
– pánczélPetra –

A Munkácsy-díjas szobrász-
mûvész a napokban ünnepelné
60. születésnapját. Ez alkalom-
ból nyílt a Göcseji Múzeum idõ-
szaki kiállítótermében egy retro-
spektív tárlat, Fischer 60 címmel.
Ahogy dr. Kostyál László mûvé-
szettörténész, a múzeum igazga-
tóhelyettese fogalmazott: nem-
csak egy kiváló mûvészre, ha-
nem egy kiváló pedagógusra is
emlékezünk. Az alkotó ugyanis
az Ady Endre Általános Iskola és
Gimnázium mûvészeti tagozatá-
nak egyik alapítója és tanára volt.
Az adys évekre emlékezett visz-
sza Balaicz Zoltán polgármester

is, aki annak idején tanítványa
volt a szobrászmûvésznek. Mint
felidézte: Fischer a maga ked-
ves, ám néha mogorva stílusá-
ban adott át hallatlan és örök él-

ményül szolgáló ismereteket
diákjainak.

Vajon meddig lehet ugyanarra
a stílusra építeni egy mûvészi pá-
lyát? – merült fel a kérdés Kostyál
Lászlóban még harminc esztendõ-
vel ezelõtt. Úgy látszik, hogy akár
egy életen át is, hiszen a többnyi-
re groteszk jelzõvel illetett fischeri
világ, a maga nyújtott alakjaival,
nem fulladt ki az évtizedek alatt,
és nem vált unalmassá sem.

(Folytatás az 5. oldalon.)
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A Landorjam elnevezésû
minifesztiválon minden a hiphop-
ról szólt: lemezlovasokkal, break-
esekkel és graffitisekkel népesült
be a ház. Utóbbiak nyomai pedig a
jövõben is láthatóak maradnak a
falakon.

Reggel tíz órától már gyülekez-
tek a graffitisek, akik egy elõre el-
tervezett grafikát fújtak fel festék-
szórókkal az aula egyik falára. A
nap folyamán DJ-workshop, tánc-
workshop, slam poetry és közön-
ségtalálkozó (Ecküvel) is várta a
fiatalokat. Este pedig a Hõsök és
az Akkezdet Phiai koncertezett.

Flaisz Gergõ intézményvezetõ
érdeklõdésünkre elmondta: a
Landorjam gondolata egy, a kollé-

gákkal zajló közös beszélgetés so-
rán vetõdött fel. A jövõben ugyanis
szeretnének kicsit kilépni a „ha-
gyományos mûvelõdési ház” szte-
reotípiából és több fiatalt bevonza-
ni; friss és fiatalos, a mai kort rep-
rezentáló programokkal.

(Folytatás az 5. oldalon.)
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A helyi érték

1956
ELÕZMÉNYEIRÕL

Rendhagyó konferenciával
emlékezett meg az 1956-os for-
radalom és szabadságharc 60.
évfordulójáról a Magyar Nemzeti
Levéltár Zala Megyei Levéltára. 
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A város Dísztermében megren-
dezett tudományos ülésen ezúttal
nem a pesti eseményeket követõ
zalai történések kerültek fókuszba,
hanem a forradalomhoz vezetõ út-
ról esett szó. De a hallgatóság
megismerkedhetett a „hosszú öt-
venes évek” fogalmával is.

Molnár András, a zalai levéltár
igazgatója bevezetésképpen a
következõkrõl beszélt.

(Folytatás az 5. oldalon.)

A JÖVÕ AUTÓI ZALAEGERSZEGEN
VIGH LÁSZLÓ A JÁRMÛIPARI TESZTPÁLYA MINISZTERI BIZTOSA

Egy profitorientált állami cég fogja felépíteni és üzemeltetni a jármû-
ipari tesztpályát Zalaegerszegen, melynek megvalósítását Varga Mihály
gazdasági miniszter által miniszteri biztosként kinevezett Vigh László or-
szággyûlési képviselõ segíti majd. 

– A. L. –

A kormány májusban döntött arról, hogy az önvezetõ autók számára is
alkalmas jármûipari tesztpálya mintegy 40 milliárd forintos beruházással
Zalaegerszegen épüljön meg – emlékeztetett Vigh László. Mint mondta,
az a feladata, hogy építése minél gyorsabban valósuljon meg. Ebben a
munkában számít a város polgármesterére, a kormánymegbízottra és a
megyei közgyûlés elnökére. 

Az október elsejével kinevezett miniszteri biztos úgy értékelt, hogy az
Európában is egyedülálló jármûipari tesztpálya révén egy kisebb város
épül fel Zalaegerszeg határában, ami nemcsak a város fejlõdésének lesz
a motorja, ugyanakkor a megyére és a régióra is hatással bír.

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott úgy fogalmazott, hogy a bürokrá-
ciacsökkentés eredményeit a tesztpálya kapcsán is tesztelhetik. A beru-
házást az eljárások egyszerûsítésével, a határidõk lerövidítésével, a
szakhatósági engedélyek mihamarabbi kiadásával segítik. 

A jövõ autóinak 21. századot idézõ tesztelése jelentõs hatással lesz a
város és az ország gazdaságának fejlõdésére, emelte ki Balaicz Zoltán
polgármester. Hangsúlyozta, a tesztpálya közvetve és közvetlenül mint-
egy 350 magasan kvalifikált mérnöki álláshelyet teremt, ami a helyi
szakképzés és a mûszaki felsõoktatás fejlesztését igényli.

A város a TOP- illetve a Modern Városok Program forrásainak felhasz-
nálásával kampuszfejlesztést, továbbá duális szakképzõ központ létesíté-
sét tervezi. Az immár önkormányzati tulajdonban lévõ volt ZÁÉV munkás-
szállót 80 millió forintból kívánja felújítani. 

Dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke arról beszélt, hogy a jármûipa-
ri tesztpálya kijelölése gazdasági tekintetben lehetõségeket, de ugyanakkor
felelõsséget is jelent Zala megye számára. 

FISCHER 60: A TEST GESZTUSA
RETROSPEKTÍV TÁRLAT A MÚZEUMBAN

Gyönyörû megmunkáltság, drámaian torz és esendõ alakok.
Fenségesség és alantasság. Felfelé ívelõ, polírozott bronzfigurák,
geometriára alapozott koncepció. Mennyi ellentétes fogalom jut
eszébe szakavatott és laikus látogatónak egyaránt. De talán pont
ezektõl a látszólag egymásnak ellentmondó dolgoktól vált azzá
Fischer György mûvészete, ami: egy megismételhetetlen, zárt és
teljes egységgé.

Elsõ alkalommal szervezett hétvégi programsorozatot egy fia-
talok által kedvelt zenei és stílusirányzat köré a Keresztury VMK. 

GRAFFITIFÚJÁS
A LANDORJAMEN

Fotó: – pP –
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Ennek lehetõségét a Nemzeti
Kulturális Alap által meghirdetett
pályázati kiírás teremtette meg,
melyen az önkormányzat ötmillió
forintos támogatást nyert, amit sa-
ját erõvel egészített ki – kezdte tá-
jékoztatóját a helyszínen Balaicz
Zoltán polgármester. Így 13 millió
forintos összköltségvetéssel való-
sulhat meg a mûemlék templom
külsõ rekonstrukciója, melynek ré-
szeként megújítják a villamos há-
lózatot is. 

A polgármester hangsúlyozta:
Zalabesenyõ városrész folyama-
tos fejlõdést tudhat magáénak,
többek között új templom is épült
az elmúlt idõszakban. Az itt élõk
azonban fontosnak érezték mû-
emlék templomuk megújítását is,
ami most megvalósulhat. A polgár-
mester megemlítette, hogy koráb-
ban a csácsbozsoki templom szé-
pült meg, idén Mindszenty-
emlékkert létesült a Jézus Szíve
ferences templom szomszédságá-
ban. Folytatódhat a rekonstrukció
a Mária Magdolna plébániatemp-
lomban, 2017 pedig a reformáció
500. évfordulója, melynek tisztele-

tére programsorozattal készülnek
az evangélikus és református egy-
házközségekkel együttmûködve.

