u
h
.
a
i
d
e
m
a
l
a
z
.
w
ww

XXI. évfolyam, 41. szám

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

2013. december 17.

EGYHÁZMÛVÉSZETI ALKOTÁSOK
MOLNÁR C. PÁL-KIÁLLÍTÁS A MÚZEUMBAN

ság árad belõlük, ami advent idején különösen fontos mindenki
számára.
Kostyál László felelevenítette a
festõmûvész életpályáját, különösen a Római Akadémián eltöltött
éveit. Mint fogalmazott: Molnár C.
a két világháború közötti idõszak
egyik legjelesebb neoklasszicista

 Hol mediterrán hangulatú festmények, hol egyházmûvészeti alkotások, néhol meg grafikák fogadják a látogatót a Göcseji Múzeum kiállítótermében. Molnár C. Pál (1894–1981) festõ- és grafikusmûvész alkotásaiból nyílt tárlat a közelmúltban. A Battonyán
született képzõmûvészt a hazai neoklasszicizmus egyik jeles
képviselõjeként tartják számon, ám vallásos témájú képei miatt
egyházi festõként is ismert.
– pet –
Ez utóbbi mûvei miatt került
többek között épp az adventi idõszakban Zalaegerszegre a most
bemutatott anyag, mely a képzõ-

mûvész nevét viselõ fõvárosi múzeum és mûterem gyûjteményébõl
ad válogatást.
A tárlatot Balaicz Zoltán alpolgármester, majd Ocsovai Grácián
plébános és dr. Kostyál László

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/315-181, 510-145

Nagykereskedés

MTE Autósbolt és
a Gumimix üzlet dolgozói

Ha 2014-ben is lesz autós gondja, az MTE megoldja!

mûvészettörténész, a házigazda
múzeum igazgatóhelyettese nyitotta meg. A ferences rendi atya
elmondta: Molnár C. Pál mûvészete megérinti lelkünket, és békesség lesz szívünkben, ha a képekre
nézünk. Festményein gyakran
szerepel Szent Ferenc, aki cselekedeteivel úgy látszik megihlette
az alkotót: jó ránézni ezekre a mûvekre, hiszen a humánum és a jó-

festõje volt, a harmincas-negyvenes években pedig egyházmûvészként, templomdíszítõként is
ismertté vált. Harminc hazai templomban láthatók oltárképei. Ezenkívül több újság – így az Est Lapok
– illusztrátoraként is dolgozott.
Haláláig, 87 éves koráig alkotott – vagy ahogy õ maga nyilatkozta egyszer – játszott, végigjátszotta az életet.
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Közélet

BEMUTATTÁK A ZALAI JELÖLTEKET LESÖPÖRTÉK A SZÁLLÓ LÉPCSÕJÉT
AZ MSZP MAJOR GÁBORT INDÍTJA A ZALAEGERSZEGI TÉRSÉGBEN ÉVÉRTÉKELÉS ÉS CIVIL AKCIÓK A VÁROSVÉDÕKNÉL

 Mesterházy Attila, az MSZP elnöke sajtótájékoztató keretében
mutatta be a párt két zalai jelöltjét. Az 1-es számú egyéni választókerületben Major Gábort, a
2-esben (Keszthely és térsége)
Brunner Tibort indítja a jövõ évi
országgyûlési képviselõ-választáson a szocialista párt.

Az MSZP elnöke a jelöltek bemutatásakor úgy fogalmazott: nem
lesz könnyû dolguk, hiszen a két
választókerület nem tartozik a
„baloldal fellegvárai” közé. A jelölteknek az a feladatuk, hogy olyan
sikert érjenek el, amellyel hozzájárulnak az MSZP gyõzelméhez.
Major Gáborról szólva elmondta:
Zalaegerszegen él, önkormányzati képviselõ, jól ismeri a város

 A Városvédõ Egyesület és a Városesztétikai Társaság (Vártár)
vezetése sajtótájékoztató keretében tartott évértékelést a Göcseji
Múzeum Kisfaludi-termében. Czeglédy András, a városvédõk tavasszal megválasztott elnöke elmondta: elsõsorban Zalaegerszeg természeti és épített örökségére koncentrálnak, és az egyes
akciókba szeretnék a lakosságot is bevonni.
– pet –

