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A helyi érték

LAPUNK LEGKÖZELEBBI SZÁMA

2017. JANUÁR 17-ÉN JELENIK MEG

„Múlt nélkül nincs jövõ, s
mennél gazdagabb a múltad, an-
nál több fonálon kapaszkodhatsz
a jövõbe.” 

Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata nevében
nagy tisztelettel és sok szeretettel
köszöntök minden kedves olvasót
Babits Mihály gondolatával, azt
remélve, hogy valamennyien tar-
talmas esztendõt tudhatnak ma-
guk mögött, melynek emlékeibõl,
élményeibõl, eredményeibõl me-
rítve remény- és örömteli új évnek néznek elébe.

Advent idõszakában, karácsony közeledtével béke és sze-
retet járja át szívünket, és még ebben a nyugalmas, meghitt
hangulatban lépünk át a következõ évbe. Az óévtõl való bú-
csú közeledtével az ember rendre számot vet, sorra veszi, mi
minden történt az elmúlt hónapokban, és megfogalmazza to-
vábbi feladatait. Városunk a jövõben is a helyi gazdaság di-
namikájának megõrzésére törekszik, miként azt eddig is tet-
te: az elmúlt két évben több mint 3000 új munkahely létesült
a zalai megyeszékhelyen, és 2017-ben az álláshelyek száma
1200 újabbal bõvülhet. Összességében tehát elmondhatjuk,
hogy folytatódott a tavaly megkezdett munka, s rendkívül
nagy a jelentõsége annak, hogy megmaradt a lendület, hogy
újabb beruházásokkal gyarapodhat a zalai megyeszékhely,
hiszen csak akkor van esély az állandó fejlõdésre, csak akkor
juthat több pénz kultúrára, egészségügyre, sportra, ha erõs a
gazdaság. Jól tudjuk persze, hogy összefogás híján egy-egy
elképzelés önmagában kevés lenne, csakis közös munka
eredménye mindaz, ami eddig megvalósult, és ami 2017-ben
jön majd létre. Mindezért köszönet jár mindenkinek, aki se-
gíti a várost. A cél közös: olyan erõs és fejlõdõ Zalaegerszeg,
ahol mindenki megtalálja a számítását, a jövõjét, ehhez a to-
vábbiakban is számítok mindenki támogatására, hiszen ál-
mainkat csak együtt, összefogással válthatjuk valóra!

Az ünnepek gyorsan tovaszállnak, de ne engedjük el a
megélt pillanatokat, mindennap szükségünk lehet a kará-
csony varázsára, a nyugalom, a szeretet és a bölcsesség
iránymutatására. Ennek jegyében kívánok áldott karácsonyi
ünnepeket és békés, boldog új esztendõt!

Balaicz Zoltán
polgármester

TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM,
KEDVES ZALAEGERSZEGIEK!

Hozzátette: az elmúlt öt alka-
lommal közel ezer fiatal lépett
színpadra és mutatta meg, miben
tehetséges. A Zegasztárban lát-
hattuk Vohner Dóra és Merics Ni-
koletta énekeseket, Végh Márk
szavalót, akik azóta is szerepelnek
rendezvényeken. 

A városi elõdöntõk jövõ év már-

ciusában lesznek, a Zegasztár gá-
lára pedig május 13-án, szomba-
ton kerül sor. Szeretnék, ha a zsû-
riben országosan elismert szakte-
kintély is részt venne, illetve a gá-
lára is várnak ismert elõadókat.
(A Zegasztár részleteirõl, a pá-
lyázati felhívásról lapunk 11.
oldalán olvashatnak.)

Hatodik alkalommal kerül megrendezésre a Zegasztár tehet-
ségkutató verseny, amelyre 2017-tõl már általános iskolások is
jelentkezhetnek – tájékoztatta lapunkat Velkey Péter humánigaz-
gatási osztályvezetõ.

ZEGASZTÁR – 6

Az elmúlt 23 évben, az idei
díjazottakat is beleszámolva
összesen 198 magánsze-
mély, közöttük 7 külföldi és
33 szervezet vehetett át Zala-
egerszegért díjat – hangzott
el az ünnepi rendezvényen a
város dísztermében.

A kitüntetetteket és a meghí-
vott vendégeket Balaicz Zoltán
polgármester köszöntötte,
hangsúlyozva: a becsületes
munkát, a szorgalmat, a kitar-
tást és a példamutató életet is-
meri el a város a Zalaegersze-
gért díjjal. Fontosak azok a sze-
mélyek – fogalmazott a polgár-
mester –, akiket példaképként
lehet a fiatalok elé állítani, és
akik öregbítik a város hírnevét. 

Az idei év Zalaegerszegért
díjasai: Frimmel Gyula, Harma-
tos László, Nagy Ferenc, dr.
Máhr Károly, Piotr Przytoczki,
Sándorné dr. habil. Kriszt Éva,
Schreiner Jenõ, Vajda László,
dr. Zajzon Géza és a Zalaeger-
szegi Városi Vegyeskar.

(A kitüntetettek életrajzát la-
punk 9. oldalán olvashatják.)

A város közgyûlése múlt heti
ülésén döntött arról, hogy Zala-
egerszeg Innovációs Díja kitün-
tetést a Csejtei Fém-Vill Kft. és
a Timbertech Kft. kapja, az elis-
meréseket január 6-án, Zala-
egerszeg újévi fogadásán vehe-
tik át.

A Kultúra Mecénása Díjat a Ba-
ki Agrocentrum Kft.-nek ítélte oda
a testület, a kitüntetést a kultúra-
napi rendezvények keretében ve-
hetik át. Minderrõl Balaicz Zoltán
polgármester tájékoztatta a sajtó
képviselõit a közgyûlést követõ
sajtótájékoztatóján. Szólt a legfon-
tosabb döntésekrõl, a városi cé-
gek üzleti terveirõl, személyi dön-
tésekrõl. A Vásárcsarnok élére to-
vábbra is a jelenlegi vezetõnek,
Horváth Istvánnak szavazott bizal-

mat a közgyûlés. A Zalaegerszegi
Városfejlesztõ Zrt. élén sem lesz
változás, továbbra is Oláh Gábor
marad a vezérigazgató. A Zala-
Depo Kft. ügyvezetõje, Gecse
László nyugdíjba vonul, utóda
Horváth Márton lesz, aki jelenleg a
Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezetõje, egyelõre mindkét fel-
adatot viszi tovább.

Néhány díj emelkedik jövõre:
így a közétkeztetésé is, a re-
zsiköltség mintegy 5 százalékkal,
a térítési díj mindössze 1,1 száza-
lékkal. Az önkormányzati lakások
bérleti díja 4 százalékkal emelke-
dik, a kegyeleti szolgáltatások árai
változatlanok maradnak. Újabb
vállalkozások fejlesztéséhez adott
a közgyûlés támogató nyilatkoza-
tot, ennek részleteirõl lapunk múlt
heti számában olvashattak.

DÖNTÉSEKRÕL
Együtt a díjazottak csoportja Balaicz Zoltán polgármester társaságában.

Fotó: – pP –



– A. L. –

– A november 27-én kezdõdött
programmal az advent teljes idõ-
szakát szerettük volna tartalmasab-
bá tenni, nemcsak a vasárnapokat.
Valójában arra igyekeztünk fényt
deríteni, hogyan várakozik, hogyan
készül karácsony ünnepére Zala-

egerszeg lakossá-
ga. Nyilvánvalóan
ehhez arra volt
szükség, hogy a le-
hetõ legszélesebb
körben találjunk
olyan embereket,
akik vallanak errõl. Balaicz Zoltán
polgármestertõl kezdve, mûvésze-

ken át a tanárokig,
gimnáziumi érettsé-
gire készülõ tanuló-
kig sokféle személyi-
ség szólalt fel min-
den este. Voltak na-
gyon látogatott alkal-
mak, voltak visszafo-
gottabbak, de ez
sem jelentett 25 em-
bernél kevesebbet. 

Zsugyel Kornél el-
mondta, érdekes ta-
pasztalatként élték
meg, hogy este fél öt-

kor még semmi jele nem volt az
eseménynek, aztán háromnegyed
öt elõtt, a kezdésre benépesült a
templom melletti kis füves terület, öt
után, amikor véget ért, ugyanúgy
hirtelen elcsendesedett minden.

–  A program úgy a szervezõk,
mint a résztvevõk részérõl elérte a
célját, ebben a röpke negyed-
órában hallott gondolatokkal
mindnyájan lelkiekben feltöltõdve
mehettünk haza.  Az elmúlt héten
az Adventi várakozók programot
egybõl követték az adventi esti áhí-
tatok a református gyülekezet tag-
jaival a Kálvin-teremben. A szom-
bat esti áhítaton Bácskai Károly, az
Evangélikus Hittudományi Egye-
tem Újszövetség Tanszékének ve-
zetõje hirdetett igét a templomban. 

– Azt gondolom, hogy aki egy-
szer már beleesett abba a hibába,
hogy az ajándékoktól várta a cso-
dát, ami nem jött el, már tudja,
nem az ajándékok mennyiségétõl
függ a karácsony ünnepének meg-
élése. Az online-kereskedelem vi-
lágában az áruházi tülekedés is
egyre inkább a háttérbe szorul,
ami könnyebbséget jelent az aján-
dékok beszerzésében. Az embe-
rek mindemellett vágyódnak arra,
hogy elérje õket valamilyen pozitív
üzenet. Ezt a vágyakozást tapasz-
talhattuk meg az adventi várako-
zók estéin is. 

Felejtsük el az ilyenkor szokásos
fogadalmakat, mert az Úristen foga-
dalmára minden évben újra és újra
építhetünk, és hihetjük azt, hogy az
õ megtartó szeretete nemcsak a ka-
rácsonyi idõszakra korlátozódik –
intett Zsugyel Kornél. 

– A. L. –

– Zalaegerszeg központú vá-
lasztókerületemhez 78 ezer lakos
tartozik, a megyeszékhelyen kívül
két város, Zalalövõ és Lenti, vala-
mint 73 falu. A számokból kiderül,
bõven van települési rendezvény,
egy évben általában 350–400, me-
lyekre meghívást kapok. Örömmel
teljesítem ezeket a kéréseket, me-
lyeknek kevés kivétellel eleget is
tudok tenni – fejtette ki.

– Hogyan értékeli a 2016-os
évet?

– Egyértelmûen sikeresnek, hi-
szen májusban a kormány döntött
arról, hogy Zalaegerszegen 40
milliárd forintos költséggel jármû-
ipari tesztpálya létesülhet. Az álla-
mi beruházást az Autóipari Próba-
pálya Zala Kft. valósítja meg, illet-
ve a jármûipari tesztpálya üzemel-
tetését is az állam látja el majd.
Zalaegerszeg feladata ebben az,
hogy az általa biztosított 250 hek-
táros területen végezze el a köz-
mûvesítést. A tervezésre már kiír-
ták a pályázatot, melyet a jövõ év
elején bírálnak el. Ezt követõen
kezdõdhet meg az építkezés.  

Az eredmények közé tartozik
az is, hogy idén átadtuk a szív-
centrum új épületét a zalaegersze-
gi Szent Rafael Kórházban, a régi
zöld épület 2,3 milliárd forintos re-
konstrukciója pedig nemsokára el-
indulhat. 

– A megyeszékhelyen útfej-
lesztésekre is lehetõség nyílt.

– Megújult a Rákóczi utca, el-
készült a botfai körforgalom, és in-
nét a Balatoni úti körforgalmig kor-
szerûsítették az útburkolatot. A
nagypáli keresztezõdésben a jár-
mûosztályozós csomópont kialakí-
tása a jövõ év elején fejezõdik be.
Mindez 2,6 milliárd forint értékû út-
fejlesztést jelent a zalai megye-
székhely számára. Ugyancsak a
közúti közlekedés biztonságát
szolgálja minden arra járó gépjár-

mûvezetõnek a közelmúltban át-
adott zalalövõi elkerülõ út, amely
kivezeti az óriási kamionforgalmat
a kisvárosból. A 14 milliárdos álla-
mi beruházásnak éppen ez a leg-
fontosabb hozadéka.  

– Zalaegerszeg számára a
2017-es esztendõ újabb útberu-
házásokat hozhat.

– Nagyon fontos, hogy megva-
lósul a város M7-es autópályával
való összeköttetése. A megépíten-
dõ R76-os gyorsforgalmi út Zala-

egerszegtõl Pacsát és a sármelléki
repülõteret érintve Balatonszent-
györgynél csatlakozik az M7-es
autópályához. Építési költsége
mintegy 160 milliárd forint. A kivite-
lezés 2017 harmadik negyedévé-
ben indulhat. A beruházó Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. szin-
tén kiírta a nyílt közbeszerzési el-
járást az új M9-es autóút Vasvár
és Zalaegerszeg közötti szakaszá-
nak tervezésére január 16-i határ-
idõvel.

A 2017-es esztendõ a Modern
Városok Program megvalósítása
terén is már konkrét kivitelezési
munkákat hoz, hiszen megkez-
dõdhet az új versenyuszoda, vala-
mint a Mindszenty-emlékközpont
építése Zalaegerszegen.

Vigh László évértékelésében
elmondta továbbá, hogy a magyar
gazdaság továbbra is jól teljesít,
idén 2,5–3 százalék körüli növeke-
déssel számolnak. Fontosnak tar-
totta megjegyezni azt is, hogy a
kormány megemelte a minimálbért
és a szakmunkás-minimálbért, és
jövõre is lesz emelés, melytõl azt
várják, hogy itthon tarthatják a
munkavállalókat. A szakképzett
munkaerõ a gazdasági növekedés
egyik záloga, helyben is. Mivel a
jármûipari tesztpálya 300–400 fõ
magasan kvalifikált szakembert
igényel, a Pannon Egyetem Zala-
egerszegi Mechatronikai Intézete
az országban elsõként tesztmér-
nökképzést is indít.
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TÁJÉKOZTATÁS HÁZI GYERMEKORVOSI RENDELÉSRÕL
Tájékoztatjuk a zalaegerszegi IX. sz. és a XII. sz. házi gyer-

mekorvosi körzetek lakóit, hogy a korábbi sajtómegjelenéssel
ellentétben a gyermekorvosi körzetekhez tartozó gyermekek ellá-
tása 2016. december 19-tõl még NEM változik. Dr. Szabóné dr.
Arany Mária házi gyermekorvos a Zalaegerszeg, Nemzetõr u. 15.
szám alatti rendelõben, dr. Hóbor Miklós házi gyermekorvos a Za-
laegerszeg, Nemzetõr u. 34. szám alatti rendelõben várja betegeit
változatlan rendelési idõben. A XII. számú védõnõi körzet önálló
védõnõi tanácsadása is Zalaegerszeg, Nemzetõr u. 15. szám alatt
érhetõ el a korábban megszokott idõtartamban.