Gecse Péter alpolgármester,
Zalabesenyõ önkormányzati kép-
viselõje kiegészítve az elhangzot-
takat elmondta, a jelentõs építé-
szeti értéket képviselõ Árpád-kori
templom korábban fontos szere-
pet töltött be a helyi hitéletben. Ne-
hézkes megközelíthetõsége, kicsi
befogadóképessége miatt azon-
ban új templom építését határoz-
ták el, amit 2011-ben adtak át a

Besenyõ utcában. Az Árpád-kori
templomról azonban tulajdonos-
ként sem feledkezhetett meg az
önkormányzat, ahogy Zalabese-

nyõ közösségének a felújítást
szorgalmazó akaratáról sem.

Saját költségvetésébõl ezért
már 2013-ban belefogtak a re-
konstrukció elõkészítésébe, hogy a
várható pályázati kiírásokon azon-
nal indulni tudjanak. Erre idén feb-
ruárban mutatkozott lehetõség a
Nemzeti Kulturális Alap által meg-
hirdetett felhíváson. Az elnyert pá-
lyázati támogatással és önkor-
mányzati önerõvel augusztusban
kezdõdhetett meg a templom felújí-
tása. A munkálatok jelenlegi állásá-

ról elmondta: a kivitelezõ október-
ben az épület tornyának felújítását
valamint a másfél méter feletti hom-
lokzat vakolását végzi el. A minden-
szenteket követõen fogja folytatni a
munkát a csapadékvíz-elvezetés, a
járda és a lábazat kiépítésével.

A továbbiakban a templom kül-
sõ megvilágítását is megoldják,
hosszabb távú célként az épület
belsõ felújítását és új funkcióval
való ellátását tervezik. 

A temetõben lévõ templomot
többször átépítették az évszáza-
dok során, ezért csak egyik része
Árpád-kori. A szentély és északi
oldala középkori, déli falát és bejá-
ratát a török után újították meg ko-
ra barokk stílusban. Bádogsisakú,
négyszögletes harangtornya 1780
után készült. A felújítás eredmé-
nyeként minden fennmaradt külsõ
jegyet meg kívánnak mutatni. 

2 Közélet
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A fórumot megelõzõ sajtótájé-
koztatón – Cseresnyés Péter ál-
lamtitkár, országgyûlési képviselõ,
Vigh László országgyûlési képvise-
lõ és Balaicz Zoltán polgármester
társaságában – Kubatov Gábor el-
mondta: nagy siker volt a népsza-
vazás, hiszen több mint 3 millió 300
ezer ember szavazott egy irányba
és mondott nemet a betelepítései
kvóta ellen. Ez óriási felhatalma-
zást jelent, mivel többen szavaztak
nemmel, mint ahogy az Európai
Unióba való belépésre szavaztak.  

Zala megyében, és Zalaeger-
szegen is az országos átlagon fe-
lüli volt a részvétel, a zalai megye-
székhely a harmadik legjobb ered-

ményt érte el. A pártigazgató
hangsúlyozta: csalódás számára
az ellenzék viselkedése. Bízott ab-
ban, hogy az MSZP – mint ahogy
néhány képviselõje a nemre buz-
dított – felül tud emelkedni a kicsi-
nyes érdekein. Csalódás volt szá-
mára a Jobbik viselkedése is, aki
bár kérte, hogy nemmel szavazza-
nak a szimpatizánsai, ugyanakkor
azt hangoztatták, ha a részvétel
50 százalék alatt marad, a minisz-
terelnöknek le kell mondania. A
népszavazás eredménye erõs
üzenet Brüsszel számára, és a
3 millió 300 ezer ember „nem” sza-
vazatával egy új egység jött létre
Magyarországon.

ÜNNEPELNI JÖTTEK
KUBATOV GÁBOR EGERSZEGEN

„Ünnepelni jöttünk” – fogalmazott Kubator Gábor, a Fidesz or-
szágos pártigazgatója zalaegerszegi sajtótájékoztatóján. A politi-
kus a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben zártkörû fórumon
találkozott önkormányzati vezetõkkel, aktivistákkal. Az esemé-
nyen az október 2-i népszavazás eredményérõl, tapasztalatairól
volt szó, és a zalai jó részvételrõl.

– liv –

A két pályát Buzánszky Jenõ,
az Aranycsapat tagja által létreho-
zott Ovi-Foci Közhasznú
Alapítvány támogatásával
létesítették. Ez összesen
14 millió forintos beruhá-
zást jelentett, melybõl 6,6
millió forintos önrészt vál-
lalt az önkormányzat,
mondta el Balaicz Zoltán
polgármester a Csillagközi
Óvodában. 

Az elsõ két pályát még
2013-ban adták át, az
egyiket a Kis Utcai, míg a
másikat az Ûrhajós Úti
Óvodában, melyek átadá-
sán Buzánszky Jenõ is
részt vehetett. Kiemelte,
hogy az ovi-foci alapít-
vánnyal korrekt kapcsola-
tot alakítottak ki. Bízik a
következõ pályázat sikeré-
ben, hogy a Radnóti Úti Székhely-
óvodában és a Napsugár Úti Tag-
óvodában is megépülhessenek a
focipályák. Mint mondta, a nemzet
sportvárosaként nagyon fontosnak

tartják, hogy biztosítsák az ifjabb
generáció számára az egészsé-
ges életmód, valamint a sportolás
feltételeit. 

Dr. Molnár Andrea, az alapít-
vány elnöke elmondta, hogy öt év
alatt 204 pályát építettek meg az
országban, melyek között a most
átadott két zalaegerszegi a 173.

és 174. a sorban. A program ez
idáig 30 ezer óvodás gyermeket
érintett. A hatszor 12 méteresek
pályák a foci mellett más labdajá-
tékok alapjainak (kosárlabda, kézi-
labda, tenisz, tollaslabda) elsajátí-
tására, megszerettetésére is hiva-
tottak. A két zalaegerszegi óvoda
sporteszközökkel is gazdagodott,

az óvónõk pedig továbbképzésen
vettek részt. 

A csillagközi átadón a ZTE nõi
kosárlabdaklub sportolói buzdítot-
ták játékra a gyerekeket.

OVI-FOCIPÁLYÁKAT ADTAK ÁT
SPORTESZKÖZÖKET IS KAPTAK A GYEREKEK

Multifunkciós ovi-focipályával gazdagodott a Csillagközi Óvo-
da, valamint a Kosztolányi Téri Tagóvoda. Az átadási ünnepsége-
ken elhangzott, hogy ez a fajta ovi-sportprogram egyedülálló a
világon.

LETÛNT ÉVSZÁZADOKRÓL ÁRULKODIK
MEGÚJUL ZALABESENYÕ SZENT KATALIN-TEMPLOMA

Letûnt évszádok építészetének jegyeit viseli magán a Szent Ka-
talin katolikus mûemlék templom Zalabesenyõben, melynek kül-
sõ felújítását augusztusban kezdték meg.  

– pet –

Ennek egyik eleme az a ván-
dorkiállítás, mely a budapesti Fõ-
vám tér és több vidéki nagyváros

után Zalaegerszegre is eljutott. Az
installáció – mely egy barakkot jel-
képez – és a benne lévõ fotótárlat
a közel 800 ezer magyar elhurcolt-

ra emlékezik. Közülük 200 ezer
sosem tért vissza otthonába. A
Dísz térre felépített, faszerkezetû
barakk belsejében a Szovjetunió-
ban töltött kényszermunka körül-

ményei elevenedtek meg; olyan
emberek visszaemlékezései ré-
vén, akik túlélték a lágerek kínjait,
és hazatértek.  A nagyméretû fotók

két nézõpontú (úgynevezett
lentikuláris) megoldással készül-
tek: egyik oldalról nézve a múltat,
a másikról a jelenben élõ, már
idõskorú túlélõket látjuk. A fotók
alatt a fogvatartottak néhány soros
beszámolója, visszaemlékezése
olvasható.

