A VÁROS

Megkezdõdött a keresztény egyházi év, az adventi idõszak,
melyre – természetesen – Zalaegerszeg városa is készült. Ebben
az esztendõben a reményteli várakozás, a lelki készülõdés idején
meglepetéssel várják a zalai megyeszékhelyen élõket és az idelá-
togatókat. 

ÁTADÁSRA KÉSZÜLNEK
IDÕSOTTHON AZ EGYKORI ISKOLA HELYÉN

Befejezõdik a 200 millió forintos beruházás, hamarosan, egé-
szen pontosan december 16-án költözhet új helyre Zalaegersze-
gen a Miasszonyunk Idõskorúak Otthona. 
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– Lehetõségeinkhez mérten jól
teljesítettünk, igaz, nagyobb sze-
rencsével elõrébb is lehetnénk –
hangoztatta Dobos Sándor edzõ.
Azonban nem panaszkodom, elé-
gedett vagyok a csapat õszi sze-
replésével A szezonkezdés elõtt
célként jelöltük meg, hogy minél
távolabb legyünk a kiesõ zónától,
ez maximálisan sikerült. Menet-
közben ismertük meg ellenfelein-
ket, és alkalmazkodtunk hozzá-
juk. Az eredmények mutatják, si-
kerrel. Saját magunk emeltük
meg a mércét. Igaz, mindjárt az
FTC II. ellen kezdtünk, kikaptunk,
de akadtak biztató momentumok
a játékunkban. Gyorsan felvettük
a harmadosztály ritmusát, ennek
köszönhetõen a bajnokság kö-
zépsõ szakaszában hosszú ideig
veretlenek maradtunk. Ennek a
sorozatnak vetett véget a III. Ker.
TVE elleni vereség. Errõl a mér-
kõzésrõl sajnos, két kulcsjátéko-
sunk – Kovács Gy. és Szegleti –
hiányzott. Utána megtört a lendü-
letünk, a hajrában a Sárvárt
ugyan legyõztük, de két vereség
is becsúszott, az ETO FC-tõl és a
Videoton II.-tõl.

– Az õszi idény során, annak
ellenére, hogy volt egy alapcsa-
pata, igyekezett mindenkinek le-
hetõséget biztosítani...

– A ZTE-tõl kölcsönbe érkezett
fiatalokat mindenképpen fel akar-
tam mérni, hogy mennyire számít-

hatok rájuk a felnõttek között. Van,
aki élt, van, aki kevésbé élt a felkí-
nált lehetõséggel.

– Csapatként teljesítettek
jobban, vagy inkább az egyéni
teljesítmények domináltak?

– A védelmet Török nagysze-
rûen fogta össze, a középpályán
Kovács Gy. jeleskedett. Elöl Tóth
L. gyorsasága, gólérzékenysége
sokat ért. A pályára került játéko-
sok összességében nem okoztak
csalódást.

– A jó õszi szereplés után fel-
tehetõen a cél: megtartani a je-
lenlegi pozíciót... 

– Természetesen, de ez sok té-
nyezõtõl függ. Kérdés, hogy a

ZTE-tõl kölcsönbe hozzánk érke-
zettek közül kik távoznak. Remé-
lem senki. Nagy erõsítést jelen-
tene, ha a csapat kerete megma-
radna. Jó lenne erõsíteni is, de ez
még a jövõ zenéje. Nagy kérdés
pozíciónk megtartása szempontjá-

ból, hogy a többi csapatnál ho-
gyan erõsítenek. Esetleg melyik
együttes gyengül. Õsszel mentáli-
san is erõsek voltunk, remélem,
tavasszal is így lesz, és akkor si-
kerül megvalósítani terveinket.

– Mikor kezdik meg a felké-
szülést a tavaszi idényre?

– A bajnokság nagyon korán –
február 14-én – folytatódik, így
már január elején, az ünnepek
után megkezdjük a felkészülést.
Ha az idõjárás közbe szól, akkor
elképzelhetõ, hogy mûfüvön ját-
szunk. Egyébként a karácsonyi
ünnepekig heti két edzést tartunk,
ezt követõen lesz csak pár nap tel-
jes pihenõ.

