
– AL –

Errõl dr. Homolya Róbert, a MÁV
Zrt. elnök-vezérigazgatója beszélt a za-
laegerszegi vasútállomáson, amely,
mint mondta, évente több mint ne-
gyedmillió utast fogad illetve szállít el.
Az új, ütemes menetrend szerint na-
ponta 7 pár Göcsej InterCity vonat köz-
lekedik a korábbinál kényelmesebb,
magasabb komfortú kocsikkal Buda-
pest és Zalaegerszeg között. A vonatok
csak Székesfehérvár, Várpalota, Pétfür-
dõ, Veszprém, Ajka, Jánosháza, Ukk,
Zalabér-Batyk és Zalaszentiván állomá-
son állnak meg, melynek köszönhetõen
a korábbi menetidõ három óra körülire

csökkent. A vonatpárok közül egy Cita-
della nemzetközi gyorsvonatként Zala-
egerszegtõl meghosszabbítva, Õri-
szentpéteren át Ljubljanáig közlekedik.
Vasárnaponként (iskolai idõszakban)
egy pluszvonat indul 19.49-kor Zala-
egerszegrõl Budapestre.

Vigh László országgyûlési képvise-
lõ azt emelte ki, hogy a menetidõ csök-
kentésével Zalaegerszeg és Budapest
között jelentõsen javult a vasúti közle-
kedés. A két város gyorsabb elérhetõ-
sége nemcsak a lakosságot, de a gaz-
daságfejlesztést is szolgálja.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg pol-
gármestere felidézte, hogy a város elsõ
polgármestere, Kovács Károly sokat

tett a megyeszékhely vasúti összeköt-
tetéséért. Ez 1890-ben vált valóra a je-
lenlegi állomás megépítésével. Hang-
súlyozta: a vasúttársasággal való kor-
rekt együttmûködés eredménye az új
menetrend, melynek köszönhetõen a
városban élõk rövidebb idõ alatt tud-
nak eljutni Budapestre. Kiemelte a vas-
úti közlekedés környezetvédelemre
gyakorolt kedvezõ hatását is. E szem-
pontból is fontosnak nevezte a Zala-
egerszeg és Rédics közötti pályasza-
kasz felújítását, melynek tervezésére az
NIF kiírta a közbeszerzési pályázatot.

– A. L. –

Vigh László elöljáróban a kor-
mány családvédelmi akciótervérõl
beszélt. Többek között elmondta,
hogy idén január elsejétõl azok az
édesanyák, akik legalább négy
gyermeket nevelnek vagy neveltek
fel, életük végéig mentesülnek sze-
mélyi jövedelemadójuk fizetése
alól. Az akcióterv részeként a nagy-
szülõi gyed is életbe lépett január
elsejétõl, amit a még nem nyugdí-
jas nagyszülõk vehetnek igénybe.
A folytatásban a megyeszékhelyt
és a megyét érintõ terveket hozta
szóba. Elmondta, hogy a megyei
Szent Rafael Kórház 521 millió fo-
rintos konszolidációs pénzhez ju-
tott, amit fejlesztésekre fordíthat.
Idén a zalaegerszegi rendelõinté-
zet nyílászáróinak cseréje is meg-
történhet, a 300 millió forintos beru-
házás jelenleg közbeszerzési eljá-
rás alatt áll. A Magyar falvak prog-
ram tekintetében arról beszélt,
hogy a kormány döntése értelmé-
ben további területekre – útkarban-
tartásra és a falusi civil szervezetek
támogatására – közel 13 milliárd fo-
rint pluszforrást juttatnak idén. Je-
lezte, mivel ez a program az ötezer
lélekszám alatti településeket érinti,
ezért a kormány (a Modern városok
programot és a Magyar falvak
programot) kiegészítve egy kisvá-
rosi program bevezetésében is
gondolkodik. Így Zala megyében, a
nyolcezer lakosú Lenti számára is
elérhetõvé válnak további fejleszté-
si források.

Dr. Sifter Rózsa szólt arról,
hogy a kormányhivatalok egysze-
rûsítésérõl szóló decemberben el-
fogadott törvénymódosítás értel-

mében a megyeszékhelyi járási
kormányhivatal megyére kiterjedõ
feladatai átkerülnek a megyei kor-
mányhivatalba. Fontos változás
az egyfokú közigazgatási eljárás
bevezetése. Megszûnik a felleb-
bezési lehetõség a járási hivata-
lok döntései esetében, az ügyfe-
lek a jogorvoslati jogukat közvet-
lenül a bíróságnál gyakorolhatják.
Jelentõs változás az is, hogy az
önkormányzatoktól átkerül az épí-
téshatóság a kormányhivatalok-
ba. Ezek az ügyek már csak ál-
lamigazgatási eljárás keretében
lesznek intézhetõk. Egyes tevé-
kenységeket viszont a NAV, a
rendõrség és a kamarák vesznek
át a kormányhivataloktól. Az ügy-
félbarát közigazgatás továbbra is
fontos cél. 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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A helyi érték

VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ KÉPZÉSEI:

· 2020.01.18. 13.00 GKI Teherautó-vezetõ és Autóbusz-vezetõ;

· 2020.01.20. 14.00 OKJ-s GÉPKEZELÕ

(Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagépkezelõ);

· 2020.01.23. 15.00 Személygépkocsivezetõ „B” – kategória;

Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás és szaktanfolyami

képzéseinkre:
• „A, B, C, D1, D, CE, BE” e-learning elméleti képzéssel!

- TAXI vezetõ, Személygépkocsis-személyszállító; 

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!  • *Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103

Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634

Felnõttképzési eng.sz: E-000883/2014

JÓ ÚTON EGY JOBB ÁLLÁS FELÉ!

Sikeres GKI-vizsga esetén (CE kategóriával) fix munkahelyet

és biztos megélhetést ajánlunk!

www.gartner.hu

92/506-141 • 30/939-4769

– b. k. –

Az óriási magyar veszteséggel
járó don-kanyari küzdelem fájdal-
mait idézte meg Domján István
önkormányzati képviselõ egy ko-
rabeli katonai levél felolvasásával,

valamint méltatta elõdje, Sümegi
László kezdeményezését, mely-
nek köszönhetõen az eredetileg
az Idõsek Klubja udvarán álló, em-
lékmû a Hõsök kertjébe kerülhe-
tett. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

EMLÉKMÛAVATÁS
ANDRÁSHIDÁN

Újjáépített, kiegészített és áthelyezett világháborús emlékmû-
vet avattak/szenteltek a második világháború legsötétebb csatá-
ja, a doni katasztrófa 77. évfordulója kapcsán Andráshidán a
Gébárti úti Hõsök kertjében.

MI VÁRHATÓ?
ÉVINDÍTÓ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2020-RÓL

Munkás, nyugodt év várható, fogalmazott Vigh László ország-
gyûlési képviselõ, miniszteri biztos a Megyeházán tartott évindí-
tó sajtóeseményen, amelyen rajta kívül dr. Sifter Rózsa kor-
mánymegbízott, dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke, vala-
mint Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere számolt be a
megyét és a megyeszékhelyt érintõ idei tervekrõl és beruházá-
sokról. 

„Sikerrõl csak akkor beszél-
hetünk, ha azok közös siker-
ként értékelhetõk. Akkor, ha a
jókor hozott jó döntéseink a vá-
rosban élõk érdekeit szolgál-
ják” – fogalmazott köszöntõjé-
ben Balaicz Zoltán, Zalaeger-
szeg polgármestere.

Hozzátette: „Persze nem sza-
bad megfeledkezni az esetleges
hibákról sem, hiszen együtt azok-
ból is tudunk tanulni. Fontosnak
tartom a folyamatos visszajelzése-
ket, mert csak így valósítható meg
az együttgondolkodás és a közös
úton való együttes haladás”.

A már hagyományos újévi foga-
dáson (melyre elsõ alkalommal
1994-ben került sor) részt vett
Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter, Rigó Csa-
ba, a Közbeszerzési Hatóság el-
nöke, Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos, dr.
Sifter Rózsa kormánymegbízott,
dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés
elnöke, számos település polgár-
mestere, a megye és a város köz-
életi személyiségei.

(Folytatás a 2. oldalon.)

A VÁROS KÉSZEN ÁLL A 21. SZÁZAD KIHÍVÁSAIRA
ÚJÉVI FOGADÁS AZ ARANY BÁRÁNY TÉLIKERTJÉBEN

BALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTER: – NYUGODT, AZ ÉPÍTKEZÉSEKRE ÉS
A FEJLESZTÉSEKRE KONCENTRÁLÓ ESZTENDÕ KÖVETKEZIK

Palkovics László miniszter, közéleti személyiségek, a megye és a város vezetõi az újévi fogadáson.
Az elsõ sorban az Autóipari Próbapálya Zala Kft., valamint az Integrity Magánklínika Kft. ügyvezetõi:

dr. Háry András és Pigler István

Fotók: – pP –

KÉPZÕMÛVÉSZETI
TÁRLAT

2010-ben indult, azóta két-
évenként megrendezik a Zala-
egerszegi Szalon néven ismert
képzõmûvészti tárlat.

Január 21-én 17 órakor a Váro-
si Hangverseny- és Kiállítóterem-
ben az idén 24 helyi mûvész mint-
egy 70 alkotását láthatják az
érdeklõdõk. A megnyitó alkalmá-
val kerül sor a Szalon díj átadásá-
ra. melyet két évvel ezelõtt Nemes
László festõmûvész érdemelt ki. A
rendezvényen köszöntõt mond
Balaicz Zoltán polgármester. A tár-
latot Novotny Tihamér mûvészeti
író nyitja meg.

HÁROM ÓRA ALATT BUDAPESTEN
CSÖKKENT A GÖCSEJ INTERCITY VONATOK MENETIDEJE
A decemberi menetrendváltásnak köszönhetõen gyorsabb eljutást biztosít

a MÁV Zalaegerszeg és Budapest között. A Göcsej InterCity vonatok csak a
nagyobb városoknál állnak meg, ezért a korábbi menetidõ 17–34 perccel
csökken, vagyis a két város közti távot 3 óra alatt teszik meg. 
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2 Közélet

(Folytatás az 1. oldalról.)
Varga Kálmán helytörténész

részletesen elevenítette fel a világ-
háborús hõsi emlékmûállítási fo-
lyamatot országosan és András-
hida esetében. Elmondta, helyileg
több okból kifolyólag, kicsit meg-
késve, 1999-ben, nagyobb részt
lakossági adakozásból és önkor-

mányzati támogatásból jöhetett
létre az elesettek névsorát meg-
örökítõ véset. Az emlékmû aztán
kicsit magára maradt, károsodott
és az újabb kutatások adatai nyo-
mán hiányossá is vált. Ezen té-
nyek indokolták a felújítást, áthe-
lyezést, kiegészítést. 