Balaicz Zoltán polgármester a
kiállítást megnyitva elmondta: örül,
hogy Zalaegerszegen is bemuta-
tásra került az installáció, hiszen a
városból is nagyon sok embert
hurcoltak el a munkatáborokba.
Emléküket a Kosztolányi úton
2000-ben felállított Gulág-emlék-
mû õrzi. A mindenki számára nyi-
tott és ingyenes tárlaton az érdek-
lõdõk megismerkedhettek a tábo-
rokban fogvatartott áldozatok min-
dennapi életével, szenvedéseivel.

A kiállításon részt vevõ Kiss
Bódog Zoltán, a Politikai Foglyok
Országos Szövetségének Zala
megyei elnöke arra is emlékezte-
tett: az elhurcoltak jó része fiatal
volt. Sokan nem élték túl a kény-
szermunkatáborok kegyetlen kö-
rülményeit; a „málenkij robotot” és
az éhezést. Akik pedig hazatértek
sem lélegezhettek fel teljesen, hi-
szen nem tiszteletet kaptak, ha-
nem kirekesztés és megbélyegzés
jutott nekik osztályrészül.

BARAKKBA ZÁRT LÁGEREMLÉKEK
GULÁG-INSTALLÁCIÓ A DÍSZ TÉREN

Barakkba zárva – Életre ítélve címmel egy köztéri installáció ér-
kezett a zalaegerszegi Dísz térre az elmúlt héten, mely a hírhedt
szovjet kényszermunkatábor-hálózatra, a gulágra hívta fel a fi-
gyelmet. A kormány a 2015–17 közötti idõszakot Gulág-emlékév-
nek nyilvánította; országszerte több rendezvény és megemléke-
zés is zajlik.

KÖZGYÛLÉSI ELÕZETES
Október 20-án, csütörtökön tartja következõ, soros ülését

a zalaegerszegi közgyûlés.

A napirenden többek között szerepel: rendeletmódosítás a
város településszerkezeti tervérõl, építési szabályzatáról.  Zala-
egerszeg–Kispáli összekötõ út – 76-os fõút csomópont kialakí-
tásához szükséges állami tulajdonban lévõ közút területek térítés-
mentes önkormányzati tulajdonba adása. A Déli Ipari Parkban
ingatlan értékesítése. Zöldfelület-stratégia–2017.
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Kaján Imre múzeumigazgató a
ceremónián elmondta: a Göcseji
Múzeum hamarosan újjászervezi
állandó kiállítását, s a megújult tár-
laton kiemelt szerepet kap majd a
viharos 20. század. A cigányzené-
nek ezekben a vészterhes évtize-
dekben nagyon fontos kulturális és
szórakoztató funkciója volt, így a
történeti kiállításból sem hiányoz-
hat ez a korszak; s benne az egyik
legnevesebb prímás hegedûje. A

tervek szerint a tárlat ezen részét
némi zenei installációval is kiegé-
szítik.

Dandit sokáig a város „Dankó
Pistájaként” is emlegették – me-
sélte Béres Katalin történész, aki
röviden felelevenítette a prímás

életét, illetve Zalaegerszeghez va-
ló viszonyát. Itt született 1909-ben,
ám hamar árvaságra jutott. Neve-
lõanyja ismerte fel a benne a rejlõ
zenei tehetséget, ezért szerencsé-
re már gyermekkorában zenélni
tanulhatott. A harmincas évektõl
már országszerte ismertté vált,
még a Gellért Szállóban is rend-
szeresen játszott. Földközi-tengeri
hajóútra is ment zenélni, ám nem
érezte jól magát külföldön, honvá-
gya volt. Hazatérve Budapesten
és a Balaton környékén játszott

sokat, ám mindig visszatért Zala-
egerszegre, hiszen igazából itt
érezte jól magát.

Állandó fellépõje volt a helyi
vendéglátóhelyeknek, miközben
nótáit már a Kossuth és Petõfi Rá-
dió is rendszeresen sugározta –

közel ötven felvételt készítettek
zenéjérõl. Különlegessége abban
rejlett, hogy sokféle zenei stílust
magáénak tudott: a cigányzenén
és magyar nótákon túl a klasszi-
kus zene világa is vonzotta; Vival-
di, Bach és Brahms mûveit is sok-
szor játszotta, de a tangó sem
okozott neki problémát. 1969-ben
hunyt el Zalaegerszegen. Utolsó
útjára száz cigányzenész kísérte
el a Göcseji úti temetõben. A város
a sírhelyet azóta védetté is nyilvá-
nította.

A történész elmondta: 2000-
ben már a múzeumba került a prí-
más hagyatékának egy része: kot-
ták, fényképek és egykori doku-
mentumok. A most ajándékba ka-
pott hegedû igazi kuriózuma lesz a
történeti gyûjteménynek.

Özvegy Dandi Lászlóné –
Dandi (Kis) Károly fiának felesége
– elmondta: férje hagyta rá mint-
egy örökségül, hogy az édesapja
hagyatéka kerüljön megbízható
helyre, így esett a választás a Gö-
cseji Múzeumra. S bár a hegedû-
nek komoly eszmei értéke van,
természetes volt a család számá-
ra, hogy elajándékozzák, mert így
nemcsak méltó helyre kerül a
hangszer, hanem a nagyközönség
is megismerheti a prímás múltját.
Ezt azért is fontosnak érzi, mert
mint mesélte, apósa igazából Za-
laegerszegen érezte jól magát.
Bárhová is utazott, szüksége volt a
zalai tapsra, a helyi közönség sze-
retetére, ezért mindig visszatért.

A múzeumban megrendezett
ajándékozási ceremónián némi
muzsikaszóval Schreiner Jenõ és
Kovács Péter zenészek elevení-
tették fel Dandi (Kis) Károly zenei
hagyatékát.

DANDI, A VÁROS „DANKÓ PISTÁJA”
MÚZEUMBA KERÜLT A CIGÁNYPRÍMÁS HEGEDÛJE

Ritka ajándékkal gazdagodott a Göcseji Múzeum gyûjteménye:
az egykori híres cigányprímás, nótaszerzõ, Dandi (Kis) Károly he-
gedûjét adományozta a múzeumnak a zenész családjának nevé-
ben özvegy Dandi Lászlóné, a prímás menye.

A Petõfi Sándor Általános Isko-
la nyugalmazott technika- és test-
nevelõ tanárának, a város elsõ ké-
zilabdaedzõjének munkásságát
2014-ben Zalaegerszegért díjjal
jutalmazta az önkormányzat.

Ahogy lejegyzett visszaemléke-

zésébõl és az egyik lánya által ve-
le készített interjúból is kiolvasha-
tó; kalandos, tartalmas, szép éle-
tet élt, melyben a 20. század törté-
nései is jól nyomon követhetõk.
1918-ban született, az akkor még
Magyarországhoz tartozó Zágráb-
ban, majd a trianoni békeszerzõ-
dés után kiutasították õket a vá-
rosból, így kerültek Tapolcára,
majd Pápára. Tanítóképzõt vég-
zett, de hivatását a háború miatt
meg kellett szakítania. 1944 ja-
nuárjában hívták be katonai szol-
gálatra, ahol távbeszélõ-szakasz-
parancsnok lett. Mielõtt bevonult,

felütötte a Bibliát, ami Szent Pál
egyik levelénél nyílt ki: „Tudom,
hogy megmaradok...” – ez a bizo-
nyosság kísérte végig a fronton. S
valóban, bár karon lõtték, és nem
is engedték sebét ellátni, mégis
épségben hazatért.

A háborúban tanult rádiós is-
mereteket késõbb is hasznosítot-
ta; 1954-tõl, több mint húsz évig
volt a Magyar Honvédelmi Szövet-
ségen belül megalakult civil Városi
Rádiós Klub elnöke. Közben Zalá-
ba költözött, megnõsült, négy
leánygyermeke született; és foly-
ton képezte magát. Testnevelõ ta-
nári, kézilabdaedzõi és politechni-
ka-tanári végzettséget is szerzett.
Elsõként vezette be a Petõfi-isko-
lában a kézilabda oktatását, de a
megyében elsõként megalakult
Ruhagyár nõi kézilabdacsapatá-
nak is õ lett az edzõje 1953-ban.

