
– Antal Lívia –

Az önkormányzatok számára a
legnagyobb kihívás az utak, jár-
dák, közterületek karbantartása,
fogalmazta meg Balaicz Zoltán
polgármester alátámasztva azzal,
hogy a városban 869 út, járda,
parkoló található. Ez összesen
600 kilométert tesz ki, amelybõl
520 kilométert kezel az önkor-
mányzat, míg 80 kilométer állami
fenntartásban van, mint például a
Szenterzsébethegyi út. Mint
mondta, van saját mozgástér, de
az óriási lehetõséget az adta meg,
hogy a magyar kormány támoga-
tásával a Modern Várások Progra-

mon belül elindíthatták a Kovács
Károly Városépítõ Programot,
melynek keretében 15 milliárd fo-
rintot fordíthatnak utak, járdák,
parkolók rekonstrukciójára 2024-ig.
A polgármester kiemelte, számos
egyeztetés elõzte meg a
Szenterzsébethegyi út felújítását,
amely 2021-ben egy 200 méter
hosszúságú szakasz rendbetéte-
lével kezdõdött 54 millió forintból.
Az igazán nagy elõrelépés a mos-
tani 917 millió forintos beruházás-
ban valósult meg a mintegy 2,4 ki-

lométer hosszú szakasz rekonst-
rukciójával. A kettõ együtt jelentõs
nagyságrendet, majdnem egymilli-
árd forintos útfejlesztést jelent.

A város vezetése és a kor-
mányhivatal alkotta zalai csapat
közös munkájának nagyon szép
példája a mai útátadás, amelynek
sikere abban is rejlik, hogy idõben
terveztek és idõben kiviteleztek.
Ennek eredménye a kiváló minõ-
ségû út, amelyre 30 év garanciát
vállalt a kivitelezõ, értékelte a be-
ruházást Vigh László, a térség or-
szággyûlési képviselõje. Szent-
erzsébethegy Zalaegerszeg egyik
nagyon dinamikusan fejlõdõ vá-
rosrésze, emelte ki Domján István
önkormányzati képviselõ.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Néhány nap múlva jelentõsen
átalakul Zalaegerszeg helyi já-
ratú autóbusz-közlekedése. Út-
vonalakat és járatokat vonnak
össze, átjárhatóbbá téve ezzel
az egyes városrészek közötti
közlekedést. Mindezek követ-
keztében néhány jól ismert és
megszokott vonalszámtól bú-
csút kell vennünk.

– pánczélPetra –

Eltûnik például a 8-as, 10-es,
11-es, 26-os busz – legalábbis ami
a számozást illeti. A Kertváros a
jövõben összeköttetésbe kerül
Pózvával (13-as), Ságoddal (15-ös)
és a Páterdombbal (19-es), sõt a
vasútállomással és Landorhegy-
gyel (22-es, 28-as) is. Ebergényt
pedig Csácsbozsokkal köti össze
a 12-es busz. A Landorhegyre töb-
bek között a 18-as, 18A-s, 20-as
számú buszok közlekednek a jö-
võben. A részletekrõl a Volán és
az önkormányzat internetes olda-
lain lehet tájékozódni. Annál is in-
kább, mert a kezdeti idõkben biz-
tos, hogy okoz majd némi zavart
az átállás.

Mielõtt végleg törlõdnek a me-
netrendbõl (és a fejünkbõl) a régi
járatok, érdemes kicsit áttekinteni
azok történetét. 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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A helyi érték

MIKORTÓL, HOVA, HÁNYASSAL?
HELYI JÁRATOK RÉGEN ÉS MA

TOUR DE HONGRIE
ZALAEGERSZEGRÕL is

Az M4 Sport csatorna által
élõben közvetített rendezvé-
nyen jelentettük be, hogy 2023.
május 11-én, csütörtökön Zala-
egerszegrõl indul a Tour de
Hongrie nemzetközi kerékpáros
körverseny aznapi szakasza –
tájékoztatott a város polgár-
mestere.

Mint fogalmazott, hat évvel ez-
elõtt, 2017-ben Zalaegerszeg egy-
szer már kapott lehetõséget, akkor
befutóhelyszín volt a város, de egy
szörnyû vihar szétverte az ese-
ményt.