Sümegi László a hõsökrõl va-
ló megemlékezésképpen el-
mondta:

– Nevek és nevek mindenütt,

több ezer oldalon át, felfoghatat-
lan magas számban. Emlékmû-
vek bronzból, kõbõl, fából, már-
ványból. Minden név mögött csa-
ládok, közösségek, férjek, apák,
fiúk, szeretõk, barátok. A nevek
mögött sorsok. Történetek a ki-
képzésrõl, a sártengerrõl a mí-
nusz 30–40 fokos hidegrõl, a

fagyhalálról, az itthon hagyott fe-
leségekrõl, kisgyerekekrõl, teme-
tetlen holttestekrõl. A Hõsök kert-
jében álló emlékmûvek azokról
emlékeznek, akik idegen földben
nyugszanak, de megmaradtak za-
laiaknak, akiknek nem jutott sír,
csak emlékmû.

Az ünnepségen részt vett
Balaicz Zoltán polgármester, aki
koszorút helyezett el a megújított
emlékmûnél. 

EMLÉKMÛAVATÁS
ANDRÁSHIDÁN

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezt szolgálja az elektronikus

ügyintézés fejlesztését szolgáló
idén befejezõdõ projekt, amelyben
Zala megye is részt vesz, mondta
el egyebek mellett a kormánymeg-
bízott. 

Dr. Pál Attila, a megyei közgyû-
lés elnöke azt közölte, hogy a me-
gyei TOP-programban 2020-ban
4,5 milliárd forint áll rendelkezésre.
Ebbõl tud folytatódni többek között
a Zala Kétkeréken turisztikai pro-
jekt, például a Murakeresztúr és
Õrtilos közötti kerékpárút zalai sza-
kaszának megépítésével. Zalaeger-
szeg és Rédics közötti vasútvonal
felújítására vonatkozó kiviteli tervek
elkészítésére az NIF már kiírta a
közbeszerzési eljárást. Az NIF
egyúttal pályázatot nyújtott be a
horvát–magyar programba a Mu-
rakeresztúr és Kotoriba között meg-
építendõ Mura-híd tervezésére. 

A Magyar falu program tekinte-
tében elmondta, hogy a megyében
595 támogatási kérelem részesült
összesen 2,8 milliárd forint támoga-
tásban. Az önkormányzatok többek
között óvodák, orvosi rendelõk, ön-
kormányzati utak, járdák felújításá-
ra pályáztak. A megyei sportcélú
fejlesztések között megemlítette,
hogy a nagykanizsai sport- és ren-
dezvénycsarnok építésének szer-
zõdését decemberben írták alá 600
napos kivitelezési határidõvel. Len-
tiben pedig kézilabda-munkacsar-
nok építése kezdõdik meg idén. A
sármelléki repülõtér fejlesztése
kapcsán jelezte, hogy norvégiai be-
fektetõk pilótaképzõ központot épí-
tenek a Hévíz–Balaton Airporton. 

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere úgy fogalmazott, az
elkövetkezõ években is a legfonto-
sabb cél a megyeszékhely gazda-
ságának fejlesztése. Ennek elemei
közé sorolta a már említettek mel-
lett a Zalaegerszeget Körmenddel
(M8-as és M86-os) összekötõ két-
szer kétsávos gyorsforgalmi út ter-
vezését, a logisztikai központ és
konténerterminál kialakítását, az
északi ipari park bõvítését, vala-
mint a MOL új zalaegerszegi gumi-
bitumen-gyártó üzemének építését.
Mint mondta, a már zajló, illetve
2020-ban elkészülõ beruházások
12 projektet takarnak, amelyek
összességében közel 20 milliárd
forint értékû fejlesztést jelentenek a
város számára. Ezek között meg-
említette az új uszoda és városi
strand, a Mindszenty-iskola új tor-
nacsarnoka és vívóterme, valamint
a duális szakképzõ központ építé-
sét, továbbá a Göcseji Múzeum tel-
jes felújítását. 

2020-ban elkezdõdik a Liszt Fe-

renc, valamint Petõfi Sándor Általá-
nos Iskola, továbbá az Ostoros
Károly-munkacsarnok felújítása.
Mindemellett megkezdõdik a Páfrá-
nyok útja turistaútvonal, a Mind-
szentyneum, a Kézmûves termé-
kek helyi piacának építése. Elindul
az Alsóerdei Sport- és Rekreációs
Központ kialakítása a régi napközis
tábor területének rehabilitációjával.
A közbeszerzés lezárulása után
kezdetét veszi a Hevesi Sándor
Színház, a Ruszt József tér és a
színészház felújításának tervezé-
se. Az elképzelések között más is-
kolák és intézmények felújítása
szerepel; például a városi és me-
gyei rendõrség, illetve a Mária
Magdolna-plébániatemplom épüle-
tének rekonstrukciója.

1885. május 13-án nyilvánítot-
ták Zalaegerszeget rendezett taná-
csú várossá. 2020-ban e fontos
esemény 135 éves jubileumát ün-
nepelheti a város, továbbá a Zala-
egerszegi Torna Egylet (ZTE)
1920-as megalapításának 100. év-
fordulóját. 2020. augusztus 28–30.
között Zalaegerszegen és Sohol-
láron rendezik meg az Országos
vadásznapokat a 2021-es Vadá-
szati Világkiállítás elõrendezvé-
nyeként. Ezzel egy idõben az or-
szágos halfõzõ versenynek is he-
lyet adhat a város, jelezte végül a
polgármester, aki szintén köszöne-
tét fejezte ki a sajtó munkatársai-
nak a korrekt együttmûködésért. 

(Folytatás az 1. oldalól.)
A polgármester hangsúlyozta

továbbá: jól döntöttek akkor, ami-
kor a helyi gazdaság fejlesztésé-
vel, az infrastruktúra modernizálá-
sával és a képzési környezet át-

alakításával nyitottak a jövõ felé.
2019-ben tovább erõsödött a helyi
gazdaság, újabb munkahelyek jöt-
tek létre, az álláskeresõk aránya
2,3 százalékra csökkent. Elkészült
egymilliárd forintos ráfordítással

az innovációs és tudásközpont,
épül 646 millió forintos beruházás
keretében a duális szakképzõ köz-
pont, 320 milliós ráfordítással pe-
dig a gazdasági inkubátorház har-
madik üteme. Szólt az M76-os,
kétszer kétsávos gyorsforgalmi út
építésérõl, megemlítve, hogy ter-
vezési szakaszban van az M8-as,
Ausztriával összekötõ út nyomvo-
nala is.

Balaicz Zoltán a kiemelkedõ
beruházások sorában említette a
jármûipari tesztpályát, a városi
uszoda és strand építését, vala-
mint a megújult botfai kastélyt, a
kvártélyház és levéltár épületét.
Mint mondta, megkezdõdött a Gö-
cseji Múzeum és a Falumúzeum
felújítása, tornacsarnokok építése.
A következõ években pedig sor
kerül a kézmûvespiac, a színház,
a sportcsarnok és az Alsóerdõ fej-
lesztésének megkezdésére is. Za-
laegerszeg az eddigi eredményei-
vel bizonyította, hogy készen áll a

21. század kihívásaira, és ehhez a
munkához kérte a fogadáson je-
lenlévõk segítségét és összefogá-
sát.

Palkovics László miniszter sze-
rint Zalaegerszeg jó úton halad, új
idõszámítás kezdõdött a városban
néhány évvel ezelõtt. Gratulált az
elért eredményekhez és arról be-
szélt, mit kell tenni a jövõért, hogy
a zalai megyeszékhely kiemelked-
jen a 21. században.

Hagyománnyá vált, hogy az új-
évi fogadás keretében adják át
Zalaegerszeg Innovációs Díja ki-
tüntetéseket. Az idén ezt az elis-
merést az Autóipari Próbapálya
Zala Kft., valamint az Integrity
Magánklínika Kft. kapta. Az elis-
meréseket dr. Háry András és
Pigler István ügyvezetõk vették
át. 

Az estélyen Vigh László or-
szággyûlési képviselõ mondott po-
hárköszöntõt, eredményes és bol-
dog új évet, kívánva.

MI VÁRHATÓ?

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált
autók javítása

• alváz- és üregvédelem
NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Besenyõ, Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

MARAI KAROSSZÉRIA

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

– b. k. –

A tárlatot elõször a fõigazgató,
dr. Halász Gabriella ajánlotta az
érdeklõdõk figyelmébe. Elmondta,
a három éve Zalaegerszegen
praktizáló, egyébként erdélyi szár-
mazású fiatal házaspárnál jó ke-
zekben vannak a betegek, és

amint a kiállítás bizonyítja, észre-
veszik a szépet a világban, s a
mûvészet is kézreáll számukra. Az
egész család életstílusa példaér-
tékû, tette hozzá. Dr. Horváth Ti-
hamér, mint a Zalaegerszegi Fotó-
klub tagja mutatta be a kiállítókat

és a munkáikat, melyek többségé-
ben természetfotók, illetve épület-
belsõket ábrázolnak. 

Néhány szót a kiállítok is szól-
tak, elmondták a gyógyító munká-
juk mellett kevés a szabadidõ, de
akkor kirándulással kapcsolódnak
ki, eközben hódolnak a fotózásnak.
Ez kezdetben csak a férj szenvedé-

lye volt, mellyel aztán sikerült „meg-
fertõzni” a család többi tagját is. A
kõfestésben való elmélyülés pedig
a doktornõ számára jelent feltöltõ-
dést egy-egy nehezebb nap végén. 

A kiállított fotókat a család a
kórház javára ajánlotta fel. 

CSALÁDI FOTÓK
A NEUROGALÉRIÁBAN

Nem a szokványos értelemben vett családi fotók, hanem egy
család által készített felvételek láthatók a Zala Megyei Szent Ra-
fael Kórház Neurogalériájában, illetve a késõbbiekben az intéz-
mény falain. Dr. Szabó Helga Erzsébet és dr. Szabó Zsolt, az on-
kológián dolgozó orvos házaspár és kisfiuk, Szabó Ábel, által
lencsevégre kapott egyszeri pillanatok mutatják meg újból magu-
kat. A vitrinben pedig festett kövek színvarázsa tûnik elõ, a dok-
tornõ alkotásaiként.

A VÁROS KÉSZEN ÁLL A 21. SZÁZAD KIHÍVÁSAIRA



Huszadik születésnapját ünne-
pelte a Lokálpatrióta Klub. A
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárban rendezett esemé-
nyen sok olyan közismert sze-
mélyiség vett részt, akik koráb-
ban vendégei, elõadói voltak a
szervezet estjeinek.