Családjánál (öt unoka, egy
dédunoka) és a sportnál talán
csak a barkácsolást és a versírást
szerette jobban. Utolsó éveiben is
ez a két dolog éltette. Szívesen is-
merkedett új eszközökkel, techni-
kai vívmányokkal is; nyolcvan-
éves korában például beiratkozott
a városi könyvtár internet-tanfo-
lyamára. Szerette volna verseit di-
gitális formába rendezni. Végül
egyik lánya segítségével blogja is
lett a költeményeknek. Már idõs
korában, túl a kilencvenen, kacér-
kodott a gondolattal, hogy mint a
legidõsebb elsõ kötetes költõ be-
kerüljön a Guinness-rekordok
könyvébe. Erre már nem került
sor.

A technika és a barkácseszkö-
zök iránti szeretete még verseiben
is megjelenik. „Búcsúzás” címû
költeményének záró sora egyszer-
re humoros, és megható: „Túlko-
ros testembõl elszállok, lesznek-e
ott túl szerszámok?”

Csapó Béla hamvait szûk csa-
ládi körben, a kertvárosi templom
temetkezési altemplomában he-
lyezték végsõ nyugalomra.

ELHUNYT CSAPÓ BÉLA BÁCSI
TARTALMAS ÉS AKTÍV 98 ÉV

A kilencvenes éveit járva is megõrizte aktivitását és szellemi
frissességét: barkácsolt, verseit rendezgette, használta az
internetet, új dolgok után kutatva. 98 éves korában elhunyt Csa-
pó Béla, a város elismert és népszerû tanára, gránitdiplomás pe-
dagógusa.
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ÚTLEZÁRÁS
2016. október 23-án 15.40

órától városi ünnepség miatt
lezárják az Ady utca '56-os em-
lékmû elõtti szakaszát (Városi
Strandfürdõ) és a Botfy utcát.
Várhatóan 16.45 órától az ün-
nepi felvonulás idejére lezárják
az Ady utcát a Városi Hangver-
seny- és Kiállítóteremig. Az út-
zár feloldására fokozatosan, az
ünnepséget követõen, várha-
tóan 17.15 órakor kerül sor.
Megértésüket köszönjük.

Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata

VÁROSI PROGRAMOK

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC

60. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

2016. OKTÓBER 17.

18.00 óra 1956-os filmhét: A berni követ
A filmhetet megnyitja: Drávecz Szabolcs, az Art mo-
zi vezetõje. A film után beszélgetés Kádas József
fõszereplõvel.
Helyszín: Art mozi

2016. OKTÓBER 18.

18.00 óra Az 1956. évi forradalom – elõzmények és
következmények
Dr. Raffay Ernõ történész elõadása
Helyszín: Városi- Hangverseny és Kiállítóterem

2016. OKTÓBER 19.

18.00 óra 1956-os filmhét: Szabadság – Különjárat
Helyszín: Art mozi

18.00 óra Nagy Gáspár: Október végi tiszta lángok címû
oratorikus emlékezése 1956 vértanú hõseire az
Énekmondó Együttes elõadásában
Helyszín: Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési
Központ

2016. OKTÓBER 20.

18.00 óra 1956-os filmhét: Szabadság, szerelem
Helyszín: Art mozi

2016. OKTÓBER 21.

17.00 óra 1956–2016 „Október végi tiszta lángok”
képzõmûvészeti kiállítás megnyitója
Városi Hangverseny- és Kiállítóterem
A kiállítást megnyitja: Tóth Csaba Munkácsy-díjas
festõmûvész
Köszöntõt mond: Balaicz Zoltán polgármester

18.00 óra 1956-os filmhét: A vizsga
A film után beszélgetés Bergendy József rendezõvel
Helyszín: Art mozi

2016. OKTÓBER 22.

9.00 óra Az én ’56-om – Nemzetközi találkozó
Zalaegerszeg testvérvárosainak részvételével egy-
egy ’56-os történet elevenedik meg elõttünk
Helyszín: Díszterem

12.00 óra Mindszenty József élete
Dr. Perger Gyula elõadása
Helyszín: Díszterem

15.00 óra ’56-os belvárosi séta 
Béres Katalin történésszel járjuk be Zalaegerszeg
’56-os helyszíneit 
Találkozó a Díszterem bejárata elõtt

16.30 óra Szegõ István Miklós, az Országos Széchényi
Könyvtár 1956-os Intézet kutatójának elõadása
Forradalom 1956-ban: a világot változtatta meg,
nem Magyarországot
Helyszín: Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési
Központ

18.00 óra A Zalai Táncegyüttes ünnepi táncmûsora az
1956-os forradalom tiszteletére
Helyszín: Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési
Központ

18.00 óra 1956-os filmhét: A szabadság vihara
Helyszín: Art mozi

2016. OKTÓBER 23.

11.00 óra Szerencsés Rudolf emléktáblájának
megkoszorúzása
Helyszín: Mindszenty József Általános Iskola, Gim-
názium és Kollégium udvara

15.00 óra Ünnepi ökumenikus istentisztelet
Helyszín: Református templom

16.00 óra Városi ünnepség az Ady utcai ’56-os emlékmû-
nél, felvonulás az Ady utcán a Városi Hangver-
seny- és Kiállítóteremig

17.30 óra Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar ünnepi
hangversenye
Helyszín: Városi Hangverseny- és Kiállítóterem

2016. NOVEMBER 4. 

17.00 óra Gyásznapi megemlékezés az Ady utcai '56-os
emlékmûnél

2016. NOVEMBER 7. 

17.00 óra Szülõföldem és szabadság rajzpályázat díjkiosz-
tó ünnepsége
Helyszín: Art mozi

A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja

KÁPOSZTANAP 
A ZALAEGERSZEGI PIACON

2016. OKTÓBER 15-ÉN 
SZOMBATON
DÉLELÕTT

VÁSÁR!
AKCIÓS ÁRON VÁSÁROLHATÓ

A FRISS KÁPOSZTA

KÓSTOLÁS
PARADICSOMOS KÁPOSZTA PIAC-MÓDRA

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÉS IDÕSÜGYI TANÁCSA

„IDÕSEK HÓNAPJA”
RENDEZVÉNYSOROZATÁNAK PROGRAMJAI:

2016. OKTÓBER 20. (CSÜTÖRTÖK)

14.00 Szenior Akadémia 2016/2017. I. félév
harmadik elõadási nap
Helyszín: Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási
Kar Zalaegerszeg – nagyelõadó (Zalaegerszeg,
Gasparich M. u. 18/A)

2016. OKTÓBER 24. (HÉTFÕ)

14.00 Zárórendezvény
Helyszín: Városi Hangverseny- és Kiállítóterem
Zalaegerszeg, Ady u. 14.
Köszöntõt mond: Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg megyei
jogú város polgármestere
Elõadást tart: Fekete György, a Magyar Mûvészeti Aka-
démia elnöke
Mûsort ad adnak a Zalaegerszegi Belvárosi II. Sz. Óvo-
da Radnóti Utcai Székhelyóvoda óvodásai, majd fellép
a gellénházai Orchidea Nõi Kamarakórus
Jutalmak átadása
Az idõsek hete alkalmával szervezett vetélkedõk ered-
ményhirdetése, díjak átadása

2016. OKTÓBER 25. (KEDD)

15.00 Díszokleveles kitüntetésben részesülõ pedagógu-
sok köszöntése, oklevelek átadása
Köszöntõt mond: Balaicz Zoltán, zalaegerszeg megyei
jogú város polgármestere
Helyszín: Városi Hangverseny- és Kiállítóterem
Zalaegerszeg, Ady u. 14.

TERMELÕI
VÁSÁR

A Keresztury Dezsõ VMK
tisztelettel meghívja Önt a

2016. OKTÓBER 20-ÁN

(CSÜTÖRTÖK)
14.00–18.00 KÖZÖTT

MEGRENDEZÉSRE KERÜLÕ

TERMELÕI VÁSÁRRA,
AZ ART-MOZIBA!

Õsztõl új helyszínen, Zalaegerszeg
belvárosában, az Art Mozi aulájá-
ban várják a helyi termelõk és kéz-
mûvesek mindazokat, akik egész-
séges, tartósítószer-mentes élel-
miszert és egyedi, kézzel készített
díszeket, ékszereket, ajándék-
tárgyakat szeretnének vásárolni. 