FELÚJÍTOTTÁK

Zalaegerszegen a Batsányi utca burkolatfelújítás negyedik
ütem építési munkáinak keretében,  a Dózsa Gy. u.–Gárdonyi
u. közötti szakaszon, mintegy 160 folyóméter hosszban felújí-
tásra került az útburkolat. 

Errõl számolt be a helyszínen Balaicz Zoltán polgármester és
Bali Zoltán önkormányzati képviselõ. A munkálatok során a repede-
zett, egyenetlen, kátyús útfelület új aszfaltszõnyeget kapott. A csa-
padékvíz-elvezetés biztosítása érdekében új víznyelõ aknák épül-
tek. A kivitelezéssel a Batsányi utca teljes hosszának felújítása be-
fejezõdött. A korábbi szakaszok felújítása a szennyvízcsatorna-re-
konstrukciót követõen illetve 2013-ban és 2015-ben megvalósultak.

– pet –

Most pedig elkészült az ADY25
album, ami szintén a mûvészeti
képzés elmúlt két és fél évtize-
dének állít emléket. A kötetet –
melyet Tóth Norbert, az iskola mû-
vésztanára szerkesztett – lapunk
megjelenésével egy idõben mutat-
ták be az iskolában.

Czigány László igazgató az év-
fordulóval és az albummal kapcso-
latban érdeklõdésünkre elmondta:
az Ady-iskolában a rajz- és ének-
tagozatnak már régóta hangsúlyos
szerepe volt a képzések között. A
rendszerváltozás után aztán mind
a szülõk, mind pedig a helyi kép-
zõmûvészek részérõl megfogal-

mazódott az az igény, hogy ne
csak általános iskolai, hanem gim-
náziumi keretek között is folytatód-
hasson a mûvészeti oktatás.
Fischer György szobrászmûvész
volt az egyik motorja a mûvészeti
gimnázium megszervezésének;
az akkori igazgató dr. Szabó
Árpádné is nyitott volt az újításra,
a folyamat pedig Garamvölgyi
György vezetõsége idején teljese-
dett ki. Persze mindehhez kellett
az is, hogy a törvényi feltételek és
a minisztériumi háttér meglegyen;
1990 után önálló programmal le-
hetett hatosztályos képzéseket in-
dítaniuk az iskoláknak.

Az igazgató úgy látja, hogy bár
a gimnáziumi képzés (mely mûvé-

szeti és általános tantervû osztá-
lyokat is magában foglal) több for-
mai és tartalmi változáson is át-
esett az elmúlt 25 évben (például
6 osztályosból 4 osztályos, majd
1+4 osztályos képzés lett) a lé-
nyeg nem változott. A szellemiség,

illetve az, hogy a képzõmûvészet
iránt érdeklõdõ gyerekek kiváló
mûvésztanároktól tanulhatnak.

Ami a most megjelent, több
mint 100 oldalas albumot illeti:
nem egy megszokott évkönyvet
szerettek volna összeállítani, ha-
nem egy olyan kiadványt, ami tük-
rözi az iskola és a képzés szelle-
miségét.  A színes kötet tulajdon-
képpen a képes krónikája az el-
múlt 25 évnek – fogalmazott Czi-
gány László. 

A könyvhöz Balaicz Zoltán pol-
gármester, az elsõ gimnáziumi
osztály egykori tanulója írt elõszót,
Czigány László pedig köszöntõt. A
kötetben többek között dr. Kostyál
László mûvészettörténésztõl,
Frimmel Gyula és Nagy Szilvia
mûvésztanároktól olvasható írás,
de nemcsak a mûvészeti, hanem a
természettudományi vonal és a
sport is képviselteti magát. Az egy-
kori diákok részérõl Tóth Petra írt
visszaemlékezést „Az én alma
materem” címmel. Az album vé-
gén pedig az érettségizõ osztályok
csoportképei is megtekinthetõk
1997–2016-ig.

A könyv 300 példányban jelent
meg, és az iskolában hozzáférhe-
tõ mindazok számára, akik része-
sei voltak az elmúlt 25 évnek, vagy
érdeklõdnek az intézmény történe-
te iránt.

25 ÉV KÉPES KRÓNIKÁJA
ALBUMBAN A MÛVÉSZETI KÉPZÉS ÉVTIZEDEI

Idén ünnepli 25. születésnapját az Ady-iskola gimnáziumi kép-
zése. A mûvészeti iskola 1991-ben indult, elõször 6 osztályos
képzésként, s a diákok az iskola addigi rajztagozatos tanulóiból
verbuválódtak. Az évforduló alkalmából sor került már egy kép-
zõmûvészeti tárlatra ADY25 címmel, melyen egykori diákok és ta-
nárok mutatták be alkotásaikat.

Az önkormányzat is közre-
mûködött a munkában. Ismerte-
tést adtak a település EU-s pá-
lyázatokból megvalósult újdon-
ságairól. A diákokat összeková-
csolta a közös munka, amely-
nek meglett az eredménye. Az
Európai Bizottság  Magyaror-
szági Képviselete, az  Európai

Parlament Magyarországi  Tájé-
koztatási Irodája, a  Miniszterel-
nökség  a magyarországi
Europe Direct tájékoztató  iro-
dák által  indított  európai uniós
versenyen az 1/13 G osztály a
nyertes csapatok között végzett
és egy  budapesti osztálykirán-
dulást nyert.

600 db 1,5–2 m-es ezüst- és Nordmann-fenyõ karácsonyfának eladó.

Akár kiválasztva, házhoz szállítva. Ár: 3500–4000 Ft/db. Megtekinthetõ

Zalaszentivánon. Érdeklõdni december 15-tõl telefonon a 92/393-299

vagy a 30/322-9210 számon lehet.

2017 MÁR AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE
VIGH LÁSZLÓ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕT KÉRDEZTÜK
Csak az ünnepnapokat tölti családja körében Vigh László or-

szággyûlési képviselõ, a jármûipari tesztpálya fejlesztésével
megbízott miniszteri biztos. Mint elmondja, teendõi az év végéig
kitartanak, nem sok ideje marad a pihenésre, ahogy sûrûnek
ígérkezik számára a 2017-es esztendõ is. 

Vigh László, a mérnökhallgatók
által fejlesztett

Formula-E versenyautóval.

FEDEZD FEL EURÓPÁT!
A Báthory-iskola 1/13. G (turisztikai szervezõ, értékesítõ)

osztály  tízfõs csapata szakmájukhoz illõ feladatot talált a ver-
senykiírások között.  A „Fedezd fel Európát!” nevû  pályázat
testhezálló feladatnak bizonyult számukra. Egy kétperces kis-
filmet kellett  a Zalaegerszegen megvalósult  európai uniós
projektekrõl  forgatni. Az egész csapat kivonult a városba, és
felfedezte az utóbbi idõszak fejlesztéseit. 

MEGHITT ÜNNEPI VÁRAKOZÁSSAL
ZSUGYEL KORNÉL EVANGÉLIKUS LELKÉSSZEL BESZÉLGETTÜNK
December 23-ával zárul a Zalaegerszegi Evangé-

likus Gyülekezet Adventi várakozók programsoro-
zata. 2017-ben lesz a reformáció 500. évfordulója,
melynek méltó megünneplésére a gyülekezet is ké-
szül. Errõl, az advent és a karácsony lelki tartalmá-
ról Zsugyel Kornél evangélikus lelkésszel beszél-
gettünk. 

Ismerkedés a város nevezetességeivel.



– pet –

Immár hagyomány, hogy min-
den évben szervezünk egy évzáró
bulit. Arra gondoltunk, hogy ezt
most összekötjük a lemezbemuta-
tóval, annál is inkább, mert idén ju-
bilál a csapat. A szeptemberi Vad-
pörköltfesztiválon volt már egy
szülinapi koncertünk, most pedig
az új számokkal szeretnénk meg-
ismertetni a közönséget – fogal-
mazott a zenekar frontembere.

Úgy érzi, hogy a mostani, Ne-
gyedszázad shabby blues címû al-
bum a nevével ellentétben sokkal
inkább rockos lett, és kicsit populá-
risabb is, mintha tisztán blues-al-
bum lett volna. Ezenkívül némi
country és boogie is fellelhetõ ben-
ne. Köszönhetõ ez annak, hogy az
együttes gitárosa és zeneszerzõje,
Gedeon „Gida” Attila végigjárta

Amerikában a 66-os utat, s gyakor-
latilag ez az élmény inspirálta az új
lemezt.

Az albumon tizenkét új dal hall-
ható, ebbõl tizenegy saját szám,
egy pedig feldolgozás. Ez utóbbi
szövegét – ami stílusosan egy ka-
rácsonyi dal – Kránitz Rita írta, a
zenét pedig Gida dolgozta át. Szö-
vegíróként szerepel továbbá Gál

Szabolcs, az együttes énekese,
valamint Lukács Sándor dalszer-
zõ, énekes is. 

Kránitz Tóni elárulta: a koncer-
ten – mely december 26-án 20

órakor lesz az Atlantiszban – tíz
számot adnak elõ az új lemezrõl,
de régi nótákat is játszanak majd. 

Az évzáró bulin – ami a Moto-
ros Karácsony program keretében
zajlik – fellép még a szlovén Black
Hole Riders, valamint a Blöró és a
Blues Company is.

3Aktuális

– pP –

Béres Katalin muzeológus csak
egy szót említ: globalizáció. A Gö-
cseji Múzeum történészét arról
kérdeztük, mennyit változott a ka-
rácsony tárgykultúrája a szocializ-

mus évtizedei óta, s milyen tár-
gyak lelhetõk fel a múzeumban? A
korszak életmódját és történéseit
kutató szakember azt mondja: a
rendszerváltozás és a fogyasztói
társadalom alapjaiban változtatta
meg az ünnephez való viszonyt. A
karácsony vallási tartalma és a vá-
sárlásra való folyamatos ösztön-
zés egyre erõteljesebbé vált az el-
múlt évtizedekben.

A szocializmus idején szinte
csak a fenyõfa volt, és a díszek,
mint karácsonyi szimbólumok. Az
állam nem támogatta a kínálat bõ-
vítését, sem a túlzott karácsonyi
szimbolikát, az eredendõ vallási
tartalom miatt. Fõleg az ajándéko-
zás, azon belül is a gyerekek örö-
me került fókuszba. Persze a hata-
lom ezt az ünnepet is igyekezett
saját képére formálni. Hivatalosan
fenyõünnepnek hívták az ehhez
kapcsolódó eseményeket, de a
közvélemény szemében mindvé-
gig karácsony maradt. December
24-e pedig sokáig munkanap volt,
így idõ (ahogy pénz) sem nagyon
volt hosszú elõkészületekre. 

Az említett vallási okok miatt

nem volt hangsúlyos az adventi
várakozás idõszaka sem. Az isko-
lákban voltak ugyan kisebb ren-
dezvények, a jellemzõ azonban in-
kább az volt, hogy gyakorlati fog-
lalkozás keretében a gyerekek kü-
lönféle díszeket, színes füzéreket

kreáltak. Az adventikoszorú-vá-
sárlás vagy -készítés, a kopogta-
tó- és ajtódíszek mind a rendszer-
változást követõ idõszak termékei.
Csakúgy, mint az utcák, közterek
feldíszítése, illetve fénybe öltözte-
tése; mindezt részben amerikai,
részben pedig nyugat-európai, fõ-
leg német minták alapján.

A Göcseji Múzeumban egyéb-
ként nincs túl sok karácsonyhoz
köthetõ tárgy a rendszerváltozás
elõtti korszakból. Régi karácsony-

fadíszek, szaloncukros és habcsó-
kos dobozok, valamint képeslapok
alkotják a kollekciót. Béres Katalin
szerint azt például érdemes meg-
vizsgálni, hogy az egyes évtizedek
képeslapkínálata hogyan válto-
zott. A hatalom ugyanis mindig
üzent a lapok grafikáin keresztül;
tehát egyfajta propagandaszere-
pük is volt. A képeslapokat nézve
is jól látszik, hogy a karácsonynak
nem volt vallási jellege; sem betle-
hemet, sem Jézuskát, sem a
Szent Családot nem látni rajtuk. A
legjellemzõbb képi ábrázolás a fel-
díszített fa, üveggyöngyökkel, az
alatta lévõ ajándékok és a körülöt-
te ülõ sok vidám gyermek. A gye-
rekek több képeslapon úttörõként
is megjelennek.

A történész úgy látja, hogy az
ünnep mai szimbolikájában elég
nagy a keveredés. A vallási tartal-
mak és szimbólumok éppúgy a fo-
gyasztás és az üzlet részévé vál-
tak, mint a Mikulás, vagy a lakbe-
rendezéshez kapcsolódó dizájn-
elemek. Mikulás és Télapó téren

pedig végképp teljes a káosz; az
egyik amerikai mintára érkezett, a
másik pedig még orosz/szovjet
emlékeket õriz. Gyakran az sem
tiszta, hogy december 6-án, illetve
karácsonykor ki hozza az ajándé-
kot. Bár ez utóbbi esetben már in-
kább a Jézuska „térnyerése” fi-
gyelhetõ meg.

Néhány évtized múlva a téma
kutatói minden bizonnyal találnak
érdekességeket, ha a mostani tár-
gyak között vizsgálódnak.

FENYÕÜNNEP, TÉLAPÓ, JÉZUSKA
KARÁCSONYI SZIMBÓLUMVÁLTOZÁSOK

Hogy jutottunk el a zselés szaloncukor uralkodásától a ma már
százféle ízben árusított, fára való édességig, és az iskolák egy-
szerû fenyõünnepétõl a karácsonyi díszbe öltöztetett utcákig?

Karácsonybúcsúztató, szil-
veszterre hangoló Odett-kon-
certen vezetheti le a közönség
az ünnepi rokonlátogatás és
bejglievés „fáradalmait”. A za-
laegerszegi születésû énekesnõ
december 26-án 21 órától lép
fel a PopUp Caféban.