– pet –

A versekkel, dalokkal színesített
jubileumi ünnepségen részt vett
többek között Balaicz Zoltán polgár-
mester, aki egy elismerõ oklevelet is
adományozott a népszerû klubnak.
A rendezvényen Iványi Ildikó, a klub

vezetõje elevenítette fel az elmúlt
húsz esztendõ legemlékezetesebb
mozzanatait. Mint azt elöljáróban el-
mondta: õk nem egyesületként, ha-
nem egyszerû klubként mûködnek.
Annál is inkább, mert annak idején
épp az Együtt Zalaegerszegért
Egyesület (EZE) égisze alatt kez-
dett el mûködni a klub; afféle kultu-
rális szekcióként. Ennek mene-
dzselésére kérte fel az egyesület
akkori vezetése Iványi Ildikót.

A klub 1999. december 1-én jött
létre hivatalosan, mégpedig a Kosz-
tolányi kávéházban (mely a Koszto-
lányi úton mûködött, végül többszö-
ri név- és profilváltás után meg-
szûnt). Az elsõ években itt tartották
összejöveteleiket, majd az Arany
Bárány Szálloda alatti presszóban,
késõbb a Balaton Szállóban, annak
megszûnése után pedig a Göcseji
Múzeumba költöztek. A múzeum
felújítása miatt az utóbbi idõben a
könyvtár lett a társaság otthona.

A klubvezetõ hozzátette: már az
alakuláskor az volt a cél, hogy az
estek Zalaegerszegrõl, vagyis az itt
élõ és dolgozó közéleti vagy alkotó
emberekrõl, sikereket elért helybé-
liekrõl szóljanak. Így nem csoda,
hogy a két évtized alatt a város ap-
raja és nagyja megfordult már a
vendégek sorában. Sokan a mosta-
ni ünnepségen is részt vettek. A
klub másik jellemzõje a nyitottság;
minden érdeklõdõt szeretettel vár-
nak az összejövetelekre.

A Lokálpatrióta Klub eseményei-
rõl már a kezdeti idõktõl fogva egy
napló is tudósít. Iványi Ildikó ennek
alapján mutatta be a legemlékeze-
tesebb pillanatokat. Építészeti, vá-
rosképi témák, helytörténeti érde-
kességek éppúgy terítékre kerültek,
mint a képzõmûvészet, a zene, az
egészségügy, a sport vagy a város
nagyobb mûvészeti együtteseinek
mindennapjai és sikerei. Felsorolni
is nehéz, hogy hány vendége volt a
klub estjeinek, akik vagy elõadást
tartottak egy-egy témában, vagy
Iványi Ildikó beszélgetett velük kö-
tetlenebb formában.

A születésnapi ünnepségen az
egykori szereplõk közül többen is
felszólaltak, így Bérces Edit
ultramaratoni futó, dr. Szigethy Ist-
ván ügyvéd, volt országgyûlési kép-
viselõ, Németh János keramikus-
mûvész, dr. Gyimesi Endre egykori
polgármester, Matyovszky Márta
pszichológus és Pozsik Lajos tanár.
A klubot és annak vezetõjét köszön-
tötte dr. Kocsis Gyula, az EZE elnö-
ke is.

Az est pezsgõs koccintással, és
baráti beszélgetéssel zárult.

– AL –

Kovács Patrik 3050 grammal,
53 centiméterrel, természetes
úton érkezett meg a Kanizsai Do-
rottya Kórházban. A kisfiú a 29
éves Kovács Eszter édesanya ne-
gyedik gyermeke. Az elsõként
született kislánynak így már öccse
van. 

A zalaegerszegi megyei kór-
házban hajnali négy órakor szüle-
tett meg az új év, évtized elsõ ba-
bája, Csertán Flóra. A Zalaigri-

cében élõ Tunkel Eszter és Cser-
tán Krisztián kislánya 50 centimé-
terrel és 3780 grammal jött a világ-
ra.

– Úgy volt, hogy elsején jövünk
be a kórházba, de éjszaka, három-
negyed egykor elfolyt a magzatvi-

zem. Flóra gyorsan érkezett, hi-
szen négy órakor már meg is szü-
letett. Õ az elsõ kislány a család-
ban. Krisztián, az ötéves nagyob-
bik fiam nagyon örül a kishúgának.
Bálint, a kisebbik fiam csak két-

éves lesz, ezért még nem igazán
tudja ezt átélni – mondta el Tunkel
Eszter.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ hatodik alkalommal köszön-
tötte az év elsõ újszülöttjét a zala-
egerszegi megyei kórházban. Ma-
ga is nagycsaládos, hiszen négy
gyermeke és két unokája van. Úgy
fogalmazott: sok mindent építhe-
tünk, utat, épületet, de ami igazán
utánunk marad, azok a gyerme-
keink és az unokáink, hiszen ben-
nük élünk tovább. A megszületen-
dõ gyermekek nemcsak a csalá-
doknak, de nemzetünknek is leg-
fõbb kincsei. Mivel 2020 van, 22
ezer 20 forintot és egy ajándékko-
sarat hozott a családnak.  

Megtudtuk, hogy a zalaeger-

szegi kórházban havonta átlago-
san 100–110 baba látja meg a
napvilágot. Tavaly (2019-ben) ös-
szesen 1245 gyermek született. A
születések száma évrõl évre emel-
kedõ tendenciát mutat. 

3Aktuális

– pet – 

Balaicz Zoltán elmondta: a ké-
ményseprõk a kilencvenes évek
közepétõl keresik fel minden év
elején a hivatalban lévõ polgármes-

tert, hogy egy pezsgõs koccintás
keretében sok szerencsét kívánja-
nak az adott esztendõre. Ezúttal
Kerkai László kéményseprõ, a ka-
tasztrófavédelmi igazgatóság me-
gyei csoportvezetõ-helyettese, és
Fodor Sándor kéményseprõ láto-
gatott el a polgármesteri hivatalba.

A csoportvezetõ-helyettes arról
tájékoztatott, hogy 2018-hoz ha-
sonlóan a 2019-es év is szeren-
csésnek mondható, hiszen nem
történt halálos kimenetelû szén-
monoxid-mérgezés a megyében.
Bejelentések ugyan voltak, de mi-
vel egyre több háztartásban van
szén-monoxid-riasztó készülék, si-
került a komolyabb problémákat
elhárítani.

A szakemberek elmondták: az
egyik legfontosabb feladat az el-
lenõrzésen túl a lakosság tájékoz-
tatása, illetve a régi kémények
cseréjére való ösztönzés.  Sajnos
a termofor kémények kiváltása – a
magas költségek miatt – nem ha-
lad elég gyorsan. A friss adatok
szerint a meglévõ kémények kö-
rülbelül egyharmadát cserélték le.
Ilyen gyûjtõkémények fõleg az
1980-as éveket megelõzõen épült

társasházaknál fordulnak elõ. A
kéményseprõk a házak ellenõrzé-
sekor azt szorgalmazzák a lakók-
nak, hogy mielõbb váltsanak egye-
di füstelvezetõkre. 

Az év eleji tájékoztatón elhang-

zott: a kéményseprõi feladatokat
magánszemélyek esetében 2016
októberétõl a Zala Megyei Ka-
tasztrófavédelem látja el a megye
teljes területén. Körülbelül 220
ezer háztartás tartozik hozzájuk. A
zalaegerszegi körzetben jelenleg
hét kéményseprõ dolgozik. 

Idén is kéményseprõk látogattak a városházára az új esztendõ
alkalmából, hogy jókívánságaikat fejezzék ki a polgármesteren ke-
resztül a város minden lakójának.

KÖSZÖNTÖTTÉK
AZ ÚJ ÉVET

FORD ECOSPORT
1.5 Sigma Titanium
Powershift (2016.12.)

ELADÓ újszerû állapotban, garázs-
ban tartott, automata váltós (6 fo-
kozat), 47.500 kilométerrel, 2021-
ig érvényes mûszakival, rendsze-
resen és frissen szervizelt – assis-
tance.

Ár: 4,09 M Ft.
Érd.: 20/549-5188.

Meghívó
A LOKÁLPATRIÓTA KLUB

KÖVETKEZÕ

ÖSSZEJÖVETELÉRE

JANUÁR 16-ÁN KERÜL SOR

A DEÁK FERENC MEGYEI

KÖNYVTÁRBAN.

Téma: Megemlékezés a 100
éve született Vajda József
népdalgyûjtõrõl, pedagógusról
filmvetítéssel, személyes em-
lékezésekkel. Emlékeznek a
Vajda József Népdalkör tagjai,
a Liszt Ferenc Általános Iskola
és Nova község is.

A klub szeretettel várja
az érdeklõdõket!

PATRIK ÉS FLÓRA
AZ ÚJ ÉVTIZED ELSÕ BABÁI

2020. január elsején, éjfél után egy perccel Nagykanizsán szü-
letett meg a vidék egyik elsõ babája, míg a másik Baján. Az új év,
illetve új évtized másik Zala megyei elsõ újszülöttje hajnali négy
órakor jött a világra a zalaegerszegi Szent Rafael Kórházban.

Vigh László a zalaegerszegi elsõ újszülöttel és édesanyjával.

HÚSZÉVES A LOKÁLPATRIÓTA KLUB
ZALAEGERSZEGRÕL SZÓL, ZALAEGERSZEGIEKNEK



4 Krónika

30 éve szabadon címmel lát-
ható kiállítás a Hevesi Sándor
Színház elõtti Ruszt József té-
ren. A tizenkét tablóból álló tárlat
a rendszerváltozás 1989–90-es
éveinek állít emléket. Az installá-
ciót egy grafikákkal díszített Tra-
bant is színesíti.

– pet –

A Terror Háza, valamint a „30
éve szabadon” emlékbizottság jó-
voltából rendezett vándorkiállítás
megnyitójára a Városi Hangver-
seny- és Kiállítóteremben került
sor, ahol dr. Gyimesi Endre törté-
nész, egykori polgármester, a város
díszpolgára köszöntötte a vendé-
geket. Beszédében felelevenítette
a rendszerváltó évek zalaegerszegi
eseményeit is. Mint fogalmazott: a
most nyílt kiállítás a „csodák évé-
nek” nevezi ezt a két esztendõt, ám
valójában hosszú évek, sõt évtize-
dek vezettek el ehhez a csodához.
A szabadság nem magától jött, ten-
ni is kellett érte. A volt polgármester
felidézte a helyi ellenzéki pártok
(Fidesz, SZDSZ, MDF) és a függet-
len városi lap megalakulásának
idõszakát, ami '89 elejére tehetõ.
De szólt arról a felemelõ pillanatról
is, amikor végeláthatatlan tömeg
ünnepelte 1989-ben március 15-ét.
Ami ekkor a szabadság és a közel-
gõ változások jelképe is volt. Mint
mondta: az MSZMP tulajdonkép-
pen Zala megyében esett szét elõ-
ször, hiszen az akkori országgyûlé-
si képviselõt sikerült visszahívni,
így '89 õszén idõközi választást ír-
tak ki a megüresedett képviselõi
hely betöltésére. Ezt nagy többség-
gel az ellenzéki jelölt, id. dr. Marx
Gyula nyerte meg.

