
– pP –

Ha Zalaegerszeg belvárosában
teszünk egy sétát, Luther Márton és
Kálvin János szobrával, a régi és a
mai városmakettel, a Zalai nemes
szobrával, Mihály deákkal, valamint
a Fiatalok címû kompozícióval is ta-
lálkozhat a nézõ. Alkotójuk Farkas
Ferenc szobrászmûvész, az Ady-is-
kola mûvésztanára. Ki van a szobor
mögött, és ha maga az alkotó tesz
egy sétát a városban, akkor vajon
mit érez a mûvek láttán? – tették fel
a kérdést a civilek.

A szobrász azt felelete, hogy
felsorolva kicsit nyomasztó ez a
sok köztéri mû, de természetesen
jó érzés végigtekinteni rajtuk. An-
nál is inkább, mert mind olyan
munkák ezek, amikkel eleinte nem
találta a közös hangot, ám végül a
szobrok szereplõi és õ egymásra
találtak.

– Köztéri szobrot készíteni

nemcsak mûvészeti tevékenység,
hanem egyfajta feladat is. Nem
mindig olyan felkérés érkezik, ami
az én témám, amire egybõl rá tu-
dok hangolódni. Ilyenkor kutató-
munkát végzek, és sokat olvasok
az adott szereplõrõl vagy korszak-

ról, hogy közelebb kerüljek hozzá
– fogalmazott.

Hozzátette: ez az érdeklõdõ és
kíváncsi hozzáállás mindig jellem-
zõ volt rá, talán nem véletlen, hogy
vonzódik a reneszánsz korhoz. A
humanista szellemiség szobrain is
megjelenik, sõt külön sorozata is
készült e témában.

– A humanisták máig olyan ala-
kok vagy „toposzok”, akikhez lehet
igazodni. 

(Folytatás az 5. oldalon.)
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A helyi érték

MEGÉRI
JELENTKEZNI
BIZTOS KÉPZÉSI HELYSZÍN

Fontos határidõ közeleg a
leendõ egyetemisták számára:
február 15-ig lehet jelentkezni a
szeptemberben induló képzé-
sekre. A döntést megkönnyíten-
dõ, hogy a Pannon Egyetem
Zalaegerszegi Egyetemi Köz-
pontja biztos képzési helyszín,
minõségi oktatással, 400 fõs
modern kollégiummal valamint
a ZalaZONE Jármûipari Teszt-
pálya és környezete által kínált
munkalehetõségekkel, hangzott
el az egyetem évértékelõ sajtó-
tájékoztatóján.

– A. L. –

A Zalaegerszegi Egyetemi Köz-
pont fontos szerepet tölt be abban,
ami a tesztpályán és az azt övezõ
ipari parkban eddig felépült és
épül majd, mondta Vigh László or-
szággyûlési képviselõ, megemlít-
ve a Rheinmetall harcjármûgyárát,
az AVL mérnöki központját, illetve
a Bosch épülõ kutatóközpontját.

(Folytatás a 2. oldalon.)

– AL –

A közösségi közlekedés átalakí-
tása már korábban is szóba került,
csak akkor nem ért célba. Ez a
munka 2021 végén indult újra az
utazási igények 2022 nyaráig tartó
online lakossági felmérésével,
amely alapján a Volánbusszal kö-
zösen megkezdõdött a tömegköz-
lekedés új struktúrájának kidolgo-
zása, mondta Gecse Péter alpol-
gármester. Mint fogalmazott, mi-
után az utazási igények is megvál-
toztak, így az új hálózat és menet-
rend kialakításában fontos szem-
pontként jelentkezett a városrészek
átszállás nélküli elérése, valamint
az ipari parkok és a bevásárlóköz-
pontok kiszolgálása. A decemberi
közgyûlés egyhangúlag fogadta el

az új vonalhálózat és menetrend
koncepcióját, melyet követõen
online felületen és az önkormány-
zati képviselõkön keresztül január
16-ig egy hónap állt rendelkezésé-
re a lakosoknak a véleményezésre.
A mostani fórum is ezt szolgálja,
amit a lakosság kérésére szervez-
tek meg. Az alpolgármester beszélt
arról is, hogy fontos cél a kihasz-
náltság javítása az utasszám stabi-
lizálásával illetve növelésével. A
közlekedési cég veszteségeinek fi-
nanszírozása ugyanis évrõl évre
nagy terhet ró az önkormányzatra,
amely összeg idén meghaladhatja
az egymilliárd forintot. Az alpolgár-
mester kiemelte továbbá, hogy az
elmúlt években a buszpark megújí-
tásával is foglalkoztak. 2020-ban 6
új csuklós dízelbuszt vásárolt Zala-

egerszegre a közlekedési cég, idén
tavasszal pedig 11 új elektromos
szóló buszt szerez be. Ezáltal a he-
lyi autóbusz-állomány átlagéletkora
már 5 évre csökken, ami nagyon
kedvezõ.

A rendezvényen ifj. Böjte Sándor
Zsolt, a belváros valamint az olai vá-
rosrész önkormányzati képviselõje
is köszöntötte a megjelenteket, majd
Rózsa Tamás, a Volánbusz zala-
egerszegi forgalmi üzemvezetõje
vetített képes elõadásában ismer-
tette a helyi közösségi közlekedés
megújításáról szóló koncepciót.
Mint mondta, a csökkenõ utasszám
miatt csökken a bevételük, miköz-
ben az energiaárak emelkedése
miatt egyre nõnek kiadásaik. A helyi
közlekedés fenntarthatóbbá tétele
mellett cél az is, hogy jelentõsen ja-
vuljanak az átszállásmentesen elér-
hetõ kapcsolatok, közvetlen buszjá-
ratok közlekedjenek például a Kert-
város és Landorhegy vagy Botfa és
a belváros között. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

MEGVÁLTOZIK A MENETREND
FÓRUM A HELYI BUSZKÖZLEKEDÉS ÁTALAKÍTÁSÁRÓL

A Volánbusz bevezetés elõtt álló új helyi vonalhálózatában és
menetrendjében egyik legfontosabb változás, hogy átszállás nél-
kül megközelíthetõk lesznek Zalaegerszeg városrészei. Errõl a
karácsony elõtti tájékoztatót követõen újabb lakossági fórumot
tartottak január 17-én a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban.

KIDOLGOZOTT FIGURÁK, HUMANISTA SZELLEMISÉG
FARKAS FERENC A LOKÁLPATRIÓTA KLUBBAN

Pályakezdésrõl, humanistákról, társmûvészetekrõl és az
anyaghasználatról is mesélt Farkas Ferenc szobrászmûvész a
Lokálpatrióta Klub legutóbbi összejövetelén. Az alkotóval Iványi
Ildikó, a civil szervezet vezetõje beszélgetett a Deák Ferenc-
könyvtárban.



– Antal Lívia –

Vigh László arról beszélt, hogy
a migráció, a járvány és az orosz–
ukrán háború okozta óriási kihívá-
sok közepette a kormány intézke-
déseivel továbbra is arra töreke-
dik, hogy az emberek, a családok
és a foglalkoztatás biztonsága ne
sérüljön, ne kerüljön veszélybe az
energia- és az élelmiszer-ellátás,
valamint a fejlesztések folytatása.
A térség országgyûlési képviselõje
kiemelte: a megye, Zalaegerszeg
és a ZalaZONE Jármûipari Teszt-
pálya tekintetében is folytatni kí-
vánják a beruházásokat. 

A magyar államigazgatás visz-
szatért a történelmi hagyományok-
hoz, hangsúlyozta dr. Sifter Rózsa
fõispán annak okán is, hogy vissza-
állították a vármegye szó használa-
tát. Mint mondta, a kormányhivata-
loknak továbbra is válságkezelõ ál-
lamigazgatást kell irányítania; a már
említett nehézségek közepette kell
fejleszteni a megyei és a területi
közigazgatást, valamint szolgáltatá-
sokat nyújtani az állampolgároknak.
Idén elõrelépnek a digitalizálás terü-
letén. A földforgalmi ügyintézés vá-
lik elsõként teljes mértékben elekt-
ronikussá, lerövidítve és bürokrá-
ciamentessé téve az ügyintézést. 

Prof. dr. Palkovics László, a
ZalaZONE-t is mûködtetõ Szé-
chenyi István Egyetemért Alapít-
vány elnöke, valamint az N7 Nem-
zeti Védelmi Ipari Innovációs Hol-
ding Zrt. vezérigazgatója a jármû-
ipari tesztpálya és környezetével
kapcsolatos fejlesztéseket ismer-
tette. Mint mondta, a Rheinmetall
harcjármûgyárban idén indul el a
termelés, a tesztpálya újabb ele-
mére már kiírták a közbeszerzési
eljárást, az AVL kutatóközpont ta-
valy decemberben kezdte meg
mûködését, és idén nagyjából a
Bosch jármûipari kutató-fejlesztõ
központja is elkészül. Mindez Za-
laegerszeg high-tech voltát erõsíti
a hadiipar és a jármûipar terüle-
tén. A vezérigazgató szóba hozta
továbbá, hogy a jármûipari teszt-
pályán megújuló energiák alkal-
mazásával szél- és naperõmû lé-
tesítését tervezik, amely a
ZalaZONE Ipari Park mellett rész-
ben a várost is ellátná villamos
energiával.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere a 2023-ban megva-
lósuló illetve induló beruházások-
ról számolt be. Elmondta, hogy ha-
marosan átadják a Magyar Posta
új logisztikai központját, ahol 62-
en dolgoznak majd, a Europtec

Kft. 90 munkahelyet teremtve új
üzemcsarnokot épít, és mintegy
150 új álláshelyet hoz létre a call
centereket mûködtetõ Binax CC
Kft.

A városfejlesztés szempontjá-
ból a polgármester jelentõsnek
nevezte a közintézmények ener-
getikai korszerûsítését szolgáló
beruházásokat. Felsorolásában
elhangzott, hogy idén elkészül a
Szent Család Óvoda felújítása és
bõvítése, a Széchenyi István
Technikum, a Deák Ferenc Tech-
nikum, a Zrínyi Miklós Gimnázium
épületének, valamint az Apáczai
Csere János Mûvelõdési Központ
tornacsarnokának felújítása, to-
vábbá a rendelõintézet és a Zala
Vármegyei Rendõr-fõkapitányság
épületének felújítása. Idén befeje-
zõdik a Kosztolányi Dezsõ utca
rekonstrukciója és kétirányúsí-
tása, a Szenterzsébethegyi út fel-
újítása, illetve további utak, jár-
dák, parkolók újulnak meg a Ko-
vács Károly Városépítõ Program-
ban. Idén megépülnek a Gébárti-
tó hídjai, a Fehér Hattyú bisztró,
valamint az új búslakpusztai
sportlõtér. Mindemellett az 1,7 mil-
liárd forint értékben KEHOP ivó-

víz- és szennyvízhálózati rekonst-
rukció is zajlik a városban.

A 2023-ban induló beruházá-
sok között megemlítette a kor-
mányhivatallal közös projektben
megvalósuló volt tiszti klub felújí-
tását, az andráshidai miniböl-
csõde megépítését, a teskándi
kerékpárút létesítését. Március-
ban megérkezik a 11 új elektro-
mos autóbusz, amelynek követ-
keztében 5 évre csökken a városi
tömegközlekedési flotta átlagélet-
kora. Elkezdõdik a Rózsák tere, a
Deák és a Csány terek felújítása
a Kovács Károly Városépítõ Prog-
ramban. Megkezdõdik a Terület-
és Településfejlesztési Operatív
Program Plusz elemeinek elõké-
szítése. A rendelkezésre álló
mintegy 7 milliárd forintból böl-
csõdék, óvodák, orvosi rendelõk
újulnak meg az elkövetkezõ idõ-
szakban.