– pet –

Odett nagy évzáró koncertjére
ugyan már sor került a fõvárosban,
ám a hazai pályára is egy különös
produkcióval készül. Mint azt ér-
deklõdésünkre elmondta: kétféle
verzióban, akusztikus és „hangos”
felállásban is zenélnek majd, ami
hangulatában eltér a klasszikus
Odett-koncertektõl. Kicsit még ka-
rácsonyi mulatság lesz, de már a
szilveszterre hangolódás jegyé-
ben zajlik a program.

Az énekesnõ – aki egyébként

szövegeket is ír zenéihez – nem
tétlenkedett az év utolsó hónapjai-
ban sem, hiszen a közelmúltban új
dallal jelentkezett. A Kétszer kettõ

címû szám érdekessége, hogy
Aleszja Popova, Kossuth-díjas
balettmûvész készített koreográ-
fiát hozzá, melyet Odett táncol.
Mint mesélte: fantasztikus élmény
volt a balettmûvésszel dolgozni,
és nagyon örül, hogy összejött ez
a produkció. Annál is inkább, mert
szerette volna az új dalt szó sze-
rint is megmozdítani, és ez sikerült
is Popova segítségével.

Odett egyébként az egész évet
figyelembe véve arra a legbüsz-
kébb, hogy a Be with you címû da-
la lett az idei Sziget Fesztivál hiva-
talos himnusza. Ezt a mai napig
nagy megtiszteltetésnek tartja.

S, hogy mik a tervei a jövõ év-
re? Elárulta: rengeteg ötlete van.
Nemcsak dalok, hanem színpadi
vizuális koncepciók is. Több új cél
is lebeg a szeme elõtt, amit 2017-
ben mindenképpen meg szeretne
valósítani. 

ODETT: ÚJ DAL, KARÁCSONYI KONCERT
A SZIGET IDEI HIMNUSZÁRA A LEGBÜSZKÉBB

Az alsópáhoki Kolping Hotel kabalaelefántja nyújtott ezúttal segítsé-
get a Koraszülöttmentõ és Gyermekintenzív Alapítványnak. A 2,2 millió
forintos adományt a gyerekek által annyira kedvelt kabalafigura életé-
rõl szóló mesekönyv eladásaiból, valamint a jubileumi elõadások belé-
põibõl gyûjtötték össze.

A Kolping Hotel idén ünnepli húszéves fennállását, ami alkalmat adott a
„Bobóország meséi” címû könyv megjelentetésére is – idézte fel az elõzmé-
nyeket Sós Éva szállodaigazgató-helyettes a zalaegerszegi Szent Rafael Kór-
ház gyermekosztályán tartott átadási ünnepségen. Ehhez megnyerték a kivá-
ló meseterapeutát, Boldizsár Ildikót. A mesekönyv eladásból származó bevé-
teleket a Koraszülöttmentõ és Gyermekintenzív Alapítványnak ajánlották fel. 

Dr. Gárdos László, az alapítvány alapítója, a Zalaegerszegi Koraszülött-
mentõ Centrum szakmai vezetõje elmondta: az adományt az elsõbbséget él-
vezõ koraszülöttmentés mûködtetésére, valamint a gyermekrehabilitáció
fejlesztésére kívánják fordítani. Az összegbõl jut a rehabilitációs játszópark-
ra is, melynek nyolc számjegyû költségéhez más módon is gyûjtenek. A za-
laegerszegi gyermekosztály gyermekrehabilitációs csapatának tevékenysé-
ge országos hírnévnek örvend. Gyógytornászaik az alapítvány által speciá-
lis (és egyben drága) képzéseken tudnak részt venni. Ennek köszönhetõen
olyan rehabilitációs, fiziko-, elektroterápiás módszereket tudnak alkalmazni,
mint a fejlett nyugati kórházakban.

SHABBYÉK ÚJ LEMEZE
NEGYEDSZÁZAD BLUES ÉS ÉVZÁRÓ BULI

Karácsonyi lemezbemutató koncertre készül az idén 25 éves
Shabby Blues Band zenekar. Ez már a hetedik albumuk, mely in-
kább rock and roll, mint blues. Legalábbis ezt mondja Kránitz Tó-
ni, az együttes vezetõje.

Képeslap a ’60-as évekbõl. (Göcseji Múzeum)

Díszek a múzeum gyûjteményébõl.
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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. december 29., Kék zsák: 2016. december 30.

Zalaegerszegen a zöldhulladék szállítása 2016. december 1-tõl

2017. március 31-ig kétheti rendszerességgel, páratlan heteken történik.

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

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

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

Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D 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!

Minden kedves
ügyfelemnek kellemes
karácsonyi ünnepeket

és boldog új évet
kívánok!
Marai Tibor

MARAI KAROSSZÉRIA ZALAKAROSON, a fürdõtõl

öt percre található összkomfortos

apartmanház

2017-TÕL EGÉSZ ÉVBEN KIADÓ.
A házban két kétszobás illetve
egy egyszobás lakrész található.

ÉRDEKLÕDNI: 06-30/517-3918-AS TELEFONSZÁMON,
ILLETVE E-MAIL: SCHBE.ANITA@GMAIL.COM
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Szemes Béla 

Hamvai szövegkönyvének tar-
talma lényegében Sánta történeté-
nek meghatározó vonulatára épít-
kezik, amelynek domináns eleme:
a kocsmában iszogató/beszélgetõ
„kisemberek” (az órás, a könyv-
ügynök, a kocsmáros, az aszta-
los), majd a hozzájuk csatlakozó
háborús sebesült, Keszei fényké-
pész karakterének megismerteté-
se. Ezenkívül családi kötõdésük
bemutatása; a nyilasok fogságá-
ban tanúsított viselkedésük pre-
zentálása. Hamvai darabja
több, elsõsorban morális/filo-
zofikus kérdést vet fel, így a
zsarnok vagy rabszolga tár-
sadalomban betöltött „rangjá-
nak” kizárólagos választása.
A két magatartásforma közül
egyedül Keszei azonosulna a
rabszolga személyiségével,
döntésének következménye
azonban a történet utolsó ré-
szében realizálódik. Az ese-
mények második szakasza
„családi körben” folytatódik,
de a tudat alatt a kocsmában
felvetett eldöntendõ kérdésre
adható válasz feletti meditá-
ció határozza meg. A társa-
ság tagjai újabb kocsmai
együttlétük alkalmával –
Keszei „jóvoltából” – fizikáli-
san is valamennyien a nyilas-
terror brutalitásainak elszen-
vedõivé válnak.  A dráma végkifej-
letében teoretikus válaszkeresés
és alternatív lehetõségek közötti
meditálás helyett, valóságos di-
lemmával kell szembesülniük.
Egyénileg meghozott döntésük (az
életben maradást vagy a halált je-
lenti számukra) azonban nem csu-
pán egzisztenciális jelentõségû.
Azzal a morális problémával
szembesít, hogy az ember élete
elvesztésének, kínszenvedések
közepette történõ elpusztulásának
tudatában, „megmaradása” érde-
kében (a hatalom elvárásainak en-
gedelmeskedve), megalkuvó mó-
don feladja, vagy ellenállást tanú-
sítva megõrzi önmaga személyi-
ségének autonómiáját? 

A Hevesi Sándor Színház tár-
sulata Csiszár Imre rendezõi és
díszlettervezõi koncepciója alap-
ján mutatta be Hamvai Kornél
színmûvét. Csiszár, határozottan
elkülönülõ emberi és morális atti-
tûdöket képviselõ karakterek fel-
léptetésével, az egyes jelenetek-
ben rejlõ többletjelentésre történõ
figyelemfelhívás szándékával kí-
vánta közvetíteni rendezõi elkép-
zelését. A színpadtechnikai formai
megoldások a látvány szintjén erõ-
sítették a csiszári darabértelme-
zés érvényre juttatását. Mert a
rendezõ a különbözõ variációkat
váltogató üzenetek érvényre jutta-
tása helyett válasz nélkül hagyott
univerzális kérdések továbbgon-
dolására, megoldások keresésére
ösztönözte a nézõt.

Külön említést érdemelnek az

elõadás kulcsszerepeit „kivitelezõ”
színészi teljesítmények, minde-
nekelõtt a kocsmajelenetben sze-
replõ Farkas Ignác (Gyurica,
órás), Bellus Attila (Király, könyv-
ügynök), Kiss Ernõ (Béla Kolléga,
kocsmáros), Balogh Tamás (Ko-
vács, asztalos) vitathatatlanul hite-
les játéka. Valamennyien dicsére-
tes szakmaisággal jelenítik meg
az egyszerû, más-más szakmá-
ban járatos, markánsan egyedi
személyiségvonásokkal, életta-
pasztalattal, de közel azonos tár-
sadalmi státusszal rendelkezõ

„kisemberek” figuráját, akik csen-
des kiskocsmában, közös iszoga-
tás, fel-fellobbanó viták közepette
fogékonyak az emberiség morális
átélésére. Valamennyien követke-
zetesen ragaszkodnak értékrend-
jükhöz, amelynek következtében –
az órás kivételével – a nyilas terror
áldozatává válnak. A meghatározó
szereplõnek számító hadirokkant,
sértettsége okán árulóvá vált
Keszei alakját, a hasonló karakte-
rekben tõle megszokott színészi
igényességgel formálta meg
Szakály Aurél.

A nyilas ideológia civil képvise-
lõjének/vezetõjének szerepét
Sztarenki Pál játszotta el, akinek
magabiztossága, céltudatos szín-
relépése nem hagyott kétséget a
nyilas uralom államelméleti meg-
alapozottságáról.          

A végrehajtó hatalom (Szálasi
rezsimjének egyenruhásai) erõ-
szakos fellépését Barsi Márton
(Nyilas) és a szokatlan szerepben
feltûnõ Hertelendy Attila (Macák)
jelenítette meg a figurához illõ ha-
tározottsággal.

Hamvai Kornél színmûvének be-
mutatása – elsõsorban a darab figu-
ráinak valósághû megjelenítése,
eszmeiségének közvetítése okán –,
nem jelentett könnyû feladatot a
színészeknek. A kitûnõ szereposz-
tás és az igényes színpadi alakítá-
sok azonban garantálhatták, hogy a
látottak befogadása és feldolgozá-
sa, a nézõ számára sem csupán a
függöny legördülését követõ pilla-
natokra korlátozódjék.

ÖNSZEMBESÍTÉSEK
SÁNTA FERENC: AZ ÖTÖDIK PECSÉT

Sánta Ferenc 1963-ban írott, konkrét történelmi korhoz kötött – a
magyarországi nyilasterror idõszakában (1944) játszódó –, regényé-
nek minden bizonnyal idõtlen morális üzenete motiválta Hamvai
Kornélt a prózai mû színpadi elõadásra alkalmas átdolgozására.

A költõ-tanárral éjszaka csetelt
Pánczél Petra újságíró, szerkesz-
tõ. A csevegés szövegét minimális
változtatással közöljük.

Pánczél Petra: Megfigyeltem,
hogy a talk-show-kon és a veled
készült interjúk alatt gyakran
használod a csoda és a varázs-
lat szavakat. Mit jelentenek ne-
ked, fõleg így karácsony köze-
ledtével?

Karáth Anita: Tudok velük azo-
nosulni! Szerintem az élet nagy
konklúziói csak közhelyekben ölt-
hetõk szavakba a legvégén. De a
csoda lehetõsége nekem a hétköz-
napokban is ott motoszkál! Mit le-
het tenni, ha tényleg csodás egy
naplemente, a gyerekkéz simoga-
tása, és hosszan lehetne folytatni a
sort. Annyi minden jóság van körü-
löttünk, nem? Ami már annyira ter-
mészetes, hogy nap mint nap nem
is tûnik csodásnak... csak ha már
nincs ott.

P. P.: Igen, ilyesmikre én is
szeretek rácsodálkozni. Vállal-
va, hogy flúgosnak vagy furcsá-
nak néznek…

K. A.: Nem bánom, nincs mit
veszteni vele. Mondhatják, hogy
ezek közhelyek. Maximum amikor
a „magas” irodalomról értekezünk
– például magyarórán – akkor disz-
tingválunk, és megpróbáljuk meg-
érteni, hogy vannak, akik tudják ezt
nálunk szebben is mondani.

P. P.: Jó, hogy említed a ma-
gyarórát. Épp kérdezni akartam,
hogy az irodalom csodájába
mennyire sikerül a kamaszokat
bevonni?

K. A.: Sikerül! Na látod, nekem
ez is csodás, különleges élmény.
Múltkor valamelyik tanítványom azt
bökte ki az óra végén, hogy irigy-
kednek a csoportra mások, mert
velem tanulnak. Most erre tényleg
nem lehet mit reagálni. Sorsszerû
találkozás mind! Mindegyikük vala-
hol „ismerõs” és tudom, hogy dol-
gunk van… és mindegyikük egy

nagy „kindersurprise” nekem. Sose
tudom, mit rejtegetnek legbelül, a
lelkük mélyén. De rajta vagyunk a
megfejtéseken. Fõleg a mûelem-
zések során, vagy a saját vélemé-
nyeik megfogalmazásakor sejlik fel
hogy ki kiCSODA.

P. P.: Az ilyen visszajelzések
a legjobbak és a legfontosabbak
talán egy tanárnak. Mert ez biz-
tos, hogy õszinte. Amúgy meny-
nyire „csak” a tanárt látják ben-
ned és mennyire a közszereplõt,
aki talk-show-kat vezet?

K. A.: Ezt nem tudom. De meg-
osztom velük egy-egy találkozásom
élményét, mert azt gondolom, jó, ha
nekik is kijut a fíling. Ha már így
össze vagyunk kötve a hétköznap-
jainkban. De mivel a kultúra jeles
képviselõivel találkozunk a mûso-
rokban, talán a kortárs témaköröket
életszerûbben adhatom át nekik.
Szerencsére nagyon veszik a lapot,
és van, ahol õk is bekapcsolódnak
már a történetbe: utánaolvasnak az
aktuális vendégnek, esetleg eljön-
nek, írnak róla a napilap diákoldalá-
ra, vagy éppen fotóznak az esemé-
nyen. Vagy csak dumálunk róla két
számonkérés között…

P. P.: Szigorú „számonkérõ”
vagy?

K. A.: Türelmes vagyok, de kö-
vetkezetes. És azt hiszem, jószí-
vû. Vagy inkább derûs. És ahogy a
jó pap is holtig... nincs tökéletes
állapot, mindig lehetnék egy kicsit
jobb mindenbõl.