És, hogy mi a kínálat? Házi
mézek, szörpök, lekvárok, sajtok,
tejtermékek, húskészítmények,
gyógy- és fûszernövények, teák...
és minden, mi szem-szájnak
ingere!

JELENTKEZÕKET VÁRUNK
A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

JÓZSEF ATTILA VÁROSI TAGKÖNYVTÁRA

HAMAROSAN INDULÓ

INTERNETHASZNÁLATI ÉS

SZÖVEGSZERKESZTÕ TANFOLYAMAIRA, MELYEKET

KEZDÕK ÉS HALADÓK SZÁMÁRA HIRDETÜNK MEG.

A tanfolyamok idõtartama: 20 óra

Jelentkezni lehet személyesen, telefonon vagy e-mailben.

József Attila Városi Tagkönyvtár
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.

Tel.: 92/596-830 • E-mail: javtk@dfmvk.hu

FELVÉTEL
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT FELVÉTELT HIRDET: 

HATÁROZATLAN IDÕRE

2 FÕ KISEGÍTÕ DOLGOZÓ (takarító és konyhai kisegítõ),
továbbá határozott idõre 1 FÕ GONDOZÓ-ÁPOLÓ MUNKAKÖRBE.

Pályázati feltétel, illetve a jelentkezéshez csatolandó:
• büntetlen elõélet • szakmai önéletrajz • továbbá gondozó-ápoló munkakör
esetén a végzettséget igazoló okirat másolata.

Bérezés: KJT alapján. 

Az állásról bõvebb információ kérhetõ a 92/596-123-as telefonszám 19
mellékén, e-mailben (vezeto@gkzeg.t-online.hu) vagy személyesen az
intézményben (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 58–60.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Ahogy a kiállítást megnyitó dr.

Géger Melinda mûvészettörténész
fogalmazott: egy markánsan egyé-
ni arculatú alkotóról van szó, aki
mindvégig hû maradt ahhoz a mo-
dern szemlélethez, mely már a
Képzõmûvészeti Fõiskola alatt is
jellemezte. Annak ellenére, hogy
mestere, Somogyi József mást
képviselt; viszont maximálisan tá-
mogatta tanítványát. A mûvészet-
történész szerint a Fischerre jel-
lemzõ groteszk nyelvnek a magyar-
országi közeg a táptalaja: vagyis az
ezredforduló és a kelet-európai lét
abszurditása. Az elidegenedés, a
szorongás, a félelem jelenik meg
drámai módon és megrázó erõvel.
Az egyedüli mondanivaló az em-
ber, a maga torzulásaival, nevetsé-
gességével, esetlenségével. Mégis
fenséges módon megalkotva azt.

A szobrászmûvész – legyen szó
kisplasztikákról, köztéri szobrokról,
vagy akár grafikákról – a klasszikus
görög mûvészet kódrendszerét for-
dítja át a mai korra. Ugyanakkor
kompozíciós nyelve a geometriára
alapozott; hiszen a figurák mindig
valamilyen mértani alakzatot (há-
romszöget, kört, négyzetet) formál-
nak, vagy ebbõl bontakoznak, nyúl-
nak ki.

Bár Géger Melinda úgy látja,
hogy ezek a figurák nélkülözik az
egyedi vonásokat (hiszen arctala-

nok, sõt sokszor nemük sem meg-
határozható), azért mégis olyan ér-
zése van az embernek, hogy
Fischer világában minden alak iga-
zi egyéniség. Mert a mozdulat
(még ha béna is), azaz a gerinc íve,
személyiséget ad minden egyes
darabnak. Olyannyira, hogy szinte
mindegyikben magunkra ismerünk.
Ahogy idétlenül nyújtózunk valami
után, ahogy a nyakunkba szedjük a

lábunkat a lépcsõn felfelé rohanva,
ahogy félelmünkben begubózunk,
vagy rossz kedvünkben az állunk
alá húzzuk a térdünket. Persze tu-
dunk kecsesek is lenni; egyenes
háttal, finoman lefelé lépdelni.

Fischer kommunikációja nem
verbális (különösebben nem is volt
a szavak embere), sõt a mimika
sem foglalkoztatja túlzottan. Nin-
csenek kifejezõ tekintetek, szeret-
hetõ, nagy szemû babaarcok, sem
gonosz vigyorok. Õ „csak” a gesz-
tussal, de az egész test gesztusá-
val kommunikál; ezt erõsíti fel, és
tárja elénk. Ezekkel az expresszív,
elnagyolt mozdulatokkal azonban
minden tökéletesen kifejezhetõ. Le-
gyen szó egyéni sorsokról, érzel-
mekrõl vagy akár egész társadal-
mat érintõ jelképekrõl: nem véletlen
készített világháborús emlékmûvet,
Szent István-szobrot, Mária-plaszti-
kát.

Igen ám, de ezt a részben le-
egyszerûsített, ám mégis felnagyí-
tott, test-gesztusra épülõ kommuni-
kációt nem mindenki érti. Vagy, ha
érti is, inkább fél tõle: mert jobb
szeretünk szépnek, torzulásmen-

tesnek tûnni. Fischer meg épp
elénk tolja hibáinkat – még ha gyö-
nyörûen csillog is az a bronz. A mû-
vészt viszont ez kevéssé érdekelte
– illetve dehogynem, hiszen min-
den alkotóemberben van egy kis
hiúság, a „szeretném, ha szeretné-
nek” vágya – nem hagyta, hogy a
közízlés formálja. 

Ahogy a család nevében Né-
meth Klára festõmûvész, a szob-

rászmûvész egykori házas- és al-
kotótársa is megfogalmazta:
Fischer utálta a konvenciókat és a
kompromisszumokat. Soha nem
mintázott olyasmit, vagy vállalt el
olyan megbízatást, ami a tömegíz-
lésnek kellett volna, hogy megfelel-
jen. Dekadenciája, látszólagos mo-
gorvasága pedig egyfajta védeke-
zés volt túlzott érzékenységével,
sérülékenységével szemben. Mind-
ezek ellenére személyiségét és
mûvészetét rengetegen kedvelték,
s szeretik ma is. Mi sem bizonyítja
ezt jobban, mint a zsúfolásig meg-
telt terem.

A mostani kiállításon látható kol-
lekció a család tulajdona, melyet di-
rekt az évforduló alkalmából ren-
deztek egy térbe. A tárlatot kiegé-
szíti Németh Klára, valamint a
mûvészpár két gyermekének,
Fischer Judit festõmûvésznek és
Fischer Bence belsõépítésznek né-
hány alkotása is. Ezenkívül grafi-
kák, videóbejátszások, fotók és ré-
gi dokumentumok színesítik az
anyagot.

A retrospektív kiállítás novem-
ber 9-ig látogatható.

FISCHER 60: A TEST GESZTUSA
RETROSPEKTÍV TÁRLAT A MÚZEUMBAN

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezért gondoltak arra, hogy egy

ma népszerû stílusirányzat, a
hiphop köré szerveznek egy hét-
végét. Bemutatva annak minden
jellegzetességét. Remélik, hogy
ezzel a kezdeményezéssel a fiata-
labb korosztályok elkezdenek egy
picit másképp gondolkodni a kul-
túrházakról. Annál is inkább, mert
mint azt az igazgató elárulta: ez
csak a kezdet. A programsorozatot
ugyanis hagyományteremtõ szán-
dékkal indították útnak. A hip-
hopon túl, pedig más kortárs
áramlatok is bekerülnek a VMK fa-
lai közé egy-egy nap vagy hétvége

erejéig. A tervek között szerepel
például, hogy a tetoválómûvészet
köré is szerveznek egy tematikus
napot.

A Landorjam-en ottjártunkkor
épp a graffiti-fal grafikájának alap-
jait fújta fel Bencs Dániel, a Képzõ-
mûvészeti Egyetem festõ szakos
hallgatója. Mint megtudtuk: egy-
egy ilyen alkotást körülbelül 5–6
óra alatt lehet a különféle festék-
szórókkal a falra fújni. A graffitit a
rendezvényt követõen sem tüntetik
el; az intézmény ezzel is jelezni
szeretné a fiatalok felé nyitást.