Balaicz Zoltán bízik benne,
hogy idén sikeres lesz a program,
ami helyi sporttörténeti és vá-
rosimázs szempontból is kiemel-
kedõ jelentõségû.

KEREK ÉVFORDULÓ
TANULMÁNYKÖTETTEL

KOSTYÁL LÁSZLÓ ELÕTT

TISZTELEG A ZALAI MÚZEUM

Legtöbben mûvészettörté-
nészként ismerik, pedig régész-
mûvészettörténész szakos egye-
temi hallgatóként érkezett egy
zalai ásatásra negyven évvel ez-
elõtt. Aztán hamarosan a Gö-
cseji Múzeum pályakezdõ mûvé-
szettörténésze lett. Késõbb az
intézmény igazgatóhelyettese,
2020-tól pedig igazgatója.

– pet –

A szóban forgó személy dr.
Kostyál László, aki tavaly ünnepel-
te 60. születésnapját. A jeles év-
forduló apropóján döntöttek úgy
kollégái, hogy a Zalai Múzeum ki-
adványsorozat 26. számát az ün-
nepelt tiszteletére ajánlják. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

– pet –

Besenczi Árpád igazgató el-
mondta: a nehézségek ellenére
optimistán tekintenek a jövõbe. Ta-
karékossági intézkedések lesznek
ugyan, és a jövõ évad két félévbõl
áll majd össze. Az elsõ szeptem-
bertõl november végéig, a máso-
dik pedig februártól május végéig
tart. Decemberben és januárban a
nézõk számára zárva lesz az in-
tézmény.

Ami a jövõ évi elõadásokat illeti,
elhangzott: a hagyományoknak
megfelelõen hat nagyszínpadi elõ-
adással készülnek. Vígjáték, musi-

cal, színmû és bohózat egyaránt
szerepel a repertoárban. Szeptem-
ber 29-én egy francia vígjátékkal
indulnak. Gérard Lauzier Ballépés
jobbra (eredetileg A lifttõl balra) cí-
mû vígjátékát Besenczi Árpád ren-
dezi. Október 13-án mutatják be
Rideg Sándor Indul a bakterház cí-
mû klasszikus mûvét. A fergeteges
falusi bohózatot Böhm György állít-
ja színpadra, aki annyit elárult: hi-
bátlan lesz a szereposztás.

2024 februárjában Hunyady
Sándor A három sárkány címû ze-
nés játéka kerül színre, Pataki
András rendezésében.

(Folytatás az 5. oldalon.)

BAKTERHÁZ, TARTUFFE, BECSVÖLGYE
TÁJÉKOZTATÓ A JÖVÕ ÉVADRÓL

A Hevesi Sándor Színház 2023/24-es évadának tervezett elõ-
adásairól számolt be a közelmúltban a társulat vezetése. A sajtó-
tájékoztatón jelen volt Balaicz Zoltán polgármester, Vigh László
országgyûlési képviselõ, valamint néhány rendezõ és fõszerepet
játszó színmûvész is.

ELKÉSZÜLT A SZENTERZSÉBETHEGYI ÚT
KÉT ÜTEMBEN, KÖZEL EGYMILLIÁRD FORINTBÓL ÚJULT MEG
Befejezõdött a Szenterzsébethegy öreghegyi részére vezetõ út

felújítása 2354 méteren. A 917 millió forintba kerülõ beruházás
Zalaegerszeg legnagyobb volumenû útfejlesztéseként valósult
meg amellett, hogy az ott élõk régi vágya teljesült, hangzott el az
átadási ünnepségen.



(Folytatás az 1. oldalról.)
Talán mondani sem kell, hogy

az eddig ismert autóbusz-közleke-
dési hálózat kialakulásának kez-
detei az 1950-es évekre tehetõk. A
gyárak, üzemek létesítése, a lakó-
telepek, külvárosi lakóövezetek ki-
alakulása, bõvülése vonta maga
után a vonal- és járatszámok nö-
vekedését. Az elsõ helyi járatú
autóbusz vonalát 1955. április 4-
én adták át ünnepélyes keretek
között. A buszjárat a vasútállomás
és az akkori téglagyár között köz-

lekedett. Az utasokat ekkor egy
„bódés” Csepel, úgynevezett „fa-
karusz” szállította a következõ út-
vonalon: vasútállomás, Csány tér,
Petõfi utca, Széchenyi tér, Mártí-
rok útja, Jókai utca, Gasparich ut-
ca, Ola-vasúti bejárati út és a tég-
lagyár. De indult busz a kõolaj-
finomító és Ságod között is.