P. P.: Az, hogy költõ is vagy,

kiegyenlíti valamelyest a klasz-
szikus-kortárs irodalmi ellenté-
tet? Gondolok itt arra, hogy az
elõbbi a „komoly", ami fõleg ha-
lott szerzõkbõl áll, a mait meg
kevésbé tanítják, ezért kevéssé
is ismerik a diákok.

K. A.: Persze, kiegyenlítõdik.
Törekszem is erre. Bár a költészet
gyakorlása manapság két kisko-
rúm mellett nem túl intenzív. In-
kább dalszövegekben utazom
mostanában. 

P. P.: Dalszöveg? Jó tudni! És
kiknek írsz?

K. A.: Odett elsõ lemezére ír-
tam Müller Péter Sziámi mellett.
Aztán kórusoknak, több egerszegi
formációnak. A többit meglátjuk,
sok jó tervem és csodás álmom
van a dalszövegeim jövõjérõl.

P. P.: Anyaként egyébként
mennyire nehéz vagy könnyû a
megfelelõ irodalmat és mesét
kiválasztani a lányaidnak? Mert
választék az bõven van; a minõ-
ség az más kérdés.

K. A.: Sokat járunk könyvtárba,
de nem szeretnék afféle
kultúrsznobként hozzáállni a kér-
déshez. Egyelõre a giccsnek is
„értéke” van, nem bánom, ha min-
denevõbõl válnak majd kritikus ol-

vasóvá. Azért persze tudatosan is
odacsempészek szövegeket az
életükbe, biztos, ami biztos. Kelle-
nek a „régiek” – Weöres, Marék
Veronika, Petõfi – de például Dá-
niel András Kuflijaiért már egész
családunk rajong. Ráadásul a rajz-
filmes változatában Scherer Péter
a narrátor, õ az egyik legkedven-
cebb színészem per pillanat. Szó-
val a kortárs jelen van az életük-
ben.

P. P.: Mennyire figyelted a
Lackfi Jánost és Varró Danit ért
„vádakat", hogy az nem is iro-
dalom és nem fiataloknak való.
Pláne nem gyereknek.

K. A.: Nem értek egyet a vá-
dakkal, bár aprólékosan nem is-
merem a sztorit. De nekem semmi
bajom velük. Õk is csak közelebb
akarnak hozni valamit. A diákok
azért nem ellenkeznének, ha õket
kellene olvasni. A gyerekeimre
visszatérve, igyekszünk lazán és
derûvel kedvet csinálni a világ ér-
telmezéséhez. Azért szerintem –
ahogy Kukorelly Endre írta egy
dalszöveggé lett irományában –
„családunk szeretet-alapú". És azt
hiszem, a lányaink minket utánoz-
nak az elsõ körben, úgyhogy pró-
bálok okostelefon mellett könyvet
is olvasni elõttük, velük, hogy „lát-
va lássanak"…

P. P.: Kicsit menjünk a betûk
szintjére. A, mint Anita, A, mint
Aliz, A, mint Amira. Az A betûk-
nek fontos szerepe van a csalá-
dodban. Még sokáig a profilké-
ped is ez volt a Facebookon.

K. A.: Mindenki A betûs! Nagy-
mamám, anyukám Anna. Férjem
Attila. Az õ édesapja és testvérei
is szintén A-sok. Adódott, hogy
élünk-e a lehetõséggel... és hát...
igen! Ez a mi kis mókánk a hétköz-
napok varázslataihoz.

P. P.: Mint egy mese szerep-
lõi...?

K. A.: Igen, de azért mindnyá-
junknak ott van az életében pár
felkiáltójel, hogy változtasson
azon, ami „lejárt". Sok jó értelem-
ben vett munka zajlik kint és bent
egyaránt. A csodaság mögött
azért megy a tanulás is ezerrel!
Amúgy legyen mindennap kará-
csooony..!

ÉJSZAKAI CSETELÉS HÉTKÖZNAPI CSODÁKRÓL
INTERJÚ KARÁTH ANITA KÖLTÕ-TANÁRRAL

Tanár, költõ (bár mostanában dalszövegekben utazik), édes-
anya és számos kulturális rendezvény háziasszonya. Karáth Ani-
ta a Zrínyi Miklós Gimnázium magyartanáraként, a Zalai Kanapé,
majd az Egerszegi Páholy talk-show-k szervezõjeként és mûsor-
vezetõjeként is ismert. Versei pedig Paneljazz címû versesköte-
tében, vagy manapság a Pannon Tükör folyóiratban olvashatók.

Az „A” betûs család. (Fotó: Juhász Kriszta)

Felnõtteknek és középisko-
lásoknak szóló sorozatot indít a
Griff Bábszínház. Mint azt
Szûcs István igazgató legutóbbi
sajtótájékoztatóján elmondta: a
gyerekeken kívül más korosztá-
lyokat is szeretnének megszólí-
tani, ezért kidolgoztak egy hat
elõadásból álló bérletsorozatot.

– pet –

December 14-én megtörtént az
elsõ bemutató (Nagy Petra fõsze-
replésével a Bársonytafota, ami
Esterházy Péter, vagyis Csokonai
Lili: Tizenhét hattyúk címû regénye
alapján készült), amit öt másik kö-
vet. A tervek szerint havonta egy
alkalommal.

Az elõadások érdekessége,
hogy végzõs egyetemisták vizsga-
darabjait láthatja a zalaegerszegi
közönség. Ez jó a leendõ színé-
szeknek is, valamint a bábszín-
háznak is, hiszen nemcsak új kor-
csoportok felé tudnak nyitni, ha-

nem egy-egy érdekes témát is fel-
vetnek az elõadások alkalmával.
Minden mûhöz társul ugyanis va-
lamilyen társadalmi probléma,
amit az elõadást követõ közönség-

találkozón meg is vitathatnak a
résztvevõk és az alkotók. Annál is
inkább, mert a végzõs színészek,
valamint a középiskolások és fiatal
felnõttek korban még nagyon kö-

zel állnak egymáshoz, ezért a fel-
merülõ kérdésekre megtalálhatják
a közös választ. Az új bérletsoro-
zat elõadásait teljes egészében az
NKA támogatja; a Griff 400 ezer
forintot nyert a programra.

Szintén NKA-s keretbõl valósul
meg a bábszínház legfrissebb pro-
dukciója, melynek bemutatója de-
cember 19-én a Színmûvészeti
Egyetem Ódry Színpadán lesz.
Darvasi László A 3 emeletes mese-
könyv címû történetfûzére ugyan-
csak egy vizsgaelõadás; mégpedig
a Griff fiatal – és végzõs – bábszí-
nészének, Tóth Mátyásnak a mo-
nodrámája. A mesét Khaled-Abdo
Szaida írta át bábszínpadra, a ren-
dezõ pedig Somogyi Tamás, akinek
már több közös munkája is volt a
zalaegerszegi társulattal.

A sajtótájékoztatón Tóth Má-
tyás és Somogyi Tamás elárulták:
Darvasi meséje rövid, pici, fanyar
humorú történetekbõl áll össze.
Társadalmi problémák és konflik-
tusok, valamint a magyar történe-
lem egyes jelenetei egyaránt meg-
jelennek a mesében, melynek
egyszemélyes szereplõje Tóth
Mátyás lesz.

Szûcs István elmondta: A 3
emeletes mesekönyv a következõ
évad bérletes elõadásai között
szerepel majd; az elõadást fõleg
kisiskolásoknak ajánlják.

BÁBSZÍNHÁZ, NEMCSAK GYEREKEKNEK
ÚJ BÉRLETSOROZAT A GRIFFBEN

ELÕFIZETHETÕ A PANNON TÜKÖR

A megújult Pannon Tükör kapható

Zalaegerszegen, a Simon István Könyvesboltban

és a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban.

Elõfizethetõ a www.pannontukor.hu a folyóirat-

megrendelés menüpont alatt. 
Az elõzõ évadban bemutatott Anyajegy is mûsorra kerül.
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– Meglévõ üzemünk mellé egy
ezer négyzetméteres, míg a
szomszédos területen egy 2600
négyzetméteres új csarnok építé-
sét valósítjuk meg 2017-ben –
mondja érdeklõdésünkre Molnár
Gábor, a Mould Tech Mérnöki Iro-
da Kft. ügyvezetõ igazgatója, és

egyik tulajdonosa. – Az utóbbi be-
ruházás már cégcsoportszintû fej-
lesztést jelent, a megépülõ új
üzemcsarnok fõ tevékenysége  a
már meglévõ mûanyagipari
fröccsöntõ szerszámok gyártása
mellé  a mûszaki mûanyag termé-
kek fröccsöntési technológiájának
bevezetése lesz. A piaci igények-

nek és trendeknek megfelelõen itt
is integrált, automatizált gyártás-
technológiát alkalmazunk. A cég-
csoport fejlesztésére a koncepció
összeállt, jelenleg a megvalósítás
részletein dolgozunk, amelynek
elsõ lépéseként várhatóan 2017.
év harmadik-negyedik negyed-

évében indulhat el a gyártás eb-
ben az új üzemcsarnokban. A
szerszámgyártás kapacitásának
fejlesztésére az új, ezer négyzet-
méteres üzembõvítés is várha-
tóan erre az idõszakra készül el.

Molnár Gábor hozzátette, a két
beruházás a humán erõforrás te-
kintetében is további szükségletet

vonz magával, de nem titkolt
szándék a komplex hatékonyság-
növelési program indítása gyár-
tásautomatizálással. Az iparág
óriási változáson megy keresztül,
és ennek igényeit már a gépkeze-
lõi szinttõl kezdve le kell tudni rea-
gálni: kiemelten fontos a gyorsa-
ság, a hatékonyság és nem utol-
sósorban a minõség, amelyek
kulcsfontosságú kritériumai egy
sikeres vállalkozásnak az európai
piacokon. 

– Az infrastruktúra bõvítésé-
hez párosul egy komplex oktatási
programunk is: a cégünk által vá-
lasztott, vezetõ gépgyártók szer-
vezésében kollégáink speciális,
akadémiai jellegû oktatáson vesz-
nek részt, ahol a munkájukhoz
nélkülözhetetlen, professzionális
képzésben részesülnek. A cél,
hogy legalább 90 százalékos ki-
használtsággal tudjuk üzemeltetni
high-tech gyártóberendezésein-
ket. A jövõ egyébként is a maga-
sabb bérek felé mutat, amely ma-
gasabb hatékonysági mutatókat
vár el a munkavállalóinktól. 

A jelenlegi gyártócsarnok ezer
négyzetméteres bõvítésével a
megnövekedett vevõi igényekre
kívánunk reagálni kapacitásnöve-
lés formájában. Terveink szerint a

bõvített csarnokrészben a gyártá-
si területek mellett egy 200 négy-
zetméteres iroda is kialakításra
kerül, ami a mérnöki munkahe-
lyek számának fejlesztését teszi
lehetõvé.

A 2014-ben indított saját okta-
tóprogramunkat is átalakítjuk, tu-
lajdonképpen kiszervezzük a
duális szakképzés hatékonysága
érdekében. Kilenc helyi vállalattal
és az önkormányzattal létrehozott
Zalaegerszegi Duális Képzõ Köz-
pont Kft. veszi át ezt a feladatot,
melynek igazgatója Egyed Péter
ügyvezetõ kollégám. Az egykori
nyomdaépületben kap helyet a
képzõközpont, ezt a város bizto-
sítja, a vállalkozások pedig a gé-
peket, eszközöket. Itt a középis-
kolás fiatalok megszerezhetik a
szükséges gyakorlati tudást és is-
mereteket elsajátítandó szakmá-
jukhoz. 

Molnár Gábor úgy értékelt, a
piac igényli a jelenlétüket, igényli
azt a tudást, amit a Mould Tech
Kft. az iparágban képvisel. A
2017-ben megvalósítandó infra-
strukturális fejlesztések is ezen
az igényen alapulnak, ahogy kö-
zeljövõbeni terveik is, miszerint
2018–19-re kutatásfejlesztési
központot hozhassanak létre. 

ÚJ ÜZEMCSARNOKOK ÉPÍTÉSÉT TERVEZIK
A MOULD TECH KFT. A JELEN KIHÍVÁSAINAK KÍVÁN MEGFELELNI

A Mould Tech 2001-es alapítása óta szerszámgyártással és
szerszámtervezéssel foglalkozik Zalaegerszegen. A cég 2012
végén költözött az északi ipari parkba, zöldmezõs
beruházással saját telephelyet létesítve. Ezt az üzemcsarnokot
2014-ben kibõvítette, és most két újabb gyártócsarnok
megépítését tervezi. 

Fotók: Antal Lívia

– Forgalmunk lehetett volna
jobb is, az valamivel alatta maradt
a 2015. évinek – értékel Nagy Zol-
tán ügyvezetõ. – Tavaly nagyon
sok hazai munkánk volt, mi ter-
veztük és kiviteleztük a 60 mega-
watt teljesítményû, vegyes tüzelé-
si rendszerû erõmû tüzelõanyag-
elõkészítõ rendszerét Dunaújvá-
rosban. Csupán érzékeltetésül,
hogy milyen komoly volumenû
munkáról van szó, az általunk ké-
szített technológiai munkák mint-
egy felét tették ki fizikai értelem-
ben a teljes erõmûnek. Egyébként
az idén üzembe helyezett  létesít-

mény további részét, a kazánokat
a finnek szállították. Ezt követõen
azonban idén komoly hazai meg-
rendelésünk nem volt, ezért ezek
elmaradását exporttal kellett pó-
tolnunk – ez majdnem sikerült, bár
nem teljesen. Ezzel együtt nem
panaszkodhatunk, biztonságosan
mûködtünk, s eredményünk a ta-
valyihoz hasonló szinten realizáló-
dott. 