A polgármester hangsúlyozta,
az energiaválságra jó választ
adott Zalaegerszeg, hiszen ezek-
nek a beruházásoknak köszönhe-
tõen sokkal energiahatékonyabb
és takarékosabban mûködõ intéz-
ményrendszert tud fenntartani a
város. 
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Kifejtette, alapvetõ elvárás, hogy

legyen mindennek a mûködtetésé-
hez elegendõ számú szakember.
Mint fogalmazott, innovatív, okos,
magasan képzett fiatalokra van
szükség, amelynek biztosításában
az egyetem a legfontosabb partner.  

A 2022-es év kihívásokkal volt
teli, de a fegyelmezett gazdálkodás-
nak köszönhetõen 370 millió forint
pozitívummal zárták az évet, amely-
lyel jelentõsen növelték tartalékukat

a tavalyi évhez képest, jelezte dr.
Németh István stratégiai rektor-
helyettes, a Pannon Egyetem Zala-
egerszegi Egyetemi Központjának
fõigazgatója. Rendkívül eredmé-
nyesnek bizonyult az egyetem pá-
lyázati tevékenysége, az öt nyertes
pályázat összege meghaladja a
690 millió forintot. Tavaly sikeresen
zárták négy legjelentõsebb pályá-
zatukat, többek között azt, amely-
ben a tesztpálya bevonásával a
Mechatronikai Képzési és Kutatási
Intézet Nissan Leaf elektromos
autójával útminõség-érzékelésre,
gördülési ellenállás mérésére alkal-

mas készüléket fejlesztett ki és
tesztelt másfél évig. Emellett az in-
tézet munkatársai kidolgozták, és
2022 szeptemberében elindították a
tesztmérnöki alapszakot, amely
Magyarországon egyedülálló mó-
don projektalapú oktatás keretében
zajlik. Az újonnan alakult Informati-
kai Rendszerek Alkalmazási Tan-
szék munkatársai konferenciákon
és cikkekben ismertették kutatásai-
kat a tudományos közélet szereplõi
elõtt.  

A fõigazgató elmondta to-
vábbá, hogy tavaly össze-
sen 127 hallgató tett sikeres
záróvizsgát a Zalaegerszegi
Egyetemi Központban. Hall-
gatóik közül 23 fõ nyújtott be
kiválósági ösztöndíjpályáza-
tot. A mûszaki képzés terü-
letén a hallgatói jelentkezés
az elmúlt évben 2018 óta
nem látott magasságba
emelkedett, ami a Pannon
Egyetemhez történt 2020-as
csatlakozás értékének 236
százaléka. A felvettek lét-
számában is megmutatko-
zott, ami a 2020-as érték
169 százaléka. Az informati-
kai képzés területén ez 136
százalék. Hallgatói létszám-
csökkenést egyedül a gaz-
daságtudományi területen
tapasztaltak, melynek meg-
oldása folyamatban van. 

A Zalaegerszegi Egyete-
mi Központ rendezvényei-

nek száma 2022-ben meghaladta
az ötvenet. Az elmúlt év fõ esemé-
nye a zalaegerszegi közgazdász-
képzés 50 éves jubileumának
megünneplése volt júliusban. En-
nek kapcsán megjelentettek egy
kötetet, amit decemberben mutat-
tak be. A Zalaegerszegi Egyetemi
Központ biztos képzési helyszín, a
jármûipari tesztpályával, a sorra lé-
tesülõ kutatóközpontokkal és más
vállalati partnerekkel megtámogat-
va, ahol az új és innovatív techno-
lógiák fejlesztésében találhatják
meg hivatásukat az egyetem el-
végzése után. 

MEGÉRI JELENTKEZNI
BIZTOS KÉPZÉSI HELYSZÍN

Dr. Németh István és Vigh László

Zalaegerszeg 366 millió forint
kormányzati támogatásban része-
sült az energiaárak kezelésére és
a 2023-as költségvetés stabilitásá-
nak biztosítása érdekében. A hírt
Vigh László országgyûlési képvise-
lõ és Balaicz Zoltán polgármester
jelentette be. Mint elhangzott, Za-
laegerszeg önkormányzata már
eddig is számos intézkedést hozott
az energiaválóság kezelésére,
melyhez nagy segítséget jelent a
kormány újabb pénzügyi támoga-
tása. Az elõzetes számítások alap-
ján az önkormányzati intézmények
és cégek energiaköltsége  6,6 mil-
liárd forinttal emelkedik, ugyanak-
kor a város iparûzésiadó-bevétele
az idei évre 5,5 milliárd forint körül
alakul. Mindezt takarékossággal
és elõremutató energiahatékony-
sági programokkal lehet kezelni.

Nagyon fontos, hogy az önkor-

mányzatnak legyen egy világos,
következetes és elõremutató el-
képzelése az intézményrendszer
hatékony mûködtetésérõl és az
ehhez szükséges energetikai fej-
lesztésekrõl is.  Már 2014–2022
között is 76 önkormányzati, illetve
egyéb középület energetikai mo-
dernizálása valósult meg 18 mil-
liárd forint önkormányzati, állami
valamint európai uniós forrásból.
2023-ban újabb energiahatékony-
sági fejlesztések következnek: vi-
lágítástechnikai modernizációk,
energiatakarékos fényforrások
használata, kazáncserék, fûtés-
korszerûsítés, napelemes rend-
szerek kiépítése. A várható megta-
karítás 40–50 százalékos is lehet. 

Mint Balaicz Zoltán utalt rá, így
tudja az önkormányzat megõrizni
mûködõképességét és a költség-
vetés egyensúlyát. 

TÁMOGATÁS A KORMÁNYTÓL
366 MILLIÓ FORINT ÉRKEZETT

Az energiaválság és az energiaárak megemelkedése Zalaeger-
szeget is keményen érinti. A helyzet kezelésére a kormány 138
városi 17 fõvárosi kerületi önkormányzat részére 44 milliárd fo-
rint támogatásról döntött. 

Ezt követõen mindig negyed-
évente állapítja meg a kormány az
adott idõszakokra vonatkozó kor-
mányzati energetikai támogatáso-
kat. Köszönjük a kormány támoga-
tását és különösen Schmidt Ádám
sportállamtitkár odafigyelését! –
fogalmazott Facebook-bejegyzésé-
ben Balaicz Zoltán polgármester.

Mint fogalmazott, így az uszoda
és tanuszoda a következõ negyed-
évben is nyitva lesz az úszni szere-
tõ polgárok, a Zalaegerszegi Úszó
Klub és a Zalaegerszegi Triatlon
Klub sportolói, Mányoki Attila hosz-
szútávúszó bajnok díszpolgárunk,
valamint az állami tankerület által a
diákoknak szervezett úszásokta-

tásban részt vevõk számára. A tan-
uszodának köszönhetõen hetente
1600 gyerek részesül úszásokta-
tásban (tehát nem vesznek el he-
lyet/sávot a nagymedencébõl). Ez
az egyik legfontosabb városi prog-
ram, aminek a célja az, hogy min-
den gyermek tanuljon meg bizton-
ságosan úszni, és tavakon, tenge-
reken ne fenyegesse õket a vízbe-
fulladás veszélye a hiányos úszni
tudás miatt. 

Európában évente 27 ezer em-
ber fullad vízbe, többségében 5 és
15 év közti gyermekek – ezért is
van az a célkitûzés, hogy 10 éves
koráig minden gyermek tanuljon
meg úszni.

AZ USZODA IS KAP
Múlt héten újabb, 63,8 millió forintos állami támogatást kapott

az önkormányzat az uszoda és tanuszoda üzemeltetéséhez a
2023-as év elsõ negyedévére (2023. január 1–március 31.). 

ZALAEGERSZEG VÁLASZT AD A KIHÍVÁSOKRA
TÖBB MILLIÁRD FORINT ÉRTÉKBEN FEJEZÕDNEK BE ÉS INDULNAK BERUHÁZÁSOK
Zalaegerszeg elmúlt esztendejét értékelte és a 2023-as évre vo-

natkozó terveit ismertette közös évindító sajtótájékoztatón prof.
dr. Palkovics László elnök, vezérigazgató, Vigh László ország-
gyûlési képviselõ, dr. Sifter Rózsa fõispán és Balaicz Zoltán pol-
gármester. A ZalaZONE Jármûipari Tesztpálya fogadóépületében
tartott rendezvényen elhangzott: Zalaegerszegen idén közel 14
milliárd forint értékben fejezõdnek be beruházások, és csak a
TOP Plusz Programot nézve mintegy 7 milliárd forintból indulnak
újabb fejlesztések.

Balaicz Zoltán, dr. Sifter Rózsa, Vigh László és
prof. dr. Palkovics László



pet 

A „Rómeó és Júlia – kétszer” cí-
mû kiállítás anyagát és nyitó ren-
dezvényét a 7. N osztály egyik fe-
le, valamint a 10. A osztály állítot-
ta össze egy drámapedagógiai iro-
dalomóra keretében. A kiállítás öt-
letét az adta, hogy a kötelezõ ol-

vasmány feldolgozására a két osz-
tály szabad kezet kapott. A kreatív
„témazáró” érdekes megoldásokat
eredményezett; Karáth Anita, az
iskola magyartanára úgy érezte,
hogy az ötletes diákmunkákat jó
volna egy kiállításon is bemutatni. 

A flashmob-szerû megnyitón
reneszánsz táncot és erkélyjele-
netet is láthatott a közönség.
Karáth Anita elmondta: a projekt
jó alkalom arra, hogy nyilvános-
ság elé kerüljenek egy magyaróra
kulisszatitkai. A véletlen úgy hoz-
ta, hogy a hetedikes és a tizedikes
osztály párhuzamosan tanulta

Shakespeare mûvét, a feldolgo-
zás pedig rendhagyó módon, pro-
jektmunka keretében történt. A ta-
nár többek között arra is kíváncsi
volt, hogy a két korcsoport miképp
oldja meg a feladatot. Különleges
dolgozatok születtek: társasjáték,

plakátok, legójátékra emlékeztetõ
jelenetek, rajzok, könyvajánlók
egyaránt láthatók a galériában. A
pedagógus pedig örül, hogy a diá-
kok egybõl „vették az adást”, lel-
kesen álltak neki a munkának,
amibõl fantáziadús alkotások szü-
lettek. 

Az oktatásban egyre fonto-
sabb szerepe van az efféle krea-
tív dolgozatoknak, hiszen az él-
ményszerû tanulás segíti a tan-
anyag elsajátítását. A közös mun-
ka pedig valóban egy olyan él-
ményt ad tanárnak és diáknak,
amire késõbb is szívesen emlé-
keznek vissza.

Idén is kéményseprõk kö-
szöntötték az új évet a városhá-
zán. Kerkai László, a katasztró-
favédelmi igazgatóság megyei
csoportvezetõ-helyettese és
Fodor Sándor kéményseprõ
Balaicz Zoltán polgármesternél
tettek látogatást, hogy rajta ke-
resztül kívánjanak szerencsés
új esztendõt Zalaegerszeg min-
den lakójának.

– pet –

A sajtónyilvános eseményen a
polgármester elmondta: az elõzõ

években egy héttel korábbra esett
ez a találkozó, de mivel az ener-
giaválság miatt január 9-én indult
el az elsõ munkahét, a köszöntést
is erre az idõpontra tették. Nehéz
év áll elõttünk, túl kell élni a gazda-
sági válságot, ám ami ennél is fon-
tosabb, hogy egészséges és bal-
esetmenetes évünk legyen – tette
hozzá Balaicz Zoltán.