MENTÁLISAN IS ERÕSEK VOLTAK
KÖZÉPCSAPATKÉNT ZÁRT AZ ÚJONC ANDRÁSHIDA

Újoncként szerepelt az NB III Nyugati csoportjában a Tarr
Andráshida SC labdarúgócsapata. A zalaiak ötvenszázalékos tel-
jesítménnyel zárták az õszt. Hétszer gyõztek, három döntetlent
játszottak, és hatszor kaptak ki, közben 25 gólt szereztek, 23-at
kaptak. A megszerzett pontok száma 24, ami a 8. helyet jelentette
számukra a 17 csapatos mezõnyben.

– Jókor, mindjárt a bajnokság
elején jött a pofon, a lányok meg-
értették, hogy csak szorgalmas
munkával lehet eredményt elérni
– kezdte Kostorják Zsolt edzõ
csapata értékelését. – A késõbbi
történések megerõsítettek abban,
hogy jó döntést hoztam, amikor
nyáron átalakítottam a játékos-
keretet. Úgy vélem, kicsit a vára-
kozás felett szerepeltünk. A fiata-
lok meghálálták a bizalmat, ami
nemcsak az én munkámat dicséri,
hanem a velem dolgozó edzõ kol-
légákét is. 

– Minek tulajdonítja az õszi
jó szereplést? 

– A pályára került játékosok
mindegyike teljes erõbedobással
küzdött, hajtott a ZTE Angels sike-
réért. Nem szeretnék senkit ki-
emelni közülük. Nagyon örülök,
hogy egyre több saját nevelésû já-
tékosnak tudtam játéklehetõséget
biztosítani. Nagy igazolásra, kül-
földi játékos szerzõdtetésére

anyagi lehetõségünk miatt nem
gondolhattunk.

– Együtt marad tavaszra a
csapat?

– Egyelõre senki nem jelezte
távozási szándékát. Elképzelhetõ,
hogy változik a keret, de nagy
mozgásra nem számítok.

– Ha valami nagy formaha-
nyatlás nem következik be, az
ellenfelek ismeretében szinte
biztosra vehetõ a második hely.
Az elsõ és második hely pedig
osztályozót ér...

– Az alapszakasz elsõ két he-
lyezettje a Keleti csoport elsõ két
helyezettjével játszik osztályozót.

– Hogyan? 
– A Nyugati elsõ helyezettje

mérkõzik a Keleti másodikjával. A
másik páros ennek a fordítottja.
Aztán a két gyõztes játszik az NB
I-be jutásért. A gyõztes egyenes
ágon feljut, a vesztes pedig osztá-
lyozót játszik NB I-es ellenfelével..

– Mely csapatok jöhetnek
számításba a másik csoport-
ból?

– Az Újpest FC és a Bp. Hon-
véd. Papíron erõsebbek, de egy
biztos, ha eljutunk odáig, nem fel-
tartott kézzel lépünk ellenük pályá-
ra. Tavaszi sorsolásunk nem
könnyû, de bízom a jó szereplé-
sünkben.

– Fennállásuk során elõször
van névadó szponzoruk...

– Az Angels támogató forintjai-
ra is szükségünk van, hogy zavar-
talanul mûködni tudjunk A segítsé-
get jó játékkal, eredményes sze-
repléssel igyekszünk meghálálni.

TOVÁBBRA IS A DOBOGÓ A CÉL
A KEZDETI BIZONYTALANKODÁS UTÁN BELELENDÜLTEK

Az idei év nyarán alaposan átalakult a ZTE FC Angels NB II-es
nõi labdarúgócsapatának játékoskerete. Az együttes alaposan
megfiatalodott. Nem csoda, hogy a nyitányon súlyos vereséget
szenvedtek a PMFC-tõl. A folytatásra összekapta magát a társa-
ság, és mindössze egy pontot vesztett, és azonos pontszámmal
az elsõvel, de rosszabb gólkülönbséggel a második helyrõl várja
a tavaszt. 

– Lehet-e párhuzamot vonni,
hogy melyik csapat volt jobb, az
önöké, vagy a mostani?

– A mi idõnkben is más volt a
labdarúgás, mint ahogy Puskásék
is más focit játszottak, mint
Alberték. Az összehasonlításnak
nincsen értelme, a mai játék gyor-
sabb, mint amit mi játszottunk. Na-
gyon örülök, hogy kijutott a váloga-
tott, és több évtizedes „csendet” tört
meg.