A hazai megrendelések elma-
radása miatt a  3B Hungária idén
Európa számos országába – így
többek között Belgiumba, Len-
gyelországba, Franciaországba,

Németországba és komoly volu-
menben Ukrajnába szállította az
általa tervezett és kivitelezett be-

rendezéseket.
Egyúttal a társaság-

nál nagyon jelentõs
beruházást, technoló-
giai fejlesztést valósí-
tottak meg. A közel-
múltban üzembe he-
lyeztek egy teljesen
automatizált lézervágó
cellát, amelynek kö-
szönhetõen lényege-
sen nõtt a lemezmeg-
munkálás területén a
termelékenységük, mi-
vel az automatizált mû-
ködésnek köszönhe-
tõen többek között ki-
esik a kezelõ dolgo-
zóktól  függõ veszte-
ségidõ. A cella része-

ként elkészült két magasraktár is,
ahol a vágott alkatrészeket tárol-
ják. 

Nagy Zoltán elmondja, hogy
2017-ben ismét itthonra
összpontosítanak, mivel
a hulladék-újrahaszno-
sítás területén – ugyan
az év kiesett –  remé-
nyeik szerint nagyon sok feladat
vár rájuk. 

– Jelentõs esemény életünk-
ben, hogy kutatásfejlesztési pá-
lyázatot nyertünk  hulladékfel-
dolgozó technológia fejlesztésére
– folytatja Nagy Zoltán. – Zala-
egerszegen, a Szabadics Zrt.
közremûködésével  megvalósuló
korszerû technológia új berende-
zései környezetkímélõ módon vá-
logatják szét a potenciális környe-
zeti terhelést jelentõ,vegyes gyûj-
tésû szilárd települési hulladékot,

újrahasznosulnak a hulladékban
rejlõ értékes anyagok és jelentõ-
sen lecsökken a tárolóba kerülõ
hulladék mennyisége. A jelenleg
hazánkban mûködõ ilyen techno-
lógiai rendszerek többnyire im-
portált gépek felhasználásával
épülnek, terjedelmesek, költsége-
sek, s nagy az energiafelhaszná-
lásuk.

Csupán érzékeltetésül, hogy
mekkora lesz az idén megvalósu-

ló kísérleti üzem: évente 80.000
tonna hulladék feldolgozására
lesz alkalmas. A technológia fé-
mek, szilikátok, újrahasznosítható
mûanyagok, energetikailag hasz-
nosítható anyagok és bio szerves
anyagok szétválogatására és
részbeni feldolgozására lesz al-
kalmas. 

– A 3B Hungária öt olyan be-
rendezést fejlesztett ki, amelyet
idáig Nyugat-Európából kellett
beszerezni – folytatja Nagy Zol-
tán. – A prototípus formájában

megépülõ rendszer próbaüzemét
idén szeptember 30-án szeret-
nénk elkezdeni. Nem véletlen te-
hát, hogy a komoly szellemi kapa-
citást megmozgató feladat közel
900 millió forintos költségéhez a
jelentõs saját erõ vállalása mellett
félmilliárd forintot meghaladó tá-
mogatást kaptunk.  

És ezzel még nincs vége: a
Miskolci Egyetem és a Magyar
Tudományos Akadémia partner-

ségével idén megvalósu-
ló projekt csupán elsõ
lépcsõ lenne, terveik
szerint követné azt egy,
az energetikai hasznosí-

tásra alkalmas erõmû, majd utána
pedig biogázt elõállító rendszer
kifejlesztése, létesítése.   

– Feladatunk tehát bõven van,
2017-ben a tavalyihoz hasonló,
4 milliárd forintos árbevételt terve-
zünk, s ehhez kapacitásunk öt
hónapra le van kötve. Ez reményt
keltõ, de nagyon sokat kell még
ahhoz tennünk, hogy elképzelé-
seink megvalósuljanak, s
160–170 dolgozónk megélheté-
sét biztosítani tudjuk – mondta
Nagy Zoltán ügyvezetõ.

ALKALMAZKODÁS ÉS FOLYAMATOS FEJLESZTÉS
NAGY ELÕRELÉPÉS A 3B HUNGÁRIÁNÁL

Hulladékfeldolgozó Gyõrben.

A változó piaci viszonyokhoz való alkalmazkodás képessége,
a folyamatos fejlesztés igénye nélkül manapság egyetlen gazda-
sági szereplõ sem képes hosszú távon stabilan mûködni. E két
tulajdonság megléte nélkül az egerszegi 3B Hungária Kft. is alig-
ha tudta volna így zárni  2016-os évét, s változatlanul elõkelõ he-
lyet követelni magának az élenjáró zalai cégek rangsorában. 

Norvégiai hajórakodó állomás.

Békéscsabai hulladékfeldolgozó.
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A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE KK–Soproni KC
79-70 (21-24, 16-13, 21-17, 21-16)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

ZTE NKK–Aluinvent DVTK Miskolc
58-87 (16-26, 12-21, 19-18, 11-22)

NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

ZTE ZÁÉV TK–Szentesi TE
8:0 (3259-2473)

Szuperligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
Airnergy FC–Göcsej SK Sport 36 1-2 (0-0)

NB I-es nõi futsalmérkõzés, Csömör.

– Akadtak jó mérkõzéseink, de
a vereséggel végzõdött találkozók
között voltak nyerhetõek – han-
goztatta Csató Sándor, a ZTE ve-
zetõedzõje: – A hazai mérkõzé-
seinkbõl is többet ki kellett volna
hozni, a Vác és a Budaörs elleni
vereség különösen fájó. Az õszi
idény hajrája sikerült rosszra. Fia-
tal csapatunk van, a hullámvöl-
gyek – amelyeket hosszú ideig si-
került elkerülnünk – törvénysze-
rûek. Az õsz megmutatta, hogy
merre kell elindulnunk, tavasszal
miben kell elõrelépnünk.

– A jelenlegi ZTE-bõl a rutin
mintha hiányozna...

– Ez így igaz. Az idei év nyarán
a vezetés a fiatalítás mellett dön-
tött, hogy minél több saját nevelé-
sû játékos szerepeljen az együt-
tesben. A távozók helyére is fiata-
lok kerültek a keretbe. Hosszú tá-
vú építkezésbe kezdett a klub.
Ezért csúsztak be nagyobb bakik,
de a fiatal csapatunk aratott bravú-
ros gyõzelmet is, például a Sorok-
sár ellen a fõvárosban A fiatalok
ezen mérkõzések során szerzik
meg a rutint. Ha hagynak bennün-
ket dolgozni, biztos vagyok az elõ-
relépésben.

– A szurkolók már évek óta
várják az NB I-et...

– Nem a mostani fiatal csapa-
ton kell számon kérni, miért nincs
meg az elsõ osztály. Más csapatok
– nem egy – a ZTE-nél nagyobb
pénzbõl gazdálkodnak. A vezetés
dönt mindenhol, melyik utat vá-
lasztja, a nevelést vagy a kész já-
tékosok vásárlását. Itt az elõbbire
szavaztak. Türelmet kérek a játé-
kosok nevében is, másképp nem
fogunk továbblépni. A fiatalok töb-
bet hibáznak, mint a rutinos játé-
kosok. Nem szabad nagyon bán-
tani õket, a biztatással többre me-

gyünk. A játékosok, a szakmai
stáb is szeretne minél elõbb
visszajutni a legmagasabb osz-
tályba, ehhez kell a megfelelõ ru-
tin.

– A jó kupaszereplést nem
cserélné el a bajnokira?

– A Balmazújváros elleni to-
vábbjutásunk a bravúr kategóriájá-
ba tartozik. Tartalékosan harcoltuk
ki. A bajnokság hajrájára elfogy-
tunk, sérülések tizedelték a csapa-
tot. Ezért is estünk vissza. Öt alap-
ember esett ki, amit a ZTE-nél
jobb csapat is nehezen visel el.
Nem vagyunk leszakadva, puskás
nyelven szólva lõtávolban va-
gyunk.

– A téli szünetben lesz lehe-
tõsége a csapat megerõsítésé-
re?

– Nyáron elindultunk egy úton,
mára látjuk, hová kellene igazol-
nunk. Ha lesz rá lehetõség, min-
den csapatrészbe jó lenne egy
meghatározó tudású játékost szer-
zõdtetni.

– Az idei év akkor egyértel-
mûen az építkezésrõl szól?

– Az õszi idény hajráját leszá-
mítva jól teljesítettünk, s úgy vé-
lem, a tavasszal tovább izmosod-
hat a csapat, a fiatalok további ru-
tint szerezhetnek. Továbbra is ott
akarunk lenni az élbolyban, de
hogy helyezésben mit jelent, a baj-
nokság végén kiderül.

LEHETETT VOLNA JOBB IS
CSATÓ SÁNDOR TÜRELMET KÉR

Középcsapatként zárta a bajnokság elsõ felét az NB II-ben  a ZTE
labdarúgócsapata. A szurkolók és  a szakemberek szerint is  na-
gyobb odafigyeléssel jobb õszt hagyhatott volna maga mögött a
csapat.

Bár a jégcsarnok nyitásával
egy idõben indult ez a sportág a
városban, mégis még kevésbé is-
mert és kevesen élnek a lehetõ-
séggel, hogy kipróbálják. Pedig
sok szépséget rejt a jeges sportok
legfiatalabb ága, melyben 12–16
fõs csapat táncol egyszerre, s a
látványt nemcsak a szép ruhák
biztosítják, hanem az összehan-
goltan elõadott koreográfia, a kö-
telezõ korcsolyaelemekkel. A lé-
nyeg a csapatmunka, mely erõs
közösségformáló is, a barátságok
messze túlélik aztán az edzésidõt.
Az alap pedig a biztos korcsolyatu-
dás és a ritmusérzék, melynek kel-
lõ szorgalommal kell párosulni. Ha
ez mind megvan, irány a jég!

– Négyéves kortól jöhetnek
hozzánk edzésre a lányok és fiúk
is. Egybõl megyünk a jégre, játé-
kos alapozás, a sport megkedvel-
tetése a cél. Néhány év alapozás
után kezdõdhet aztán a csapat-
munka – mondja Bodnár Erika, aki
maga is gyerekfejjel kezdett a
mûkorocsolyázásba, s végül a
szinkron lett a kedvence, ahol or-
szágos bajnokságokat nyertek
több ízben a csapatukkal. 10 évet
edzõsködött Budapesten, elsõ ta-

nítványai három alkalommal kép-
viselték Magyarországot a junior-
világbajnokságon. Nevéhez köthe-
tõ a Budapest Kupa megszervezé-
se, melyen manapság már 50 csa-
pat vesz részt. 

– Zalaegerszegen is ilyen
nagyszabású tervei vannak?

– Ebben a tanévben még nem
versenyzünk, de jövõ nyártól kezd-
jük a készülést a 2018-as verse-
nyekre. Szeretnék nemzetközi tá-
bort is szervezni Zalaegerszegre.
Hosszú távon tervezek a város-

ban, mert tetszenek a kulturált
sportolási körülmények, a jégcsar-
nokban kényelmes az edzéslehe-
tõség. Ezek is fontosak, meg a
többi csapattal való együttmûkö-
dés, jó kapcsolat, a zalaegersze-
giek barátságos hozzáállása. Mél-
tányosak az árak is, az egyébként
drága sportágon belül.

– A közönség mikor láthatja
Önöket?

– Az idén már csak zártkörû
rendezvényünk, bemutatónk lesz
a szülõk számára. Januártól vi-
szont a fiúk mérkõzései elõtt fo-
gunk táncolni, amolyan pom-
pomos lányokként.

– Toborzáskor viszont nem-
csak lányokat várnak.

– Fiúkat is. Jelenleg közel 30-
fõs a tagság, jó lenne ennek a
duplája, hogy legyen mibõl válo-
gatni a 18-fõs versenycsapathoz,
akik ideális esetben egyforma tu-
dásúak, egyforma magasak és
egyformán elkötelezettek. Szorga-
lomból és lelkesedésbõl nincs
hiány jelenleg sem, a zenés edzé-
sek is kellõen motiválók. Bár tuda-
tosítani kell a szárazon végzett ki-
egészítõ edzések fontosságát.
Ezekbõl a görkorcsolya a legnép-
szerûbb. A közös élmények, prog-
ramok, sikerek jelentõsek csapat-
sport lévén. S a barátságok egész
életre meghatározóak lehetnek. 

SZINKRONBAN A JÉGEN
SIKERES FÕVÁROSI KARRIER UTÁN

Új edzõ irányítja az idei tanévtõl a szinkronkorocsolyázókat Za-
laegerszegen. Bodnár Erika sikeres budapesti karrier után érke-
zett a zalai megyeszékhelyre, ahol szintén nagy terveket szõ.

– Az egyik legnagyobb  élmé-
nyem, hogy bekerültem a nemzet-
közi úszóhírességek csarnokába –
hangoztatta Mányoki Attila. – An-
nak ellenére, hogy legfõbb célo-
mat, az Északi-csatorna átúszását
nem  sikerült teljesítenem, jó évet
zártam. A lelkiismeretem tiszta,
mivel  mindent megpróbáltam, a
maximumot kihoztam magamból.
Sajnos, a szervezetem felmondta
a szolgálatot, mintegy hétórás
úszás után kiszedtek a vízbõl, mi-
elõtt nagyobb baj is lehetett volna.
Az esetbõl természetesen igyek-
szem tanulni, hogy mielõbb túl le-
gyek ezen az erõpróbán. Az
összes többi helyszínen a legjob-
bamat nyújtottam, megdöntöttem
eddigi legjobb helyezésemet. 

– Az Északi-csatorna átúszá-
sa az egyik legnehezebb erõpró-
ba az Ocean’s Seven sorozatban.
Az  elsõ kísérletre  1927-ben ke-
rült sor, az elsõ sikeres teljesí-
tést 20 év múlva regisztrálták...

–  Az Északi-tenger  a legmele-
gebb periódusában is 13–14  fo-
kos, emellett az idõjárási viszo-
nyok sem segítettek nekem, az
erõs szél mellé nagy hullámzás
társult. Ráadásul az áramlat is
szembe jött velem. Próbáltam ma-
gamból a legtöbbet kihozni, de  a
természetnek  az én szempontom-
ból  negatív tényezõit nem sikerült

kiküszöbölnöm. Engem megnyug-
tat az a tény, hogy nem önszán-
tamból adtam fel.

– Mit tervezel jövõre?
2017 áprilisában Új-Zélandon

fogok úszni, ahol hasonló körül-
mények – kiegészülve cápave-
széllyel – várnak rám. Márciusban
utazom ki, ottani õszi idõben
úszom, az egyik hûvös áramlat a
Déli-sarkról érkezik. Az új-zélandi
próbám is komoly kihívás lesz. Az
Északi-csatornánál szerzett ta-
pasztalatokat szeretném  a ma-
gam javára fordítani.