Mesterházy Attila és Major Gábor a sajtótájékoztatón.

problémáit. Az elmúlt években akMajor Gábor arról beszélt, hogy
tívan részt vett a párt újjászerve- az elmúlt húsz évben – a fideszes
zésében, ezenkívül jól ismeri a ci- városvezetésnek köszönhetõen –
vil és a vállalkozói szférát is.
leépült a város, nincs ipara, rossz
a zalai megyeszékhely megközelítése. Úgy, mint eddig, a jövõben is
a zalaegerszegiek életének javításáért kíván dolgozni.
...
Az MSZP sajtótájékoztatója
elõtt a párt Ady úti székházánál
 A zalai megyeszékhely lakóinak különösen kedvezõ változáso- Bognár Ákos, a Fidesz zalakat hoz a december 15-tõl életbe lépõ, jövõ évi vasúti menetrend, egerszegi szervezetének alelhiszen öt év után újra InterCity-vonatokat vehetnek igénybe az nöke tartott sajtótájékoztatót.
utazók Budapest és Zalaegerszeg között és naponta négy, illetve Ezalatt az idõ alatt közel húszan
ötbõl is választhatnak.
táblákkal tiltakoztak a baloldali
politika ellen. Bognár Ákos úgy
Nem csak a több vonat, az IC-k délután is indulnak Zalaegerszeg- fogalmazott: „sem az ország,
magasabb színvonalú szolgáltatá- rõl InterCity vonatok a fõvárosba. sem pedig Zala megye számára
sa, hanem a fél órával csökkenõ
Az InterCity-vonatok Zalaeger- nem jelentett jót a bukott balolmenetidõ is vonzóbbá teheti a za- szeg és Budapest között csak Aj- dal kormányzása. A Gyurcsány–
laiak számára a vasutat, ugyanis kán, Veszprémben és Székesfe- Bajnai kormány alatt a megyéakár három óra alatt el lehet jutni hérváron állnak meg. Az utasok a ben nõtt a munkanélküliség.
vonattal a fõvárosba. Minderre a menetrendi
változásokról
a Szerencsére, a 2010-es korBudapest–Székesfehérvár és a 2013/2014-es menetrendkönyv mányváltás után Zala megye újBoba–Zalaegerszeg–Õrihodos segítségével és az Elvira inter- ra talpra állt, csökkent a munkavasútvonal pályaépítési munkálatai netes menetrendi keresõben tud- nélküliség, csökkentek a munbiztosítanak alapot. Kora reggel és nak tájékozódni.
kavállalók terhei.

ÚJRA JÁR AZ INTERCITY

TÁJÉKOZTATÁS

Az önkormányzat felé is hatékonyabban kívánják a civilek érdekeit képviselni, hiszen mint fogalmazott, a lakók várják és igénylik a
ténykedésüket. Ami a lassan mögöttünk hagyott esztendõt illeti,
pozitív és negatív dolgok egyaránt
történtek. Szomorú, hogy rövid idõ
alatt pótolhatatlan veszteségek
történtek a zöldfelületeken. Örömteli viszont, hogy a városban sok
új kerékpárút épült, ám a beruházás sok helyütt járt „zöldáldozatokkal”, elég ha csak a Göcseji útra, a
kórház parkolójára, vagy a városháza elõtti területre gondolunk. A
Kovács Károly téren szintén sok
fát vágtak ki egy térfigyelõ kamerarendszer kiépítése miatt. Szerencsére viszont több helyen pótolták az eltünt faállományt. Szintén pozitív lépés volt, hogy a Göcseji Múzeum elõtt rendezték a régi platánfa környezetét.
Az elnök arról is tájékoztatott,
hogy az önkormányzat tervezi a
Vizslapark megújítását, és a kérdés megvitatásához kikérték a városvédõk véleményét is. Ez mindenképpen modellje lehet a civilek
és az önkormányzat közötti
együttmûködésnek – fogalmazott
Czeglédy András.
Ami az épített örökséget illeti,
Boda László a Vártár ügyvivõje el-

mondta: közbenjárásukkal sikerült
elérni, hogy a kórház fejlesztésére, belsõ tereinek rendezésére a
tervezettnél több pénzt biztosítson
az állam. Ami viszont aggasztó,
hogy egyre nõ a városban és fõleg