Kerkai László megköszönte a
meghívást, és boldog új esztendõt
kívánt a város minden polgárának.
Mint mondta, a 2022-es év szeren-
csésen alakult a kéményseprõk
számára, hiszen Zalában nem tör-
tént halálos baleset. Kisebb rosz-
szullétekkel járó szén-monoxid-
mérgezések ugyan voltak, de
egyik sem fordult tragédiába. Jól
halad az úgynevezett termofor-ké-

mények cseréje, ezek kiváltása 95
százalékban már megtörtént a
megye területén. 

Összességében úgy értékelte,
hogy a kéményseprõk felkészítõ-
munkájának, a lakosság tudatos-
ságának és a szén-monoxidjelzõ
készülékek elterjedésének kö-
szönhetõen csökkent a balesetek
száma. Bízik benne, hogy ez a
tendencia idén sem változik. 

A népi hiedelem szerint ké-
ményseprõvel találkozni szeren-
csét jelent, pláne, ha megfogjuk a
ruhánkon lévõ gombot. Ennél ta-
lán csak az lehet jobb, ha egyene-
sen a kéményseprõ kabátgombját
csavarjuk meg, amit a polgármes-
ter a hagyományokhoz híven meg
is tett. A találkozót pezsgõs koc-
cintás zárta. 
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VÁLASZD ASZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI

ONLINE KRESZ-TANFOLYAMUNKAT! 

KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT A DIÁKOK, KISMAMÁK ÉS

TÚL ELFOGLALT EMBEREK SZÁMÁRA!
Nem kell tanfolyamra járnod, otthon tanulhatsz!
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LÉTSZÁMTÓL FÜGGÕ CSOPORTKEDVEZMÉNY! 
RÉSZLETFIZETÉS

JELENTKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Tájékoztatójából többek között

az is kiderült, hogy az egyes útvo-
nalak megváltoztatása mellett új
vonalszámozási rendszert vezet-
nek be, például a Landorhegyet a
Kertvárossal összekötõ új járat
18-as jelzést kap, a szenterzsé-
bethegyi 24-es járat 6-osra, a 30-
as bazitai 7-esre, míg a 26-os
ebergényi járat 12-esre változik.  

Major László, Szendrey Júlia ut-
cai lakos érdeklõdésünkre elmond-

ta, feleségével az 1-es és a 24-es
járattal szoktak utazni, amelyek
óránkénti közlekedése nem elégíti
ki az igényeket. Ráadásul munka-
idõkezdéskor és -befejezéskor
borzasztóan zsúfoltak. Az olai és a
gógánhegyi lakosok és hegytulaj-
donosok érdekében ezért azt java-
solnák, hogy a helyközi járatok áll-
janak meg a mûbútornál, a Kiskon-
dásnál és a teskándi elágazónál,
ne csak a Kölcsey-gimnáziumnál
és a Malom utcai megállóban. 

MEGVÁLTOZIK A MENETREND
FÓRUM A HELYI BUSZKÖZLEKEDÉS ÁTALAKÍTÁSÁRÓL

JUBILEUM
A Zala Vármegyei Szent Rafael

Kórház idén ünnepli fennállásá-
nak 175. évfordulóját. A kezde-
tek 1848-ra nyúlnak vissza, ami-
kor is megnyílt a 12 férõhelyes
Ispotály (a Kossuth utcában, a
posta melletti épületben), helyt
adva az intézményesített beteg-
ellátásnak Zalaegerszegen.

Történelmi pillanatban szólítha-
tom meg Önöket, hiszen a 2023-as
esztendõvel kórházunk az intéz-
ményesített betegápolás 175. évét
kezdte meg, fogalmazott szer-
kesztõségünkhöz eljuttatott közle-
ményében dr. med. habil. Gasz-
tonyi Beáta PhD. A kórház fõigaz-
gatója azt írta: az évfordulóra szá-
mos programmal készülünk, me-
lyek az egész éven átívelnek. Kví-
zekkel, szûrõvizsgálatokkal, aktivi-
tásra ösztönzõ programokkal szó-
lítjuk meg a lakosságot, hogy újra
felvegyük azokat a szálakat, me-
lyeket a járvány szétszakított.

Új elemekkel, szöveges tarta-
lommal bõvítjük a 170-es évfordu-
lóra létrehozott „Múlt idõ – a Zala
Megyei Kórház régi képeken” cím-
mel létrehozott Facebook-oldalt.
Az 1990-es évektõl gazdag kép-
anyaggal rendelkezünk a kórház
mindennapjairól, ám ahogy me-
gyünk vissza az idõben, úgy szû-
kül az archívumtár. Kérjük, hogy
akinek a birtokában vannak ilyen
képek, jelentkezzen a priroda@
zmkorhaz.hu címen.

KÉMÉNYSEPRÕK JÓKÍVÁNSÁGAI
KÖSZÖNTÉS A VÁROSHÁZÁN

RÓMEÓ ÉS JÚLIA KREATÍV DIÁKMUNKÁKON
KIÁLLÍTÁS NYÍLT KÉT OSZTÁLY ALKOTÁSAIBÓL

Shakespeare szerelmi tragédiája ihlette azt az iskolai projekt-
munkát, melyet nemrégiben mutattak be a Zrínyi Miklós Gimná-
zium földszinti galériájában.

Többek között elhangzott: a
2022-es költségvetés negyedik
negyedéves módosítása során a
fõösszeg 1,3 milliárd forinttal nõtt a
beérkezett újabb hozzájárulások,
támogatások és bevételek követ-
keztében. Így decemberben a vá-
ros költségvetési fõösszege közel
71,2  milliárd forintra módosult. Dr.
Káldi Dávid a veszélyhelyzet ideje
alatti közvilágítás mûködésérõl el-
mondta: míg 2022-ben 120 millió
forintba került Zalaegerszeg közvi-
lágítása, 2023-ban ez az összeg
meghaladja a 500 millió forintot.
Hogy az önkormányzat megõrizze
pénzügyi stabilitását olyan dönté-
seket hozott, amelyek éves szin-
ten több tízmillió forint megtakarí-
tást eredményeztek. A frakcióve-
zetõ szólt a helyi tömegközleke-
dés helyzetérõl és a megoldásra
váró feladatokról is. Mint ismert,
Zalaegerszegen is folyamatosan
csökkent az utasszám az elmúlt
évtizedben: míg 2015-ben 10.937
fõ utazott a buszokon, addig 2021-
ben 5.908 fõ. A nyugdíjasok in-
gyen, a diákok pedig kedvezmé-
nyesen utazhatnak. 

A Volánbusz bevételei folyama-
tosan csökkennek, a kiadásai
emelkednek, a veszteséget pedig

az önkormányzatnak kell fizetnie.
Ez 2021-re közel 638 millió forintot
tesz ki, 2023-banm pedig elérheti
az egymilliárdot. A helyi tömegköz-
lekedés hálózatmódosításra és
menetrendváltozásra szorul. Errõl
a lakosságot több fórumon is tájé-
koztatják a közlekedési szakem-
berek. 

Szilasi Gábor az önkormányzat
és a Magyar Posta Zrt. közötti

megállapodásról szólt, valamint
az Egyesített Bölcsõdék maga-
sabb vezetõi beosztására kiírt pá-
lyázat elbírálásáról. 2027. decem-
ber 31-ig újra Prenner Zsuzsannát
nevezte ki a közgyûlés. Beszá-
molt elismerések odaítélésérõl is:
Zalaegerszeg Gazdaságfejleszté-
séért díjban részesül az ADA Kft,
valamint a Tornyos és Társa Kft.,
Kultúra Mecénása díjban az
Aegon Biztosító zalaegerszegi ki-
rendeltsége, a Sport Mecénása
díjban pedig a Zala-Müllex Kft. ré-
szesül.

Számos sportlétesítmény is,
így a vásárcsarnok, a bölcsõdék,
óvodák, orvosi rendelõk, idõsott-
honok, szociális intézmények, va-
lamint lesz kvártélyházi nyári szín-
házi évad és több városi program
is – jelezte Facebook-oldalán Ba-
laicz Zoltán polgármester.

Fontos ugyanakkor, hogy az in-
tézményekben folyamatos ener-
getikai fejlesztéseket hajtsunk

végre, ahogy az elmúlt években is
tettük. Eddig is számos helyen ke-
rült már sor lámpacserékre.

Most a Zalaegerszegi Regionális
Judo Központban cseréltük le az
összes lámpát energiatakarékos
fényforrásra, és ezt folyamatosan és
szisztematikusan megvalósítjuk az
elõttünk álló idõszakban minden
olyan intézményünkben, ahol ez
még nem történt meg – fogalmazott.

ENERGIATAKARÉKOSRA CSERÉLIK
Az elmúlt idõszak polgármesteri tájékoztatói alapján az európai

energiaválság közepette Zalaegerszegen ezután nyitva marad a
Hevesi Sándor Színház, a Griff Bábszínház, a Keresztury Dezsõ
Városi Mûvelõdési Központ, a József Attila Városi Könyvtár. 

A KÖZVILÁGÍTÁSTÓL A KÖZLEKEDÉSIG
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT TARTOTT A FIDESZ–KDNP FRAKCIÓ
Az elmúlt év utolsó közgyûlésének legfontosabb döntéseirõl szá-

molt be a közgyûlés Fidesz–KDNP frakciójának képviseletében dr.
Káldi Dávid frakcióvezetõ és Szilasi Gábor frakcióvezetõ-helyettes.
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Elsõként Balaton László prózai
mûveibõl állítottak össze egy válo-
gatást. A kötetbemutatón – melyet
ezúttal az online térben kísértünk fi-
gyelemmel – Kiss Gábor könyvtár-
igazgató elmondta: a Deák+kert
portál létrejöttét 2018-ban az azóta
sajnálatos hirtelenséggel elhunyt
Tóth Imre költõ, könyvtáros kezde-
ményezte. Vers, próza, tanulmány,
kritika egyaránt megtalálható az ol-
dalon, de tehetséggondozással is
foglalkoznak a szerkesztõk. Tóth
Imre halála után Gyenes Imre és
Kocsis Tamás vette át a stafétabo-
tot, ezért õk szerkesztették Balaton
László most megjelent „Kert és vá-
ros – Ködlovagok flaszteren” címû
könyvét is. A kiadvány létrejöttében
Tóth Renáta, a könyvtár igazgató-
helyettese, valamint több szponzor
nyújtott segítséget, a grafikai terve-
ket pedig Orbán Ildikó készítette.

A novelláskötetrõl, Balaton
László írói munkásságáról, na és a
címadás nehézségeirõl Gyenes
Imre és Kocsis Tamás faggatták a
szerzõt. Elhangzott: Balaton Lász-
ló évek óta publikál a Deák+
kertnek, fõleg novellákat, de versei
is jelentek meg már. Nem ez az el-
sõ kötete: a Göcseji Falumúzeum
munkatársaként több, gyermekek-
nek szóló könyv, és módszertani
kiadvány köthetõ a nevéhez. Vi-
szont ez az elsõ felnõtteknek szó-
ló prózagyûjteménye. A szerzõ
Tóth Imre révén került kapcsolatba
az irodalmi portállal, aki szívesen
közölte novelláit.

A Kert és város cím – mely
elõbb csak munkacím volt, majd
kompromisszumos megoldásként
ez maradt a végleges fõcím is –
akár a honlap nevére is utalhat.
Balaton László elárulta: sok novel-
lának régi kertvárosi történetek ad-
ták az alapját, hiszen fiatal korá-

ban ebben a városrészben élt. De
a cím arra is reflektál, hogy a szer-
zõ városi gyerek létére, büszke
kerttulajdonossá vált.

