
– pánczélPetra –

Van, akinek kívül is, belül is
egyaránt tetszik, másoknak nincs
bajuk a modern külsõvel, de tartal-
mi kifogásaik vannak, sõt olyanok
is akadnak szép számmal, akik
számra az épület is, és a benne lé-
võ kiállítás is erõsen kifogásolha-
tó. A legtöbb kritika talán amiatt ér-
te az épületet, hogy nem illik a vá-
rosrész historizáló környezetébe,
mivel teljesen megváltoztatja a
Batthyány utca és a mögötte húzó-
dó Várkör utca hangulatát. A na-
pokban Zalaegerszegen jártak az
épület tervezõi; a felmerülõ kérdé-
sekrõl Balogh Csaba és Sirokai

Levente építészekkel beszélget-
tünk a Mindszentyneumban.

– A közösségi oldalakon ren-
geteg komment érkezett a za-
rándokközpontot ábrázoló fotók
alá, amik nagyjából azt a kér-
dést feszegetik, hogy „mit keres
egy kortárs épület a klasszikus
környezetben?”

– Balogh Csaba (B. Cs.): Ha le-
het, visszakérdezek: miért kellene
egy 19. századot idézõ épületet ter-

veznünk 2022-ben? Számunkra
nem kérdés, hanem evidencia az,
hogy modern, kortárs épületeket ter-
vezünk. Továbbá ha körbenézünk,
ez nem egy klasszikus környezet. A
Göcseji Múzeumon és a bíróságon
kívül ebben a városrészben nem jel-
lemzõek a történeti épületek.

– Az sem merült fel, hogy kü-
lönféle homlokzati elemekkel, dí-
szítésekkel visszatükrözzenek va-
lamit a régi épületek stílusából?

– Nem, ez sem fogalmazódott
meg bennünk ilyen formában.
Azok a stíluselemek egy mai épü-
leten rendkívül anakronisztikusan

hatnának. Ez egy teljesen egyedi
ház abból a szempontból, hogy
egy tematikus épületrõl van szó.
Konkrétan egy múzeumépületrõl,
aminek vannak bizonyos formai
követelményei. Például a kiállító-
tereket zavarnák az ablakok, míg
más közösségi funkciók nagy üve-
gezett megnyitásokat kívánnak.
Ennek ellenére itt mégiscsak lát-
ható néhány különleges nyílás a
homlokzaton a városatyák kifeje-
zett kívánságára, ez volt a komp-
romisszum közöttünk. A megren-
delõ kérése az volt, hogy a látoga-
tóközpont Mindszenty Józsefrõl
szóljon. Hamar rájöttünk, hogy
nem szeretnénk direktben megje-
leníteni a néhai bíborost az épüle-
ten, tehát hozzá kapcsolódóan va-
lami olyan elvont, szimbolikus ele-
meket kellett találnunk, amit át tu-
dunk ültetni az építészet nyelvére,
és mi is tudunk hozzá kapcsolódni. 

(Folytatás az 5. oldalon.)
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A helyi érték

Képes album
Bedõ Sándorról

(5. oldal)

Átadták az AVL zalaegerszegi
jármûmérnöki központját, ame-
lyet több tízezer négyzetméte-
ren épített fel a grazi székhelyû,
a globális jármûipar egyik meg-
határozó innovációs és kutatás-
fejlesztési vállalata a hagyomá-
nyos és a jövõ jármûveinek
tesztelésére, közvetlen hozzáfé-
réssel a tesztpályához.

– liv –

Magyarország egyre fontosabb
szereplõ az autóipari kutatás-fej-
lesztésben – mondta dr. Palkovics
László leköszönt technológiai és
ipari miniszter, hozzátéve azt, hogy
a támogató beruházási környezet
mellett a folyamatosan gyarapodó
innovációs ökoszisztéma is ha-
zánkba vonzza a világ vezetõ vál-
lalatait. Kiemelte: az elmúlt egy év-
tizedben azon dolgoztak, hogy a
tudásalapú, jövõorientált szekto-
rokban erõsítsék az ipar teljesítmé-
nyét, lehetõség szerint minél több
hazai hozzáadott értékkel. 

(Folytatás a 4. oldalon.) Vigh László, Helmut List, Dirk Janetzko, Balaicz Zoltán,  Robert Fischer és Mario Brunner 

A TERVEZÉSTÕL A KRITIKÁKIG
BESZÉLGETÉS A MINDSZENTYNEUM ÉPÍTÉSZEIVEL

Már az építkezés alatt is sokszor került a figyelem középpontjá-
ba a Mindszentyneum. A nyitás óta pedig szinte folyamatosan
kap pozitív és negatív kritikákat a zarándokközpont.



– V. Zs. –

Elmondta, hogy a gondatlan ál-
lattartók bírsági tételeit és megfi-
zetendõ költségeit a közgyûlés
megemelte. Ennek oka, hogy
2021-ben 266 állatot kellett befog-
ni és 363 állati tetemet elszállítani,
2022. október 31-ig 133 állatot
fogtak be és 249 tetemet szállítot-
tak el. Ez a helyi közösségnek évi,
mintegy 20 millió forintba kerül. 