Munkában a civil egyesület tagjai.

a belvárosban a használaton kívüli épületek száma. Ezek állapota
és környezetének látványa gyakran már a lakosság ingerküszöbét
is meghaladja. Emiatt a civilek
több üres ingatlan tulajdonosával
is felvették a kapcsolatot – legutóbb a Balaton Szállóéval –, hogy
az eladásra váró épületek területét

BARÁTI KAPCSOLATOK
SEGESVÁRI DIÁKOK ZALAEGERSZEGEN
 A zalaegerszegi Apáczai-gimnázium vendégeként közel 40
segesvári diák és kísérõik tartózkodtak több napig a megyeszékhelyen. A szórvány magyarlakta településrõl érkezett
fiatalok bekapcsolódtak a város
és a házigazda intézmény adventi programjaiba. A kapcsolatépítés pályázati támogatásnak köszönhetõ.
– b. k. –

A Zala megyei 1-es számú, Zalaegerszeg központú választókerületben szolgáló római katolikus, református és evangélikus egyházi vezetõkkel, papokkal, lelkészekkel találkozott
Vigh László országgyûlési képviselõ, aki ismertette a kormány legfontosabb egyházpolitikai intézkedéseit, valamint tájékoztatást adott a történelmi keresztény, keresztyén egyházak emelkedõ országos és helyi támogatásáról.

SZEMÉLYGÉPKOCSI -vezetõi

A segesvári fõgimnázium magyar tagozatos diákjai és az
apáczaisok egy határokon átnyúló pályázati lehetõség (Bethlen
Gábor Alapkezelõ Zrt. által kiírt)
kapcsán találtak egymásra. Ennek keretében egymás kölcsönös
meglátogatására, kulturális és hagyományõrzõ közös programokra

rendezzék. Ha pedig nem, akkor
az egyesület tagjai szívesen segítenek esztétikusabbá tenni a teret.
A városvédõk és a Vártár az évek
óta üresen álló hotelnél egy takarítási akciót is szerveztek az elmúlt
héten: a szálló elhanyagolt és szemetes lépcsõjének környékét seperték fel.
Az egyesület készül a jövõ évre
is, annál is inkább, mert 25 évesek
lesznek. Czeglédy András elmondta: két nagy tematikus akciót

terveznek. A zöldfelületekhez kapcsolódóan, szakemberek bevonásával egy felmérést szeretnének
készíteni a belváros fáinak állapotáról. Az épített örökség védelme
érdekében pedig tavasszal egy fotópályázatot hirdetnek, mely a város szépségeit, ám hiányosságait
is bemutatná.

misítatlan, õsi virtussal fûtött erdélyi néptánccal. A házigazdákkal
közösen karácsonyi kézmûvesprogramokba kapcsolódtak be,
valamint az intézmény hagyományos Idegen Nyelvi Fesztiváljának gáláján is a szereplõk között
voltak. A remélhetõleg hosszú távú, baráti kapcsolat kezdetének
tiszteletére az Apáczai-gimnázium egyik tantermét Segesvári
teremmé nevezték át a vendégek
jelenlétében.
A programok az Apáczai-gimnázium, valamint a ZVMK szervezésében, és az itteni székhelyû
nyugdíjasklub és Helikon Társastánc Klub tagjainak közremûködésével valósult meg.
A zalaegerszegi diákok tavasszal viszonozzák a látogatást a
850 kilométerre lévõ erdélyi városba.

nyílik lehetõség. A Maros megyeiek 6 napos ittlétük során
megismerkedtek Zalaegerszeg
nevezetességeivel, kirándultak
Budapestre, nagy sikerrel léptek
fel az Aranykapu színpadán ha-

Tevékenységeink:

tanfolyamokra

Helyszín: Zalaegerszeg , Október 6. tér 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Pl aza, autóbusz -pu. közelében )
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Kitekintõ

ADVENTI VÁSÁR A JÓ MINDIG ELNYERI JUTALMÁT
BÁJOS, MÉLTÁNYOS, JÓTÉKONY

 Kedves élményben volt része azoknak, akik betértek az
andráshidai Öveges-iskola hagyományos jótékony adventi vásárára.