A kicsit misztikusnak tûnõ Köd-
lovagok flaszteren alcímmel kap-
csolatban elhangzott: jórészt lakó-
telepi sztorik olvashatók a kötet-
ben. A ködlovagok olyan emberek,
akik vagy egy-egy kocsmázás után
eltûnnek az éjszakában, de akár
olyan tehetségek is lehetnek, akik-
nek a neve sajnálatos módon elfe-
lejtõdik. A történetek fõszereplõi
szinte egytõl egyig „lecsúszott eg-
zisztenciájú” figurák. Nem kizárt,
hogy az életüket talán önmaguk
rontották el. Az író szerint nincs ma
szócsövük ezeknek a lecsúszott,
sokszor magányos, nehéz sorsú
férfiaknak. A novellákkal ezt a
hiányt szeretné pótolni a szerzõ. A

figurák ugyanakkor mindenki szá-
mára ismerõsek, mert a hétköz-
napokon gyakran látjuk õket.

Gyenes Imre szerint a szöve-
gek erõsen idézik a '70-es évek
hangulatát, jellemzõ rájuk a leírás
pontossága, az idõsávok váltako-
zása, a váratlan befejezés és az
önéletrajzi ihletettség. Utóbbi an-
nak ellenére igaz, hogy a szerzõ a
szóban forgó idõszakban csak né-
hány évet élt. Balaton László azt
mondta, valóban vonzódik a '70-es,
'80-as évek lakótelepi környezeté-
hez, a „szürkeséghez”, a „flaszter-
hez”. Érez egyfajta nosztalgiát a
korszak és annak jellegzetes figu-
rái iránt. De – mivel gyerekkora
óta lelkes focirajongó – a lelátók
világának hangulata is megjelenik

a történetekben. Mint ahogy a hol
tragikus végû, hol reménytelennek
tûnõ szerelem is.

A kötetet fellapozva akár az is
bevillanhat, hogy ha létezik nõi iro-
dalom, akkor itt afféle férfiirodal-
mat tart a kezében az olvasó, hi-
szen a szereplõk, a helyszínek, az
események és történések mind-
mind a férfilét nehézségeit (néhol
alantasságait) tárják elénk. És
egyáltalán nem a jól fésült, magas
státuszban lévõ, parfümillatú
macsók világa elevenedik meg.
Kritikaként Gyenes Imre részérõl
el is hangzott, hogy a nõi jellemek
nincsenek kidolgozva a szövegek-
ben. Csak a férfiak gondolatain,
kapcsolatain – vagyis egyfajta
szûrõn – keresztül jelenik meg a
nõ. Pedig egy író néha más pers-
pektívából is szemlélhetné a vilá-
got. 

A szerzõ erre viccesen azt felel-
te, hogy ezt veszélyes pályának ér-
zi, hiszen a nõket szinte lehetetlen
megismerni. Összességében pedig
úgy látja, hogy a férfiproblémákról
kevesebb szó esik napjainkban,
különösen igaz ez a szóban forgó
alacsonyabb társadalmi helyzetben

lévõkre. Ennek a „lecsúszottabb”
rétegnek az életét szeretné bemu-
tatni irodalmi eszközök segítségé-
vel. Szándékosan nem hívja õket
kisembereknek, mert szerinte csak
emberek vannak, nagy történetek-
kel; melyek nem mindig vidámak.
Az viszont tény, hogy elõbb-utóbb
hozzá kell fognia a nõi karakterek
kibontásához is. Ez a következõ
idõszak egyik feladata.

A tanulás amúgy sem áll távol
tõle: a lelátó és a foci világát kissé
hátrahagyva – férj és családapa
szerepei mellett – jelenleg a
Brenner János Hittudományi Fõis-
kola hallgatója. De azért dédelget
egy olyan álmot, hogy a foci vilá-
gát egyszer beleszövi egy önálló
novelláskötetbe. 

– b. k. –

Hat ciklusba sorolva, 47 vers
található a könyvben, melynek
ajánlóját ifj. Horváth Károly, a nép-
mûvészet ifjú mestere írta. Csak
csatlakozni lehet véleményéhez, a
költemények mélyen a szív baráz-
dáiba szántanak. Volt is megható-
dás a versek elõadása során. A
szavalók között maga a szerzõ is
színpadra állt, magában, vagy ze-
nekari kísérettel (fiával), lányával,
illetve két testvérével. 

Életútjáról kiderült, szülei olyan
szellemi értékrend mentén éltet-
ték a családot, nevelték a gyere-
keket, mely egész életre szóló
dús táptalajt adott. Zsuzska édes-
apja, Gaál Károly, szintén verselt,
gondolatai a legmélyebb tanításo-
kat adták lánya számára. Már ál-
talános iskolában rendre szavalni
járt, középiskolás korától pedig
szép lassan világra születtek saját
versei is. A „Mérhetetlen” címû
könyv közreadását már régóta
fontolgatta, mely elképzelésben a
közösségi médián kapott vissza-
jelzések csak bátorították. A köte-
tet illusztráló fotók szintén a szer-
zõ alkotásai. 

A csillagok között merengõ
Gaál Zsuzskát az élet nehézségei
is formálták. Vallja, az egymás felé
fordulás, embertársaink és az élet

szeretete, a szükséges változtatá-
sok megtétele az, ami jobbá teheti
az életet. A ki kell állni, tanítani kell
és el kell mondani a dolgokat hoz-
záállást szintén a szülõi házból
hozta magával. Az igazi út keresé-
se azonban neki is feladat volt. Az
õt körbelengõ külsõ-belsõ harmó-
nia alapján valószínûleg már meg
is találta.

4 Krónika

LELKI ÉLMÉNY
AZ EGYMÁS FELÉ FORDULÁS JOBBÁ TESZ

Valódi csodában, lelki élményben részesült, aki ellátogatott a
József Attila Városi Tagkönyvtár karácsony elõtti könyvbemuta-
tójára. Gaál Zsuzska pedagógus, meseterapeuta, asztrológus el-
sõ verses kötetét ismertették meg a szép számú érdeklõdõvel.
Barátok, családtagok mûködtek közre a szavalatok, megzenésí-
tett versek elõadása során, a beszélgetõpartner pedig a gyerek-
kortól fogva jóbarát, Krausné Bokor Bettina volt.

– pet –

Mint azt Béres Katalin történész-
fõmuzeológus elmondta: minden bi-
zonnyal színházba, estélyekre járt
ezzel az alkalmi táskával korábbi tu-
lajdonosa. Hogy kié volt, nem tudják
pontosan. Annyi bizonyos, hogy
1976-ban Hertelendy László hagya-
tékának részeként került a múzeum

tulajdonába, sok más értékes tárgy-
gyal együtt. A Hertelendy család né-
pes és közismert köznemesi erede-
tû família volt Zala megyében. El-
képzelhetõ, hogy a család egyik
hölgy tagja kapta, vette, vagy hí-
mezte ezt a táskát.

Az is megállapítható, hogy go-
belin hímzéstechnikával készült,
ami a 19–20. század fordulóján

népszerû eljárás volt. Az ügyes
kezû, ráérõs hölgyek párnákat, fal-
ra kerülõ képeket, ékszereket ké-
szítettek a „petit point”-tal. A vász-
nat, amire a hímzés készült, elõre
kifestették, vagy kockás papírra
megrajzolták a mintát. A városhá-
za vitrinjében látható alkalmi kis-
táskára rózsákat, nefelejcseket hí-
meztek.

Stílusát tekintve szecessziós-
nak nevezhetõ, amit jól jelez az is,
hogy szép és míves a táska száját
övezõ keret. A finom ornamentikán
túl ásványköveket, féldrágaköve-
ket helyeztek rá (türkiz, gránát,
ametiszt, rubin). A történész sze-
rint minden bizonnyal elõkelõ úri
hölgy viselte a táskát fontos ese-
ményre vagy társaságba menet.

A HÓNAP MÛTÁRGYA
SZECESSZIÓS IHLETÉSÛ ALKALMI TÁSKA

A báli szezon apropóján és a kultúra napjához közeledve egy 20.
század eleji alkalmi táskát választott „a hónap mûtárgyának” a Gö-
cseji Múzeum. A díszes, pénztárca formájú estélyi táskát a napok-
ban helyezték el a polgármesteri hivatal aulájában álló vitrinbe.

LAKÓTELEPI KÖDLOVAGOK TÖRTÉNETEI
MEGJELENT BALATON LÁSZLÓ NOVELLÁSKÖTETE

Deák+kert könyvek néven könyvsorozatot jelentet meg a Deák
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, illetve a hozzá kapcsolódó
irodalmi portál. A Deák+kert több mint négy éve van jelen a világ-
hálón, a jövõben az internetes magazinhoz kapcsolódó szerzõk
mûveit kötet formájában is kiadnák.

Gyenes Imre, Balaton László és Kocsis Tamás

Fotó: DFMK/Tóth Renáta



– pánczélPetra–

A bíboros, hercegprímás – ko-
rábban Zalaegerszeg volt apátplé-
bánosa – életmûvérõl Balogh Mar-
git és Fejérdy András történészek
beszélgettek. Az est moderátora
Kovács Örs, a Rubicon Intézet tu-
dományos munkatársa volt.

Hogyan viszonyult Mindszenty
a magyar történelem fontos kérdé-
seihez, például az õszirózsás for-
radalomhoz, a Tanácsköztársa-
sághoz, a királypuccsokhoz, a nyi-
las diktatúrához, a zsidótörvé-
nyekhez és deportálásokhoz,
majd a kommunista elnyomás

éveihez. A történészek szerint a
válasz sokszor azért sem könnyû,
mert a bíboros életútja a 20. szá-
zad legviharosabb idõszakára
esett, melynek eseményei sokszor
már önmagukban is ellentmondá-
sosak; nincs ez másképp Mind-
szenty személyével sem.

Pehm Józsefrõl, Zalaegerszeg
apátplébánosáról sok minden
eszünkbe juthat, például számos
városfejlesztõ építkezés, vagy a
szegények támogatása, de akár
az is, hogy szigorú pap volt. Ba-
logh Margit szerint egy sokoldalú,
fáradhatatlanul nagy munkabírású
ember, akit a 20. század különbö-
zõ történelmi korszakaiban más és
más kihívások értek. Ma már nem
biztos, hogy minden gondolatával
azonosulni tudunk. Az is elmond-

ható, hogy pályája elején hittanta-
nárként, majd késõbb plébános-
ként is szigorú volt, nem tûrte a ki-
lengéseket. Akik ismerték, gyak-
ran mondták róla, hogy „nevetni a
padlásra jár” – nehogy a papi te-
kintélyén csorba essen.

Mindszenty az õszirózsás for-
radalmat és a változás lehetõsé-
gét üdvözölte. A köztársaság ki-
kiáltását ugyanakkor nem, mert le-
gitimista (királyságpárti) volt. Mivel
a kommunizmust zsigerileg eluta-
sította, így a Tanácsköztársaságot
is. A kiépülõ Horthy-rendszer vi-
szont Fejérdy András szerint elõ-
ször valamiféle pozitív visszaren-

dezõdést jelentett számára. Bár
mivel a királyság hagyományos in-
tézménye megszûnt, és egy refor-
mátus államfõ állt az ország élén,
erõs kritikával illette. A rendszer
tûréshatárát kereste: meddig me-
het el írásaiban a rendszerkritika
terén. Ez a magatartás mindig jel-
lemzõ volt rá, nem csoda, hogy
mindkét elnyomó rendszer bebör-
tönözte.