Módosult a vásárokról és pia-
cokról szóló önkormányzati rende-
let. Az energiaárak emelkedése, a
megnövekedett mûködési költsé-
gek miatt a közgyûlés díjemelés
mellett döntött. Ugyanakkor 2023-
ban sem emelkedik az önkormány-
zati tulajdonú üzletek, irodák, mû-
helyek és raktárak bérleti díja. Vi-
szont a garázsok díján emelt a
közgyûlés, mivel az el volt marad-
va a magánbérlemények árától.
Rendezésre kerültek a Gébárti-tó
környékén lévõ fürdõlétesítmények
mûködtetési jogai. Ezek szerint:

Önkormányzati tulajdon, és ed-
dig is az önkormányzat mûködtet-
te az AquaCity-t. Önkormányzati
tulajdon, de eddig magánvállalko-
zó mûködtette az AquaCity-t ki-
szolgáló meleg vizes termálku-
takat és hideg vizes kutakat. Ezek
most visszakerülnek önkormány-
zati mûködtetésbe. Ugyancsak
visszakerül önkormányzati mû-
ködtetésbe a Gébárti Tóstrand. A
szabadtéri termálfürdõ a magántu-
lajdonban lévõ fedett fürdõ mellett,
szintén visszakerül önkormányzati
mûködtetésbe. Magántulajdonban
marad a gébárti termálfalu és a fe-
dett fürdõ. A közgyûlés elfogadta
az önkormányzat és a magántulaj-
donosok közötti kapcsolatrend-
szert szabályozó megállapodást.

Balaicz Zoltán válaszolt arra a
közösségi médiában is feltett kér-
désre, hogy a Gébárti-tó mellett, a
lebontott büfé helyén megépülõ új
bisztró felépítése miért kerül 427
millió forintba. Mint fogalmazott, az
önkormányzat elnyert egy turiszti-

kai célú európai uniós TOP-pályá-
zatot, a 427 millió forintos beruház
során a következõk valósulnak
meg. A régi büfé lebontása, új a
környezethez és a kézmûvesek
háza kinézetéhez alkalmazkodó
bisztró felépítése nagy üvegfalak-
kal, a tó felé nézõ nyitott terasszal,
amely nyáron is hatvan személyt
tud egyszerre kiszolgálni. Késõbb
ugyancsak lebontják a rossz álla-
potba került szomszédos halász-
házat. Ennek helyére közösségi
tér és kemence épül. Az elnyert
összeg tartalmazza még egy 20
férõhelyes parkoló kialakítását is.
Az új bisztró üzemeltetésére a
közgyûlés pályázatot ír majd ki.

Gazdaságfejlesztési érdeklõ-
dés mutatkozott a Hock János úton
található 2866 négyzetméteres ön-
kormányzati telekre, melyet 17,4
millió forintos kezdõ áron, pályáza-
ti úton kíván a város értékesíteni. A
képviselõk módosították a
2022–2036 idõszakra vonatkozó
Gördülõ fejlesztési tervet, melynek
alapján 2022-ben 706 millió forint
értékû ivóvízágazati fejlesztés, va-
lamint 982 millió forint értékû
szennyvízágazati fejlesztés való-

sulhatott és valósul meg. Döntött a
közgyûlés arról is, hogy 44,7 millió
forint év végi pótlólagos finanszíro-
zással biztosítja a Hevesi Sándor
Színház biztonságos mûködését.

Az idei évi Zalaegerszegért díja-
sokról is döntés született. A kitünte-
tettek az alábbiak: dr. Buktáné dr.
Hetési Magdolna, a Zala Megyei
Egészségbiztosítási Pénztár nyu-
galmazott vezetõje, Béres Katalin,
a Göcseji Múzeum fõmuzeológusa,
Kozáry Ágnes, Zalaegerszeg elsõ
olimpikonja, Mátai Ferenc, a Lan-
dorhegyi Általános Iskola nyugal-
mazott igazgatója, Babják Zoltán,
ukrajnai, kárpátaljai testvérváros,
Beregszász polgármestere, Né-
meth László, a Zrínyi Miklós Gim-
názium nyugalmazott igazgatóhe-
lyettese, Hartmann Miklós, a Zala
Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra korábbi fõtitkára, dr. Kopeczky Il-
dikó csecsemõ- és gyermekgyó-
gyász, az Asztma Klub Egyesület
elnöke, valamint a Zalaegerszegi
Szimfonikus Zenekar és a Nyugdí-
jas Pedagógus Egyesület.
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VÁLTOZIK A RENDELÉS HELYE
Dr. Papp György, a IX. számú felnõtt háziorvosi körzet orvosa 2022. november 28-tól a koráb-

bi helyszínen, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26/A szám alatt rendel. 

Rendelési idõ: hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 8.00–12.00 • szerda: 12.00–16.00 
Elérhetõségek: 511-770 • 511-771 • +36-30/957-5838 • E-mail: papp.gasparich@zelkanet.hu

MEGHÍVÓ
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

2022. DECEMBER 5-ÉN (HÉTFÕN) 15.30 ÓRÁTÓL

KÖZMEGHALLGATÁST TART

A ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

HIVATALOS HELYISÉGÉBEN

(ZALAEGERSZEG, PÁZMÁNY PÉTER U. 14.),
MELYRE MINDEN ÉRDEKLÕDÕT TISZTELETTEL MEGHÍV.

A KÖZMEGHALLGATÁS NAPIRENDJE:

1. Közérdekû kérdések, felvetések

A lakosság részérõl érkezõ kérdéseket és felve-
téseket a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
felé címezve 2022. november 18–december 2. kö-
zötti idõszakban lehet feltenni,

telefonon a 06-30/604-6443-as telefonszámon; 

e-mailben az rnozalaegerszeg@gmail.com
e-mail-címre, valamint

postai úton a 8900 Zalaegerszeg, Pázmány
Péter u. 14. sz. címre megküldve.

Augusztus 6-án tartották idén
a landorhegyi jótékonysági le-
csónapot. A jótékonysági ren-
dezvényen befolyt összeget
sajtótájékoztató keretében a vá-
rosházán adták át az idõsek
gondozóháza részére.