– A két pótselejtezõn – és elõt-
te is már – a célfutball jellemezte
a válogatott játékét. Mennyire
lepte ez meg?

– Már Dárdai Pál kapitánysága
idején is ez a stílus dominált. Ne
kapjunk sok gólt, azaz az elsõ
szempont a zárt védekezés volt.
Ebbõl adódóan kevés gólszerzési
lehetõségünk volt, de azokkal nagy-
szerûen éltünk. Fontos volt, hogy a
zárt védekezésbõl kiindulva gyors
csatáraink segítségével eredmé-
nyesek tudjunk lenni. Amint elvesz-
tettük a labdát, azonnal visszazár-
tunk. A taktika arra épült, hogy elsõ-

sorban ne kapjunk gólt, kevés lehe-
tõségünkbõl pedig egyet-egyet ki-
használjunk.

– Régen a játékosság jelle-
mezte a magyar labdarúgást, ma
ez már távolról sem így van. Mi-
ért?

– A régi sok passzos játékra al-
kalmatlanok vagyunk, mivel techni-
kailag nem vagyunk elég képzettek.

Arra nem vagyunk képesek, hogy
támadásonként 14–15-öt passzol-
junk egymásnak, tehát át kellett tér-
nünk egy másik játékstílusra. Úgy
fogalmaznék, eredménycentrikus
focira tértünk át. Amire, úgy néz ki,
fogékonyak a játékosok.

– Kijutottunk az Eb-re... Mire
lehetünk ott képesek?

– A selejtezõk során három szö-
vetségi kapitány dolgozott a csapat
mellett. Mindegyiknek megvolt a sa-
ját játékoskerete. A csapat gerince
nem alakult ki, attól féltem, hogy ez
visszaüt, szerencsére nem követke-
zett be. Saját válogatottbeli tapasz-
talatom alapján mondom, hogy 86-
ban, az akkori keretben ismertük
egymás gondolatát. Szerencsére
az Eb-re lesz elegendõ ideje a né-
met kapitánynak csapatot formálni
a játékosokból. Ebbõl kiindulva ked-
vezõ sorsolás esetén akár tovább is
juthatunk csoportunkból.

– Nagy és Kleinheislert szere-
peltetésével nagyot húzott Bernd
Storck...

– A kapitány dolgozott a magyar
utánpótlás területén. Tisztában volt
a két játékos képességével, bízott
bennük, és a játékos számára a köl-
csönös bizalom kiváló teljesítmény-
ben csúcsosodhat ki. Ez is mutatja,
vannak tehetségeink, csak észre
kell venni õket.

A CÉLFUTBALL VEZETETT EREDMÉNYRE
PÉTER ZOLTÁN SZERINT AZ EB-N IS JÓL SZEREPELHETÜNK

Hosszú idõ után jutott ki a magyar labdarúgó-válogatott világ-
versenyre. A nemzeti  tizenegy legutóbb 1986-ban a mexikói vb-n
léphetett pályára a legjobbak között. Az akkori csapatnak tagja
volt Péter Zoltán, a ZTE egykori kiváló védõjátékosa. Õt kérdeztük
a mostani sikerrõl, és arról, mit profitálhat a magyar labdarúgás
abból, hogy ismét ott van egy világversenyen.

A szervezõk a résztvevõket elõbb
két négyes csoportba sorsolták. A
csoport-körmérkõzések után, felsõ
és alsó ági keresztjátékkal alakult ki
a végsõ sorrend. Így minden részt-
vevõ csapat ötször lépett pályára.

Végeredmény: 1. Szedett-Vedett
(Zalaegerszeg) (Gyenes Zoltánné,
Havasiné Mészáros Jolán, Szalai Vi-
vien, Déri László, Domonkos Ádám,
Domonkos Lajos, Farkas Ádám, id.
Gyenes Zoltán, Kardics Géza), 2.

Támadó Menyét (Nagykanizsa), 3.
Retro (Zalaegerszeg), 4. Kiskamasz
(Zalaegerszeg), 5. Mind1 (Zalaeger-
szeg), 6. Soproni Vízmû, 7. Lenti, 8.
Out (Zalaegerszeg).

A tornán részt vevõ csapatok, il-
letve a  lemaradók  számára az
újabb játéklehetõség a december
5-én az Ostoros-csarnokban, a 9.00
órai kezdettel megrendezésre kerü-
lõ Mikulás-kupa vegyes torna,
amely szintén nyolc csapat részvé-
telével kerül lebonyolításra.