Balogh Margit a legitimizmus
kapcsán hozzátette: nem egy ho-
mogén nézetrendszerrõl van szó,
és nem minden papra volt jellem-
zõ. Mindszenty ultralegitimista
volt, vagyis a törvényes uralkodó
(király) visszatérését tekintette
jogfolytonosnak, lehetõleg minél
elõbb. Volt egy szolidabb ág is, õk
mindezt akkor szerették volna el-

érni, ha a nemzetközi helyzet lehe-
tõvé teszi.

Hogy miképp viszonyult az
1930-as évek egyre erõteljesebb
zsidóellenes hangulatához, majd a
deportálásokhoz, Fejérdy azt felel-
te: látta, hogy a fajelmélet és a hit-
leri Németország veszélyt jelent,
és erre igyekezett felkészülni. Mi-
vel szociálisan érzékeny volt, min-
dig segített a rászorulókon, így a
zsidó embereken is. Azt vallotta,
hogy a kollektív bûnösséget nem
lehet egy társadalmi vagy vallási
csoportra sem kivetni.

Balogh Margit hozzátette: egy
kritikus idõszakról van szó. Az
apátplébános életében is változás
jön, hiszen Pehmbõl Mindszenty
József veszprémi püspök lesz
1944 márciusától. Valóban felszó-
lalt a kikeresztelkedett zsidók ér-
dekében, de azt komolyan vette,
hogy csak meggyõzõdésbõl vehe-
ti fel valaki a keresztséget (az eh-
hez szükséges korábbi három hó-
napos oktatást hat hónapra emel-
te). Viszont, ha ez megtörténik, az
szent dolog. A deportálásokat és
a zsidó ingatlanokból való része-
sedést pedig elítélte. Kritikaként
megfogalmazódhat, hogy miért
csak a kikeresztelkedett zsidókat

védte, a hitüket megtartókat miért
nem? Friss püspökként valószínû-
leg nem akart a hatáskörén túl ter-
jeszkedni. A püspöki kar pedig bí-
zott abban, hogy hamarosan pozi-
tív irányba fordulnak a dolgok. De
az is közrejátszott, hogy más or-
szágokban is azzal vágott vissza
a hatalom a zsidók érdekében fel-
szólaló papoknak, hogy ez nem
az õ hatáskörük. Õk csak a meg-
keresztelkedettekkel foglalkozza-
nak.

Az est folyamán az is elhang-
zott: Mindszenty a háború után a
kiépülõ kommunista rendszerben
ideológiai és politikai veszélyt lá-
tott. Az egyház eleinte azt vallotta,
hogy amig nem korlátozzák a mû-
ködésüket és a hitéletet, addig ki-
egyensúlyozott viszonyra kell töre-
kedni a párttal. Egy idõ után vi-
szont a szovjetek által megszállt
országokban semmi garancia nem
volt a vallásszabadság minimumá-
ra sem. 1945 végétõl Mindszen-
tynél is fokozatosan felváltja a tár-
gyalási kísérleteket a szembehe-
lyezkedés. 1946-tól a kommunis-
ták figyelték Mindszentyt, feljegy-
zéseket készítettek róla, s már ek-
kor próbálták kitalálni, hogy mi-
képp lehetne eltávolítani.
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egyéni vállalkozó

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Talán ezt a kort ismerik és

kedvelik leginkább az emberek,
melynek a nyelvezete a laikusok
számára is érthetõ. A gondolatiság
valamiféle egységessége jelle-
mezte a korszakot, ami a mûvé-
szetben jól nyomon követhetõ. A

mindent keresõ, kutató, tudását
bõvíteni akaró reneszánsz ember
példa lehet napjainkban is. Ha a
szobrászat mai nyelvén foglalko-
zom velük, az számomra egyfajta
tisztelgés. Viszont nemcsak ha-
gyományos portrékat készítek a
humanista elõdökrõl: mindig van
bennük egy kis csavar, sõt néha
valami „fricska” is belefér. 

A lokálpatrióták részérõl el-
hangzott: Farkas Ferencnek min-
dig érthetõek és szépek a szobrai.
A modern áramlatok nem érintet-
ték meg? Az alkotó azt felelte,
hogy akár szemrehányás is lehet-
ne, hogy õ „nem modern”, de sze-
rinte nem attól modern valaki,
hogy nonfiguratívak a formái. Õ
szobrászatilag modernnek tartja
magát, de az ember fontos számá-
ra, ezért a szereplõi kidolgozottak.
Persze vannak stilizáltabb mûvei
is, például a „Cirkuszosok” soroza-
ta. 

– A társmûvészetek világa min-
dig érdekelt, a cirkusz mutatvá-
nyosai, artistái pedig különösen,
mert valami egyensúly felé töre-
kednek. Ebben az „egyensúlyban”
megláttam a szobrászati kihívást:
hogyan áll meg a figura a talpán,
miközben valami légies gyakorla-

tot végez. Ebbõl a kérdésfelvetés-
bõl több plasztika is született.

A Lokálpatrióta Klub rendezvé-
nyén az is kiderült, hogy Farkas
Ferenc már gyermekkorában ér-
deklõdött a rajz iránt. Az általános
iskolai igazgatója „nyomozta” ki
számára, hogy a pécsi mûvészeti

gimnáziumba várják a hozzá ha-
sonló tehetséges gyerekeket.
Bocföldérõl került a baranyai me-
gyeszékhely középiskolájába, ami
már önmagában egyfajta sikernek
számított. Innen egyenes út is ve-
zethetett volna a Képzõmûvészeti
Fõiskolára, de csak hetedjére vet-
ték fel. (Ez nem egyedi est, amit
az is jelez, hogy osztálytársai kö-
zött 18 és 35 éves is volt az elsõ
évfolyamon.)  Ekkor már nemcsak
a rajzolás, hanem fõleg a plaszti-
kai ábrázolások érdekelték. A
„Képzõn” Somogyi József szob-
rászmûvész osztályába került, ami
meghatározta további pályafutá-
sát. Arra viszont sosem gondolt,
hogy Budapesten maradjon; min-
dig kötõdött Zalához.

Szobrászként fõleg a fa, a bronz
és a terrakotta áll közel hozzá, a
kõvel kevésbé jó a viszonya. Ha
felkérik egy-egy köztéri munkára,
akkor viszont többnyire a megren-
delõ dönti el, hogy milyen anyagból
dolgozzon. Nemcsak szobrokat,
kisplasztikákat készít, hanem ér-
meket is. A mûvész 2018-ban ün-
nepelte 60. születésnapját, a jeles
alkalomból megjelent képes album-
ban megtalálhatók az elmúlt évtize-
dek fõbb alkotásai.

KIDOLGOZOTT FIGURÁK,
HUMANISTA SZELLEMISÉG

Farkas Ferenc és Iványi Ildikó

A Keresztury Dezsõ VMK és a
hozzá tartozó városi kulturális
intézmények idei terveirõl tar-
tottak összevont sajtótájékozta-
tót a VMK Cafféban. A helyzet
ezúttal rendkívüli, mert az ener-
giaválság miatt március végéig
csak az anyaintézmény – vagyis
a landorhegyi VMK – illetve az
Esküvõpont lehet nyitva.

– pet –

Flaisz Gergõ igazgató a furcsa
körülményekkel kapcsolatban el-
mondta: a zárva tartó tagintézmé-
nyek – így a Városi Hangverseny-
és Kiállítóterem, az Apáczai Mûve-
lõdési Központ, az Art mozi, a Koro-
na Szalon és a gébárti Kézmûvesek
Háza – programjainak egy részét
igyekeztek áthozni a VMK-ba.
Ugyanezt tették az egyes helyszí-
nekhez kötõdõ klubokkal, civil szer-
vezetekkel is. A VMK épülete ezért
most megnövekedett létszámmal
és kapacitással mûködik, mert a be-
zárt intézmények munkatársait be-
fogadták. Sõt, március végéig a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár intézményeinek dolgozói

is a landorhegyi épületbe költöztek.
A zsúfoltság miatt ezért áprilisig

nem tudnak kiállításokat szervezni
a Gönczi Galériába sem, hiszen an-
nak a tereit is irodáknak használják.

Mindezek ellenére a VMK az
elõttünk álló negyedévre olyan
programokat igyekezett összeállí-
tani, melyek széles spektrumon
mozognak, sok korosztályt érinte-
nek és közérdeklõdésre tarthatnak
számot. Egy picit minden bezárt
intézmény profiljából próbáltak „át-
menteni” – fogalmazott az igazga-
tó.

A következõ hetekben, hóna-

pokban rengeteg izgalmas elõ-
adással (családfakutatás, zenetör-

ténet, párkapcsolati kérdések),
koncerttel, színházi programmal
várják a közönséget, de a hagyo-
mányos rendezvényeik is folyta-
tódnak. Az intézmény ismét sike-
resen szerepelt az NKA Hangfog-
laló pályázatán, így tizenegy köny-
nyûzenei koncertre is sor kerül az
idei évben. Többek között fellép a
Tankcsapda, Deák Bill Gyula, az
Analóg Balaton, az Európa Kiadó
és a Blahalouisiana is. Mindezek
mellett a pünkösdi hétvégén meg-
rendezik a városi gyermeknapot

(ennek helyszíne a Vizslapark
lesz), és a Prószafesztivált (mely a
tavalyihoz hasonlóan a Gébárti-tó
partján várja a vendégeket).

A sajtótájékoztatón elhangzott:
a Keresztury VMK készül a Petõfi
200 évfordulóra is. Egy önálló
színdarab létrehozására nyertek
pályázati támogatást, melyet a He-
vesi Sándor Színházzal közösen
valósítanak meg. A darab rende-
zõje Pénzes Csaba lesz.

Flaisz Gergõ arról is tájékozta-
tott, hogy a közönség szokásai, fõ-
leg a jegyvásárlási szokásai nagyon
megváltoztak a Covid óta. A járvány
elõtt már hetekkel korábban megvá-
sárolták a jegyeket egy-egy elõ-
adásra, rendezvényre, most viszont
csak az esemény elõtti hetekben,
napokban indul be az online-, vagy
az elõvételi jegyvásárlás. Ez kissé
bizonytalan helyzetet eredményez
az intézmény számára, hiszen nem
kapnak kellõ idõben visszajelzést
arról, hogy mekkora az érdeklõdés
az egyes programok iránt. Az igaz-
gató arra buzdítja a vendégeket,
hogy minél elõbb váltsák meg jegyei-
ket a rendezvényekre, ezzel ugyanis
segítik a szervezõk munkáját.

Eközben a bezárt intézmények
vezetõi és munkatársai sem tét-
lenkednek. Színes, változatos
programokkal készülnek az áprilisi
újranyitásra. Ennek elõkészületein
dolgoznak a következõ idõszak-
ban. 

VÁLTOZATOS PROGRAMOK EGY HELYSZÍNEN
A VMK-BA KÖLTÖZTEK A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK

– pet –

A beérkezett mûvekbõl a
Keresztury VMK-ban nyílt díjáta-
dóval egybekötött kiállítás decem-
ber végén. A tárlatot Horváth Gá-
bor, a humánigazgatási csoport
osztályvezetõ-helyettese nyitotta
meg. Többek között elmondta: a
fotográfiák jól kommunikálnak,
öröm azokat nézni, a készítésük
pedig biztosan élményt jelentett a
pályázók számára. A résztvevõk
igyekeztek mûvészi keretbe foglal-
ni a zalaegerszegiek számára
kedves, jellegzetes, velünk élõ
épületeket, szobrokat. A beérke-
zett mûvek nemcsak önmagukban
gyönyörködtetnek, hanem hûen
tükrözik, milyen fontos egy közös-
ség számára a környezet, amely-

ben mindennapjait éli. Rávilágíta-
nak arra, hogy az utcákat, tereket
díszítõ szobroknak, homlokzatok-
nak, geometriai formáknak szere-
pe van szépérzékünk formálásá-
ban, komfortérzetünk kialakításá-
ban.