Az események országszerte fel-
gyorsultak: október 23-án kikiáltot-
ták a köztársaságot, 1990 tavaszán
pedig sor került az elsõ szabad vá-
lasztásokra is. Erre a kampányidõ-
szakra tehetõ a zalaegerszegi Le-
nin-szobor szimbolikus „becsoma-
golása” is. Gyimesi Endre szerint
az akkor kivívott demokratikus érté-
keket – mint a többpártrendszer, a
szólás-, sajtó- és lelkiismereti sza-
badság – óvni, védeni kell.

A kiállítást Balogh Gábor, a Ter-
ror Háza Múzeum történésze nyi-
totta meg. Mint fogalmazott: sok-
szor lekicsinyítjük 1989 szerepét a
közbeszédben és a közgondolko-
dásban, pedig a változás egy több
évtizedes folyamat betetõzése volt.
Nemcsak Magyarországon, ha-
nem az egész szovjet térségben
megindultak a változások, és több
olyan külpolitikai esemény is tör-
tént, melyek hozzájárultak a kom-
munista rendszer összeomlásá-
hoz. A történész szerint az 1980-as
években Ronald Reagan, Mihail
Gorbacsov vagy éppen a francia
Francois Mitterrand színre lépésé-

vel egy új politikai elit is megjelent,
ami új alapokra helyezte az addigi
„hidegháborús” politikát. Balogh
Gábor kitért az 1989-es romániai
forradalmi események, valamint
Tõkés László református püspök
szerepére is.

Mint mondta, ez az idõszak
azért is a csodák éve, mert például
a magyarországi változások idején
még több tízezer szovjet katona ál-
lomásozott az országban, de sze-
rencsére voltak bátor emberek,
akik vállalták a kockázatot.

A színház elõtti téren látható
tablók (melyek december 30-ig te-
kinthetõk meg) többek között a szó-
lás- és sajtószabadság hiányának
éveirõl, az egyházüldözésekrõl, az
ellenállás korábbi (1956, 1968) pró-
bálkozásairól, és az ellenzéki moz-
galmak, majd pártok 1989–90-es
megalakulásáról adnak hírt. De az
elsõ szabad választásokról, illetve
Antall József kormányának meg-
alakulásáról is szó esik. A történész
szerint a tárlat célja egyrészt az
emlékeztetés, másrészt pedig a ta-
nítás, a fiatalok felé nyitás.

– AL –

Pedig Koplár Katalin és Nagy
László alkotása visszafogottan és
érzékenyen emlékezik a Zalaeger-
szegrõl elhurcolt és megölt zsidók-
ra, fogalmazott beszédében
Heisler András, a Mazsihisz elnö-
ke. Az emlékmûvön 878 név szere-
pel, de a tényleges áldozatok szá-
ma ennél jóval több volt. Fontos
kegyeleti jel ez Zalaegerszegen,
amit mutat az is, hogy a halottak
napján mécseseket helyeznek el
lábánál a keresztény polgárok.
Mint mondta: az emlékmûnek
azonban hánytatott sors jutott,
mert közel 30 esetben rongálták
meg ez idáig. Letörték, ellopták, el-
vitték, meggyalázták. Tették ezt
olyan emberek, akiknek vélhetõen
fogalmuk sincs Magyarország tör-
ténelmérõl, különösképpen a
holokausztról. Tudatlanok, akik ta-
gadják a holokausztot, akik a Du-
na-parton is leköpik az emlékmû-
vet. Értelmetlen és megmagyaráz-
hatatlan cselekedetek ezek, me-
lyek mögött bármelyik kisebbség
elleni gyûlölet áll. A felelõs politiku-
soknak és egyházi vezetõknek ten-
ni kell ez ellen a történelem hiteles
tárgyalásával és a felelõsök meg-
nevezésével, emelte ki az elnök.

Hangsúlyozta: a valóság megis-
mertetésével, a zsidók és nem zsi-
dók által elért eredmények bemu-
tatásával változtatni lehet ezen. Az
antiszemitizmus ellen nem harcol-
ni, hanem tanítani kell. A Mazsihisz
ebben a kérdésben partnerséget

ajánl Zalaegerszeg önkormányza-
tának, nem formális oktatással a
város iskoláiban és intézményei-
ben. Ezen segítõ együttmûködés-
sel minden bizonnyal csökkenteni
lehet az emlékmûvek meggyalázá-
sának kockázatát. 

Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpol-

gármestere azt mondta, az emlék-
mû hûen idézi meg a történelem
ama sötét múltját, ami a város zsi-
dó közösségére 1944-ben és
1945-ben lesújtott. Az emlékezés
mellett nagyon fontos a tanítás, a
történelem megismertetése. A
nemzetiségek és egyházi feleke-
zetek példás összefogásával elér-
hetõ az, hogy a romboló helyett
építõ társadalmat lehessen létre-
hozni. Zalaegerszeg önkormány-
zata ebben hisz, ezért továbbra is
támogat minden olyan szándékot,
ami még inkább elõsegíti ezt. 

Siklósi Vilmos, a Zalaegerszegi
Zsidó Hitközség elnöke azt hang-
súlyozta, hogy akik a szomszédos
temetõben nyugszanak, és akik
nevét õrzi az emlékmû, mindnyá-
jan jelentõs szerepet töltöttek be a
város polgárosodásában. Az ön-
kormányzattól ezért továbbra is azt
kérik, hogy helyezzék helyi védett-
ség alá a zsidó temetõt. A város
vezetésének köszönetét fejezte ki
az emlékmû helyreállításáért, ami
egyértelmûen az õsök tiszteletét
jelenti itt a Remény közparkban.

Az emlékmû felavatásán héber
imát mondott Goldschmied István,
a Keszthelyi Izraelita Hitközség el-
nöke. A rendezvény kövek elhelye-
zésével zárult az emlékmûnél.

TABLÓKON A RENDSZERVÁLTOZÁS
1989–90 A CSODÁK ÉVE VOLT

HELYREÁLLÍTÁS UTÁN FELAVATTÁK
ÚJRA RÉGI TELJESSÉGÉBEN ÁLL A HOLOKAUSZT-EMLÉKMÛ
Felavatták a Remény közparkban álló holokauszt-emlékmûvet,

amely újra régi teljességében látható, ahogyan azt a tervezõk és
az alkotók megálmodták. A holokauszt 60. évfordulójára készült,
2004 õszén felállított emlékmûvet helyre kellett állítani, mert
többször megrongálták az elmúlt években.  

Teljes körû lábápolást
és masszázst vállalok

kedvezõ áron!
HÁZHOZ MEGYEK!

06-30/451-3614

– Július 1-tõl Zalaegerszegen,
valamint 55 környezõ települé-
sen alvállalkozó igény-
bevétele nélkül, saját
erõbõl látja el a lakos-
ságnál keletkezett
kommunális, valamint
szelektív hulladékok el-
szállítását.

– Az év során megkezdõdtek
a búslakpusztai lerakó bõvítésé-
nek elõkészítõ munkálatai. A be-
ruházás feltételeinek teljesülése
– pályázati források, közbeszer-
zési eljárás – után megindulhat a
depóniabõvítés Búslakpuszta
térségében egy körülbelül két-
hektáros területen. A 2001-es in-
dulásától közel 725 ezer tonna
hulladék került a búslakpusztai
depóba. Az akkori hulladék-
mennyiség alapján történt becs-
lések szerint mintegy húsz évre
prognosztizálták az élettartamát,
és majdnem pontos lett a prog-
nózis. A bõvítést többek között a
„közelség elve” is igazolja.

– Magyarországon jelenleg
1100 kukásautó teljesít szolgála-
tot, ezek azonban robbanómoto-
rosak, tehát jelentõsen szennye-
zik a környezetet, és még hango-
sak is. A fenntartható jövõ felé
vezetõ út egyik mérföldköve
ezen jármûvek kiváltása, ezért a
társaság a tavalyi év folyamán
megkezdte egy elektromos hulla-
dékgyûjtõ jármû tesztelését.

– Tovább erõsítette a környe-

zeti nevelés irányvonalát a társa-
ság, kiemelt akciójuk volt idén az

európai hulladékcsökkentési hét
keretében a zalaegerszegi Flex
és a zalaegerszegi SZC Báthory
István Szakgimnázium és Szak-
középiskolával együttmûködve
saját készítésû szelektív hulla-
dékgyûjtõ kukák készítése az is-
kola diákjaival, amiket utána az
osztálytermeikben használhat-
nak. Ezzel is segítve a felelõs
magatartás kialakulását, erõsíté-
sét. 

– Sajnos, nem mindenki áll
környezettudatosan a hulladék-
gyûjtési lehetõségekhez. Néhány
hulladékgyûjtõ szigeten rendsze-
ressé vált az a jelenség, hogy az
edényekben, vagy azok mellett
kommunális és lomhulladék, sõt
idõnként veszélyes hulladék jele-
nik meg. Az illegálisan kihelye-
zett hulladékok rontják a város-
képet, vonzzák az élõsködõket,
és nem utolsósorban jelentõs
költséget jelentenek a város szá-
mára. A rendeltetésellenes hasz-
nálat miatt a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft. visszaszállította a
szelektív gyûjtõket.

– A technológiai fejlesztések-

nek, valamint az elõrelátó költ-
ségoptimalizálásnak köszönhe-
tõen megszûnt a szelektív szige-
teken az úgynevezett „fém” frak-
ció külön gyûjtése. A lakosok
ezentúl a sárga színû „mûanya-
gos edényekben vagy zsákok-
ban” helyezhetik el a háztartá-
sukban keletkezõ szelektíven

gyûjthetõ fémhulladékokat.
Felhívja a lakosság fi-

gyelmét a társaság, hogy
Zalaegerszegen január 6-án
megkezdõdött a karácsony-
fák begyûjtése, Meghatáro-
zott menetrend nincs. Ka-

pacitás függvényében lehetõség
szerint hetente minden város-
részt felkeresnek. A begyûjtési
idõszak február közepéig tart, de
természetesen a késõbbi idõ-
pontokban kihelyezett fákat is el-
szállítják.