Balaicz Zoltán polgármester je-
lezte: minden zalaegerszegi prog-
ram során igyekeznek adományo-

kat gyûjteni az arra rászoruló in-
tézmények számára. A Landor-
hegyen élõk ismét bizonyították az
önzetlen segítséget. A lecsónap
250 ezer forint bevételt hozott, eh-

hez még 100 ezer forinttal járult
hozzá Vigh László országgyûlési
képviselõ, aki köszönetet mondott
a fõzõcsapatoknak és valamennyi
résztvevõnek. Makovecz Tamás
és Szilasi Gábor, a városrész ön-
kormányzati képviselõi arról szól-
tak, miért a lecsóra esett a válasz-
tás. Egyszerû a válasz, mert ez a
szezon kedvenc étele. Tíz fõzõ-
csapat fõzött többféle recept alap-
ján.

Pálfiné Vass Györgyi intéz-
ményvezetõ megköszönte az ado-
mányt, melybõl új ágynemüket
fognak vásárolni az idõsek számá-
ra. Flaisz Gergõ intézményvezetõ
hangsúlyozta: a Keresztury VMK a
jövõben is tervez hasonló rendez-
vényeket a településrészi önkor-
mányzattal közösen. 

JÓTÉKONYSÁG

KÖZGYÛLÉS UTÁN – ZEGINFÓ
EMELIK A BÍRSÁGOT A GONDATLAN ÁLLATTARTÓKNÁL
A zalaegerszegi képviselõ-testület 23 napirendi pontról tárgyalt

legutóbbi ülésén, a legfontosabb döntésekrõl Balaicz Zoltán pol-
gármester sajtótájékoztató keretében számolt be.

A Köztársaság úton, az Eöt-
vös József Általános Iskola kö-
zelében 5 férõhelyes, aszfaltos
burkolatú, K+R típusú parkolót
építettek. Mit jelent ez az elne-
vezés, és hogyan lehet használ-
ni a parkolót, arról Orosz Fe-
rencné önkormányzati képvise-
lõ és Hanzséros Alajos intéz-
ményvezetõ adott tájékoztatást.

– AL –

A K+R (Kiss & Ride) KRESZ-
tábla azt jelzi, hogy az adott okta-
tási intézmény elõtt addig lehet
parkolni, amíg kiszáll a gyerek az
autóból. Szó szerinti jelentése:

„puszi és indulás”. Az Eötvös Jó-
zsef Általános Iskolánál létesített
K+R parkolóval a reggeli és a dél-
utáni órákban tapasztalható par-
kolási gondokat próbálják enyhíte-
ni, miután gyorsabbá és biztonsá-
gosabbá válik a tanulók iskola
elõtti be- és kiszállása a gépko-
csikból. Ezáltal elkerülhetõk a vá-
ratlan, balesetveszélyes szituá-
ciók, illetve a torlódások. A parko-

lóban huzamosabb ideig várakoz-
ni, parkolni tilos!

A Dózsa György Magyar–Angol
Két Tanítási Nyelvû Általános Isko-
la után az Eötvös-iskola a második
helyszín, ahol ilyen típusú parkolót
építetett az önkormányzat Zala-
egerszegen. A kivitelezés bruttó
17 millió forintos költségét a Ko-
vács Károly Városépítõ Program-
ból biztosították.

PUSZI ÉS INDULÁS
K+R PARKOLÓ AZ EÖTVÖS-ISKOLÁNÁL

Fotó: Katona Tibor
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PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség és szakkép-

zettség – a muzeális intézményekrõl, a nyilvá-
nos könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl
szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekez-
désében, továbbá a kulturális intézményekben
foglalkoztatottak munkaköreirõl és foglalkozta-
tási követelményeirõl, az intézményvezetõi pá-
lyázat lefolytatásának rendjérõl, valamint
egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításá-
ról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI-rendelet 3. §.
(1) bekezdésében meghatározottak szerint,

– KER szerinti, B2 szintet elérõ idegennyelv-is-
meret, amelynek igazolása történhet különö-
sen legalább államilag elismert komplex típusú
nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenér-
tékû okirat, vagy a szakmai gyakorlat külföldi
teljesítésérõl szóló igazolás bemutatásával,

– végzettségének, szakképzettségének vagy az
intézmény alaptevékenységének megfelelõ
jogviszonyban legalább ötéves szakmai gya-
korlatot szerzett, valamint a megbízás idõpont-
jában vezetõi gyakorlattal is rendelkezik,

– végzettségének és szakképzettségének vagy
az intézmény alaptevékenységének megfelelõ,
kiemelkedõ szakmai vagy szakirányú tudomá-
nyos tevékenységet végez, amelynek igazolá-
sa történhet kutatási, publikációs vagy oktatási
munkák bemutatásával, továbbá projektben
való részvétel igazolásával,

– államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó,
legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése.
Ennek hiányában a vezetõ állású munkavállalói
munkakör betöltését követõ két éven belül köte-
les a képzést elvégezni, és az azt igazoló okira-
tot bemutatni. Aki a képzést határidõben nem
végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot
nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoz-
tatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésé-
nek kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgaz-
dász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a
képzést az intézményvezetõi munkakör betölté-
sét megelõzõen elvégezte, és azt okirattal iga-
zolja.

A pályázathoz csatolni kell:   
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bi-

zonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok köz-

jegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a végzett szakmai munka (referencia), vagy tu-

dományos munka bemutatását,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
– bérigény megjelölését,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásá-

ban részt vevõk a pályázat tartalmát megis-
merhetik,

– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalásáról,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggésben szükséges ke-
zeléséhez hozzájárul,

– nyilatkozatot arról, hogy pályázatát a közgyû-
lés nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja,

– nyilatkozatot, hogy a munka törvénykönyvérõl
szóló 2012. évi I. törvény 211. §-a értelmében
személyével kapcsolatban összeférhetetlen-
ség nem áll fenn

A pályázatok benyújtásának határideje:
2022. december 15.

A pályázatok elbírálásának határideje:
2023. február 28.