Hozzátette: A „Helyismereti fotó-
pályázat” jó alkalom arra, hogy az
alkotók az ismert épületeket, figurá-
kat a megszokottól eltérõ látásmód-
ban tárják elénk, kiemelve olyan
részleteket, amiket a hétköznapok
során talán észre sem veszünk. 

A pályázat nyertese Czigány
Árpád lett (õt lánya képviselte a
rendezvényen), a második és a
harmadik helyezettnek járó elis-
merést pedig Nagy László és
Gombás Gabi vehette át Flaisz
Gergõtõl, a VMK igazgatójától.

MEGSZOKOTTÓL ELTÉRÕ LÁTÁSMÓDBAN
FOTÓKON A VÁROS ÉPÜLETEI, SZOBRAI
Rekordszámú pályamû érkezett arra a fotókiállításra, mely a vá-

ros építészeti örökségére, köztéri alkotásaira hívta fel a figyelmet.
A „Helyi identitás és kohézió erõsítésének megteremtése Zala-
egerszegen” címû TOP-projekt keretén belül meghirdetett pályá-
zatra a legifjabb és az idõsebb korosztály tagjai is jelentkeztek.

KIRÁLYPÁRTI VOLT ÉS RENDSZERKRITIKUS
MINDSZENTY ÉS A 20. SZÁZAD VIHAROS IDÕSZAKAI

Mindszenty József közéleti tevékenysége, valamint a korszak
politikai, történelmi eseményeihez fûzõdõ viszonya volt a fõ té-
mája a Mindszentyneumban megrendezett Rubicon-estnek.

Balogh Margit, Kovács Örs és Fejérdy András
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT (ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS UTCA 58–60.) 

FELVÉTELT HIRDET AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE:
GONDOZÓ-ÁPOLÓ (HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS) TELJES MUNKAIDÕ

Munkavégzés helye:
Zalaegerszeg közigazgatási területe, munkarend: nappali; munkaidõ: 7–19, beosztás szerint.

Bõvebb információ a 92/569-123 telefonszám 14-es mellékén, illetve az alapszolgaltatas@
gkzalaegerszeg.hu címen kérhetõ. 

Az gondozó/ápoló munkakör szakmai végzettséghez kötött, jelentkezni a fenti címre történõ szakmai
önéletrajz megküldésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI ELJÁRÁS
KERETÉBEN KÍVÁNJA ÉRTÉKESÍTENI

A ZALAEGERSZEG, 7472 HELYRAJZI SZÁMÚ 2.866 M2 NAGYSÁGÚ,
„KIVETT BEÉPÍTETLEN TERÜLET” MEGNEVEZÉSÛ ÉPÍTÉSI TELEK INGATLANT.

Az ingatlan induló vételára bruttó 17.400.000 Ft.

A pályázati ajánlatokat „Hock J. u. 7472 hrsz” jeligével, zárt borítékban kell benyújtani.

Pályázat beadásának határideje: 2023. február 15. (szerda) 10.00 óra. 

Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211. szoba.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

Módja: személyesen vagy postai úton

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat hi-
vatalos honlapján megtekinthetõ, vagy átvehetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tal Mûszaki Osztálya 211. irodájában. A pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ZALAEGERSZEG 178/2 HRSZ-Ú INGATLAN ELADÁSÁRA

(ZÁVODSZKY U. 1. – VOLT EDELMANN-NYOMDA)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a nemzeti vagyonról szóló

2011. évi CXCVI. törvény, és az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyon-
hasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet elõírása alapján nyilvá-
nos ingatlan-eladási pályázat lefolytatásával kívánja értékesíteni Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezõ Zalaegerszeg 178/2 hrsz-ú (volt
Edelmann-nyomda) ingatlanát az alábbiak szerint:

Az ingatlant jelenleg a Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Sütõ u. 4.), mint bérlõ,
valamint az általa befogadott albérlõk használják.

A pályázati ajánlatokat „Závodszky u. 1.” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

A pályázati felhívás teljes szövege az önkormányzat hivatalos honlapján (www.zalaegerszeg.hu) a
Hirdetmények, pályázatok rovat Pályázatok alrovata alatt elérhetõ.

Pályázat beadásának határideje: 2023. április 17. (hétfõ) de 10.00 óra.

Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztálya, II. em. 211. iroda.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

Módja:személyesen vagy postai úton

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni ZMJV Polgár-
mesteri Hivatala Mûszaki Osztálya Vagyongazdálkodási Csoportjánál (8900 Zalaegerszeg, Kossuth u.
17–19. II. emelet, 211. iroda – Telefon: 92/502-129, 204. mellék), illetve a Zalaegerszegi Városfejlesz-
tõ Zrt.-nél (8900 Zalaegerszeg, Sütõ u. 4. – Telefon: 92/510-175, 92/510-176) lehet.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására megha-
tározott idõpontig indokolás nélkül visszavonhatja, és az ajánlatok megismerését követõen indokolás
nélkül érvénytelennek, vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.

TISZTELT NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK!
Városunkban nemes hagyomány, hogy évrõl évre ünnepélyes keretek között köszöntjük

azokat a pedagógushivatásukat itt gyakorló óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat, akik
50, 60, 65, 70 vagy 75 esztendõvel ezelõtt kapták kézhez a pedagógus-pályafutásuk megkezdé-
séhez szükséges elsõ oklevelüket, ezzel is elismerve kiemelkedõ munkájukat és köszönetet
mondva a pedagóguspályán eltöltött esztendõkért.

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

A díszoklevél-kérelem benyújtásához szükséges adatlap Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet közremûködésével a Polgármesteri Hivatal földszintjén vehetõ
át.

Tisztelettel kérjük mindazokat a kedves nyugdíjas pedagógusokat, akik városunk nevelési-oktatási
intézményeiben tevékenykedtek, hogy 2023. február 1-tõl február 15-ig adategyeztetés céljából sze-
mélyesen, vagy megbízottjuk útján juttassák el a kért dokumentumokat és a kitöltött adatlapot Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinethez. 

A díszoklevelet kiállító felsõoktatási intézmények ügyintézési szabályzataira tekintettel a fent
megjelölt határidõn túl sajnos nem áll módunkban kérelmet befogadni, ezért kérjük a határidõ
pontos betartását!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ISKOLAFOGÁSZATI KÖRZET ELLÁTÁSÁRA

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a zalaegerszegi V. számú is-
kolafogászati körzet ellátására nyilvános pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

Pályázatot meghirdetõ szerv:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19., Tel.: 92/502-100

Meghirdetett munkahely és beosztás:
fogorvos (zalaegerszegi V. számú iskolafogászati körzet, a körzet ellátotti létszáma: 1.749 fõ).

Képesítési és egyéb feltételek: 
• az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM-rendeletben meghatározott képesítés,
• tevékenység ellátására az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum-

feltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM-rendelet elõírásainak megfelelõ (saját tulajdonú vagy
bérelt) fogorvosi rendelõ,

• büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
• a végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát,
• részletes szakmai önéletrajzot,
• a fogorvosi szakmai gyakorlat igazolására szolgáló nyilatkozatot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott igazolást arról, hogy a tevékenység ellátására

szolgáló fogorvosi rendelõ megfelel az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szak-
mai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM-rendelet elõírásainak, 

• tevékenység ellátására szolgáló fogorvosi rendelõ biztosításáról szóló igazolást (tulajdoni lap, vagy
a használatot igazoló dokumentum),

• a fogászati körzet ellátásának módjáról (önállóan, alkalmazottként) szóló nyilatkozatot,
• hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy az eljárásban részt vevõk a pályázati anyagot megismerhetik.

A pályázatok elbírálása során – az alábbi sorrendben, az alábbiak szerinti súlyszámok figyelembevé-
telével – elõnyt jelentõ szempontok:

a) a szakvizsga megléte (súlyszám: 20%; szakvizsgánként 50 pont, maximum két szakvizsga ve-
hetõ figyelembe, nincs szakvizsga: 1 pont),

b) hosszabb idejû szakmai tapasztalat (súlyszám: 20%; 0–15 évig összesen 100 pont – 3 évente
20 pont),

c) a fogorvosi körzet ellátásának módja (súlyszám: 30%)
– önállóan (100 pont)
– alkalmazottként (50 pont)

d) az ellátáshoz szükséges rendelõ biztosításának módja (súlyszám: 30%)
– saját tulajdonú rendelõben (100 pont)
– bérelt rendelõben (75 pont)

A tevékenység kezdete: 2023. április 1.

A mûködés finanszírozása:
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedé-
lyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) korm.rendelet értelmében a tevékenység végzéséhez és
az Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozáshoz a területileg illetékes egészségügyi állam-
igazgatási szerv által kiadott érvényes mûködési engedéllyel kell rendelkeznie.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez kell benyújtani.

Benyújtási határidõ: 2023. január 25.

Részletes információ kérhetõ a Polgármesteri Kabinet Humánigazgatási Csoportjától (8900 Zalaeger-
szeg, Kossuth Lajos utca 17–19. Tel.:502-100/213 mellék).

A pályázatokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a 2023. február 15-i ülé-
sén dönt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI ELJÁRÁS
KERETÉBEN KÍVÁNJA BÉRBE ADNI

A „GÖCSEJI TUDÁSKÖZPONT – ZALAEGERSZEGI HELYI TERMÉK PIAC” FÖLDSZINTI,
87,76 M2 NAGYSÁGÚ SZÖVETKEZETI BOLTJÁT.

Pályázat beadásának határideje: 2023. február 20. (hétfõ) 10.00 óra.
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 212. szoba.

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

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat hi-
vatalos honlapján megtekinthetõ, vagy átvehetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tal Mûszaki Osztálya 212. irodájában. A pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatók. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI ELJÁRÁS
KERETÉBEN KÍVÁNJA BÉRBE ADNI

A HELYI TERMELÕI ÉS KÉZMÛVES PIAC FÖLDSZINTI,
142,78 M2 NAGYSÁGÚ VENDÉGLÁTÓEGYSÉGÉT (BISZTRÓ ÉS SÜTÖDE)

A HOZZÁ TARTOZÓ HELYISÉGEKKEL EGYÜTT.

Pályázat beadásának határideje: 2023. február 22. (szerda) 10.00 óra.
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 212. szoba.

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

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat hi-
vatalos honlapján megtekinthetõ, vagy átvehetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tal Mûszaki Osztálya 212. irodájában. A pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatók. 

Ingatlan
(Zalaegerszeg)

Megnevezés Ingatlan területe
Induló

BRUTTÓ vételár
Pályázati biztosíték

összege

178/2 hrsz.
(Závodszky u. 1.)

kivett üzem 1 ha 1.174 m2 555.000.000 Ft 10.000.000 Ft



A ZTE gólkülönbsége 24–17,
ami nem rossz. Mutatja, hogy a
védelem stabilabbá vált, a szer-
zett gólok száma azonban lehet-
ne több. A zalaiak öt mérkõzésen
nem kaptak gólt, két találkozón
viszont nem találtak be az ellen-
fél kapujába. A tabellára pillantva
elmondható, hogy a Ferencváros

az elsõ helyen elhúzott a me-
zõnytõl. A többi csapat között
csekély a pontbeli különbség. A
ZTE nagyobb hullámzások nél-
kül játszotta végig a találkozókat.
A kék-fehérek egymás után ket-
tõnél többször nem kaptak ki.