KIRÁLYLÁNYOK, TÜNDÉREK, BOSZORKÁNYOK

 Királylányok, tündérek, boszorkányok címmel került sor, az
azonos címû könyv kiadása kapcsán, beszélgetõs estre a szerzõvel, Pápes Éva meseszimbólum-fejtõvel a József Attila Városi
Tagkönyvtárban. A zalai megyeszékhelyhez erõsen kötõdõ írónak
Péntek Imre költõ, a Pannon Tükör irodalmi folyóirat fõszerkesztõje tett fel kérdéseket.

denre jó, mindig ad valamit, akkor
is, ha zseniális az elõadója és akkor is, ha „csak” jó szándékú. A
mesékben az archaikus tudat mûködése nyilvánul meg. Egységben
van a látható és a láthatatlan világ,

– b. k. –

Nem lehetett vétel nélkül elhagyni a standokat, hiszen annyi
báj és szeretet sugárzott a gyerekek által készített termékekrõl, s
nagyon barátiak és még azon belül is nemegyszer akciósak voltak
az árak. A bevételbõl hátrányos
helyzetû társaik kirándulását támogatják.
– Évek óta hagyománya van
ennek a programnak, melyhez az
óvoda képviselõi és sok esetben a
szülõk is csatlakoznak. Amolyan
decemberi családi programmá vált
– tájékoztatott Domján István

igazgató. – A változást minden évben a jótékony cél jelenti. Az idén
28, nehéz helyzetben lévõ, fõként
felsõ tagozatos diákot viszünk kirándulni Budapestre, az Óbuda
Centerben lévõ egész napos sportos programra.
A kellemes hangulatú vásárban díszek és használati tárgyak,
játékok, kézmûvestermékek s az
ehetõ finomságok nagyon széles
köre kellette magát. S pihenésként be lehetett térni a Hóember
kávézóba vagy az alkalmi diszkóba is.

– A mese néprajz vagy pszichológia? Hova soroljuk?
– A mese, ha valaki egészen
belülrõl tudja mondani, egy csoda.
Korábban kutatták a néprajzosok
adatgyûjtési szempontból, vagyis
mennyi mesemondó van, hány
meseváltozat, milyen tájszólással
adják elõ. De magának a mesének
a tanító jellegét, a szimbolikáját
csak az utóbbi idõkben fedeztük
fel. Számomra jelentõs volt e téren
a Boldizsár Ildikóval való találkozás. Neki a mese, a mesével való
gyógyítás maga az élet. Sajnos,
manapság kiveszõben van a mese
elismertsége, ahogy az igazi mesemondók is. Én még ismerhettem
valódi, autentikus elõadót –
mondta Pápes Éva.
– Felnõttként lehet-e komolyan venni a mesét, ami a gyerekeknek szó?
– Csak a mai világban szól a
gyerekeknek. Eredetileg felnõtt
mûfaj volt, ezzel tanították az idõsek a fiatalokat, és akkor még
nem kellett megmagyarázni a
szimbolikus jelentéseket, mert értették. Mára ez a tudás elveszett.
Nagyon fontos lenne erõsíteni a
képi gondolkodást, mely ennek a
mély szintû megértésnek az alapja. A gyerekeknél ez még megvan.
Ezért is nem kell nekik magyarázni a meséket, mert ráéreznek a
nekik szólóra, ami az éppen ak-

Péntek Imre és Pápes Éva.