A munkakör ellátásának kezdõ idõpontja 2023.
április 1-je, a magasabb vezetõi munkakör betölté-
se határozott idõtartamra, 2028. március 31-ig
szól, a munkaszerzõdésben 3 hónap próbaidõ ke-
rül kikötésre.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város
polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) kell benyújtani, és ezzel egyidejûleg a
szemelyugy@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre
megküldeni. A pályázati kiírással kapcsolatban to-
vábbi felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi
szakreferenstõl, a 92/502-121-es telefonszámon
kérhetõ.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÛLÉSE

PÁLYÁZATOT HIRDET
A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

MAGASABB VEZETÕI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2022. november 17-én 15.30 órától 16.30 óráig a helyszínen. A
szálláshelyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2021.  NOVEMBER 23. (SZERDA)

Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok

Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalko-
zással rendelkeznek,

– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, 

– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalko-
zással rendelkezik,

– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét,
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazol-

hatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg, 

– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft), 

– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére, 

– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt bo-
rítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Za-
laegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be.
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazo-

lását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.
A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási
határidõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2022. december 5.).

A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási
Csoport szolgál. (Tel.: 92/502-139 vagy 92/502-140).

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

2021-ben érvényes
fajlagos lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

A. I/16. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,

fürdõszoba-WC
össz-

komfortos 
237,5 8.075

A. III/29. 33 1 
elõtér, konyha, kamra,

fürdõszoba-WC
össz-

komfortos 
237,5 7.837

A. III/29. 36 1 
elõtér, konyha, kamra,

fürdõszoba-WC
össz-

komfortos 
237,5 8.550 

A. III/29. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,

fürdõszoba-WC
össz-

komfortos 
237,5 8.075  

Hivatalosan is megnyílt a
Mindszentyneum kávézója, mely
nemcsak a múzeum látogatóit,
hanem minden betérõt szívesen
fogad, az intézmény nyitvatartá-
si idejétõl függetlenül. Minderrõl
az avatáson tájékoztatott Krá-
nicz Edit üzletvezetõ.

A rendezvényen részt vettek a
város és a megyei kormányhivatal
vezetõi, képviselõi valamint Vigh
László országgyûlési képviselõ.
Balaicz Zoltán polgármester töb-
bek között elmondta: a város kö-
zössége, valamint a Zalaeger-
szegre érkezõ turisták szempont-
jából is fontos a Mindszentyneum
és a kávézó létrejötte. Reméli,
hogy hamarosan népszerûvé válik
mindkét hely. A kávéház nehéz

idõkben nyílik, de mivel az intéz-
mény januártól sem zár be, bíz-
nak benne, hogy sokan látogatják
majd a zarándokközpontot, ami a
kávézónak is forgalmat biztosít.

Dr. Kostyál László, a Göcseji

Múzeum igazgatója és Csengei
Ágota, a Mindszentyneum vezetõ-
je is bízik a sikerben, és hogy
gyorsan közösségi hellyé válik az
új épület. Legyen szó akár a kiállí-
tásokról, akár a kávézóról.

KÁVÉZÓ NYÍLT A MINDSZENTYNEUMBAN

A Kaszaházi-fennsíkon levõ
ingatlanok biztonságos vízellá-
tása érdekében nyomásövezeti
rekonstrukciót hajtanak végre
az önkormányzat KEHOP-
projektje keretében. A bruttó 58
millió forintba kerülõ beruházás
állásáról Balaicz Zoltán polgár-
mester és Németh Gábor, a te-
lepülésrész önkormányzati kép-
viselõje tájékozódott a helyszí-
nen.

AL –

Elhangzott: a Kaszaházi-fenn-
síkon lévõ Panoráma lakópark-
ban, ahogy egyre több családi ház
épült, úgy növekedett a vízfo-
gyasztás, amely miatt egyre több-
ször fordult elõ víznyomás-ingado-
zás. Az Észak-zalai Víz- és Csa-
tornamû Zrt. kivitelezésében zajló
beruházás során a jelenleg a
jánkahegyi tárolóról ellátott veze-
tékszakaszt átkötik a gógánhegyi

tároló övezetére. Ezt az Ilosvai út
csatlakozásánál lévõ tolózár meg-
nyitásával, valamint a Ságodi–
Gébárti út keresztezõdésében a
vezetéken létesített tolózár elzárá-
sával érik el. Mivel emiatt meg-
emelkedik a víznyomás Neszele
városrész mélyen fekvõ területein,

ezért a gerincvezetékre nyomás-
csökkentõt helyeznek el. Ezzel a
mûszaki megoldással biztosítottá
válik a Kaszaházi-fennsík, illetve a
Panoráma lakópark megfelelõ víz-
nyomással történõ ellátása, a jö-
võben építendõ családi házak
esetében is. 

BIZTONSÁGOSSÁ VÁLIK AZ IVÓVÍZELLÁTÁS

Fotó: Katona Tibor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázati eljárás keretében kívánja

bérbe adni a Zalaegerszeg, Vizslaparki út 3460 hrsz-ú, 12.077 m2 nagyságú ingatlanon épült Vizs-
laparki pavilon vendéglátóegységet. 

INDULÓ HAVI BÉRLETI DÍJ: 

Amennyiben a bérlõ a téli idõszakban zárva tart, ezekre a hónapokra a bérleti díj 10.000 Ft + ÁFA
(bruttó 12.700 Ft).

A pályázati ajánlatokat „Vizslaparki pavilon vendéglátóegység 3460 hrsz.” jeligével, zárt boríték-
ban kell benyújtani.

Pályázat beadásának határideje: 2022. december 8. 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 önkormány-
zat hivatalos honlapján megtekinthetõ, vagy átvehetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatal Mûszaki Osztálya 212. irodájában. A pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében
találhatók.