A játékosállományról szólva:
az átigazolási szezon javában

tart, de nagy mozgás nem volt
eddig a csapatnál. Az õsszel ke-
veset szerepelt Diego Santos
szerzõdését bontották fel. A csa-
pathoz kölcsönbõl visszakerült –
saját nevelésû – Németh Erik
végleg távozott, Soroksárra iga-
zolt. A ZTE õszi szereplése kap-
csán a válogatott keretébe beke-
rült Mocsi Attila és a góllövõlistát
10 góllal holtversenyben vezetõ
Eduvie Ikoba távozásáról lehe-
tett hallani, de úgy néz ki, marad-
nak a kék-fehéreknél. A ZTE-nél

kevés az irányító középpályás,
Tajti Mátyás sérülése okozhat
gondot. A zuhanyhíradóban a
DVSC csapatától – esetleges ér-
kezõként – Bévárdi Zsombor le-
igazolásáról lehet hallani. Ösz-
szességében elmondható, hogy
a jó szereplés hatására nagy vál-
tozás nem várható a játékoske-
retben.

A bajnokságban, nagyjából a
felénél tartanak a csapatok. El-
mondható, hogy ha a ZTE a foly-
tatásban is kiegyensúlyozott tel-
jesítményre lesz képes, jó pozí-
cióban zárhatja az idényt. Az
edzõmérkõzések mindegyikét
megnyerte az egerszegi csapat,
így mindenképpen bizakodva
várhatja a bajnokság folytatását.

7Sport

A katari világbajnokságot követõen folytatódik a bajnokság a
labdarúgás élvonalában. A ZTE FC az ötödik helyrõl várja a folyta-
tást. A zalaiak a 15 forduló során hat gyõzelmet arattak, négyszer
játszottak döntetlent és ötször kaptak ki, 22 pontot szereztek.

– Jó helyen állunk a tabellán,
de azért volt több olyan találkozó,
amelyen több pontot szerezhet-
tünk volna – vélekedett Bedi Ben-
ce. – Kicsit nagyobb odafigyelés-
sel még több mérkõzést hozhat-
tunk volna.

– A felkészülési mérkõzések
mindegyikét megnyertétek, kel-
lõ önbizalommal várhatjátok a
folytatást? 

– A sikeres edzõmérkõzések ön-
bizalmat adhatnak a folytatásra. A
csapat jó erõállapotban van. A fel-
készülés során folytattuk az eddig
megkezdett munkát, az edzõmérkõ-

zések is jól sikerültek. Az igazi vá-
laszt viszont a bajnokság adja meg,
hogy milyen formában vagyunk. Bi-
zakodom, ott folytatjuk, ahol a világ-
bajnokság elõtt abbahagytuk.  

– Bár hivatalosan nemrég
kezdõdött az átigazolási szezon,
a csapat játékoskeretében nem
történt lényegi változás. Elõnyt
jelenthet a ZTE-nek?

–- Mindenképpen elõny, ha egy
csapat játékoskerete szezon köz-
ben nem nagyon változik. A
játékoskeret összeszokott, ismer-
jük egymást, ez mindenképpen
elõnyt jelent azon csapatokkal

szemben, ahol nagy volt a moz-
gás. Nem kell újból felépíteni a
csapategységet. 

– Milyen tavasz várhat a ZTE-
re? Cél megtartani a jelenlegi pozí-
ciót, netán elõre lépni a tabellán? 

– A jelenlegi helyezést minden-
képpen szeretnénk megtartani, de
a mezõny kiegyenlített, ha mód
nyílik rá, megragadnánk az elõre-
lépés lehetõségét.  

– Látva az edzõmérkõzése-
ket, a középpályáról visszake-
rültél a balhátvéd posztjára.

– Ott próbálok a legjobb teljesít-
ményt nyújtani, ahová betesz a ve-
zetõedzõ. Õsszel akadt több mér-
kõzés, amikor nem kerültem be a
kezdõ 11-be. Örülök, hogy ismét
kezdõként számol velem a mester. 

– A katari világbajnokságot
nyilván figyelemmel kísérted.
Milyen játék került elõtérbe? 

– Egyértelmûen a támadójáték,
számomra örvendetes az is, hogy
több kevésbé esélyes válogatott
meglepetést tudott okozni. Bizo-
nyítja, hogy a favoritok és a feltö-
rekvõ csapatok között egyre csök-
ken a távolság. Akadtak csapatok,
amelyek jó védekezésbõl kontráz-
tak. Ez volt a kifizetõdõ számukra.
Sok jó mérkõzést láthattunk, a
döntõ is izgalmas, fordulatos játé-
kot hozott. A csapatok erõnléte,
technikája és taktikája is magas
szinten volt.

BÍZIK A JÓ FOLYTATÁSBAN
A JELENLEGI HELYEZÉST MINDENKÉPPEN MEGTARTANÁ BEDI BENCE

Befejezte a felkészülést a tavaszi szezonra a ZTE FC NB I-es
labdarúgócsapata. Az egerszegiek négy találkozót játszottak a
télen és valamennyit megnyerték, igaz, az eredményekbõl
messzemenõ következtetéseket nem szabad levonni. Az eddigi
szereplésrõl, tervekrõl Bedi Bencét, a ZTE saját nevelésû játéko-
sát faggattuk. 

ELHUNYT ID. TOMANÓCZY TIBOR
Hosszú betegség után, 74 éves korában elhunyt id.

Tomanóczy Tibor, az egerszegi röplabdasport kiemelkedõ
alakja.

Lentiben született, ott ismer-
kedett meg kedvenc sportágá-
val. Tehetségére gyorsan felfi-
gyeltek, a ZTE együtteséhez ke-
rült, ahol feladóként remekül
szolgálta ki társait. A ZTE fér-
ficsapata az elsõ NB I-es együt-
tese volt a városnak, többször
lett a gárda a vidék legjobb csa-
pata. Sikeres játékos-pályafu-
tása után sem szakadt el ked-
venc sportágától, többször volt
edzõje a kék-fehéreknek. A ki-
váló sportember játékvezetõi
vizsgát is tett, ott is felért a
csúcsra, az elsõ osztályban vezetett mérkõzéseket. A röplabda
szeretetét családjában is továbbadta. Fia, ifj. Tomanóczy Tibor
Egerszegrõl indulva lett válogatott. Késõbb az edzõi pályát vá-
lasztotta, de már az unokáját is sikerült megnyernie a sportágnak.
A röplabdások soha nem dúskáltak az anyagiakban, a sportág rö-
vid idõre meg is szûnt a városban. Elsõk között volt az újjászer-
vezõk csapatában. Utolsó éveiben a ZTE nõi csapatának szak-
mai munkáját irányította.

Nyugodj békében, Tomanóczy Tibor!

A Zalakerámia ZTE férficsa-
pata hosszú idõ után jutott be a
Magyar Kupa nyolcas döntõjé-
be, A szövetség közben meg-
változtatta a lebonyolítást is.

Elsõ lépcsõben összesorsol-
ták a nyolc csapatot. A továbbju-
tás egy mérkõzésen dõl el. Az a
csapat a pályaválasztó, amely az

alapszakasz elsõ körének végén
elõrébb állt a tabellán. A Zala-
kerámia ZTE csapata a tavalyi ku-
pagyõztes Szolnoki Olajbányászt
kapta ellenfélként. A találkozó áp-
rilis 5-én Szolnokon lesz. A né-
gyes finálét a tervek szerint április
8–9-én Budapesten, a Tüske-
csarnokban bonyolítják le.

Megtartották a Magyar Kupa sorsolását a férfi kosárlabdá-
zóknál. A nyolcas táblára a bajnokság alapszakaszának elsõ
köre után az elsõ 8 helyen végzett együttes jutott.

SZOLNOK AZ ELLENFÉL A MAGYAR KUPÁBAN

A hagyományokhoz híven dí-
jazták 2022 legjobb zalaeger-
szegi sportolót. A megjelen-
teket Balaicz Zoltán, a város
polgármestere köszöntötte. El-
mondta: utoljára 2019-ben tud-
ták méltó körülmények között
megrendezni az eseményt.

Elõbb a Covid-járvány, most pe-
dig energiaválságból adódó takaré-
kossági okok miatt a városházán,
és nem a díszteremben adják át a
díjak. Eredetileg Szent Sebestyén,
a sportolók védõszentjének napján
szerették volna megrendezni az
eseményt. Reméli, eljönnek azok
az idõk, amikor nagyszabású ren-
dezvény keretében adhatják át a
díjakat. A polgármester hangsú-

lyozta, fontos, hogy a hagyomány
ne szakadjon meg. A díjazás nem-
csak a sportolók számára fontos,

hanem a város közösségének is. A
polgármester megköszönte az
edzõk, sportvezetõk munkáját.

A 2022-es év legjobb nõi spor-
tolója Muszil Ágnes (Zalaszám
ZAC) atléta. Az elmúlt évben kor-
osztályában megnyerte a 400 és
800 méteres síkfutást.

Az elmúlt év legjobb férfi spor-
tolója Somogyi Péter (ZTE) sport-
lövõ. A hazai versenyeken nyújtott
jó teljesítménye mellett tagja volt a
világbajnokságon szerepelt ma-
gyar válogatottnak. A légpuskás
csapat a kairói vb-n a 4. helyen
zárt.

A 2022-es év legjobb csapata a
ZTK FMVas szuperligás férfi teke-
csapata. Az együttes tavaly bajnok
lett a Szuperligában. A világku-
paversenyen bronzérmet szerez-
tek. A Bajnok Ligájában már a leg-
jobb 8 között vannak.

DÍJAZTÁK AZ ELMÚLT ÉV LEGJOBB EGERSZEGI SPORTOLÓIT

JÓ POZÍCIÓBÓL JÖHET A FOLYTATÁS

A tavalyi sûrû versenyszezon
nem tette lehetõvé, hogy az egye-
sület ünnepeljen, ezért a holtsze-
zonban, tavaly két ünnep között
találkoztak azok, akik a klubban
sportoltak, versenyeztek. A jubi-
leumi rendezvényen Zalaeger-
szeg megyei jogú város vezetõit
dr. Kovács Gábor címzetes fõ-
jegyzõ képviselte. A meghívott
vendégek közt ott volt Kovács Ba-
lázs, a Magyar Tájékozódási Futó
Szövetség elnöke, Miháczi Zol-
tán, a szövetség alelnöke. Elfo-
gadta meghívást Simon Zoltán és
Simon Péter, a névadó szponzor
TRIÓ Egerszeg Kft. vezetõi,

Schneider János, a Zrínyi Miklós
Gimnázium igazgatója. Valamen-
nyi vendég jól ismeri az egyesület
tevékenységét, hiszen folyamato-
san kapcsolatban vannak a klub
vezetõivel, sportolóival, számos
eseményen együtt szervezték,
népszerûsítették a tájékozódási
futást, vagy valamilyen módon tá-
mogatták az egyesület tevékeny-
ségét, sportolóit. Az egyesület
tagjai közül is sokan elfogadták a
meghívást. Az alapító tagok közül
Horváth Zoltán, Vajda László,
Sárecz Lajos, Sárecz Éva, Pajor
István és Fehér Ferenc. Az elmúlt
30 évben az egyesület tevékeny-

ségében aktívan részt vevõ, vagy
eredményességben kimagaslóan
teljesítõk közül – köztük Novai
Éva – is sokan jelen voltak, úgy,
mint a közelmúlt és a mai után-
pótlás legjobbjai is.