Persze kísérletek már koráb-
ban is voltak arra, hogy meghono-
sítsák Zalaegerszegen a helyi
buszközlekedést. A megye és a
zalai városok helyközi és helyi já-
ratú autóbusz-közlekedésének két
világháború közötti történetét Me-
gyeri Anna történész-muzeológus
foglalta össze a Zalai Múzeum so-
rozat 18. számában (2009). A „Lu-
xuscikkbõl közlekedési eszköz” cí-
mû tanulmányból kiderül, hogy
magántársaságok már 1927-tõl
kezdve helyeztek üzembe Zala-
egerszegen buszjáratokat, több-
kevesebb sikerrel. A cél az lett vol-
na, hogy a vasútállomás és Ola,
valamint Ebergény összeköttetés-
ben legyen a belvárossal. A me-
netrendeket jórészt a vonatok in-
dulásához igazították.

A városnak még az 1930-as
években sem volt forrása ahhoz,
hogy saját járatot tartson fenn,
ezért próbálkoztak magántársasá-
gok azzal, hogy kihasználják ezt a
„piaci rést”. De néha a postaigaz-
gatóság is beszállt a helyi sze-
mélyszállításba (ezek fõleg vala-
milyen eseményhez kapcsolódó
különjáratok voltak). A cégek hely-
zetét nehezítette egyrészt az autó-

buszok mûszaki állapota –
gyakran meghibásodtak, sokszor
szervizelték, vagy cserélték õket,
szüneteltetve ilyenkor a közleke-
dést – másrészt az is, hogy az uta-
kon még nem volt aszfaltburkolat.
És persze eleinte a közönség is
furcsán tekintett a buszokra, bár
az évek múltával egyre inkább lett
volna igény menetrend szerint
közlekedõ városi járatokra. A két
világháború közötti idõszakban
azonban még a bérautósoké és a
konflisoké maradt a fõszerep, a

buszoknak nem igazán sikerült te-
ret hódítani. Áttörést majd csak a
szocializmus évtizedei hoztak.

Hogy mi történt a már említett
1955-ös téglagyári járatindítás
után? A Zala Volán „Fél évszáza-
dunk” címû kiadványában (mely
2000-ben jelent meg a vállalat 50.
évfordulója alkalmából) jól nyo-
mon követhetõ, hogy az 1950-es
évek második felétõl milyen fej-
lesztések történtek a buszközle-
kedés terén. 1959-ben már há-
rom autóbuszon, kilenc vonalon,
összesen 33 kilométert utazhat-
tak a zalaegerszegiek, vagy az
ide látogatók a városon belül.
1960-ban a viteldíj 2 forint lett a he-
lyi járatú buszokon. 1962–63-ban
jött létre a kalauz nélküli, úgyne-
vezett „perselyes” rendszer. Az igé-
nyek növekedése miatt 1972-ben
elindult a vasútállomást a Lan-
dorheggyel, Olával és a belváros-
sal összekötõ 10-es, és 11-es
körjárat, 1977-ben pedig, alkal-
mazkodva a további igényekhez,
10G jelzéssel gyorsjáratot vezet-
tek be. Közben a KISZ-lakótelep
és a kertvárosi városrész kiépülé-
sével a 8-as járatot is üzembe he-
lyezték, ennek a gyorsjárata (8G)
majd csak a '80-as évek végén
startolt. Az 1980-as évek abból a
szempontból is változást hoztak,
hogy ekkorra már a városi közle-
kedésben szinte mindenhol a
csuklós buszok váltak egyedural-
kodóvá. De ebben az évtizedben
tették lehetõvé azt is, hogy a 70
éven felüliek díjmentesen utaz-

hassanak elõbb a helyi, majd a
helyközi járatokon.