Vizslaparki pavilon vendéglátóegysége
(Vizslaparki út 3460 hrsz.)

Terület
(m2)

Induló havi
NETTÓ

bérleti díj

Induló havi
BRUTTÓ

bérleti díj
Pályázati biztosíték

Vendéglátóegység + terasz 22,1+54,9 75.000 Ft 95.250 Ft 95.250 Ft



4 Krónika

(Folytatás az 1. oldalról.)
Kezdetektõl az volt a cél, hogy

a hazai ipar high-tech, zöld és ma-
gyar legyen, amihez a kormány
megtette a szükséges gazdasági
és szabályozási lépéseket. 

A volt miniszter úgy fogalma-
zott, a mai megnyitó is azt jelzi,
hogy fontos eredményeket értek
el. A világ 26 országában mintegy
11 ezer munkatársat foglalkoztató
AVL Magyarországon 2002-ben
telepedett le. Az AVL Hungary má-
ra élvonalbeli kutató-fejlesztõ
centrummá vált, három budapesti
telephelye mellett Kecskeméten
és most már Zalaegerszegen is
létrehozta fejlesztõközpontját, így
a magyar mûszaki innováció ered-
ményei öt kontinensre juthatnak
el. Az AVL emellett a ZalaZONE
Jármûipari Tesztpálya üzemelteté-
sében is részt vesz.

Az AVL idén ünnepli magyar-
országi mûködésének huszadik
évfordulóját, mondta Helmut List,
a konszern elnök-vezérigazgatója.
Hangsúlyozta: az AVL kifejezetten
azért létesítette új zalaegerszegi
tesztközpontját, hogy ügyfeleinek
a világon egyedülálló, legmoder-
nebb infrastruktúrát biztosítson a
jelen és a jövõ mobilitásának meg-
határozó technológiái terén.

Dirk Janetzko, az AVL Hungary
Kft. ügyvezetõ igazgatója azt tette
hozzá, hogy Zalaegerszegen a
magyar kormánnyal együtt terem-

tették meg ennek lehetõséget a je-
lenleg 35 dolgozót foglalkoztató új
jármûmérnöki központban, amely
150 szakértõ számára kialakított
modern irodával és a több mint 50
tesztjármû és prototípus valameny-
nyi rendszerének és funkciójának
tesztelését biztosító 1340 négyzet-
méteres mûhellyel segíti ezt. Mind-
emellett közvetlen kapcsolatban áll
az autonóm és elektromos jármû-
vek biztonságos és hatékony fej-
lesztésének legújabb kísérleti tere-
pével, a jármûipari tesztpályával.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere azt mondta, az AVL
jelenléte nemcsak gazdaságfejlesz-
tési szempontból jelentõs, hiszen ki-
hat a város mindennapjaira és min-
den olyan szegmensre, amitõl vá-
ros egy város. Kiemelte, 2016-ban
ezen a területen csak erdõk és me-
zõk voltak, de Palkovics Lászlónak
köszönhetõen olyan gazdasági
ökoszisztéma alakult ki, ahol együtt
van a termelés, a kutatásfejlesztés,
az innováció, a szakképzés és a fel-
sõoktatás, és amely további beru-
házásokat vonz Zalaegerszegre.  

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos megerõsít-
ve az elhangzottakat azt mondta:
Palkovics László olyan fejlõdést
indított el a jármûipar Szilícium-
völgyének felépítésével, amely év-
tizedekre, de akár évszázadokra is
meghatározhatja Zalaegerszeg,
Zala megye és az ország sorsát. 

ÁTADTÁK
AZ AVL ÚJ JÁRMÛMÉRNÖKI KÖZPONTJÁT

VÁLASZD ASZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI

ONLINE KRESZ-TANFOLYAMUNKAT! 

KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT A DIÁKOK, KISMAMÁK ÉS

TÚL ELFOGLALT EMBEREK SZÁMÁRA!
Nem kell tanfolyamra járnod, otthon tanulhatsz!

–  E-LEARNING + IGÉNY SZERINTI INGYENES
TELEFONOS ILL. ONLINE KONZULTÁCIÓ – 

BÁRMIKOR KEZDHETSZ, AZ ELÕREHALADÁS TÕLED FÜGG!

TOVÁBBRA IS KEDVEZMÉNYESEN: – IFJÚSÁGI KEDVEZMÉNY +

LÉTSZÁMTÓL FÜGGÕ CSOPORTKEDVEZMÉNY! 
RÉSZLETFIZETÉS

JELENTKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu

OKÉV-SZÁM: 20-0112-05   VSM  E: 88,24 – 80%; GY: 69,23 – 80%; ÁKÓ: 158%; ÁKK: 246.500 – 258.500

Már az adventi idõszakra
hangolódik legújabb elõadásá-
val a Griff Bábszínház. A „Téli
szonett” címû bábjátékot Szabó
Attila vers- és történetfûzére
alapján Halasi Dániel rendezte.
A részletekrõl sajtótájékoztatón
számolt be a társulat.

– pet –

Szûcs István igazgató többek
között elmondta: már évek óta ha-
gyomány, hogy valamilyen téli me-
sével készülnek az ünnepekre. A
Téli szonett egy látványos, humo-
ros elõadás, mely beleillik az elõzõ
évek „Hóhullásban” címû soroza-
tába.

Bár most is a tél a téma, a kará-
csonyról nem esik szó az elõadás-

ban, így gyakorlatilag az ünnepek
után is aktuális marad a darab. A
várakozás izgalma és öröme

ugyanakkor megjelenik a mesében
– mondta Halasi Dániel rendezõ.
Hozzátette: most nem annyira a

történetmesélésen van a hangsúly,
nem egy konkrét sztorit mesél el a
darab, ami számára is furcsa volt
eleinte. Sokat is gondolkodtak
azon Varjas Zsófia díszlettervezõ-
vel és Varga Renáta koreográfus-
sal, hogy Szabó Attila gondolatait
hogyan lehet úgy megjeleníteni,
hogy mégis egy kerek egészet al-
kosson. Végül egy tréfás, télkeresõ
szonett, vagy ha úgy tetszik játék
kerekedett ki a dologból. 