Kérik Kedves Ügyfeleiket,
hogy fenyõfáikat jól látható,
könnyen megközelíthetõ helyre,
a forgalmat nem akadályozó mó-
don helyezzék el! (Társasházi in-
gatlanok esetében a társasházi
hulladékgyûjtõ konténer mellé.)
Továbbá kérik Önöket, hogy az
újrahasznosíthatóság érdekében
fájuktól „tiszta”, idegen anyagok-
tól (szaloncukorpapír, díszek,
fényfüzérek) mentes állapotban
váljanak meg! A begyûjtött kará-
csonyfák energetikai célokra ke-
rülnek hasznosításra.

A klímaváltozás elleni fellépés
jegyében civil kezdeményezésre
megalakult a Zöld Zalaegersze-
gért Egyesület, melyhez, mint
Zalaegerszeg és Zala megye
egyik meghatározó cége, a Zalai
Közszolgáltató Nonprofit Kft, is
csatlakozott!.

SIKERES ÉVET ZÁRT A ZALAI

KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
Sikeres évet tudhat maga mögött a Zalai Közszolgáltató Non-

profit Kft.: a társaság 2019-ben is ellátta legfõbb feladatát, azaz
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás színvonalas szervezé-
sét és végzését. Ahhoz, hogy a lakosság részére pontos, pre-
cíz szolgáltatást tudjanak nyújtani, az alábbi, kiemelt újításokat
vezették be az elmúlt évben.
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A rendezvény moderátora Kiss
Gábor könyvtárigazgató volt, kö-
szöntõt Balaicz Zoltán polgármes-
ter és Kaján Imre, a múzeum igaz-
gatója mondott. A polgármester
örömtelinek nevezte, hogy épp
azután kerül bemutatásra a kötet,
hogy egy kormányhatározat által
zöld utat kapott a Mindszenty za-
rándokközpont megépítése. Mint
fogalmazott, a város életében fon-
tos szerepet töltött be Mindszenty,

aki Pehm Józsefként 1917-ben ér-
kezett Zalaegerszegre. Elõbb hitta-
nítóként tevékenykedett, majd
1919-tõl õ lett a város plébánosa
(egészen 1944-ig). A friss kiadvány
a 100. évforduló alkalmából látott
napvilágot.

Kaján Imre szerint Balogh Margit
most megjelent kötetével talán sike-
rül eloszlatni egy-két tévhitet, és
megválaszolni azt a kérdést, hogy
vajon milyen ember volt Mindszenty
József. Annál is inkább, mert pályá-
jának egy elég hosszú idõszaka
esett Zalaegerszegre, a város életé-
ben pedig kulcsfontosságú volt ez a
korszak. Komoly fejlesztések, épít-
kezések történtek munkája révén.

Az eseményen Stróber László
apátplébános is megemlékezett

elõdjérõl. Mint mondta, Mindszenty
lelkületérõl sok mindent elárul az,
hogy mindig csak egy pár cipõje és
egy reverendája volt. Különösen tá-
mogatta a szegényeket, a gyerme-
küket egyedül nevelõ édesanyákat.
De az is tény, hogy szigorú volt,
megkövetelte a tiszteletet. Szerinte
Pehm József lelkisége ma is érez-
hetõ a városban.

Balogh Margit könyve Zalaeger-
szeg két világháború közötti életébe
is bepillantást nyújt. Mint azt a szer-
zõ a kötetbemutatón elmondta: a

600 oldalas mû megírásához renge-
teg segítséget kapott a Göcseji Mú-
zeum, valamint a Zala Megyei Le-
véltár munkatársaitól, ezenkívül töb-
bek között a Szombathelyi Egyház-
megyei Levéltár és a Veszprémi Ér-
seki Levéltár is bõven szolgált érde-
kes és értékes adatokkal. A törté-
nész húsz éve foglalkozik Mind-
szenty József személyével és mun-
kásságával; 2015-ben már megje-
lent egy kétkötetes monográfiája a
témában, melyet szintén bemutattak
Zalaegerszegen.

A mostani könyvvel kapcsolat-
ban megjegyezte: jobboldali ismerõ-
sei túl kritikusnak, a baloldaliak pe-
dig túl elfogultnak találták munkáját.
Õ történészként abban hisz, hogy a
tudomány autonóm, és mindig a for-

rásokat kell keresni. Egy-egy infor-
mációt érdemes három oldalról is
megerõsíteni, hogy az valóban hite-
les legyen. Pehm (Mindszenty) Jó-
zsef alakja valóban sokszor ellent-
mondásos. Tény, hogy makacs volt,
tekintélyelvû és konzervatív, vagy ha
úgy tetszik, maradi. Kevés embert
engedett közel magához, és sok vi-
tája akadt másokkal. Lételeme volt a
harc, a küzdelem. Az is igaz, hogy
volt olyan eset, hogy egy nõt rendõr-

rel vitetett ki a templomból, mert az a
férfiak padsorába ült le. De egy em-
ber cselekedeteit mindig a saját ko-
rába helyezve kell megítélni – fogal-
mazott.

A másik oldalról viszont Pehm
József egész életében építkezett.
Szó szerint is, hiszen több fontos za-
laegerszegi épület felépítése kötõ-
dik nevéhez (Jézus Szíve plébánia-
templom, Notre Dame Zárda). Nem
restellt közbeszerzésekkel, könyve-

lésekkel foglalkozni, mesterembe-
rekkel tárgyalni. Mindeközben lapot
szerkesztett, és meghatározó sze-
replõje volt a város kulturális és tár-
sadalmi életének, továbbá 16 új
egyházi központot is létrehozott a
környéken. Szociális érzékenysége
óriási volt; mindig támogatta, védel-
mezte az elesetteket, a szegény
sorsúakat és a tehetséges gyereke-
ket. Balogh Margit szerint mindebbõl
látható, hogy összetett személyiség
volt, aki a kommunizmus idején és
üldöztetése alatt is kitartott elvei és
meggyõzõdése mellett. Mindig az
igazságkeresés joga vezérelte – fo-
galmazott a szerzõ.

Az új kötetet közel 300 fotó il-
lusztrálja, a könyv egyik érdekessé-
ge pedig a mellékletben található
grafológiai elemzés (a szakértõ a
munkavégzés közben nem tudta,
hogy kinek a kézírását elemzi), amit
nagyon ritka esetben alkalmaznak a
történészek.

5Kultúra

– b. k. –

A Göcseji úti temetõben lévõ
nyughelynél népdalcsokor elõadá-
sával, mécsesgyújtással és koszo-
rúzással rótták le tiszteletüket a
népdalkör tagjai, Vajda József tisz-
telõi és a jelenlévõ családtagok. Ez
utóbbiak nevében Vajda István la-
punk kérdésére válaszolva el-
mondta: édesapja születésének
90. évfordulóján is hasonló meg-
emlékezést szervezett a népdalkör,
halálának 20. évfordulóján pedig a
család. 

– Nagyon jó érzéssel tölt el
minket, hogy ilyen sokan emlékez-
nek még rá, és a szívükben hord-
ják Vajda József emlékét. A nép-
dalgyûjtésben nem volt követõje a
családban, de az aktív népzené-
lésben, népi zenekar alapításában

a mai napig van folytatás – mond-
ta Vajda István.

A népdalkör vezetõje, Csejtei
Marianna elmondta, a centenáriu-
mot összekapcsolták a Vajda Jó-
zsef Népdalkör fennállásának 20.
évfordulójával. Így a rendezvény
Gellénházán folytatódott, ahol a
pályatársak, kollégák, tanítványok
körében emlékeztek meg névadó-
juk életérõl, többek között a róla
készült film levetítésével. Hagya-
tékáról annak kezelõje, ifj. Hor-
váth Károly népzenész, a népmû-
vészet ifjú mestere beszélt. Az
elõadók között volt Kiss Gábor, a
megyei könyvtár igazgatója is.
Nem hiányzott a programról az
élõ zene sem, a házigazdák mel-
lett meghívott 12 népdalkör tagjai
is színpadra álltak a bõ kétórás
mûsorban. 

Vajda József bár mosoni szüle-
tésû, tanítói állása és családalapí-
tása révén már fiatalon zalaivá
vált. Számos Zalaegerszeg kör-
nyéki faluban tette le névjegyét,
kántortanítóként, népmûvelõként,
népdalgyûjtõként, kórusvezetõ-
ként, falutörténet-kutatóként. A
népi hangszerek közül a citera
volt számára kiemelt, a népszo-
kások közül pedig elsõként a re-
gölés ihlette meg.

Az általa gyûjtött népszoká-
sok, népdalok gyakran visszakö-
szöntek a Liszt (majd Kilián és új-
ból Liszt) iskola ünnepségein.
Ezen intézmény elsõ igazgatóját
is tisztelhetjük Vajda Józsefben,
aki nyugdíjazásáig itt dolgozott,
hangszeres zenét is tanított.

Munkásságát számos módon el-
ismerték, többek között Kodály
Zoltán-emlékérem (1976), Kiváló
Népmûvelõ (1979), Gyermeke-
kért érdemrend (1984), Pro Urbe
Zalaegerszeg (1989), Zala megye
Alkotói díja (1990), Zalaegerszeg
Város díszpolgára (1996). Nován
iskolát, a zalaegerszegi Liszt Fe-
renc Általános Iskolában emlék-
tantermet neveztek el róla. A
Gellénházán kétévente megren-
dezésre kerülõ pávaköri találkozó
és a fent említett népdalkör szin-
tén az õ nevét viseli. Emlékének
aktív õrzését mutatja, hogy a kö-
zelmúltban a Liszt-iskolában pe-
dagógusokat elismerõ díjat, illet-
ve népdaléneklési versenyt is ne-
veztek el róla.

VAJDA JÓZSEFRE
EMLÉKEZTEK

– pP –

Polgár Péterrel többek között
arról beszélgettünk a koncert elõtt,
hogy mi az apropója a rendhagyó
eseménynek, és hogyan kerül az
alapvetõen alternatív zenei stílus a
JazzSzerda kereti közé?

– Nincs semmi jubileumi évfor-
duló! – szögezte le mindjárt az ele-
jén. Egyszerûen csak szerettem
volna összehozni egy jó bulit. Már
régóta gondolkodtam egy efféle
produkción, s most volt idõm fog-
lalkozni vele. Az ötletre pedig vevõ
volt a Keresztury VMK és a hang-
versenyterem vezetése is.

– Az általad írt zenék nem ki-
fejezetten a jazz mûfajához tar-
toznak. Szükség volt némi át-
hangszerelésre?

– A JazzSzerda rendezvényso-
rozat sok mûfajt befogadott már,
hiszen voltak világzenei koncer-
tek, de soul, blues és dixieland is
elõfordult. Szerintem mi az alter-
natív és popzenének azt az ágát
képviseljük, ami még épp belefér
ebbe a közegbe. Komolyabb át-
hangszerelésre nem került sor, in-

kább úgy fogalmaznék, hogy fino-
mabbra hangoltuk a zenét. A fesz-
tiválokra jellemzõ „zúzás” elma-
rad. A számok mind a szövegeket,
mind a zenét tekintve alapból is el-
gondolkodtatóak, úgy érzem, hogy
a daloknak jól áll az az intimitás,
amit a hangversenyterem atmosz-
férája kínál.