(A teljes fal lapzártánk után ké-
szült el.)

GRAFFITIFÚJÁS
A LANDORJAMEN

(Folytatás az 1. oldalról.)
Egy országos rendezvénysoro-

zat része a konferencia, melynek
címe – Egy diktatúra anatómiája.
Elõadások a Rákosi-korszak törté-
netébõl – is jelzi, hogy nem a
konkrét zalai forradalmi esemé-
nyekre koncentrálnak az elõadók.
Ennek oka az, hogy a helyi törté-
nészek az elmúlt években már
sokszor, sokféleképpen feldolgoz-
ták ezt a témát. Ezért határoztak
úgy, hogy inkább a forradalom
gazdasági, politikai, társadalmi
elõzményeit veszik górcsõ alá.

Kollektivizálás, kuláklisták, álla-
mosítás, kitelepítések, egyházül-
dözés, politikai nomenklatúra- és
elitépítés. Többek között ezek vol-
tak a forradalom elõtti évek fõbb

motívumai, s ezeket a témákat jár-
ták körül a tanácskozás elõadói is,
akiket Balaicz Zoltán polgármester
köszöntött.

A tudományos ülést a levéltár
igazgatóhelyettese, Káli Csaba
szervezte. A zalaegerszegi törté-
nész a korszak kutatójaként tagja
annak a vidéktörténeti kutatócso-
portnak, mely két éve jött létre az
MTA Bölcsészettudományi Kutató-
központjának és a Nemzeti Emlé-
kezet Bizottságának kezdeménye-
zésére. Céljuk az, hogy a közel-
múlt politikai történéseit torzítás-
mentesen, a fellelhetõ forrásokra
alapozva tárják fel.

A diktatúra természetrajzát fedi
fel a konferencia, mely ezúttal a vi-

dékkutatások eredményeire kon-
centrál – fogalmazott dr. Ö. Kovács
József egyetemi tanár, a vidéktör-
téneti kutatócsoport szakmai veze-
tõje. A tanácskozás levezetõ elnö-
keként és elsõ eladójaként többek
között elmondta: a jelenkor kutatá-
sa sokszor nem egyszerû feladat,
hiszen még élnek a szereplõk,
vagy azok közeli rokonai, így meg-
van az ideologizálás és elfogultság
veszélye. A történészeknek ezért
kizárólag a források alapján sza-
bad véleményt formálniuk.

Szintén a parasztság, illetve a
rájuk nehezedõ terhek kerültek
szóba dr. Tóth Judit fõlevéltáros
(Magyar Nemzeti Levéltár) elõ-
adásában. Mint fogalmazott: a for-
radalomhoz vezetõ út egyik oka a

parasztságot sújtó beszolgáltatási
rendszer és az évekig tartó sakk-
ban tartás, megfélemlítés volt. A
föld sok esetben már nem a meg-
élhetés eszközeként szolgált, ha-
nem az adók és terhek miatt in-
kább kiszolgáltatottságot jelentett
a parasztok számára. Zalában kü-
lönösen igaz volt ez, hiszen Ráko-
si megyéjének számított (itt szer-
zett országgyûlési mandátumot),
így a teljesítménykényszer még in-
kább érezhetõ volt.

A helyi elõadók közül Erõs
Krisztina levéltáros a zalai határ-
sávból 1950–53 között zajló kitele-
pítésekrõl szólt. 1950-ben körülbe-
lül 193 családot, 1952-ben pedig
203 családot internáltak a Horto-

bágyra. A kitelepítetteket a lenti, ré-
dicsi, csömödéri állomásokon gyûj-
tötték össze. A szerelvényeket az-
tán a zalaegerszegi vasútállomá-
son egyesítették. A vasúti kocsikba
zárt internáltak itt még próbáltak
kapcsolatba lépni a rokonokkal, ba-
rátokkal: cetlikre írt rövid üzenete-
ket dobáltak ki az ablakokon.

A „hosszú ötvenes évek” fogal-
mának meghatározásával kezdte
elõadását Káli Csaba, aki a zalai
kommunista pártelit anatómiáját ele-
mezte az 1948–62 közötti idõszak-
ban. A történész szerint az ötvenes
évek gyakorlatilag már 1945 után el-
kezdõdött, hiszen az új rendszer –
vagyis a diktatúra – fokozatos felépí-
tése már ekkor elindult. Változás pe-
dig csak a hatvanas évek elejétõl fi-
gyelhetõ meg. A zalai legfelsõbb
pártvezetésre fókuszálva két célcso-
portot vizsgált: az elsõ titkárok cso-
portját és a pártbizottság tagjait. Ki-
értékelve a vezetõk és a tagok élet-
korát, végzettségét, foglalkozását,
születési helyét, sõt azt is, hogy ké-
sõbb a megyében folytatták-e pálya-
futásukat. 1956-ig az volt a tenden-
cia, hogy egyre fiatalabb életkorú
vezetõk kerültek a párt élére. A for-
radalom után érezhetõ egy törés, és
inkább a már kipróbált, idõsebb em-
bereket vonták be a pártéletbe. Vál-
tozás majd csak 1962 után érezhe-
tõ, ekkor újra lehetõséget kaptak a
fiatalabbak is.

DIKTATÚRA A „HOSSZÚ ÖTVENES ÉVEKBEN”
KONFERENCIA AZ '56-OS FORRADALOM ELÕZMÉNYEIRÕL

– B. K. –

A „72 óra kompromisszum nél-
kül” helyi akcióját a Mindszenty Ifjú-
sági Ház vezetõje, dr. Illyés Zoltán
koordinálja. Az idén több helyszí-
nen is szorgoskodtak ennek kere-
tében a megszólított fiatalok.

Elsõsorban a keresztény ifjúsá-
got, a Mindszenty-iskola diákságát
célozzák meg a zalaegerszegi
programmal, de bármely csatlako-
zókat szívesen fogadnak. Ez utób-
bira példa volt az idén a botfai
sportklub fiatalsága, akik a sportpá-
lya rendbetételénél (faültetés, gaz-
eltávolítás, kerítésfestés) segéd-
keztek. Ezenkívül a 72 órás szor-
goskodás során önkéntes feladato-
kat vállaltak a tanulók a Göcseji

Múzeumban nyílt Márton Áron-kiál-
lítás megnyitóján, illetve a Miasszo-
nyunk Idõskorúak Otthonában fel-
ajánlásból kapott polcrendszert
szereltek fel. Végül még egy helyi
értékeket védõ túrázóprogram is
belefért az idõbe. A botfai Avas-he-
gyet járták végig a diákok, mentés-
re érdemes õshonos gyümölcsfák
felkutatása és dokumentálása okán
dr. Illyés Zoltán és Halász Elemér
szakértõ vezetésével. Ez utóbbi
program az Összefogás Botfáért
Egyesület ifjúsági programsoroza-
tának is részét képezte. Céljuk volt
a gazdák figyelmének felkeltése a
gyümölcsész program iránt, a velük
való kapcsolatépítés és ily módon
újabb hasznos információgyûjtés
lehetõsége is. 

FAÜLTETÉS, KERÍTÉSFESTÉS
„72 ÓRA KOMPROMISSZUM NÉLKÜL”

Immár harmadik alkalommal kapcsolódik Zalaegerszeg ahhoz
az országos önkéntes programhoz, melyet a három történelmi
egyház hirdet évek óta október második hétvégéjére.

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAINK!

• 2016. 10. 20-án 16.00 Elsõsegély-tanfolyam

• 2016. 11. 02-án 14.00 OKJ-s GÉPKEZELÕ

– Targoncavezetõ E-000883/2014/A001

– Emelõgép-kezelõ (kivéve targonca) E-000883/2014/A003

– Földmunkagép-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002)

• 2016. 11. 03-án15.00 Személygépkocsi-vezetõ „B” kategória

• 2016. 11. 14-én 8.00 ADR veszélyesáru-szállító

13.00 Teherautó-vezetõ és autóbusz-vezetõ GKI
(jelentkezési határidõ: 11. 10. vizsga: 2016. 11. 19-én);

Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás képzéseinkre
(„A, B,C, D,CE,BE”) e-learninges elméleti képzéssel!