A rendezvényt az egyesület
tiszteletbeli elnöke, Vajda László
nyitotta meg. Az önkormányzat ré-
szérõl dr. Kovács Gábor köszön-
tötte a jelenlévõket. Az egyesület
elmúlt harminc évét méltató szavai
után Balaicz Zoltán polgármester
aláírásával ellátott emléklapot ad-
ta át Fehér Ferencnek, az egyesü-
let elnökének. A fõjegyzõt köve-
tõen Kovács Balázs gratulált az
egyesület elmúlt három évtizedes
tevékenységéhez, kiemelve, hogy
a sportág minden területén magas
színvonalon teljesítenek a ZTC
sportolói, vezetõi.

A köszöntõket követõen Fehér
Ferenc mutatta be az egyesület

30 évét a kezdetektõl napjainkig.
A fényképekkel illusztrált beszá-
molóban számok, adatok, esemé-
nyek sokasága szerepelt. A legek
mellett a kiemelkedõ eredmények,
az egyesület három utánpót-
láscsoportjának – nagykanizsai,
pécsi és zalaegerszegi – fejlõdé-
se, szervezett eseményei kerültek
bemutatásra. A statisztikai szá-
mok nem csak kiemelkedõ telje-
sítményeket, hanem számos él-
ménnyel teli hazai és külföldi ver-
senyt, edzõtábort, utazást felvil-
lantott.

A 30 éves szülinapra egy könyv
is megjelent. A Fehér Ferenc által
szerkesztett kiadvány átöleli az el-
múlt 30 év történéseit, számokkal
mutatja be a klub teljesítményét,
eredményeit és képekkel eleveníti
fel a számtalan élményt, melyet az
egyesület 341 igazolt sportolója
megélt.

A Zalaegerszegi Dózsa sportegyesület 1992 áprilisában szûnt
meg. Az utcára kerülõ tájfutók nagyot álmodtak, és bátran bele-
vágtak egy önálló egyesület létrehozásába. Az azóta eltelt 30 év
bizonyítja, hogy akkor jó döntést hoztak, egy új korszak kezdõ-
dött Zalaegerszeg és bátran mondhatjuk, Zala megye sporttörté-
netében. 

HARMINCÉVES A ZALAEGERSZEGI TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ CLUB

HORVÁT ELLENFÉL A BL-BEN
Megtartották a sorsolást a tekézõk Bajnokok Ligájában. A

ZTK FMVas férficsapata a horvát KK Mertojak Split ellen lép
pályára a négyes döntõbe jutásért.

A két profi csapat, a német Zerbst és az olasz Neumarkt egymás
ellen játszik, így végsõ gyõzelemre is esélyes együttesek közül az
egyik nem lesz ott a négyes döntõben. Az egerszegiek az elsõ mér-
kõzésen, január 28-án Horvátországban lépnek pályára, a vissza-
vágóra február 18-án kerül sor Zalaegerszegen.
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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

Munkáshotel üzemeltetése

Asztalos- és lakatosmunkák

Társasházi közös képviselet ellátása

internetes lekérdezési lehetõséggel

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– GÉPKEZELÕKÉPZÉS (HATÓSÁGI VIZSGA)
(2022. január 1-tõl már a megújult oktatás és vizsgáztatás szerint, minden
gépcsoportra)

– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ VÁLLALKOZÓ;
– B, BE, C, CE, D, D1 KATEGÓRIÁK e-learning elméleti oktatás keretében is!

KEDVEZÕ ÁRAKON!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

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

F. eng.: B/2020/000020

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

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét a változásra a gyûjtés módszerében:

a sárga és kék zsákok/edények

ugyanazon a napon kerülnek átvételre, ürítésre.

AZ ÚJ SZÁLLÍTÁSI NAPOK AZ ALÁBBIAK:

2023. január 25. szerda, január 26. csütörtök,

január 27. péntek.

(Városrészenként eltérõen)

Részletek www.zkn.hu

ÜVEG: 2023. február 3., május 5., augusztus 4., november 3.

ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÉSE: 2022. december 1-tõl 2023. március 31-ig

kétheti rendszerességgel, páratlan heteken történik.

Kérjük a zsákokat /edényeket a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki.

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

2023. JANUÁR 24.

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

Balaicz Zoltán polgármester
már novemberben jelezte, egyez-
tetéseket kezdeményez a Magyar
Posta Zrt. vezetésével, hogy leg-
alább a naponta 430 ügyfelet fo-
gadó kertvárosi posta tovább mû-
ködhessen, illetve újra kinyithas-
son. A tárgyalások eredményérõl
az új év elsõ munkanapján a kert-
városi posta elõtt tartott sajtótájé-
koztatón számolt be a város pol-
gármestere. Mint fogalmazott, a
mai nappal újra kinyitott a 6-os
számú postahivatal, melynek üze-
meltetéséhez ötven százalékban
hozzájárul az önkormányzat is, és
az idei évben 40 millió forintot biz-
tosít a mûködéshez.  A többi vá-
rosrészi postahivatal szolgáltatá-
sainak vállalkozási alapon történõ
megoldásán is gondolkodnak.

Az eseményen részt vettek a
kertváros önkormányzati képvise-
lõi is: Bognár Ákos, Orosz Fe-
rencné és Galbavy Zoltán. El-
mondták: minden kertvárosi lakos
számára fontos a kertvárosi pos-
ta, az újranyitást sokan kérték a
képviselõktõl. Különösen az idõ-
sebbeket érintette rosszul az in-
tézkedés. 

Elhangzott, a Kertváros volt az
egyik legdinamikusabban fejlõdõ
városrész, 1985-re már 14 ezer
embernek adott otthont a telepü-
lésrész, ahol felépült egy szolgál-
tatóközpont, mely magában fog-
lalta a postahivatal épületét is,
mely hivatalosan 1986. január
16-án nyitott ki. Ez volt akkor a vá-
ros második legnagyobb távszol-
gáltatója.

ÚJRA KINYITOTT
A KERTVÁROSI POSTA

TÉVÉSZERVIZ • NÉMETH GÁBOR
ZALAEGERSZEG,  KÖZTÁRSASÁG U.  69–71.  92/317-493

•  30/629-8756 •  Nyi tva:  H–P:  9–12 és 15–17 óráig

Mint ismert, a Magyar Posta Zrt. november 12-tõl 210 településen
366 postahivatal mûködését ideiglenesen szünetelteti. Az energiafel-
használás csökkentése érdekében Zalában 24 postahivatalt zártak
be, Zalaegerszegen hatot, köztük a kertvárosi 6-os számú hivatalt.

– AL –

A Dr. Jancsó Benedek utca
egyike annak a 28 helyszínnek,
amely az 1,7 milliárd forinttal támo-
gatott KEHOP-programban érin-
tett, mondta Balaicz Zoltán polgár-
mester. Mint fogalmazott, ezek a
beruházások részben európai uni-
ós és részben önkormányzati for-
rásból finanszírozottak, mint ebben
az utcában is. A szennyvízrend-
szer rekonstrukciójának 56 millió
forintos költségében 17 millió forint
az önerõ, amit az önkormányzat az

Észak-zalai Víz- és Csatornamû
Zrt.-vel közösen biztosított. 

A projekt keretében 351 méter
hosszban új gerinccsatornát fektet-
tek le, amelyhez összesen 46 méter
hosszban létesítettek új bekötõve-
zetékeket a Dr. Jancsó Benedek ut-
cában – mondta Németh Gábor ön-
kormányzati képviselõ. Hozzátette,
hogy a Pózva és a Vasút utcákban
már az aszfaltozás zajlik, ahol ezt
megelõzõen az ivóvíz- és a szenny-
vízhálózat rekonstrukcióját végez-
ték el a keleti vízbázis ivóvízminõsé-
ge javítását szolgáló uniós projekt

kiegészítéseként. Kiemelte, mind-
ezen beruházásoknak köszönhe-
tõen több utca újulhatott meg, illetve
újul meg a pózvai városrészben. 

A rekonstrukcióval 50 éves,
még azbesztcementbõl épült csa-
tornát váltották ki, amely helyett
PVC-csövet fektettek le, mondta
Arnhoffer András, az Észak-zalai

Víz- és Csatornamû Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója. A régi illetve most
már az új szennyvíz-gerincveze-
tékbe a külsõ kórház négy, míg a
Levendel László Otthon egy bekö-
téssel csatlakozik. Az elöregedett
rendszer miatti csõtörések állandó
problémát okoztak, amit idén 24
alkalommal kellett elhárítani. 

Németh Gábor, Balaicz Zoltán és Arnhoffer András
a Dr. Jancsó Benedek utca melletti parkolóban.

Új szennyvízrendszert építettek ki a külsõ kórházhoz vezetõ Dr.
Jancsó Benedek utcában. A bruttó 56 millió forintba kerülõ beru-
házás a Zalaegerszeg közigazgatási területén ivóvízhálózatok és
szennyvízhálózatok hatékonyságnövelõ fejlesztése címû KEHOP
program keretében valósult meg, hangzott el a 2022-es év utolsó
önkormányzati sajtótájékoztatóján.

A KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT

– AL –

A Magyar Királyi 2. Honvéd
Hadsereg pusztulásához vezetett
urivi áttörésre Balaicz Zoltán pol-
gármester emlékezett vissza. Mint
mondta, 1943. január 12-én olyan
csapás érte a magyar hadsereget,
amely generációkra bír máig meg-
határozó hatással, hiszen a Don-
kanyarhoz kivezényelt kétszázezer
magyar katonából alig hatvanezer
tért haza. Ha visszatekintünk a tör-
ténelem fonalára, a magyar honvé-
dek olyan érdekek ügyében száll-

tak harcba, amely a hazát szolgál-
ta, de a Donnál semmi keresniva-
lójuk nem volt. A zalaegerszegi
zászlóraj is részt vett az ütközetek-
ben Závodszky István, magyar ki-
rályi honvéd százados vezetésé-
vel, aki mindent megtett azért,
hogy a január 12-i áttörés után mi-
nél kevesebb vérveszteséget
szenvedjen el csapata. Ennek kö-
szönhetõen a zalaegerszegi zász-
lórajban viszonylag kevés volt a
halálos áldozat, így többek között
nagypapája, Vitéz Balaicz Vendel
is hazatérhetett. A polgármester

azt hangsúlyozta, ez egy olyan tör-
ténelmi példa, amely arra int, hogy
a békénél nincs fontosabb, mert
amikor ártatlan emberek, netán
nõk, gyerekek esnek áldozatul, az
a legszörnyûbb dolog a világon. A
másik figyelmeztetés az, hogy so-
ha nem szabad magyar katonák-
nak idegen érdekek miatt harcol-
nia. A magyar hadtörténet legna-

gyobb veresége a doni katasztrófa,
amely arra utasít bennünket, hogy
tanuljunk a múlt hibáiból, zárta
gondolatait a polgármester.

A csendes megemlékezésen
mások mellett részt vett Vigh
László országgyûlési képviselõ,
dr. Sifter Rózsa, Zala vármegye fõ-
ispánja és Pácsonyi Imre, a Zala
Vármegyei Közgyûlés alelnöke. 

Balaicz Zoltán, dr. Sifter Rózsa és Vigh László

Megemlékezést tartottak a 80 évvel ezelõtti doni katasztrófa áldo-
zatainak emléknapján, Zalaegerszegen az Október 6. téri Hõsök
kertjében. Január 12-én, a Don-kanyarban elesett magyar honvédek
emléke elõtt hajtottak fejet a város vezetése és civil szervezetei. 

A DONI KATASZTRÓFÁRA EMLÉKEZTEK