A mese ugyanis arról szól, hogy
a fiatalok a hegyekben szeretnék
eltölteni a téli szünetet síeléssel,
szánkózással, ám a tél eltûnt,
nincs hó sehol. Mi történhetett? A
gyerekek Hólific vezetésével útra
kelnek, hogy felkutassák, felébresz-
szék a telet. A télmentésben álmok
és varázslatok segítik õket, de
egyfajta idõutazásra is hívnak, hi-
szen a többi évszakot is körbejár-
ják. Gyorsan változó látványele-
mek, színek, fények varázsolják el
a nézõket is.

Az elõadás hivatalos bemutató-
jára november 26-án, 17 órakor
kerül sor.

TÉLKERESÉS A BÁBSZÍNHÁZBAN
TRÉFÁS, LÁTVÁNYOS MESE A SZÜNIDÕRE

– liv –

Mind ez idáig a gyalogosok kita-
posott földes, kavicsos ösvényen
tudták megközelíteni ingatlanjai-
kat, idézte fel az elõzményeket
Balaicz Zoltán polgármester. Mint
mondta, a Kovács Károly Város-
építõ Program keretében megvaló-
sított közel 36 millió forintba került
beruházás kifejezetten lakossági
érdekeket szolgál, hiszen a meg-

épült úton és lépcsõsoron az itt la-
kók könnyen és biztonságosan
tudják elérni a Kaszaházi utat.  

Németh Gábor önkormányzati
képviselõ azt fûzte hozzá, hogy a
Kaszaházi sétány fontos eleme a
városrésznek, melynek rekonst-
rukcióját 2019-ben kérte a lakos-
ság. Mivel a sétány 13 méter szint-
különbséget hidal át, így kétféle
megoldást alkalmaztak. A Kasza-
házi útról induló, 37 méteres alsó

szakaszt 3 méter szélességben
helyreállították és leaszfaltozták.
Az út vegyes használatú, hiszen
egyaránt biztosítja az ingatlanok
gépjármûvel való megközelítését
és a parkolást, valamint a gyalo-
gosközlekedést. A felsõ 130 méte-
res szakaszán úgynevezett olasz-

lépcsõsort létesítettek térkõburko-
lattal, védõkorláttal és növénytám-
fallal kifejezetten a gyalogosközle-
kedés számára. A beruházás ré-
szeként zárt csapadékvíz-elvezetõ
rendszert alakítottak ki, valamint
kiépítették a közvilágítást a sétány
mellett. 

ELKÉSZÜLT A SÉTÁNY
A KAVICSOSBÓL SZILÁRD BURKOLATÚVÁ VÁLT

Befejezõdött a Kaszaházi sétány rekonstrukciója, amely során
a Levendula utca és Kaszaházi út között szilárd burkolatú, ve-
gyes használatú út és lépcsõsor épült a gépjármûvel valamint a
gyalogosan közlekedõk számára.

Németh Gábor és Balaicz Zoltán
Fotó: Katona Tibor



A megmérettetés idén a Petõfi-
emlékévhez kapcsolódott, mellyel a
200 éve született költõ elõtt is tiszte-
legtek a résztvevõk. Az esemény-
nek a Deák Ferenc Megyei és Váro-
si Könyvtár adott otthont. A verseny-
re a megye általános és középisko-
láiból a 3–8. évfolyamos tanulókat
várták, a produkciókat pedig szak-
avatott zsûri véleményezte.

A nap végére a következõ ered-
mények születtek:
3–4. osztály: 1. Rigo Karolina Bar-
bara, II. Káli Hunor Endre,  III. Esz-
teró Emma Véda.
5–6. osztály: I. Gaál Eszter, II. Sós
Lázár, III. Vágner Árpád.
7–8. osztály: I. Toplak Tamara, II.
Nagy Réka, III. Andor László Gergely.

Az 5–6. évfolyamos és 7–8. év-

folyamos verseny legjobbjai egye-
nes ágon továbbjutottak a „Re-
gõsök húrján...” Országos vers és
prózamondó találkozó és verseny
budapesti gálájára.

5Kultúra
(Folytatás az 1. oldalról.)

Kapóra jött ehhez Mindszenty
katolikus mértékkel egyszerû élet-
vitele, puritánsága és esendõsé-
ge. Ezzel a fajta „minimalizmussal”
jól tudtunk azonosulni. Lehet, hogy
nehezebb dolgunk lett volna, ha
egy olyan papról van szó, aki élet-
módjában jobban megtestesíti az
egyházi pompát.

– Sirokai Levente (S. L.): Visz-
szakanyarodva ahhoz a gondolat-
hoz, hogy az épület nem illik a kör-
nyezetbe: nagyon is a környezetbe
illesztettük, a szomszédos Göcseji
Múzeum épülete fontos igazodási
pont volt. Egy struktúrában gondol-
kodtunk vele, egyként kezeltük a
kettõt. Ha megnézzük az arányo-
kat, a színezést, az osztásokat és
a lábazatot, akkor jól látszik, hogy
a zarándokközpont homlokzata a
régi múzeumépület vonalaiból
építkezik. Persze kortárs átiratban.
Nagyon sok kezdeti ötletünk és ter-
vünk volt, a végeredmény öt év
alatt kristályosodott ki. Eleinte gon-
dolkodtunk tégla, majd perforált
rézlemez homlokzatban, mely a bí-
borosi „bíbor” színt idézte volna az
épületen. Sok-sok egyeztetés után
végül a most látható, egyedi terve-
zésû lamellás homlokzatra esett a
választás.