– Milyen zeneszámokból áll a
repertoár? Annál is inkább, mert
aki ismeri a pályafutásodat, jól
tudja, hogy Müller Péterrel,
Takáts Eszterrel dolgoztál már
korábban is. Lányoddal, Odettel
pedig sokáig közösen zenéltél,
dalokat írtál neki. Ugyanakkor
most mindhárom elõadó a saját
útját járja…

– Ez igaz, ezért komoly szerve-
zést igényelt, hogy összepróbáljuk
a húsz számból álló koncert anya-
gát. De szerencsére a január min-
denkinek kicsit lazább, így több idõ
van a közös munkára, egyeztetés-
re. A repertoár egyébként össze-
tett, hiszen az 1990-es évek elején
Zalaegerszegen mûködõ Sziámi
zenekar számaitól kezdve, egé-
szen az újabb Odett-dalokig sok

minden felcsendül. A Sziáminak
1992-tõl voltam tagja, rá egy évre
jött ki az Olyan vagy címû album,
melyrõl játszunk is nótákat. De egy

régi Kontoroll Csoport-szám (Ha-
landzsa) blues-os átirata is felke-
rült a listára. Takáts Eszter úgy ke-
rült a képbe, hogy a lányom elsõ
lemezén (Odett és a Go girlz) õ és
Varga Zsuzsa énekes is szerepelt.
De Eszti, Müller Péterrel is dolgo-
zott már együtt, sõt Péter meg
Odettnek írt számos szöveget; így
a szálak összeérnek. 

– A kilencvenes évektõl nap-
jainkig elég sok dalt írtál. Hogy
érzed, mennyit változott a zenei
világod? Értek új inspirációk?

– Ez érdekes kérdés, mert iga-
zából a nyolcvanas években kezd-
tem zenélni, és az akkori bandák-
kal fõleg a rock-blues vonalat kép-
viseltük. Sokáig csak ilyen számo-
kat írtam. Változást pont Müller Pé-
ter hozott az életembe, mikor Zalá-
ba költözött, és csatlakozhattam a
Sziámihoz. Persze korábban is is-
mertem az alternatív mûfajt, jártam
koncertekre is, de ilyen dalokat ad-
dig nem írtam. Késõbb aztán any-
nyira ráálltam, hogy Odettel is ezt a
vonalat szerettem volna továbbvin-
ni. Egy „alter csajt” próbáltam ki-
hozni belõle, ami így utólag – most
már belátom – hülyeség volt. Per-
sze egy idõ után simán lerázott, hi-
szen megtalálta a saját hangját.
Újabb inspiráció akkor ért, mikor
elkezdtünk együtt dolgozni a
Heaven Street Sevenbõl is ismert
Takács Zoltán „Jappán” producer-
rel, aki az Odett-dalokat kicsit „be-
lehúzta” a popzene világába. De
csak annyira, amennyi még jól állt
Odettnek is, meg a számoknak is.
Most ott tartok, hogy talán rock-
blues dalokat tudnék nehezebben
írni. Sok mindenkivel dolgoztam
együtt az elmúlt évtizedekben, vál-
tozatos mûfajokban, sõt még szín-
darabokhoz is írtam zenéket. Kö-
rülbelül 100 saját szerzeményem
van levédve az Artisjusnál, de en-
nek nagyjából a duplája köthetõ a
nevemhez, ha mindent bele sze-
retnék számolni. A legnagyobb si-
keremet persze Odettel értem el,
hiszen 2013-ban Fonogram-díjas
lett a Hanyatt, homlok, egyenes le-
mezünk.

ALTERZENE FINOMRA HANGOLVA
POLGÁR PÉTER SZERZÕI ESTJE A JAZZSZERDÁN
Egy különleges szerzõi estre készül január 15-én, lapunk meg-

jelenésével egy idõben Polgár Péter zeneszerzõ, gitáros. A Jazz-
Szerda programsorozat keretében, az elmúlt bõ huszonöt év da-
lait mutatja be a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. Az
estre országosan ismert elõadókat is hívott: Odett, Takáts Eszter
és Müller Péter Sziámi is színpadra lép.

KÖTETBEN PEHM (MINDSZENTY) ZALAEGERSZEGI ÉVEI
TEKINTÉLYELVÛSÉG ÉS SZOCIÁLIS ÉRZÉKENYSÉG JELLEMEZTE

A napokban jelent meg Balogh Margit történész Az Apát úr
Pehm (Mindszenty) József zalaegerszegi évei címû kötete. Az
életrajzi kiadványt a Göcseji Múzeum szervezésében mutatták be
a város dísztermében. Mint az bevezetésként elhangzott: a 20.
századi történelem egy különleges, ellentmondásos, ám megha-
tározó személyiségérõl van szó. A mai napig sokan és sokat be-
szélnek róla.

LESZ 10. SÖRFESZTIVÁL
ÖSSZEOLVAD

KÉT RENDEZVÉNY
2021-tõl a sörfesztivál és a

pálinkafesztivál összeolvad,
egy idõben lesz majd megren-
dezve, minden év május elsõ
hétvégéjén; Gasztro-Majális né-
ven.

Fellépõk jövõre:
Péntek-szombati koncertek:

Edda Mûvek, Delta, Bagossy
Brothers Company, Szintaxis,
Zaporozsec

Vasárnap családi nap: Rubint
Réka, Alma együttes, Tompeti és
Barátai, Kollányi Zsuzsi-koncert

Extrém program: Bungee
Jumping (70 méteres)

Születésének 100. évfordulóján a róla elnevezett gellénházi
népdalkör szervezésében megemlékezõ ünnepségekre került sor
Vajda József (1920–1998) egykori zalai népdalgyûjtõ, pedagógus,
népmûvelõ, zeneszerzõ tiszteletére.
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SZÜNETEL

A GOMBAVIZSGÁLAT
A zalaegerszegi Vásárcsar-
nokban 2019. december 1-tõl
a lakosság részére SZÜNE-
TEL az ingyenes gomba-
szakértõi vizsgálat. 

Megértésüket köszönjük!

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA MIKES KELEMEN UTCAI TAGÓVODA

2 FÕ ÓVODAPEDAGÓGUS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Mikes Kelemen utca 2/a.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

A Köznevelési törvényben meghatározottak szerinti gyermekcsoportban végzett nevelõmunkával
összefüggõ feladatok.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• fõiskola, óvodapedagógus,
• büntetlen elõélet.

Elvárt kompetenciák:
• gyermekszeretet, türelem, tolerancia, kommunikációs készség, folyamatos önképzés igénye.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi er-

kölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Ambrus Marianna nyújt, a 06-
30/991-4058-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi I. Számú Óvoda címére történõ megküldésé-
vel (8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replõ azonosító számot: I/08-03/2020., valamint a munkakör megnevezését: 2 fõ óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Sikeres pályázó értesítése telefonon. Sikertelen pályázat esetén felbélyegzett válaszborítékban
visszaküldjük a pályázati anyagot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 5.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• intézmény honlapja
• ZalaEegerszeG újság
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zegi-belvarosi1-ovi.hu honlapon szerezhet.

CSALÁDSEGÍTÕT KERESNEK
A ZALAEGERSZEGI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

FELVÉTELT HIRDET 2 FÕ RÉSZÉRE
határozatlan idõre, teljes munkaidõben,

CSALÁDSEGÍTÕ MUNKAKÖRBE. 

Pályázati feltételek: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjó-
léti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai fel-
adatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. NM-rendelet 2.
számú mellékletében.

A jelentkezéshez csatolandó:
• szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok másolata.

Bérezés: KJT alapján.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szociális területen szerzett
szakmai tapasztalat.

Az állásról bõvebb információ kérhetõ Zsolnai Judit intézményve-
zetõtõl a 92/316-930 telefonszámon vagy személyesen az intéz-
ményben.

Pályázat benyújtásának módja: 
postai úton: Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ

8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
E-mail: zsolnai.judit@zalaszam.hu

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

ESETMENEDZSERT KERESNEK
A ZALAEGERSZEGI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

FELVÉTELT HIRDET 5 FÕ RÉSZÉRE
határozatlan idõre, teljes munkaidõben,
ESETMENEDZSER MUNKAKÖRBE. 

Pályázati feltételek: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjó-
léti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai fel-
adatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. NM-rendelet 2.
számú mellékletében

A jelentkezéshez csatolandó:
• szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok másolata.

Bérezés: KJT alapján.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szociális területen szerzett
szakmai tapasztalat.

Az állásról bõvebb információ kérhetõ Zsolnai Judit intézményve-
zetõtõl a 92/316-930 telefonszámon vagy személyesen az intéz-
ményben.

Pályázat benyújtásának módja: 
postai úton: Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ

8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
E-mail: zsolnai.judit@zalaszam.hu

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!

Városunkban nemes hagyomány, hogy évrõl évre ünnepé-
lyes keretek között köszöntjük azokat a pedagógus hivatá-
sukat itt gyakorló óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat,
akik 50, 60, 65, 70 vagy 75 esztendõvel ezelõtt kapták kézhez
a pedagógus pályafutásuk megkezdéséhez szükséges elsõ
oklevelüket, ezzel is elismerve kiemelkedõ munkájukat és kö-
szönetet mondva a pedagógus pályán eltöltött esztendõkért.

Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk
kell a képzõ intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, rubin-,
illetõleg gránitdiplomára érdemes nyugdíjas pedagógusok
elõször megszerzett oklevélének másolatát (a pedagógus
pályafutás alatt megszerzett további oklevelekhez kapcsolódó
díszoklevél-kérelmek továbbítására nincs módunk és
lehetõségünk), szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát
(munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi
Díszoklevél másolata).

A díszoklevél-kérelem benyújtásához szükséges adatlap
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán-
igazgatási Osztályán vehetõ át (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos
u. 17–19. IV. emelet 418, vagy 420, illetve 423 szoba).

Tisztelettel kérjük mindazokat a kedves nyugdíjas pedagógu-
sokat, akik városunk nevelési-oktatási intézményeiben tevékeny-
kedtek, hogy legkésõbb 2020. február 14-ig adategyeztetés céljá-
ból személyesen, vagy megbízottjuk útján juttassák el a kért doku-
mentumokat és a kitöltött adatlapot Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályára
(Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19. IV. emelet 418, 420, illetve
423. szoba). A díszoklevelet kiállító felsõoktatási intézmények
ügyintézési szabályzataira tekintettel a fent megjelölt határ-
idõn túl sajnos nem áll módunkban kérelmet befogadni, ezért
kérjük a határidõ pontos betartását!