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!
92/506-141 • 30/939-4769

www.gartner.hu
ÁKO: 127,79%VSM: elmélet: 72,48%; gyakorlat: 80% ÁKK: 136.000 Ft

Bencs Dániel fújta fel az alapokat.

1961. Kádár János látogatása Egerszegen.
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– Mennyire elégedettek csa-
patuk szereplésével?

Fehér László: – Amikor a leg-
jobb teljesítménnyel jutottunk be a
négyes döntõbe, úgy véltem, sen-
ki nem állíthat meg minket. Ebbõl
a szemszögbõl nézve a harmadik
helyünk csalódás, de elõzetesen,
amikor elindultunk Egerszegrõl,
aláírtam volna a dobogót. A hely-
színen nyújtott teljesítményünk
alapján többre voltunk hívatottak.
Miért nem sikerült kupát nyer-
nünk? A játékosok, és talán jóma-
gam is elhittük, hogy innen már
nincsen megállás, csak mi nyerhe-
tünk. Jobb koncentrálással miénk
lett volna a kupa.

Baján János: – Minden nemzet-
közi szereplésre – így az Ek-ra is –
úgy utaztunk ki, hogy jó lenne bejut-
ni a legjobb négy közé, mivel így
újabb két fellépési lehetõséget ka-
punk nemzetközi porondon. Az ötö-
dik helyünk számomra csalódás, a
klub vezetõi számára is, gondolom
a lányok sem örülnek ennek a he-
lyezésnek. Egy jó õszi szereplés
után indultunk az Ek-ban. A kupa-
versenyen nem világra szóló csa-
pateredmények születtek, egy kon-
centráltan játszó ZTE ZÁÉV simán
bejuthatott volna a négyes döntõbe.
A lányokat álmukból felköltve tudni
kellett volna annyit dobni, hogy a
legjobbak közé döntõbe kerüljünk.

– Milyen tanulsággal szolgált
önök számára a nemzetközi sze-
replés?

F. L.: A legfontosabb, ahogy
haladunk elõre, egyre jobb formá-
ban kell lennünk. Itthon az eddigi
mérkõzéseinket nyertük, de igazá-
ból nem nagy eredménnyel. A játé-
kosok ki voltak éhezve a sikerre,
ezért dobtunk a kvalifikáció során
remekül. A másik tanulság: úgy
kell felkészítenem a jövõben a fiú-
kat, ha elérünk egy jó eredményt,
azt el kell felejteni, és a következõ-
re kell koncentrálni. Amikor igazán
csapatként mûködtünk az elõcsa-
tározások során, illetve a harma-

dik helyért lejátszott találkozón, si-
kert értünk el.

B. J.: – Az Ek-n nyújtott teljesít-
ményünk jobb csapatok ellen itt-
hon is kevés lesz, ez a tanulsága a
nemzetközi szereplésünknek. Jön
a Balatoni Vasas, a Rákoshegy I.,
ellenük mindenképpen több kell.
Kétségtelen tény, szûk a játé-
koskeret, a csapat-összeállítás te-
rén sem tudtam volna nagyon va-
riálni az EK-ban. Mindenkitõl töb-
bet vártam, különösen a húzójáté-
kosoktól. 

– Az Európa-kupában olyan
helyezést értek el, hogy a Bajno-
kok Ligájában folytathatják. Vál-
lalják a szereplést?

F. L.: – Vállaljuk a szereplést, a
novemberi BL-re szeretnénk jó for-
mába lendülni. A horvát Zapre-
siccsel kerültünk össze, tavaly óta
gyengültek. Jó esély van a tovább-
jutásra. Ha sikerül, az OFK

Beográd–Bamberg gyõztese vár
ránk. Nagy álmunk a négyes dön-
tõbe jutás, amit könnyebben elér-
hetõnek tartok, mint a magyar baj-
nokságban megvédeni a második
helyünket.

B. J.: – Bár indulhatnánk a BL-
ben, nem tesszük. Több okból.
Minden évben foghíjas a nõi me-
zõny, így szakmai szempontból
nincs értelme. A másik ok: a BL-
szereplés nagyon megterhelné a
klub költségvetését, így továbbra
sem vállaljuk a BL-szereplést.

7Sport

A ZTE Arénában a Zalaeger-
szegi TE egyik hazai mérkõzé-
sén beszélgettünk Madár Gá-
borral, az egyesület egykori le-
gendás labdarúgójával, csapat-
kapitányával, késõbbi vezetõ-
edzõjével.

Madár Gábor szülõvárosában,
Vácon lett igazolt labdarúgó 1952-
ben. Még nem volt 17 éves, ami-
kor bemutatkozott a helyi NB II-es
csapatban, majd edzõje, Moór
Ede javaslatára helyet kapott a
magyar ifjúsági válogatott bõvebb
keretében.

– Hogyan került Zalaeger-
szegre?

– Az újjáalakult ZTE hívására
jöttem 1957-ben. Az NB II-ben
nyolc mérkõzésen át tartó veret-
lenséggel, nagyszerûen kezdtük a
szezont. A legnagyobb sikerünk a
Gyõri Vasas ETO legyõzése volt
(4-2), ezt a találkozót csaknem
4000-en látták Zalaegerszegen.

– Utánpótlásedzõként ho-
gyan látja, miért gyengébb lé-
nyegesen a mai foci, mint évti-
zedekkel ezelõtt? Most nincse-
nek tehetségek?

– Tehetségek mindig vannak,
de a mai fiatalok helyzete nehe-
zebb. Rengeteg hatás éri õket.
Nekik nem csak a foci van, sok
más lehetõség is van számukra.
Soha nem felejtem el, amikor egy

tanítványom elém állt, megkö-
szönte az eddigi munkámat, és azt
mondta: „Nem jövök többet, Gabi
bácsi! Anyukám vett egy számító-
gépet, befejezem a focit!”

Semmilyen képzési forma nem
versenyezhet azzal a lehetõség-
gel, ami a grundon annak idején
rendelkezésünkre állt. Az egyesü-
letekben technikailag már semmit
nem kellett tanítani nekünk. Saj-
nos, grundok már nincsenek.

– Már Vácon is ismert labda-
rúgó volt. Az újjáalakult ZTE-vel
is sikerek következtek. Aztán tá-
vozott...

– Az élvonalbeli Szombathelyi

Haladás játékosa lettem. Minden
mérkõzés élmény volt az akkori
(1960) NB I-ben. A Fáy utcában
1-0-ás hátrányból fordítottunk, és
2-1-re legyõztük a késõbbi bronz-
érmes Vasas együttesét. Büszke
voltam arra, hogy Berendi Pál még
évekkel késõbb is megismert, és
visszaemlékezett arra a mérkõ-
zésre. Mészöly Kálmán még nem
került be az akkori Vasasba.
Bundzsák Dezsõ, Berendi Pál,
Mathesz Imre és Farkas János
voltak a legismertebb játékosok.

– Mégis visszatért Zalaeger-
szegre.

– Igen, és nem bántam meg.
Fantasztikus tíz év következett.
Egészen az élvonalig jutottunk. Az
NB I-ben már nem léptem pályára,
de nincs hiányérzetem a játékos-
pályafutásomat illetõen.

– Szakosztályvezetõ, játékos-
megfigyelõ, segédedzõ, után-
pótlásedzõ, vezetõedzõ. Labda-
rúgó-pályafutása befejezése
után ezeket a funkciókat töltötte
be.

– Minden feladatomat fontos-
nak tartottam. Nagyon kevés em-
bernek adatik meg, hogy egész
életében azzal foglalkozzon, amit
igazán szeret. Én ezek közé a ke-
vesek közé tartozom. Az egész
életemet betöltötte a labdarúgás.

Rengeteget kaptam a sportágtól,
de azon voltam, hogy adni is tud-
jak.

– Hogyan emlékszik vissza a
nagykanizsai évekre?

– Csodálatos idõszakot, nyolc
évet töltöttem Kanizsán. Ott lettem
elõször vezetõedzõ. A szurkolók
imádták a focit és az Olajbányászt.
Éveken át nagyszerû csapatunk
volt, de az osztályozókon nem si-
került kiharcolni az élvonalbeli tag-
ságot.