– B. Cs.: Valóban nagyon sok
ötlet és elképzelés volt, meg nyil-
ván vita is, hogy mi legyen a vég-
sõ megoldás. Mindig megkaptuk
és magunknak is feltettük a kér-
dést, hogy „jó, jó, de mitõl lesz ez
Mindszenty épülete?” Eleinte nem
is találtuk meg egyértelmûen a vá-
laszt. Miután Kovács Gergely – a
Mindszenty Alapítvány képviselõ-
je, az elsõ emeleti kiállítás kuráto-
ra – is bekapcsolódott a munkába,
egyre tisztább lett a kép. Tõle sok
hasznos információt kaptunk
Mindszentyrõl. Például, hogy bíbo-
rosként sosem hordta a bíborosi
palástot, inkább egyszerû, fekete-
fehér öltözékben járt. Illetve, hogy
az egyházi elõkelõségek fontos ru-

hadarabjai úgynevezett moaré se-
lyembõl készülnek, amik izgalmas
optikai hatást keltenek. Az épület
homlokzata és a lamellás burkolat
ezt az egyszerû, visszafogott ele-
ganciát szeretné tükrözni. A spe-
ciális selyemszövet izgalmasságát
jeleníti meg az építészet nyelvén.  

– Egy selyemtextíliáról a kön-
nyedségre asszociál az ember.
Ez az épület viszont inkább zárt-
ságot fejez ki. Megkockáztatom,
elsõre kissé nyomasztó is…

– B. Cs.: Ez egy jó észrevétel,
és ha így van, akkor elértük a cé-
lunkat. A bíborosi paláston túl
ugyanis, az annak viselésébõl adó-
dó vértanú-kötelezettségekre,
vagyis Mindszenty börtönéveire és
az amerikai nagykövetségen afféle
„kalitkában” eltöltött hosszú idõ-
szakra is utalnak a homlokzati la-
mellák „rácsai”. Szóval a bíborosi
öltözet és a bezártság, mint szim-
bolika jelenik meg az épület külle-
mében. Egyébként a lamellákat
úgy terveztük, hogy fényhatástól

függõen, minden napszakban
más-más hangulata legyen az
épületnek. Az említett zártságot
pedig feloldja a bejárat elõtti elõud-
var, a „bezáratva is élõ” fával, illet-
ve az, hogy a Várkör felé is kinyi-
tottuk a kaput. Ezzel teljes átlátás
és átjárás van a két utca között. 

– Nem lehet figyelmen kívül
hagyni azt a tényt, hogy Mind-
szenty ellentmondásos figura
volt, magát a zarándokközpon-
tot pedig nyilván politikai szán-
dék szülte. E kettõ együtt, biz-
tos, hogy sokszorosan kihat az
épület megítélésére. Akár pozi-
tív, akár negatív szempontból.
Ilyen körülmények között ho-
gyan tudnak elfogultság nélkül
dolgozni a tervezõk?

– S. L.: Ez valóban egy érdekes
dolog, és persze mi is tisztában va-
gyunk Mindszenty ellentmondá-
sosságával. Egyrészt mi – akik ter-
veztük a házat – nem vagyunk val-
lásosak. Abszolút egy külsõ, objek-
tív, szakmai szemléletre töreked-

tünk. Próbáltunk hiteles informá-
ciókat összerakni Mindszentyrõl,
mint emberrõl, amik alapján többek
közt a fent vázolt szimbólumok is
kirajzolódtak. Ugyanakkor ott van-
nak a megrendelõ igényei, és az a
szándék, hogy az épület egy za-
rándokközpont legyen; egy ma-
gasztos hely, ami egyfajta kultusz-
teremtést is támogat.

– Ha már itt tartunk: a Mind-
szenty József életét bemutató
kiállítás építészetileg egyik leg-
látványosabb eleme kétségkívül
a kupolaszerû Mindszenty tér.
Ugyanakkor itt érzõdik az is,
hogy a történelmi idõvonalról
letérve, kissé patetikussá válik a
hangulat.

– B. Cs.: Nem véletlen. A Mind-
szenty Alapítvány kurátoraival kö-
zösen gondolkodva arra jutottunk,
hogy szeretnénk a bíboros életének
lexikális megismertetésén túl, a lá-
togató érzelmeire is hatni, bevonni
õt az emberi drámába. A kör alakú
Mindszenty tér, benne a bíboros

szobrával azért fontos elem, mert itt
jelenítjük meg a bíborosi áldozatvál-
lalás pillanatát. A tér nem más, mint
a római Santo Stefano Rotondo,
vagyis Mindszenty József bíborosi
címtemplomának kicsinyített, mé-
retarányos átirata. A bazilikális cím-
templom arról híres, hogy körben a
falán vértanúhalálok sora van meg-
festve, és középen az oltár fölött
árad be az isteni fény. Esetünkben
ez egy „ház a házban” jellegû tér.
Mivel felfelé nyitottá tettük, így kap-
csolódik a 2. emeleti, egyházüldö-
zést bemutató kiállításhoz. Ezzel a
látványos belsõépítészeti megol-
dással izgalmas struktúrát és egye-
diséget tudtunk adni a kiállítótérnek. 

– Ma már elvárás, hogy egy
múzeum interaktív és látványos
kiállítóterekkel rendelkezzen.
Ezen túl milyen egy 21. századi
modern kiállítás és múzeum-
épület?

– S. L.: A legfontosabb, hogy él-
ményt adjon. Fõleg egy olyan tárlat
esetében, ami nem a képzõmûvé-
szetrõl szól és nem tárgyközpontú.
Ilyenkor a történetmesélésen, vala-
mint a képeken, fényeken, hango-
kon, interaktív elemeken van a
hangsúly, és hogy mindez különféle
érzeteket váltson ki a látogatóból.