– Az Ocean's Seven sorozat-
ból mennyii van hátra?

– Három, 2017-ben még egyet
szeretnék teljesíteni. Terveim sze-
rint az Északi-csatorna átúszását
2018-ban próbálnám meg ismét.

– Miként készül a karácsony-
ra Mányoki Attila?

– Nagyon közel van a követke-
zõ erõpróba, így edzések nem ma-
radnak el karácsonykor sem. A fi-
nomságok mellett a mozgásról
sem feledkezhetek meg.  

– Az egészséges életmód
példaképe vagy, sõt az emberi
kitartást, akaraterõt is szimbo-
lizálod...

– Elõadásaim  során nem arra
akarom  rászedni az embereket,
hogy legyenek hosszútávúszók.
Hanem, hogy példámon keresztül
tudjanak erõt meríteni, találjanak
olyan mozgásformát, sportágat,
amely életük elemévé válhat, és
amelyben örömüket lelik. 

MÁNYOKI ATTILA NEM ADJA FEL
ÚJ-ZÉLAND, MAJD ISMÉT AZ ÉSZAKI-CSATORNA

Mányoki Attila hosszútávúszó idei éve is majdnem tökéletesre
sikeredett, csak az Északi-csatorna fogott ki a kiváló sportembe-
ren. Miközben  az emberi teljesítõképesség határát feszegeti, sza-
badidejében elõadásokat tart a  mozgás fontosságáról,  a sport-
ról és az egészséges életmódról.

H o r v á t h
Tamás, a Z.
Csuti Hyd-
r o c o m p
sakkcsapatá-
nak szakmai
vezetõje, já-
tékosa: – A
tavasszal be-
fejezõdött baj-
nokságban újoncként a várakozás
felett teljesítettünk. A mostaniban
nagyon kiegyenlített lett a mezõny,
a Kanizsa  toronymagasan kilóg
az NB I-bõl, a Paks is erõs csapat.
A két újonc – a DVTK és a Bp.
Honvéd – remekül erõsített. Jól jött
számunkra a szünet, megpróbá-
lunk anyagilag  egyenesbe kerülni,
hogy legyen esélyünk tavasszal
légióst szerepeltetni. A bentmara-
dást mindenképpen szeretnénk ki-
harcolni.

Baján Já-
nos,  a ZTE
ZÁÉV nõi te-
kecsapatá -
nak edzõje: –
A tavasz so-
rán megszer-
zett második
helyünk a reá-
lis erõviszo-
nyokat  tükrözte.  Az  Európa-ku-
pában nem sikerült megismételni
tavalyi jó szereplésünket. A Szu-
per Liga  õszi idényében a
Rákoshegy I. elleni találkozóig ve-
retlenek voltunk, azóta
mégegyszer kikaptunk. Célunk a
dobogó, de amíg matematikai esé-
lyünk van, a bajnoki címrõl sem
mondunk le.

Babati Benjamin,  a ZTE FC
labdarúgója: – Két idény végét

szúrtuk el. Ta-
vasszal több
nyerhetõ mér-
kõzést vesz-
tettünk, ami
feljutásunkba
került. Az õszi
idényben a
hajráig jól tel-
j es í t e t t ünk ,
utána zsinórban vesztettünk mér-
kõzéseket, lecsúsztunk  az élme-
zõnybõl. A 2017-ben jó lenne vé-
gig egyenletes teljesítményt nyúj-
tani, akkor még bármi megtörtén-
het.

S z a k á l y
István, a
Z a l a s z á m
ZAC ügyve-
zetõje: –  Az
idei évben  at-
létikai klubunk
tovább fejlõ-
dött. Sporto-
lóink ott voltak  a világversenye-
ken. A hazai országos bajnoksá-
gon nõtt a bajnoki címeink és ér-
meink száma. A saját rendezésû
versenyeink is  sikeresek voltak.
Nagy örömünkre szolgál, hogy
2017-ben megújul a  Városi Sport-
centrumban atlétikai pályánk.

F e h é r
László,  a
ZTK FMVas
férfi tekecsa-
p a t á n a k
edzõje: –  Az
idei évben
hullámzó tel-
j e s í t m é n y t
nyúj to t tunk.
Az Európa-kupában megszerzett
bronzérmünknek örülök, de kicsit

nagyobb odafigyeléssel  fénye-
sebb medált is  begyûjthettünk
volna. A jó szereplés mellett  értek
bennünket kellemetlen meglepeté-
sek, így nem sikerült továbbjut-
nunk  a BL-ben.  Az új esztendõtõl
azt várom, hogy jóval egyenlete-
sebb teljesítményt nyújtson  a
csapat.

Fehér  Fe-
renc,  a ZTC
elnöke, edzõ-
je: –  Fennál-
lásunk legsi-
k e r e s e b b
évén  va-
gyunk túl,  25.
versenyéva-
dunk volt az
idei, a  negyedszázados jubileu-
mot szépen ünnepeltük meg. Az
önálló versenyrendezés terén is
sikeresek voltunk. Több versenyt
közmegelégedésre rendeztünk
meg. Nem küzdünk beiskolázási
problémákkal, sok gyermek jelent-
kezik, hogy nálunk akar sportolni.
Az új évben már a szintentar-
tásnak is nagyon örülnék, ha sike-
rülne elõrelépnünk, az már  a bra-
vúr kategóriájába tartozna.

G á s p á r
Dávid, a ZTE
NKK vezetõ-
edzõje: – Az
idei évben
véget ért játé-
kospályafutá-
som, de nin-
csen  hiányér-
zetem. Na-
gyon szép feladat az edzõi pálya
is. A bemutatkozásom nem sike-
rült rosszul, a kötelezõ gyõzelme-
ket hoztuk, és bravúrt is véghez
vittünk. Tudom, még rutint kell
szereznem az edzõi pályán és
még sok a tanulnivalóm. Remé-
lem, hogy sikerül megvalósítanunk
elképzeléseinket!

AZ IDEI ÉVRÕL, A 2017-ES TERVEKRÕL
AZ EGERSZEGI SPORTÉLET KÉPVISELÕI ÍGY LÁTJÁK
Az év vége a számvetés, a mérlegkészítés, tervezés ideje. A

sportban sincs  másképp. Az egerszegi  sportélet meghatározó
szereplõit kérdeztük, milyen volt számunkra az idei év, mit ter-
veznek  a következõre.

HEGEDÜS A LEGJOBB
Budapesten rendezték meg az országos ifjú-

sági egyéni nõi tekebajnokságot.

A versenyen Hegedüs Anita, a ZTE ZÁÉV spor-
tolója egyéni 120 dobásban és egyéni sprintben
egyaránt bronzérmet szerzett. Összetettben ezüst-
érmet akasztottak a nyakába az eredményhirdetés
során.

A ZTE ZÁÉV sportolóját az idei évi eredményei
alapján az ifjúságiak mezõnyében az év legjobb te-
kézõjének választották.
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Mint azt bizonyára többen is ta-
pasztalták, az elsõ negyedévi, hulla-
dékszállításra vonatkozó számla után
hosszabb ideig nem érkezett több
számla, a rendszer átalakítása miatt
csúszás következett be a számlázás te-
kintetében. A Zalai Közszolgáltató Non-
profit Kft. bérszámlázási megállapo-
dást kötött az NHKV Zrt.-vel, így ügyfe-
leink októbertõl kezdve megkapták a
hulladékgyûjtésrõl szóló számlákat.

A Zalai Közszolgáltató Nonprofit
Kft. ügyfélszolgálati irodája a Deák tér
3/C szám alatt található, további há-
rom, közfeladatot ellátó céggel együtt.
Modern kialakítású ügyfélszolgálatunk
szíves rendelkezésére áll az alábbi idõ-
pontokban:

Hétfõ: 9.00–15.00
Kedd: 9.00–17.00
Szerda: 8.00–20.00 (hosszabbított

nyitvatartással)
Csütörtök: 9.00–17.00
Péntek: 9.00–15.00
Itt kényelmesen és gyorsan intéz-

heti bárki kommunális hulladékgyûj-
téssel kapcsolatos ügyeit. Az ügyfél-
szolgálati iroda feladatkörei közé tarto-
zik a lakossági és közületi szerzõdés-
kötés, a szerzõdésmódosítás, az adat-
változások bejelentése, a szerzõdések-
kel, illetve hátralékkal kapcsolatos álta-
lános információkérés, a közszolgálta-

tási díj készpénzes befizetése; továbbá
biohulladék-gyûjtési szolgáltatás
igénylése, panasz, illetve reklamáció
esetén jegyzõkönyv felvétele. Mind-
ezek mellett a plusz és a szelektíven
gyûjtött hulladék számára zsákot és
edényt is lehet igényelni az irodában.

Tovább folytatódott 2016-ban a
szelektív gyûjtés népszerûsítése, ennek
köszönhetõen idén lakossági gyûjtés
során a januártól októberig terjedõ idõ-
szakban már összesen több mint 503
tonna papír, 409 tonna mûanyag, 260
tonna üveg és 21,3 tonna fém, érkezett
a búslakpusztai Hulladékkezelõ Köz-
pontba.

Társaságunk fontos szerepet ját-
szik a környezeti nevelésben, az újra-
hasznosítás növelésében. Nagy elõre-
lepésnek és érdemnek érezzük, hogy
2017. évtõl kezdõdõen minden telepü-
lésünkön bevezetjük a házhoz menõ
szelektív gyûjtést, ezáltal is csökkentve

a lerakóra érkezõ hulladék mennyisé-
gét. 

Tevékenységünk elismeréseként az
Országos Hulladékgazdálkodási Konfe-
rencia keretein belül, a Zalai Közszol-
gáltató Nonprofit Kft. vehette át az
Európai Hulladékcsökkentési Hét Ma-
gyarország Díjat május 18-án. A gaz-
dálkodó és ipari szervezetek kategóriá-
ban társaságunk bizonyult az ország
legjobbjának szemléletformáló kampá-
nyával.

Meghirdetett lomtalanítási akcióink
is egyre népszerûbbek, a tavaszi lomta-
lanítás során Zalaegerszegen több mint
1458 családi házas címhez vonultak ki
munkatársaink, valamint év közben tár-
sasházaktól 507 fordulóval gyûjtöttünk.
Az összegyûjtött anyagok mennyisége
is emelkedett: elõzõ évben 7447 m3

hulladékot szállítottak el a lomtalanítás
során, míg az ideiben 9493 m3-t. 

Cégünk az évek során megszokott
módon január elején elkezdi a kidobott
karácsonyfák begyûjtését, ami szelek-
tíven beszállított anyagokhoz hason-
lóan szintén újrahasznosításra kerül,
hiszen a fenyõbõl nyert faaprítékot
energetikai célokra használjuk fel. 

Kérjünk kedves ügyfeleinket, hogy
kidobott a karácsonyfákat a forgalmat
nem akadályozó módon, gépjármûvel
könnyen megközelíthetõ helyre tegyék
ki!

Ezúton szeretnénk megköszönni
Zalaegerszeg város lakosságának a
szelektív gyûjtésben való részvételét,
és azt, hogy észrevételeikkel és beje-
lentéseikkel segítették éves munkán-
kat!

AZ ELMÚLT ÉV TÖRTÉNÉSEI

A KÖZSZOLGÁLTATÓI SZEKTORBAN
Az egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer kialakítá-

sa érdekében az állam 2016. január 20-án létrehozta a Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvény-
társaságot (NHKV Zrt.). Az új cég feladata többek között, a 2016. április
1. utáni teljesítésekre vonatkozóan a közszolgáltatási számlák kiállítása
és a díj beszedése, valamint a kintlévõség kezelése.

Minden kedves ügyfelének
kellemes karácsonyi ünnepeket és

boldog új évet kíván a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft. és a Zala-Depo Kft.!



FRIMMEL GYULA GRAFIKUSMÛVÉSZ, MÛVÉSZTANÁR
Frimmel Gyulát aligha szükséges bemutatni: nem csupán a mûvé-

szetpártoló közönség körében ismert, de méltán népszerû alkotásai
gazdagítják a város köztereit is, és pedagógusként ugyancsak részese
a zalai megyeszékhely kulturális életének. 

Zalaegerszegen született 1955-ben, nõs, három felnõtt gyermek
édesapja. 

Tanulmányait a Képzõ- és Iparmûvészeti Szakközépiskolában kezd-
te, majd a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskolán folytatta; 1982-ben vette
át diplomáját. 1976 és 77 között kiállításrendezõként dolgozott a Ma-
gyar Nemzeti Galériában. 1982-ben, a fõiskola befejeztével, reklámgra-
fikai tervezéssel kezdett foglalkozni, ismereteit a Zalai Nyomda számá-
ra hasznosította. Mindeközben sokszorosított, és egyedi technikákkal
készült munkáival folyamatosan részt vett különbözõ csoportos, illetve
egyéni kiállításokon. 1988-ban szabadfoglalkozású grafikus lett. 1991-
ben, az akkor indult mûvészeti gimnáziumban grafikát és rajzot kezdett
tanítani óraadó tanárként, 1993-tól az Ady Endre Mûvészeti Gimná-
zium fõfoglalkozású tanára, 2002-ben a gimnázium rajzi munkaközös-
ségének vezetõje lett.

Kiállításait felsorolni is nehéz lenne, munkáit sokszor ismerték el díj-
jal: 

1990: Kaposvár, Dunántúli Tárlat különdíja, 1994: Zala'art Díj, 1995,
1997: Hódmezõvásárhely, Õszi Tárlat különdíja, 1996: Zalaegerszeg,
Zalai Tárlat, Zalaegerszeg Város Díja, 2010: Zalaegerszegi Szalon Kü-
löndíj, 2013: Víz és Élet Nemzetközi Képzõmûvészeti Biennálé (Baja)
II. díj, 2014: Hódmezõvásárhely, Õszi Tárlat, a Hód-Mezõgazda Zrt. dí-
ja és Rékassy Csaba-díj.

HARMATOS LÁSZLÓ CIVIL SZERVEZÕ
Harmatos László 1943-ban született Szakonyban. Édesapját korán,

tízévesen, tragikus körülmények között veszítette el. A szomorúsággal,
nélkülözésekkel és viszontagságokkal teli esztendõk után édesanyja
újból férjhez ment, s a család Zala megyébe költözött. 