tuális problémájukra kínál megoldást, bár ezt így megfogalmazni
nem tudják. Csak újból és újból
ugyanazt a mesét kérik. Az életben nagyon sok kapu van, a mese
pedig egy aranykapu, amin keresztül kitárul egy másik világ, az
igazság és olyan õsi tudás, mely a
világ rendjérõl szól. Mert a világban valójában rend van, minden
összekapcsolódik mindennel és
minden lehetséges. Bennünk élnek ugyanis a táltos paripák, az
erõ. Mivel a mai kor alapjában
rendetlen, távolinak tûnik a mesék
rendezettsége.
– Meg hogy a jó mindig elnyeri jutalmát.
– Pontosabban mindenki azt
kapja, amit megérdemel. És ez így
van. A világban is. A mese min-

feltárul a lélek mélye. Óriási ereje
lenne, ha vissza tudnánk térni ennek a megértéséhez.
– Egy kicsit hiányolom a férfiakat, a könyv csak nõkrõl íródott.
– Most készül a férfi párja –
teszi hozzá az író. – De a férfi és a
nõi oldalt ugyanúgy meg kell élni
mindkét nemnek. Enélkül csak
„fél” vagyunk és „fél”-ve élünk a világban. A mesékben is, amikor elnyerik a királylány kezét, az nem a

házasságról szól, hanem az
egésszé válásról. A férfiak inkább
szellemi, a nõk pedig érzelmi szinten léteznek. De mindkettõ jelen
van az életünkben csak különbözõ
hangsúllyal, helyzetektõl függõen.
– Kik tehát ezek a nõk, akikrõl a könyv szól?
– A mesében egyértelmû, hogy
ki a királylány, a tündér és a boszorkány. Ezek a nõnek a különbözõ arcai, amit szerintem a való
világban elég jól felismernek a
férfiak – jegyzi meg nevetve. – A
királylány a helyét keresõ, tapasztalatot gyûjtõ, önmagával is harcban álló, ezért körülötte is mindig
dúl valamilyen harc, harcos esemény. Ez a kor, amikor nem látjuk
be saját szépségünket, és hogy
mennyi mindent tanulunk ebben
az idõszakban. A tündér a vágyait
megélõ és ha óvatlan, ezzel kárt is
okozó. Ez nem a hétköznapi létforma, annál több, varázslatos. Nem
lehet kihagyni, mert az élet nélküle nem ugyanaz, mint vele. Nem
véletlen azonban, hogy ezt a „valami több, mint a hétköznapok"
csillogó lényét idõnként lehet csak
elõvenni. A boszorkány pedig a
részrehajlás nélküli tudással rendelkezõ nõ. Ezért övezi mindig
tisztelet, és ezért félnek is tõle. Az
átlátás az embereken veszélyes,
mert nehéz elfogadni. De egy boszorkánynak muszáj elhinni, keményen szembesít azzal, hogy mi
a helyzet.
Próbára vagyunk téve, hogy
megtanuljuk, mi az élet, kik vagyunk. Ha a három nõalak eszenciáját ötvözni tudnánk magunkban, akkor lennénk igazán bölcs
nõk, aki már megtanulta a leckét,
átlát a dolgokon és közben szeretni tud.

LAKÁSALAP – 2014

 A jelenleg módosított elõirányzatok, a kötelezettségvállalások, a várható teljesítések alapján 2013. év
végén mintegy 134 millió forint maradvány várható a lakásalapban, ami
a 2014. évi feladatokhoz forrásul
szolgál – hangzott el a városi közgyûlés legutóbbi ülésén.
Az érintett szakosztályok javaslatait
figyelembe véve 2014-ben a lakásalap
terhére az alábbi feladatok valósulhatnak
meg. A szociális és igazgatási osztály javaslatára, az elsõ lakáshoz jutás támogatása – melyre 20 millió forintot terveztek,
tartós kötelezettséget jelent. A LÉSZ Kft.
tájékoztatása alapján az önkormányzati
tulajdonban lévõ lakóépületek közül
26–28 darab lakás felújítása indokolt
lenne. A teljes vagy részleges felújításra,
korszerûsítésre 30 milliót tervez a város.
A városfejlesztési és tervezési osztály
a feladatkörébe tartozó célokra az alábbi
összegek elkülönítését kérte: építési telkek kialakítása – Andráshida keleti külterület közmûvesítése 20 millió forint, belvárosi rehabilitáció kettes ütem folytatása (területrendezés) 64 millió forint.