– A ZTE-vel viszont 1990-ben
és 1994 -ben is sikerült a bravúr.
Kétszer is vissza juttatta a csa-
patot az élvonalba. Mi volt a leg-
fõbb tanulsága az osztályozók
sikerének? 

– Együtt kell élni a csapattal. A
legapróbb részletek is számíthat-
nak. A szurkolók leginkább a
6-0-ás Siófok elleni gyõzelemre
emlékeznek. Ugyan idegenben
4-3-as vereséget szenvedtünk, de
az ott rúgott három gól hatalmas
mentális erõt adott a csapatnak.

– Vannak tervei a labdarúgás-
sal kapcsolatban?

– Folyamatosan tartom a kap-
csolatot az egyesület vezetésével.
Ha szükség van rá, szívesen meg-
osztom a tapasztalataimat. Azt
gondolom, hogy számít a vélemé-
nyem. A legfontosabb talán az,
hogy szeretnék még élvonalbeli
csapatot látni Zalaegerszegen.

BESZÉLGETÉS MADÁR GÁBORRAL
EGÉSZ ÉLETÉT BETÖLTÖTTE A LABDARÚGÁS

EGYIK CSAPAT SEM ELÉGEDETT
AZ EURÓPA-KUPA-SZEREPLÉS UTÁN

Szerbiában, Bácskatopolyán rendezték meg a tekecsapatok
Európa-kupáját. A magyar és egyben a zalai színeket a ZTK
FMVas férfi- és a ZTE ZÁÉV nõi együttese képviselte. A férfiak
bronzérmesek lettek, a nõk az 5. helyen zártak. A szereplésrõl Fe-
hér Lászlót, a férfiak, és Baján Jánost, a nõk edzõjét kérdeztük.

– Egy jó közösség kovácsoló-
dott össze, agresszív a védekezé-
sünk, ami mindenképpen jó – han-
goztatta Horváth Zsófia. – Kemény
védekezésbõl eredményesebben
támadhatunk. Jobbak leszünk,
mint az elmúlt évek során.

– Úgy néz ki, erõsödött a csa-
pat motiváltsága. Kellett ehhez
az edzõváltás?

– Egy váltás bármely területen
történik, új impulzusokkal jár
együtt. A váltás nem azt jelenti,
hogy az elõzõ rossz volt. Gáspár
Dávid nagyon motivált, más szem-
lélettel dolgozik, mint elõdje. Ami-
kor az utánpótlás területén dolgoz-
tunk, akkor is ilyen volt.

– A vezetõedzõ a 6–8. hely

elérését tûzte ki célként. Meny-
nyire azonosulnak ezzel?

– Nagyon meg kell küzdenünk
érte, Dávid egyébként a 6. hellyel
lenne igazán elégedett. Így jó, hogy
a 6. hely igazán a cél, a nyolcadik
hely nem késztetné akkora erõbe-
dobásra a csapatot. Igazából csak
így van értelme nekivágni a sze-
zonnak. A felkészülés elejétõl már
úgy dolgozunk, hogy legyen esély
a hatodik helyre, tehát azonosulni
tudunk vezetõedzõnk terveivel.

– Fiatal edzõként kért öntõl
több segítséget, vagy a szokott
feladatot várja a csapatkapi-
tánytól?

– A szokásos csapatkapitányi
feladatot várja el tõlem, annyi

plusszal, hogy jól megértsük egy-
mást. Már említettem, hogy dol-
goztunk együtt az utánpótlás terü-
letén. Rutinos játékosként kapocs
legyek közte és a játékosok között.
Vezére legyek a csapatnak, nem
pontszerzés terén, hanem fogjam
össze a lányokat a pályán.

A CSAPATKAPITÁNY IS ELÕRELÉPÉST TERVEZ
IGAZI KÖZÖSSÉG A ZTE NKK-NÁL

A ZTE NKK nõi kosárlabdacsapatánál jelentõsebb változások
történtek a nyár során mind a szakmai vezetésben, mind a játé-
koskeretben. Gáspár Dávid vezetõedzõ jobb szereplést vár az el-
múlt évekhez képest. Vajon mit remélnek a játékosok? – errõl
Horváth Zsófia csapatkapitányt kérdeztük.

Az idei találkozó két futama –
normál táv és váltó – egyben olasz
nemzeti bajnokság is volt. A több
mint 1000-fõs mezõnyben a za-
laiak egyéni dobogós eredményei
mellett kiemelkedõ a TRIÓ Eger-
szeg ZTC ifjúsági fiúcsapatának
teljesítménye, amely nagyszerû
versenyzéssel megnyerte a nyílt
olasz bajnokságot.

További jobb zalai eredmények:
Középtáv eredményei. F16: 4.

Csertán András, F18: 7. Szalay
Levente, F35: 3. Mitró Zoltán, N16:
5. Takács Orsolya, N18: 4. Takács
Orsolya. N35: 1. Császár Éva, 5.
Szabó Ágnes. N21E: 6. Bertóti Re-
gina.

Normál táv bajnoki eredményei.
F18: 4. Szalay Levente. N18: 5. Ta-

kács Orsolya. N35: 6. Császár
Éva. Rövid táv eredményei. F16: 1.
Fekete Sámuel, 2. Csertán And-
rás. F20: 1. Porgányi Márk, 3. Fe-
kete Ágoston, N35: 1. Sárecz Éva.

Váltóbajnokság eredményei.
F.15/17: 1. TRIÓ Egerszeg ZTC
(Csertán András, Fekete Sámuel,
Takács Ticián). 

ARANY AZ ALPOK–ADRIA KUPÁN
Az olaszországi Trieszt térsége adott otthont az idei Alpok–Ad-

ria Kupa nemzetközi tájfutó-találkozónak. A verseny három klasz-
szikus futamát – középtáv, normál táv és váltó – 1992 óta az Al-
pok–Adria Munkaközösség valamely tagja szervezi, így minden
évben újabb és újabb területeket hódít meg a tájfutás. Az idei
programban 12 csapat vett részt, közöttük Zala megye is teljes
csapattal – amelyet a TRIÓ Egerszeg ZTC és a Göcsej KTFE
sportolói alkották – állhatott rajthoz. 

PAPP PÉTER BRONZÉRMES

A MASTERS VB-N
A ZTE Súlyemelõ Klub két

versenyzõje Németország-
ban, Heinsheimben megren-
dezett masters világbajnok-
ságon vett részt.

A több mint kilencszáz fõs
mezõnyben Papp Péter (ZTE)
bronzérmet szerzett, két kilo-
grammal elmaradva a második
helyezettõl. Danicser Anita
(ZTE) szoros versenyben ne-
gyedik helyezést ért el.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
Soproni VSE–ZTE FC  1-4 (1-3)

Sopron, Városi Stadion, 600 nézõ. Jv.: Radványi.

Budapest Honvéd II.–Tarr Andráshida SC 4-1 (2-1)
Budapest. Jv: Sándor Csaba.
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KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:

keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

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

NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

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

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zala-Depo Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/c
Nyitva tartás:
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 Fax: 92/312-771 Tel.: 92/598-940

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

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

A házhoz menõ zsákos gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2016. október 27., november 24.

Kék zsák: 2016. október 28., november 25.

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 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 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: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494

E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU

KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• út- és járdaépítés, felújítás, térkövezés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés

ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.

• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás

KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22.

• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788

PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3/C

• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)

(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

• Erdélybõl Bihar-hegységbõl BIHAR KINCSE teák: 
magasvérnyomás, cukorbetegek, pajzsmirigy betegek teái

• Cukorbetegeknek, tej- és gluténérzékenyeknek száraztészták,
lisztek stb.

• Gyógynövényes fogkrémek, kézmûves szappanok, hévízi
gyógyiszap

• Foszfátmentes mosószerek, mosogatószerek
• Vegyszermentes takarítóeszközök
• Azonnali nedvszívó képességû törölközõk gyerekeknek,

betegeknek is!
AJÁNDÉKKÉNT IS HASZNOS ÖSSZEÁLLÍTÁSOK!

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