A SZEDETT-VEDETT SIKERE
MEGKEZDÕDÖTT A TERMI RÖPLABDASZEZON

Zalaegerszeg Város Röplabda Bizottsága november hónapban
rendezte meg elsõ õszi-téli vegyes  tornáját. A sok éves hagyo-
mányoknak megfelelõen az idei õszi hónapoktól a következõ év
tavaszáig tartó rendezvénysorozaton most is nyolc csapat vett
részt. Az öt egerszegi csapat mellett Nagykanizsáról, Lentibõl és
Sopronból érkezett együttes.

Halmos Máté, a Göcsej SK
megbízott edzõje a mérkõzést kö-
vetõen így vélekedett csapata esé-
lyeirõl: – Egy kicsit még szokatlan
számomra az új szerepkör, nem-
csak azért, mert felnõttekkel elõ-
ször dolgozom, hanem mert lányo-
kat sem edzettem korábban. Örü-
lök a lehetõségnek, és mindent
megteszek azért, hogy a csapat jó
szerepléséhez én is hozzátegyek,
és megnyerjük a bajnokságot.
Szerencsére, magabiztos elõ-
nyünk birtokában nincs rajtunk
gyõzelmi kényszer, és így lehetõ-
ség van arra, hogy jobban megis-
merjem a csapat játékosait. Próbá-
lok mindenkinek lehetõséget adni
a mérkõzéseken, és szeretném, ha
megtalálnánk azt a játékot, amivel
nem csak a másodosztályban, de
az NB I-ben is sikeresek lehetünk.

Horváth Kitti csapatkapitány is

derûlátóan értékelte helyzetüket: –
Egyre többet edzünk, ami meglát-
szik a játékunkon. Ez már a máso-
dik év, hogy a csapat magja együtt
van. Nagyon remélem, hogy az
alapszakaszban nem lesz olyan

csapat, amelyik megszoríthat ben-
nünket. Bízom benne, hogy a ráját-
szásban is sikeresek leszünk.
Egyelõre nem tudjuk, hogy a Kele-
ti csoportból kik lehetnek majd az

ellenfelek, de úgy tudjuk, hogy ott
azért erõsebb csapatok szerepel-
nek. Ennek ellenére bízom az el-
végzett munkában, és ha továbbra
is ilyen ütemben fejlõdünk, meg-
lesz az NB I.

TOVÁBBRA IS HIBÁTLANUL AZ ÉLEN
A CÉL: FELKERÜLNI AZ ELSÕ OSZTÁLYBA

Nyolc lejátszott mérkõzés után is százszázalékos az NB II Nyu-
gati csoportjában a Göcsej SK nõi futsalcsapata, amely vasárnap
este magabiztosan gyûjtötte be a 3 bajnoki pontot a tatabányai
Kalafa-Újbarok SE együttese ellen.

ZTE ZÁÉV–Dynamic TSK Gyõr
8:0 (3319-2970)

Szuperligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

ZTK FMVas–Bp. Erõmû 7:1 (3444-3202)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

Ajka FC–ZTE FC 1-2 (0-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Ajka.

Z. Csuti Hydrocomp SK–Hüsi SC 7,5:4,5
NB I-es sakkmérkõzés, Zalaegerszeg.

Göcsej Sport Klub–Kalafa-Újbarok SE
8-3 (5-1)

NB II-es nõi futsalmérkõzés, Zalaegerszeg.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI NEM SIKERÜLT A TOVÁBBJUTÁS
Zalaegerszegen rendezték meg öt megye

labdarúgó-válogatottjának regionális tornáját.

Megyénk legjobbjai házigazdaként a tovább-
jutást tervezték, ami fõleg az elsõ napon (szomba-
ton) úszott el, amikor mindkét mérkõzésüket elve-
szítették.

Zala végül a harmadik helyen végzett, és így
nem került az országos döntõbe.
Zalai eredmények: Zala–Vas 0-2, Komárom-Eszter-
gom–Zala 3-0, Zala–Gyõr-Moson-Sopron 1-0, Za-
la–Veszprém 14-1.
A torna végeredménye: 1. Gyõr-Moson-Sopron, 2.
Komárom-Esztergom, 3. Zala, 4. Vas, 5. Veszprém.
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