DÖNTÉSEKRÕL
A város legutóbbi közgyûlésén ismét Aladi Gusztávot, a
Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetõjét bízták meg a cég vezetésével 2014. január elsejétõl
2018. december 31-ig.
***
A képviselõ-testület hozzájárult ahhoz, hogy a Landorhegyi u. 30. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévõ, 20
négyzetméteres alapterületû
helyiséget 2014. november
30-ig bérbe vegye a Zalai Nyitott Szív Egyesület kedvezményes havi bérleti díjért.
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Közérdekû

INTERNET HELYETT ÓGÖRÖG

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

HOBBI ÉS EMBERSÉG

 Nem mindennapi érdeklõdéssel bír Czvik Csenge, a lenti Gönczi-gimnázium 10. osztályos diákja. Valószínûleg országosan
sem túl sok párra találni a hobbiját illetõen, lelkesen tanulja
ugyanis az ógörög nyelvet. A néhány hónapja, autodidakta módon szert tett tudásáról a zalaegerszegi Apáczai-gimnázium Idegen Nyelvi Fesztiválján tartott bemutatót, egy rövid, ógörög nyelven elõadott mesével.
– B. K. –
– Honnan jött ez az egész?
– Édesapám nagyon tiszteli a
latin kultúrát, vallja, ez a mai kultúra alapja, ezért ez gyakran beszédtéma a családban. A történelemtanárom, Gyuriczáné Boczkó Ágnes
is ösztönzõleg hatott rám, és amikor hallottam errõl a versenyrõl,
beneveztem – mondta Csenge.
– Mit kell tudni az ógörögrõl?
– A római korban még sokan
beszélték, aztán átvette a helyét a
latin, s a középkorra teljesen kihalt. Nehéz nyelv, de engem nagyon érdekel. Nehézség benne az
is, hogy holt nyelv, már nem beszéli senki. Illetve az ortodox papoknak kell ismerni. Egészen más
élmény azonban ezen az eredeti
nyelven olvasni egy szöveget,
mint a fordítást. Az eredeti magán
õrzi a nép gondolkodásmódját.
– Hány gondolkodásmódot
ismersz? Vagyis milyen nyelveket tanulsz még?
– Tanórán angolul, németül és
szakköri szinten latinul. S ezek
mind mások, mint amikor magyarul vagy ógörögül beszél valaki,
akkor úgy is gondolkodik.
– És melyikkel szimpatizálsz
leginkább?
– Az ógöröggel, mert alapos,
átfogó, nem felületes, a világra figyelõ. De az egész mûveltségük
lenyûgözõ. Az írásuk sem mindennapi, de a magyar rovásírást is
szeretem.

K A S Z Á S É S T Á R S A K F T.
Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.
HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Zalaegerszeg
kutyaOVI...tanfolyamok
KLUBfoglalkozások...rendezvények

a felelõs kutyatartók kutyaiskolája 1994 óta.

G É P J Á R M Û A L K AT R É S Z K F T.
H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145

NAGYKERESKEDÉS
FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.
NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

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

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA
TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

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

– Milyen dolgok érdekelnek
még az ókori mûveltségen kívül?
– A világ összefüggései.
Filozofikus alkat vagyok. De szeretem az állatokat, érdekel a pszichológia és a zene is.
– Az ógöröggel komolyabb
terveid is vannak, vagy megmarad hobbi szinten?
– Hobbi szinten.

– Van tudomásod hasonló érdeklõdésûekrõl, nem böngészted az interneten?
– Nincs internetem, és tévét
sem nézek. Néhány osztálytársamat érdekli ez a dolog, illetve családi barátunk is van, akivel lehet
errõl beszélni.
– Mi szeretnél lenni, ha végzel az iskolával?
– Ember, mert a mai világban
kevés az emberség...