Az 1960-as évek elején befejezte az ipari iskolát, ahol bádogosszak-
munkás képesítést szerzett, majd késõbb Pécsett mestervizsgát is tett. 

1965-ben megnõsült, egy lánygyermeke született. 
Az elmúlt évtizedekben kisiparosként dolgozott, emellett feleségével

meghatározó szerepet töltött be szûkebb hazája, Andráshida közössé-
gi életének formálásában. 

A rendszerváltás eseményeit nagy örömmel fogadta, részt vett a
vasfüggöny lebontásában, a Páneurópai Pikniken Sopronkõhidán,
Nagy Imre és társai újratemetésén. 1989 karácsonyán pénzadományt
gyûjtött a román forradalom miatt szenvedõ erdélyi magyaroknak, tár-
saival élelmiszert, vérplazmát, gyógyszert szállított Kolozsvárra és Ma-
rosvásárhelyre. 

Harmatos László és felesége kezdeményezésére 1996-ban Zala-
egerszegen elsõként állítottak emléket Szent Istvánnak az andráshidai
településrészen. A településrész lakóinak példaértékû közösségi
összefogása, elhivatott és áldozatos tenni akarása a házaspár munká-
jának is köszönhetõ. 

Harmatos Lászlót 2013-ban Esztergomban, a Szent Anna-templom-
ban a magyar nemzetért tett kiemelkedõ szolgálataiért a „Vitézi Rend”
tagjává avatták. 1993 óta tevékenykedik a Zala Megyei '56-os Hagyo-
mányõrzõ Egyesületben, a Zala Megyei Nemzeti Szövetségben és a
Magyar Királyi Csendõrség Országos Egyesületében.

NAGY FERENC, A HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZ
SZERVEZÉSI OSZTÁLYÁNAK VEZETÕJE

Nagy Ferenc – vagy, ahogy mindenki ismeri, Franci – a Hevesi Sán-
dor Színház szervezési osztályának vezetõje. Zalaegerszegi lakos,
nõs, két gyermek édesapja, 58 éves.

Az általa gyakorta hangoztatott gondolat, miszerint „elsõ a színház”,
meghatározza a munkáját, mindennapjait. Nélkülözhetetlen láncszem a
színházi gépezetben.

Mûszaki tanulmányokat végzett, ám miután leszerelt a katonaságtól,
az éppen alakuló színházi társulathoz csatlakozott. Alapításától, vagyis
1982-tõl munkahelye a Hevesi Sándor Színház. Pályáját kellékesként
kezdte az együttesnél, majd lépésrõl lépésre haladt a ranglétrán: elõbb
a kelléktár vezetõje lett, késõbb kipróbálhatta magát szervezõként, s
mivel tehetségesnek bizonyult, 1994-tõl már irányítója a szervezési
osztály munkájának. 

Elévülhetetlen érdemei vannak a telt házas elõadások létrehozásá-
ban. Közvetlen és barátságos modorával újra és újra sikerül megnyer-
nie a teátrum számára város- és megyeszerte a meglevõ és leendõ kö-
zönséget. Munkáját igazolja a folyamatos telt ház és a tízezer eladott
bérlet.

DR. MÁHR KÁROLY BELGYÓGYÁSZ, A ZALA MEGYEI KÓRHÁZ
ONKOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK OSZTÁLYVEZETÕ FÕORVOSA
Dr. Máhr Károly 1967-ben született Szombathelyen. Általános és kö-

zépiskolai tanulmányait Sárváron végezte. A biológia mindig a legked-
veltebb tantárgyai közé tartozott, hamar elhatározta, hogy az orvosi hi-
vatást választja: 1993-ban fejezte be tanulmányait a Pécsi Orvostudo-
mányi Egyetemen. 

Pályáját a Zala Megyei Kórház belgyógyászati osztályán kezdte,
1998-ban belgyógyászati szakvizsgát tett. Az itt eltöltött idõ alatt sokat
tanult és értékes szakmai tapasztalatra tett szert. 2001-ben a Semmel-
weis Orvostudományi Egyetemen klinikai onkológiai szakvizsgát tett.
Elõször a zalaegerszegi kórház onkológiai osztályán, majd Szombathe-
lyen, az onkoradiológián dolgozott. 2003-ban adjunktusi, 2012-ben fõ-
orvosi kinevezést kapott. 2013-tól a Zala Megyei Kórházban osztályve-
zetõi feladatokat lát el. 

Kiváló szakmai tudását számos kiadvány, publikáció, onkológiai és
belgyógyászati elõadások sora bizonyítja. Belgyógyászatban megszer-
zett ismereteit jól alkalmazza az onkológiai betegek ellátásában. A leg-
újabb kutatási eredmények, az egyre gyarapodó gyógyszeres, biológiai
terápiás lehetõségek ma már megannyi daganatos betegnek jelente-
nek gyógyulást.

Dr. Máhr Károly hitvallása, hogy a sikeres kezeléshez hozzátartozik

a beteg és az orvos közötti bizalmi kapcsolat, a megfelelõ tájékoztatás,
a beteg tisztelete, bátorítása, mint ahogy az orvos szakmai alázata is. 

PIOTR PRZYTOCZKI,
KROSNO TESTVÉRVÁROS POLGÁRMESTERE

Piotr Przytoczki Zalaegerszeg lengyel testvérvárosa, Krosno polgár-
mestere (a lengyel nyelvben Krosno város elnöke). 

Végzettsége szerint gépészmérnök. 2002-ben választották Krosno
polgármesterévé, azóta háromszor újraválasztották, utoljára 2014-ben. 

Számos szakmai elismerést és díjat tudhat magáénak, így a
Newsweek Lengyelország hetilap 2008-as elismerését is, amelyen
Lengyelország legjobb elnöke címet nyerte el, illetve 2007-ben a Ma-
gyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést.

Zalaegerszeg és Krosno között 2000-ben köttetett meg a hivatalos
testvérvárosi szerzõdés, amelyet lengyel részrõl elõdje, Roman Zimka
látott el kézjegyével. Piotr Przytoczki már a kezdeti idõszakban aktívan
részt vállalt a városok közti együttmûködés kialakításában, hiszen a
krosnói kereskedelmi és iparkamara elnökeként cégek egymás vásá-
rain való részvételét szervezte. Polgármesterré választását követõen
még abban az évben eljött, és azóta is rendszeresen utazik városunk-
ba, számos szakterület kapcsolatfelvételét kezdeményezte. Több, Za-
laegerszegen megfigyelt programot, újítást késõbb Krosnóban is meg-
valósított (pl. a Fecskeházak, az elkerülõ utak, belváros kialakítása).
Minden év márciusában részt vesz a lengyel–magyar barátság napja
rendezvényén, támogatója a zalai mûvészek krosnói megismertetésé-
nek. Kezdeményezésére 2009 augusztusában a lengyel és magyar
köztársasági elnökök krosnói látogatása alkalmával Németh János ke-
ramikusmûvész egy dombormûve került elhelyezésre a Piac téren, egy
ház homlokzatán.

SÁNDORNÉ DR. HABIL. KRISZT ÉVA, A BUDAPESTI GAZDASÁGI
FÕISKOLA, A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM VOLT REKTORA

Sándorné dr. habil. Kriszt Éva a Marx Károly Közgazdaságtudomá-
nyi Egyetem tanár szakán szerzett oklevelet. Tanári oktatómunkáját kö-
vetõen 1985-ben lett a BGE jogelõd intézményében, a Pénzügyi és
Számviteli Fõiskolán oktató, ahol 1988-tól elõbb tanszék-, majd intézet-
vezetõi megbízást kapott. 1995-tõl a Távoktatási Központ igazgatói
posztját töltötte be. A PSZK Zalaegerszegi Intézetében a felnõttképzés
a 2000-es évek közepén teljesedett ki, akkor, amikor Sándorné dr.
Kriszt Éva volt a Budapesti Gazdasági Fõiskola felnõttképzési
rektorhelyettese. 2007-tõl két cikluson keresztül volt az intézmény rek-
tora. E minõségében több alkalommal is a Magyar Rektori Konferencia
társelnöke volt, majd 2010-ben annak elnöki posztját is betöltötte. 

A rektori posztot betöltõ felsõoktatási szakember vezetése alatt a
korábbi Budapesti Gazdasági Fõiskola elõször alkalmazott tudomá-
nyok fõiskolája minõsítést, majd egyetemi státuszt kapott, szorosra fûz-
te együttmûködését a vállalati szektorral, bõvítette az intézmény szak-
mai és nemzetközi kapcsolatait. Sokat tett azért, hogy a Pénzügyi és
Számviteli Fõiskolai Kar Zalaegerszegi Intézetébõl 2011 januárjában
önálló kar legyen Zalaegerszegen, a Budapesti Gazdasági Egyetem
negyedik kara, vidékiként azonban az egyetlen. 

Sokat tett azért, hogy Zalaegerszeg egyetemi város lehessen, a he-
lyi közgazdászképzés pedig a városi felsõoktatás zászlóshajója. 

SCHREINER JENÕ NÉPZENÉSZ,
A HARANGLÁB NÉPZENEI EGYÜTTES VEZETÕJE

Schreiner Jenõ a zalai táj jellegzetes építményérõl elnevezett Ha-
rangláb Népzenei Együttes meghatározó alakja. Zalaszabarban nõtt
fel. Mindig fontos volt a zene az életében: nagybátyja és édesapja is
muzsikált. Tõlük és édesanyjától is tanult: mindennap hallott
magyarnótákat, operetteket, slágereket. 15 éves korában vitték el a
nagykanizsai zeneiskolába, ahol a hegedûiskola kilenc osztályát vé-
gezte el öt év alatt. 16 évesen már saját zenekart alakított. Késõbb egy,
a nagybátyja által vezetett  parasztzenekarban lett másodprímás, majd
prímás – több mint tíz évig muzsikáltak lakodalmakban, bálokban. Köz-
ben több évig játszott a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekarban is. A ka-
tonaságot követõen Budapestre került, ahol az Interfolk zenekarban bi-
zonyított hegedûsként a country mûfajában. 1980-ban a zalaegerszegi
KISZÖV Néptáncegyüttes prímása lett. 1981 és 1985 között tagja volt
a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekarnak is, valamint zenélt a Lõrincz
Kálmán vezette Lorenzo utódzenekarban. 1985-tõl a Zalai Táncegyüt-
tes zenekarának a vezetõje és alapítója, amely felvette a Harangláb ne-
vet, s azóta is ezen a néven muzsikál, leginkább magyar népzenét. Szí-
nes repertoárjukba számos városi eseményen, kulturális rendezvényen
belehallgathattak az érdeklõdõk, de Zalaegerszeg testvérvárosaiban is
mindig szívesen látott vendégek. Krosnóban, Marosvásárhelyen,
Kuselben is sikeresek népzenei elõadásaik. 

Nagy hangsúlyt fektetnek a határon túli magyarokkal való kapcsolat-
tartásra.  A Harangláb Népzenei Együttes népi muzsikája több CD-n és
kazettán is hallható. 

Schreiner Jenõ a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház több mint
tíz darabjában mûködött közre hegedûsként.

VAJDA LÁSZLÓ NYUGALMAZOTT KÖZÉPISKOLAI IGAZGATÓ,
VOLT ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ

Vajda László nyugalmazott középiskolai igazgató, a Zala Megyei
Önkormányzat mûvelõdési, oktatási és sportosztályának nyugalmazott
osztályvezetõje, a Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club alapító tagja,
volt elnöke, 1994–1998 között önkormányzati képviselõ. Édesapja Vaj-
da József tanár, népzenekutató. 

A Zrínyi Miklós Gimnáziumban érettségizett 1964-ben. A debreceni
Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára törté-
nelem–földrajz szakra nyert felvételt. 1968 szeptemberétõl ötödéves
egyetemi hallgatóként – Zala megyei ösztöndíjasként – a zalaegersze-
gi Ságvári Endre Gimnáziumban kezdett tanítani. 1969-tõl, tanári diplo-
mája kézhez vétele után is itt tanított, 1973 és 1975 között igazgatóhe-
lyettese lett az intézménynek. 1975 szeptemberétõl a Zala Megyei Ta-
nács VB Mûvelõdési Osztály fõelõadója lett, 1978-tól 1985-ig pedig

csoportvezetõ. 1985-tõl a Ganz Ábrahám Szakközépiskola igazgatójá-
vá választották, mely tisztséget 1996. február 15-ig töltötte be. Itt az is-
kola vezetése mellett újból taníthatott. 1994 májusától 1994. december
15-ig a város mûvelõdési és közoktatási osztályának osztályvezetõi fel-
adatait is ellátta, 1996. február 16-tól újból a Zala Megyei Önkormány-
zat mûvelõdési, oktatási és sportosztályának munkatársa lett osztály-
vezetõi minõségben. E tisztséget nyugdíjazásáig viselte.

Sokoldalú érdeklõdéséhez tartozott a helytörténeti kutatás is, ezt
számtalan publikáció is jelzi. A sport kezdettõl fogva hozzátartozott az
életéhez, több évtizedes sportvezetõi és sportszervezõi tevékenysé-
géért a Magyar Tájékozódási Futó Szövetségtõl Ripszám Henrik-em-
lékérmet kapott 2010-ben. A klub tagjai örökös tiszteletbeli elnöki cím-
mel köszönték meg eddigi munkáját. Még ma is aktív szenior tájfutó,
példát mutatva a fiataloknak.

DR. ZAJZON GÉZA MÉRNÖK
Zalaegerszeg város kedvezõtlen vasúti pozíciója közismert volt,

amely már a múlt évszázadtól kezdve hosszú idõn át tartó hibás dön-
tések következménye. A Rédics–Lendva, a Bajánsenye–Zalalövõ és a
Zalaszentgrót–Balatonszentgyörgy pályaszakasz megszüntetése vég-
képp megpecsételte a térség vasúti helyzetét. Az 1990-es évek elején
soha vissza nem térõ kitörési pontot az európai érdekû és finanszírozá-
sú V. számú vasúti közlekedési folyosó (akár Madrid–Moszkva között)
részeként a magyar–szlovén kapcsolat Zalaegerszeg felé történõ meg-
valósítása jelenthetett. Ez eredményezhette Zalaegerszeg város fõvo-
nali pozícióját és az országos és nemzetközi vasúti hálózatba való be-
kapcsolását. A megvalósíthatósági tanulmány készítését a Sir Alexan-
der GIBB & Partners UK. cég nyerte el, bevonva a magyar MÁV Terve-
zõ Intézetet és a szlovén Zeleznice Project Intézetet. A döntés tárgya
volt, melyik irányban épüljön ki a szlovén–magyar vasúti összeköttetés
Zalalövõtõl terjedõ szakasza: Körmend–Szombathely vagy Zalaeger-
szeg felé.