ÁLLÁSHIRDETÉS
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK OTTHONA

(ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 3.)

FELVÉTELT HIRDET
CSOPORTVEZETÕ ÁPOLÓ MUNKAKÖRBE. 
Pályázati feltételek: emelt szintû szakképesítés, szakápoló;  idõs-
ellátás során szerzett tapasztalat (legalább 1–3 év szakmai tapasz-
talat), büntetlen elõélet.

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal és a végzettséget igazoló ok-
iratok másolatával az intézményben lehet személyesen vagy az
idosekotthona@gkzalaegerszeg.hu e-mail-címen. 

Az állásról bõvebb információ kérhetõ az intézmény vezetõjétõl,
Bálintné Szalai Anikótól a 92/317-683, illetve a 30/601-3311-es te-
lefonszámon vagy személyesen.

JANUÁR 14. 17 ÓRA Szülõ Tanoda – Nagy Réka – Kicsivel zöldebben

(Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)

https://www.facebook.com/events/796093657522081/

JANUÁR 14–FEBRUÁR 12. Fotókiállítás Kálmán Ákos Benjámin képeibõl

(Andráshidai Mûvelõdési Ház)

JANUÁR 15–FEBRUÁR 22. Keresd a fényt!

(Keresztury Dezsõ VMK)

JANUÁR 15. 19 ÓRA JazzSzerda 2019/2020: Polgár Péter szerzõi estje

(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

JANUÁR 16. 14–18 ÓRA Termelõi és kézmûvesvásár

(Art mozi)

JANUÁR 16. 17 ÓRA Vajda József zenepedagógus, népzenegyûjtõ emlékestje és

életrajzi filmjének vetítése

(Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)

JANUÁR 16. 18.30 PSZICHO ESTEK – Olvasok, hogy éljek – Irodalomterápia

(Keresztury Dezsõ VMK)

JANUÁR 17. 16.30 Ovis délután

(Andráshidai Mûvelõdési Ház)

JANUÁR 17. 19 ÓRA Háy János: A Herner Ferike faterja

(Keresztury Dezsõ VMK)

JANUÁR 18. 9.30–16 ÓRA ÉN-trÉNing – Önismereti önhatékonyságot fejlesztõ tréning

(Keresztury Dezsõ VMK)

JANUÁR 18. 10 ÓRA Ivánkovics István kosárlabda-emléktorna

(Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)

JANUÁR 18. 21–02 ÓRA Pótszilveszteri Retro Party Mix

(Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)

JANUÁR 21. FEBRUÁR 22. VI. Zalaegerszegi Szalon

(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

JANUÁR 21. 18 ÓRA EGYÜTT A KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT

– Tippek, tapasztalatok egy környezetmérnöktõl

(Keresztury Dezsõ VMK)

JANUÁR 21. 18 ÉS 20 ÓRA MEGYÜNK A LEVESBE – Hadházi László önálló estje

(Art mozi)

JANUÁR 22. 10 ÓRA Ünnepi mûsor a magyar kultúra napja alkalmából

(Andráshidai Mûvelõdési Ház)

JANUÁR 22. 14 ÓRA Ki mit tud? címmel vetélkedõ

(Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház)

JANUÁR 24. 17 ÓRA A Kézmûvesek Háza új épületrészében kialakított galéria átadása

(Gébárti Kézmûvesek Háza)

JANUÁR 24. 21 ÓRA Pély Barna Blue Heart lemezbemutató koncert

(Keresztury Dezsõ VMK)

JANUÁR 25. 9–13 ÓRA MADÁRVÁRTA JÁTSZÓHÁZ

(Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)

JANUÁR 25. 9.30–16 ÓRA ÉN-trÉNing – Önismereti önhatékonyságot fejlesztõ tréning

(Keresztury Dezsõ VMK)

JANUÁR 27. FEBRUÁR 21. Vitrinkiállítás: Zalai Csipkemûhely

(Gébárti Kézmûvesek Háza)

JANUÁR 27. JÚNIUS 10. Bárányok gyapjából való…

(Gébárti Kézmûvesek Háza)

JANUÁR 27. 18 ÓRA Asztrológiai és asztrozófiai elõadás-sorozat

(Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)

JANUÁR 29. 18 ÓRA Eltérõ megközelítések a magyar történetkutatásban: Mind-

szenty József szerepvállalása az 1956-os szabadságharcban

(Keresztury Dezsõ VMK)

JANUÁR 31. 18.30 ÓRA Lovasi András – Egy az egybe, csak maga

(Arany Bárány Hotel)
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– Nem vagyok elégedett a csa-
pat szereplésével – összegzett
Bencze Tamás vezetõedzõ. – A
terveink szerint az elsõ nyolc hely
valamelyikén kellene tanyáznunk.  

– Mi okozta a gyengébb sze-
replést? 

–  A dolog nagyon összetett, az
elsõ kilenc mérkõzésbõl hatot ját-
szottunk irányító nélkül. Ez a tény
minden csapatot megviselt volna,
nálunk is így történt. Amióta meg-
érkezett az új irányítónk, pozitív a
mérlegünk, látszik, mit szeretnénk
játszani. A hazai pályán elvesztett
mérkõzések közül leginkább az
Oroszlány elleni a fájó. Idegenben
viszont nyertünk három találkozót.
Az irányító hiánya miatt több játé-
kos nem a saját posztján szere-
pelt. A baleset számunkra a leg-
rosszabbkor jött. A gyengébb sze-
replésünk okát egyértelmûen ob-
jektív okokra vezetném vissza.

– Az említett problémák
miatt, itt lett volna az alkalom,
hogy a fiatalok megmutassák
magukat. Azonban úgy tûnik, ta-
valyhoz képest nem nagyon lép-
tek elõre…

– Többet vártam tõlük, de nem
jött több, ott vagyunk velük, ahol
tavaly voltunk.

– Így aztán a kezdõ ötös elég
sokat szerepelt…

–  Egy példát kiemelve: volt
olyan összecsapás, ahol Johnson
30–35 percet játszott, ráadásul nem
a posztján, hanem irányítóként.
Adódtak ebbõl fájó vereségek, az

egyiket már említettem, de ide so-
rolnám a Kecskemét ellenit is. 

– Amit szintén megfigyelhet-
tünk, elég hullámzó volt mérkõ-
zéseken belül is a csapat
teljesítménye...

– Itt két mérkõzést emelnék ki,
a Szeged és a DEAC ellenit, ahol
az elsõ hat percben nagyon

dekoncentráltak voltunk. A Kör-
mend és az Alba elleni teljesítmé-
nyünkkel kapcsolatban úgy vélem,
hogy a Falcót kivéve bármelyik
együttes – nálunk erõsebb kerettel
rendelkezõ is – kerülhet hullám-
völgybe. Ez a mezõny bizonyos ki-
egyenlítettségét is mutatja. Össze-
gezve, az idei bajnokságban a
csapatok teljesítményének inga-
dozása teljesen természetes.

– Hosszú idõ után nincs ott a
ZTE a Magyar Kupa négyes
döntõjében…

– Ha az Oroszlány vagy a
PVSK elleni meccset nyerjük,
nincs mirõl beszélni. A nehézsé-
geink ellenére ott lettünk volna a
kupában.

– Lehet a tizenegyedik hely-
rõl felfelé kapaszkodni?

– Hogyne lehetne, bár az idei
bajnokság pokolian nehéz. A foly-
tatásban most már a hazai pályán
hibátlanul kellene teljesítenünk,
mivel közvetlen riválisaink jönnek
hozzánk. Idegenben Szegeden,
Oroszlányban jó lenne nyerni, de a
többi mérkõzéseken Szolnokon,
Körmenden és az Albánál meg-
próbálunk bravúrosan szerepelni.
És akkor beverekedjük magunkat
az elsõ nyolcba… 

A BAJNOKSÁG MÉG NEM LEFUTOTT
MOST MÁR AZONBAN BRAVÚROKRA LENNE SZÜKSÉG

Az alapszakasz felén túl a férfi kosárlabda-bajnokság élvonalá-
ban nincs az elsõ nyolc között a Zalakerámia ZTE csapata. Rá-
adásul a kék-fehérek nem jutottak be a Magyar Kupa nyolcas
döntõjébe se. A bajnokság azonban még közel sem lefutott, sok
mérkõzés van hátra, a zalaiak elõre léphetnek. Ehhez azonban –
a múlt szombati Kaposvár elleni hazai vereséget követõen –
most már tényleg bravúrokra lenne szükség.– A jelenlegi pozíciónkkal elé-

gedett vagyok – összegezte csa-
pata eddigi teljesítményét Horváth
Zsófia vezetõedzõ. – Az ötödik he-
lyünk azért értékes, mivel a baj-
nokságban olyanok az erõviszo-
nyok, hogy szinte bárki legyõzheti
a másikat. A szezonkezdés elõtt
reménykedtünk, hogy ott lehetünk
az 5–6. helyen. Örömteli jelenlegi
helyezésünk, igyekszünk itt ragad-
ni az elsõ négy mögött. 

– Mely tényezõknek tulajdo-
nítja a sikert?

– Nálam elsõ a védekezés.
Akadtak viszont olyan találkozók,
amelyeken támadásban is domi-
náltunk. Lásd a Cegléd elleni ha-
zai találkozót.  Azt szeretném elér-
ni, hogy a védekezésünk tovább
javuljon. 

– A ZTE NKK félidei jó sze-
replése csapatérdem, vagy kel-
lettek hozzá kiugró egyéni telje-
sítmények is?

– Igazán akkor értünk el jó
eredményeket, ha csapatként ját-

szottunk a pályán. Elõfordultak jó
egyéni teljesítmények, azonban
döntõen nem ezek hozták meg a
jó szereplést. A mérkõzések nagy
többségén minden játékos tudásá-
hoz mérten hozzájárult a ZTE
eredményéhez. Az igazi sikerek
csapatmunkából születnek. 

– Miben szeretnének még
elõrelépni?

– A védekezésünket tovább kell

fejleszteni. Abban kell fejlõdnünk,
hogy a mérkõzések során minél
hosszabb ideig sikerüljön jó telje-
sítményt hoznunk, rövidebbek le-
gyenek a hullámvölgyek. A játé-
kunk ritmusa ne vesszen el,
ugyanis legtöbbször még ez oko-
zott gondot.

– A Magyar Kupában a leg-
jobb nyolc közé jutottak. Milyen
szerepléssel lenne elégedett?

– Nagyon szeretném, ha beke-
rülnénk a négy közé, de ez nem
elvárás a lányok felé. A Gyõr lesz
az ellenfelünk, szeretnénk egy
újabb skalpot begyûjteni ellenük.
Az óvásunk után biztosan egy ha-
rapós ellenfél vár ránk, állunk elé-
be. A négy között szerepelni aján-
dék lenne számunkra.