– B. Cs.: A belsõ terek kialakí-
tása együtt zajlott a ház tervezésé-
vel. A homlokzat fehérsége vissza-
köszön a mennyezet lamelláin és
a belsõ falakon is, összekapcsolva
így a külsõ és belsõ elemeket. A
légkör bent is visszafogott, mini-
malista. Cél volt az is, hogy a már
sokat említett külsõ zártságot fel-
oldva, bent egy meleg, otthonos,
szerethetõ környezet fogadja a be-
térõt. Ezért használtunk például
sok faburkolatot, az ülõbútoroknál
és pultoknál pedig megjelenik a bí-
bor; hogy némi kedves színt vi-
gyünk a terekbe a fehérség után.
Az egész épületet és az elõtte lé-
võ teret úgy alakítottuk ki, hogy az
hosszú távon közösségi hellyé, ta-
lálkozási ponttá válhasson.

VERS- ÉS MESEMONDÓ VERSENY
A közelmúltban rendezték meg a XXVI. „Tarka lepke, kis me-

se...” Zala megyei vers- és mesemondó versenyt, melyet a
Keresztury VMK intézményegysége, az Apáczai Csere János Mû-
velõdési Központ szervezett.

A TERVEZÉSTÕL A KRITIKÁKIG
BESZÉLGETÉS A MINDSZENTYNEUM ÉPÍTÉSZEIVEL

Sirokai Levente és Balogh Csaba

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

– pet –

A kötetet dr. Kostyál László
mûvészettörténész és Seres Pé-
ter fotográfus szerkesztette, a
megjelenést pedig több helyi vál-
lalkozás, valamint a Zalaeger-
szeg Kultúrájáért Közalapítvány

támogatta. A kiadványt a hang-
versenyteremben mutatták be
ünnepélyes keretek között. Seres
Péter elmondta: néhány évvel ez-
elõtt, a város képzõmûvészeit
bemutató album szerkesztése
közben ismerkedett meg Bedõ
Sándor festményeivel, a néhai
mûvész felesége révén. Szemé-
lyesen sosem találkozott az alko-
tóval, és mûveit se nagyon ismer-
te. Már az akkori kötet szerkesz-
tése és a festmények fotózása
közben felmerült benne, hogy
Bedõ életmûvét jó volna egy

önálló kötetben összefoglalni. Az
ötletre vevõ volt Kostyál László
is. 

A mûvészettörténész szerint
öröm és szívfájdalom is volt a
mostani kiadvány szerkesztése,
mert sajnálatos, hogy Bedõ Sán-
dor, aki 2017-ben elhunyt, már

nem érhette meg ezt a pillanatot.
A mûvész 1947-ben született, és
annak a „nagy generációnak” volt
a tagja, akiknek már volt lehetõ-
ségük az avantgárd irányzatokkal
megismerkedni, kísérletezni.
Mindez jól nyomon követhetõ
festményein, grafikáin. 

A kötetet Szényi Zoltán festõ-
mûvész, Bedõ Sándor egykori
pályatársa mutatta be a közön-
ségnek. Valóban pályatársak vol-
tak, nemcsak a mûvészet, hanem
a tanítás terén is. Míg Bedõ Sán-
dor a Kölcsey- (korábbi Ságvári)

gimnáziumban tanított, ezzel pár-
huzamosan Szényi Zoltán a Zrí-
nyiben oktatta a diákokat rajzra
és mûvészettörténetre. Elhang-
zott: az 1960-as években válto-
zás történt a rajztanítás módszer-
tanában. A cél az lett, hogy ne
csak „nézõket”, hanem látni, gon-
dolkodni tudó embereket nevelje-
nek. Ne csak rajzolni tanítsák a
fiatalokat, hanem arra is, hogy ér-
telmezni tudják a vizuális jelensé-
geket. Õk ekkoriban voltak fõis-
kolások, így az 1970-es években,
mikor tanítani kezdtek, már en-
nek szellemében álltak a kated-
rára. Hittek a mûvészet ember-
formáló erejében. Szényi Zoltán
szerint Bedõ Sándor nemcsak
mûvészetével, hanem oktató-ne-
velõ munkájával is értéket terem-
tett. Szaktanácsadó/szakfelügye-
lõ is volt, õ vezette a vas–zalai
rajztanárok nyári táborait. Peda-
gógiai munkája mellett szinte alig
maradt ideje festeni. Jórészt éj-
szaka, vagy a nyári szünidõ alatt
alkotott.

Az eseményen Merõ Béla, a
Reflex Színpad egykori vezetõje
is megemlékezett az alkotóról, hi-
szen Bedõ Sándor a társulat
egyik alapítója volt, és sokáig pár-
huzamosan volt jelen az életében
a színház és a képzõmûvészet.

Az album végigköveti a mû-
vész egyes korszakait, pályája
legfõbb állomásait. Életérõl, mû-
vészetérõl Kostyál László és
Szemadam György emlékezik
meg. De olvasható egy 1997-ben
készült interjú is az alkotóval,
melyet Magyar Hajnalka újságíró
készített a Zalai Hírlap számára.

A kiadvány 200 példányban
jelent meg, és a zalaegerszegi
Tourinform-irodában kapható a
készlet erejéig. 

KÉPES ALBUM BEDÕ SÁNDORRÓL
KÖTETBEN A FESTÕMÛVÉSZ ÉLETMÛVE

A Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben egy hónappal ez-
elõtt megnyílt, In memoriam Bedõ Sándor címû kiállítás zárása-
képpen mutatták be azt a képes albumot, mely a képzõmûvész
pályafutását és legfontosabb mûveit foglalja össze.

Seres Péter, dr. Kostyál László és Szényi Zoltán
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