Dr. Zajzon Géza a Sir Alexander GIBB & Partners cég magyarorszá-
gi leányvállalatának, a GIBB Tanácsadási Kft.-nek az igazgatója volt,
aki személyesen is méltánytalannak tartotta Zalaegerszeg vasúti elszi-
geteltségét. Szombathely részérõl a Körmend–Szombathely variánst
tartották kívánatosnak. Ezt kellett ellensúlyozni a döntés meghozatalá-
hoz. A vasúti elszigeteltség feloldására, a kedvezõ térségfejlesztési ha-
tásra és nem utolsósorban az olcsóbb megvalósításra világított rá a ta-
nulmányt készítõ angliai vezetõ tervezõknél, akik felfigyeltek a nyoma-
tékos érvelésére, és ennek is tulajdoníthatóan hozták meg városunk
számára kedvezõ döntésüket.

ZALAEGERSZEGI VÁROSI VEGYESKAR EGYESÜLET
Zalaegerszegen 1957 szeptemberében a pedagógusok szervezésé-

vel alakult meg a „Pedagógusok Mûvészegyüttese”. A mûvészegyüttes-
be beletartozott a kórus, a tánckar és a szimfonikus zenekar is. 1960-
ban a mûvészeti együttesek külön váltak, a kórus Pedagógus Kórus né-
ven önállósodott. Az 1960-as években a pedagógusok mellett már
egyéb foglalkozást ûzõk és középiskolások is énekeltek a kórusban,
mely ekkoriban népdalokat, népdalfeldolgozásokat, magyar szerzõk
kórusmûveit, felkérésre helyi zeneszerzõk mûveit énekelte.

Felléptek a város által rendezett ünnepségeken, járták a megye fal-
vait, dalostalálkozókon vettek részt. A Magyar Rádióban elõször 1966-
ban volt felvétele a kórusnak, elsõ koncertútra pedig 1965-ben utaztak
Jugoszláviába. Évente több önálló hangversenyt adnak, hagyomány a
kórus életében a karácsonyi és évadzáró koncert. Rendszeres résztve-
või kórustalálkozóknak, egyre gyakrabban kérik fel a kórust jótékonysá-
gi koncerteken, különféle rendezvényeken való közremûködésre, és
rendszeresen megszólalnak Zalaegerszeg ünnepi mûsorain is. A Zala-
egerszegi Vegyeskar a '60-as évektõl rendszeresen szerepel külföldön.

1993-ban jelent meg az elsõ CD-jük és hangkazettájuk, 2000-ben a
második CD-jük, és 2007-ben, az 50. jubileumra egy dupla DVD-t ké-
szítettek. 

2007-ben – hagyományteremtõ céllal – megrendezték az I. Nyugat-
dunántúli Kórusfesztivált, melyre Dunántúl különbözõ városainak ama-
tõr vegyeskarait hívták meg. A vegyeskar szívesen ad elõ nagy
oratórikus mûveket is.

Az együttes mûvészeti vezetõi Pungor Antal, Dömötör Ilona, Farkas-
né Perlaki Edit, Hajdu Sándor voltak, 2003 õszétõl a kórus mûvészeti
munkáját Kovács Kata irányítja.

A kórus 1989-ben Hangversenykórus, 1998-ban Hangversenykórus
cum laude és 2006-ban pedig újra Hangversenykórus minõsítést ka-
pott.

ZALAEGERSZEGÉRT DÍJAT KAPTAK

ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2016. december 20.



A Mindszenty-kert átadóünnepsége.

A zalaegerszegi Edelmann Hungary Packaging Zrt.
ünnepélyes gyáravatója.

Megújult a város díszterme.

Feltáró kutatások a leendõ Mindszenty József Múzeum és
Zarándokközpont helyén.

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház névadó ünnepsége.
Adventi hangulatban – újabb látványos elemekkel bõvült az Egerszegi Advent.

Szabolcs Péter Munkácsy-díjas képzõmûvész
„Sakkozók” címû szobrának avatása a Dísz téren.

Emléktáblát avattak Szalay Annamária tiszteletére.

Dr. Zumbok Ferenc kormánybiztos emléktábláját a megyei bíróság
épületének homlokzatára helyezték el.

EZ TÖRTÉNT 2016-BAN
ZALAEGERSZEG: MEGTALÁLOD A JÖVÕD!

Átadták az északi tehermentesítõ út II. szakaszát.
Nagyszabású programsorozattal  emlékezhettünk

az 1956-os események 60. évfordulóján.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter zalaegerszegi programjának
keretében ellátogatott a Ganzeg Gép- és Acélszerkezetgyártó Kft.-hez.

Fotók: Seres Péter
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVÛ BÉRBEADÁS
ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍRÁSÁRA

A lakások megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történõ elõzetes egyezte-
tés szerinti napokon, illetve a www.leszkft.hu honlapon a Fórum rovatban.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI  OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2017.  JANUÁR 13. (PÉNTEK)

Pályázatot nyújthat be az a személy, aki:
1) Nem minõsül szociálisan rászorulónak, mert 

a) egy fõre jutó jövedelme meghaladja 
aa) egyszemélyes  háztartás esetén: a nyugdíjminimum 420%-át, azaz 119.700 Ft-ot,
ab) többszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 300%-át, azaz 85.500 Ft-ot,
b) vagyonának értéke meghaladja a helyi rendeletben meghatározott vagyoni értékhatárt. 

2) Zalaegerszeg város közigazgatási területén legalább 1 éve lakóhellyel, vagy legalább 3 éve
tartózkodási hellyel rendelkezik. 

A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a

„PÁLYÁZAT KÖLTSÉGELVÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani. 
(A pályázati formanyomtatvány, továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)

– A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának meg-

felelõ – igazolást, vagy annak másolatát, 
– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– élettársi kapcsolat fennállása esetén élettársi minõség igazolását közjegyzõi okirattal. 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha 
– határidõn túl nyújtották be, 
– nem e rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be, 
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatko-

zott, 
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon meg-

tévesztette az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra, 
– e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási ha-
táridõ leteltét követõ ülésén. 

Bérlõkijelölés: 
A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság az alábbi szempontokat együttesen mérlegeli a bérlõkije-
lölés során:

a) saját háztartásban kiskorú gyermek eltartásáról való gondoskodás, figyelembe véve a gyermekek
számát,

b) az egy fõre esõ havi átlagos nettó jövedelem, elõnyt jelent a keresõtevékenységbõl származó jö-
vedelem,

c) szociális körülmények, egészségügyi helyzet, 
d) jelenlegi lakhatási körülmények.

– A felsorolt szempontok azonossága esetén elõnyt élvez, aki a leghosszabb idõszakra – legalább
egy évre, de legfeljebb öt évre – vállalja az általa fizetendõ lakbérnek és a külön szolgáltatások
számított költségének elõre, egy összegben történõ megfizetését.

A bérlõkijelölés idõtartama:
– az egyösszegû befizetés vállalásának ideje, de legalább egy, legfeljebb öt év.
A kijelölt bérlõ – a lakásbérleti szerzõdés megkötése elõtt – óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mér-

téke azonos az adott lakás lakbérének kétszeresével. 

Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

Mártírok útja 13.

II/2. 61 2
nappali, háló, konyha, étkezõ, elõtér,
fürdõszoba, WC, erkély (fsz.-i pincerekesz)

össz-
komfortos 

700 42.700

Mártírok útja 15.

III/12. 46 1,5 
nappali, szoba, konyha, étkezõ, elõtér,
fürdõszoba-WC, (fsz.-i pincerekesz)

össz-
komfortos 

700 32.200

tetõtér 15. 45 1,5
1+1/2 szoba, konyha, étkezõ, fürdõszoba,
WC, (fsz.-i pincerekesz)

össz-
komfortos 

700 31.500

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS

SZOCIÁLIS JELLEGÛ BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÜRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA

KIZÁRÓLAG SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY RÉSZÉRE.

A lakás megtekinthetõ a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történõ elõzetes egyeztetés
szerinti napokon, illetve a www.leszkft.hu honlapon a Fórum rovatban.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI  OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2017.  JANUÁR 13. (PÉNTEK)

Pályázatot nyújthat be az a személy, aki:
– súlyosan mozgássérült és ezt igazolja,
– önmaga ellátására képes, vagy részben képes,
– saját tulajdonú, beköltözhetõ lakással nem rendelkezik,
– a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettséget vállalja.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a „PÁ-
LYÁZAT AKADÁLYMENTES LAKÁS BÉRBEADÁSÁRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani. 
(A pályázati formanyomtatvány továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgármes-
teri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának meg-

felelõ – igazolást, vagy annak másolatát, továbbá
– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– élettársi kapcsolat fennállása esetén élettársi minõség igazolását közjegyzõi okirattal.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha 
– határidõn túl nyújtották be, 
– nem e rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be, 
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatkozott, 
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon megté-

vesztette az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra, 
– e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg,
– az alaplakbér és a lakással kapcsolatos külön szolgáltatások számított költsége meghaladja a pályá-

zó fizetõképességének mértékét. 
A fizetõképesség egyszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 40%-a, többszemélyes ház-
tartás esetében a nettó jövedelem 30%-a. A háztartás összes jövedelmét csökkenti az igazolt le-
vonások összege.
A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot – az elõkészítõ munkacsoport javaslata alapján – a Közgyûlés Szociális, Lakás- és
Egészségügyi Bizottsága bírálja el abeadási határidõ leteltét követõ ülésén. 

Bérlõkijelölés: 
A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság az érvényes pályázatot benyújtó pályázók közül a jogo-
sultsági feltételek együttes mérlegelése alapján jelöli ki a bérlõt.
A bérlõkijelölés idõtartama egy év, évenkénti felülvizsgálattal legfeljebb öt év. A lakásbérleti szerzõdés az
elhelyezésre okot adó körülmény fennállása esetén meghosszabbításra kerülhet.
Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos-
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással
kapcsolatos külön

szolgáltatások
számított költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen

Falumúzeum u. 20.

Fsz. 2. 36 1 
1 szoba, elõszoba,

konyha, fürdõszoba-WC
komfort 336 12.096 16.200 28.296

VI. ZEGASZTÁR 2017.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humánigazgatási Osztálya és a

Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. az elõzõ öt, nagysikerû városi tehetségkutató versenyfel-
hívását követõen ismét felhívást tesz közzé 

A ZALAEGERSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÉS KÖZÉPISKOLÁK TANULÓI SZÁMÁRA
„ZEGASZTÁR 2017”

címmel az alábbi kategóriákban:

1. könnyûzene 6. népi tánc
2. komolyzene 7. modern- és társastánc
3. népzene 8. szépirodalom (vers, novella)
4. versmondás – prózamondás 9. képzõmûvészet (rajzok, festmények, kisplasztikák stb.)
5. színjátszás

A versenyre 2 korosztály jelentkezhet: 
1. általános iskola 2. középiskola

A városi elõdöntõkre a jelentkezési határidõ: 2017. március 3. (péntek)

A városi elõdöntõkre – amelyek tervezett idõpontjai április 01. (szombat), április 08. (szombat) és áp-
rilis 22. (szombat) – a Zalaegerszegi Televízió Stúdiójában 19.00 órakor fõmûsoridõben kerül sor élõ te-
levíziós adás keretében. 

A zsûri döntése és a közönségszavazatok alapján kategóriánként 4 versenyzõ jut be a Zegasztár
Gálára (1–2–3. helyezettek és közönségdíjasok).

A ZEGASZTÁR GÁLA május 13-án (szombat) 18.00 órakor a Hevesi Sándor Színházban szintén élõ
televíziós adás keretében kerül megrendezésre Zalaegerszeg város elsõ írásos említésének 770. év-
fordulóján, Zalaegerszeg Város Napjának kiemelt rendezvényeként. 

Itt kerülnek átadásra a díjak – 1–2–3. helyezettek – és a közönség és a televíziónézõk SMS-szava-
zatai alapján a verseny fõdíja a 2017. évi Zegasztár cím elnyerõjének. 

Elõzetes tárgyalásaink alapján a zsûri elnöke országosan ismert és elismert sztár lesz, illetve a
Zegasztár Gálára elfogadta a meghívásunkat a könnyûzenei élet egyik meghatározó alakja, aki szín-
padra is fog lépni. 

A jelentkezéseket intézményenként összesítve Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala Humánigazgatási Osztályára (Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. IV/423.) kell benyújtani 2017.
február 20-ig (hétfõ).

2017. JANUÁR 1. Újévi köszöntõ és tûzijáték a Dísz téren
2017. JANUÁR 3–7. Becses tárgyaim  Molnár Ferenc óra- és rádiógyûjteményeinek

kiállítása (Keresztury VMK Gönczi Galériája)
2017. JANUÁR 7-IG INTUÍCIÓ  Csiszár-Kalmár Annamária és tanítványai mandala-

kiállítása (Apáczai Mûvelõdési Központ)
2017. JANUÁR 7-IG Szász Endre képzõmûvész kiállítása (Városi Hangverseny- és

Kiállítóterem)
2017. JANUÁR 11. 19.00 JAZZSzerda 2016/17  Kozma Orsi Quartet (Városi Hangverseny-

és Kiállítóterem)
2017. JANUÁR 13. 22 ÓRÁTÓL Péntek 13. – ha nem vagy babonás – Újra éjszakai rettegés az

Art Moziban!
2017. JANUÁR 14. IV. Újévi disznóságok
2017. január 14. 10–14 ÓRA Téli Termál Tour, Folytasd futással az évet! (Gébárti-tó

Termálfalu és Szabadidõközpont) 
2017. JANUÁR 14. 12–19 ÓRA 12. Esküvõ kiállítás – a mesék jegyében (Városi Hangverseny-

és Kiállítóterem)
2017. FEBRUÁR 25-IG Marokba szõtt mesék – Néprajzi kiállítás (Göcseji Múzeum)



12 Hirdetés