– A bajnokságban milyen
folytatást vár?

–  Több nehezebb mérkõzés
jön. Eredményesek akkor lehe-
tünk, ha a találkozókon egyenletes
teljesítményt nyújtunk, tovább fej-
lõdik játékunk. Egyik ellenfelünk-
höz sem utazunk feltett kézzel.
Nagyon fontos lesz számunkra,
hogy hazai pályán legyõzzük a
PEAC-ot. Az 5–6. hely egyikét
mindenképpen meg akarjuk sze-
rezni az alapszakasz végén. 

MEGÕRIZNI A JELENLEGI POZÍCIÓT
IDÁIG JÓL TELJESÍTETT A ZTE NKK

Pár fordulóval vannak túl a csapatok a nõi NB I-es kosárlabda-
bajnokság felén. A ZTE NKK együttese biztató pozícióból várja a
folytatást, az 5. helyen áll. Ráadásul a Magyar Kupa nyolcas dön-
tõjébe is bekerült. Nem csoda, hogy jó a hangulat a csapat háza
táján. 

A zalai csapat végig hazai környezetben
készül, csak két edzõmérkõzés kedvéért ruc-
can át Horvátországba. Egy felkészülési
meccsre Egerszegen kerül sor. A rövid felké-
szülési idõszak miatt klasszikus alapozásról
nem lehet beszélni. A forma átmentése, illet-
ve az érkezõ új játékosok gyors beillesztése a
csapatba lehet a feladat.

A felkészülés elején öten távoztak a csapat-
tól. Hudák Martin az  NB II-es Szegedhez szer-

zõdött, Devecseri Szilárd védõ visszatért
Szombathelyre a Haladás csapatához.  Kiss
Máté szintén nevelõ egyesületéhez, az ETO
FC Gyõrhöz igazolt. Az ukrán Oleg Golodiuk –
a középpályást fél éve igazolta le a ZTE, de
nem váltotta meg a világot Egerszegen – is
máshol folytatja Az õsszel kevesebb lehetõsé-
get kapó Miroslav Grumics is távozott. Egy éve
a SPAL-nak kölcsön adott Horváth Krisztofer
pedig jövõ nyárig marad az olaszoknál.

A szakmai stábban is történt változás,
Gaál Miklós kérte szerzõdésének felbontását.
Az erõnléti edzõ a Vasasnál folytatja.

Az érkezõk között eddig mindössze a ni-
gériai támadó középpályást, Ubochioma
Meshack-ot találjuk. Õ már régóta együtt ké-
szül a zalaiakkal, de miután nemrég töltötte
be 18. életévét, csak most lehetett leigazol-
ni.

A ZTE-nél három próbajátékos is szerepel:
a 22 éves Florjan Raduha szlovén kapus, a
szintén szlovén 24 éves korosztályos váloga-
tott belsõ védõ Ziga Zivko, akitõl azonban
már el is köszöntek, valamint Stjepan Ostrek
23 éves horvát középpályás, akinek szerzõ-
dést ajánl a klub. 

MEGKEZDTE FELKÉSZÜLÉSÉT A ZTE FC
EDDIG A TÁVOZÓK TÖBBSÉGBEN

Január 3-án edzésbe állt a ZTE FC labdarúgócsapata. A játékosoknak a rövid szü-
net alatt egyéni edzésterv alapján kellett készülniük. A sietség nem véletlen, az élvo-
nal „tavaszi” idénye január 25-én rajtol. A ZTE elsõ ellenfele a DVTK lesz hazai pályán
– már persze akkor, ha az idõjárás nem szól közbe. A magyar labdarúgó-bajnokságok
történetében nagy valószínûséggel ez lesz a legkorábbi idénykezdés, 

Évek óta teszik a dolgukat,
szerény költségvetésükbõl a le-
hetõségeikhez mérten jól telje-
sítenek. Az 1960-as években
alapított egerszegi súlyemelõ-
klubról van szó. Egykor a Z.
Vasút, jelenleg több évtized óta
a ZTE keretei között ûzik sport-
águkat. A klub fennmaradásá-
ban óriási szerepe van Papp
Péter edzõnek és segítõinek.

– Felnõtt korosztályunk, ha nem
is népes, de hozza az eredménye-
ket – hangoztatta Papp Péter. –
2019-ben az országos korosztályos
bajnokságokon szereztünk három
ezüstérmet, ami mindenképpen jó-
nak számít a klub életében.

– Konkrétan kit emelne ki?
– Rácz Gergelyt, Rácz Dánielt

és Varga Martin Csongort. Serdü-
lõ, illetve ifi juniorban lettek máso-
dikak. Rácz Dániel jövõre felnõtt
korosztályba lép, már idén indult
ebben a korcsoportban az ob-n, és
bronzérmet szerzett.

– Az egyéni megmérettetések
mellett a csapatversenyeken is
igyekeztek helytállni...

– Évek óta szerepelünk az Al-
pok–Adria Kupán, a legutóbbi for-
dulóban a pontszerzõ hatodik he-
lyen végeztünk. A masters verse-
nyen jobban teljesítünk, ott ezüst-
érmet szereztünk a csapattal.

– A szerény költségvetés el-
lenére minden évben megrende-
zik a Göcsej Kupát és a Kiss Ró-
bert-emlékversenyt...

– Tavaly a Göcsej Kupa az or-
szágos csapatbajnokság egyik se-
lejtezõje is volt. Jóval több csapat-
tal, nagyobb létszámmal kellett
megrendeznünk a versenyt, úgy
érzem megfeleltünk az elvárások-
nak. A Kiss Róbert-emlékverseny
inkább az utánpótlás seregszem-
léje, de idén a felnõttek is bekap-
csolódtak.

– A fiatalok felkészítése mel-
lett több versenyen te is szere-
pelsz. Nem is rosszul...

– Múlnak az évek, a felnõttek
között egyre nehezebb jó ered-

ményt elérnem. 2019-ben egy
pontszerzõ hely jutott nekem a fel-
nõtt ob-n. Egyre inkább maradnak
számomra a masters versenyek,
amelyeken addig indulnék, amíg
bírom. A hazaiakon biztosan elin-
dulok, a nemzetközi masters ver-
senyek anyagi okok miatt elérhe-
tetlenek számomra.

– Egyedül Papp Péter sem
bírná egy klubban a munkát. Kik
segítenek?

– Lõrincz István edzõtársam és
Takács Tamás elnök nélkül nem
menne a dolog. Jó csapatot alko-
tunk.

– Tervek az idei évre?
– Egyértelmûen több fiatalt sze-

retnénk bevonni a sportba. Sok
szülõ félti gyermekét a súlyeme-
léstõl, mert könnyebben megsé-
rült. Ami tévhit, más sportágakhoz
képest itt jóval kevesebb a sérülés
és a kezdõkre nagyon odafigye-
lünk. Legfontosabb a pontos tech-
nika megtanítása a gyerekeknek,
mivel szinte csak akkor sérül meg
valaki, ha egy gyakorlatot techni-
kailag rosszul hajt végre. Munkás
sportág a súlyemelés. Az orszá-
gos szövetségtõl tudom, hogy
több száz beiskolázott gyermekbõl
alig páran maradnak a sportág-
ban, viszont aki marad, az hosszú
ideig a súlyemelõk táborát gyara-
pítja.

A HÉTVÉGE
EREDMÉNYEI

Zalakerámia ZTE KK–
Kaposvári KK 102-113

(37-30, 26-25, 22-26, 17-32)
NB I-es férfi kosárlabda-mér-
kõzés, Zalaegerszeg.

+

NKE FCSM Csata–ZTE NKK
88-84

(26-17, 22-24,18-16, 22-27)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõ-
zés, Budapest.

GNK Dinamo Zagreb–ZTE FC
2-0 (1-0)

Nemzetközi felkészülési lab-
darúgó-mérkõzés, Zágráb.
Gl.: Kadzior, Gavranovic.

Pénzügyõr SE U 21–ZTE RK
3:2 (–28, –24, 13, 23, 10)

NB II-es férfi röplabdamérkõ-
zés, Budapest, 

SZERÉNYEN, DE EREDMÉNYESEN
ELÕTÉRBEN A FIATALOK A ZTE SK-NÁL
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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!

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

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C

Nyitvatartás: H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;

Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.

Tel.: 92/900-036

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2020. 01. 29., 30. (Városrészenként eltérõen)

Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 2020. 01. 31. Papír: minden hó utolsó pénteki napja.

Zöldhulladék gyûjtése: 2019. december 1-tõl 2020. március 31-ig

páratlan heteken kétheti rendszerességgel.

Üveg: 2020.02.07.

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

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 Emelõgép-kezelõ E-000883/2014/A003,

Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D, D1 KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634

F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 139,53%, 158,7% VSM: elmélet: 69,01%; 77,27% forgalom: 61,62%, 66,28% ÁKK: 216.600%

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303

E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

ZALAEGERSZEG Ügyfélfogadás:
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4. h.: 9.00–15.00
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.: 9.00–17.00
Hátralékkezelés: 92/500-392 sze.: 8.00–20.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 9.00–17.00

p.: 9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT: Ügyfélfogadás:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.. 12.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 8.00–14.00

LENTI: Ügyfélfogadás:
Lenti, Honvéd u. 31. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-394 k.: 14.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu Cs: 8.00–12.00

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: vargatibor002@gmail.com   Mobil: 30/3571-413

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71.

92/317-493 • 30/629-8756 • Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI KÉPZÉSEKET
INDÍTJA ZALAEGERSZEGEN

ÉPÍTÕ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELÕJE
E-000803/2014/A001

KISTELJESÍTMÉNYÛKAZÁN-FÛTÕ
E-000803/2014/A007

GÉPKEZELÕ HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE

JELENTKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ:

TIT EGYESÜLET
TEL./FAX: 92/510-159 MOBIL: 30/429-0057, 30/477-6070,

E-MAIL: TITZALA@T-ONLINE.HU HONLAP: WWW.TITZALA.HU
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: E-000803/2014

BEJELENTKEZÉS:

06-30/652-7425
Zalaegerszeg 10 km-es körzetében kérésre házhoz megyek!

MOBIL MASSZÕR
Svéd-, wellness- és reflexzónás talpmasszázs

teljes körû testmasszázs, reumás fájdalmak kezelése

ELADÓ LAKÁS A KERTVÁROSBAN! Zalaegerszegen, kert-
városi, 54 nm-es, 2 szobás, 2. emeleti, erkélyes, felújított la-
kás eladó. Bolt, iskola, óvoda, buszmegálló, orvosi rendelõ,

gyógyszertár „karnyújtásnyira”.
Ár: 17,4 M Ft. Érdeklõdni a 30/975-1500-as telefonszámon.