A rendszerváltozást követõ évti-
zedekben – különösen a 2000-es
évektõl – új ipari parkok, lakóöveze-
tek jöttek létre a város területén és
határában. Emiatt számítani lehetett
arra, hogy az évtizedekkel ezelõtt ki-
alakított (alkalmanként persze mó-
dosított) helyi közlekedés rendsze-
rét újragondolja a busztársaság, az
önkormányzattal közösen.

A legideálisabb persze az len-
ne, ha a mostani átszervezés nö-
velné az itt élõk környezettudatos-
ságát, és az autós belvárosi közle-
kedés helyett minél többen átvál-
tanának tömegközlekedésre.
Csökkentve ezzel a parkolási ne-
hézségeket is. Bár az autók szá-
mát és az emberek szokásait te-
kintve ez a gondolat egyelõre in-
kább utópiának tûnik.

2 Közélet

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 20.000 példányban Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. Felelõs kiadó: Borda Menyhért. Felelõs szerkesztõ: Vadas Zsuzsa, telefon:
(92) 599-353. Szerkesztõ: Pánczél Petra Szerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. Pf.: 199 Telefon/fax/üzenetrögzítõ:
(92) 599-353 PR–marketing: Molnár Lászlóné 30/720-5734 Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy Felelõs vezetõ: Lõrincz Endre ügyvezetõ

E-mail: zalalap@gmail.com ISSN 1216-9463 A megjelent hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelõsséget!

TÉVÉSZERVIZ • NÉMETH GÁBOR
ZALAEGERSZEG, KÖZTÁRSASÁG U. 69–71.

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

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mint mondta, az itt élõk számá-

ra az út felújítása öröm és dicsõ-
ség, amire régóta vágytak, és amit
régóta megérdemeltek.

A Magyar Közút Zrt. számára is
öröm a beruházás, melynek meg-
valósítására lehetõséget kaptak,
fûzte hozzá az elhangzottakhoz
Mórocz József megyei igazgató.
Ezzel utalt arra is, hogy a rossz ál-
lapotú út karbantartása állandó
munkát adott az elmúlt években. A
beruházás mûszaki tartalmát is-
mertetve elmondta: megújították a
csapadékelvezetõ rendszert, úgy-
nevezett remix technológiával
megerõsítették az útpálya alapját,
majd két réteg aszfalttal burkolták.
A kivitelezõ Swietelsky Magyaror-
szág Kft. és a Hydrocomp Kft. volt.

Nagy Bálint, az Építési és Beru-
házási Minisztérium közlekedésért
felelõs államtitkára a kormány köz-
útfejlesztési programjáról beszélt.

Kiemelte, idõarányosan jól halad-
nak a célok megvalósításával, me-
lyek egyike, hogy az évtized köze-
pére minden megyei jogú város el-
érhetõvé váljon autópályáról

gyorsforgalmi úton. A Szenter-
zsébethegyi út felújításával kap-
csolatban úgy vélekedett, az itt la-
kók számára a biztonságos közle-
kedés feltételeit teremtette meg. 

MIKORTÓL, HOVA, HÁNYASSAL?
HELYI JÁRATOK RÉGEN ÉS MA

A részletekrõl a Városi Hang-
verseny- és Kiállítóterem elõtt
Balaicz Zoltán polgármester, dr.
Káldi Dávid önkormányzati képvi-
selõ, Flaisz Gergõ, a Keresztury
VMK igazgatója és Tóth László
tagintézmény-vezetõ számolt be.
A polgármester hangsúlyozta: az
elmúlt években az intézményben
teljes belsõ felújítás valósult meg,
de a fûtéskorszerûsítés még
hiányzott, most ez is megvalósul. 

Elhangzott továbbá: az önkor-
mányzat a Modern Városok Prog-
ram keretében a kormány nyilvá-
nos egyedi határozata alapján kö-
zel 17 millió forint támogatásban

részesült, és mielõtt a hangver-
senyterem elõtti tér építési munkái
megkezdõdnének, szükséges volt
az intézmény gázellátásának
megoldása.  A hangversenyterem
fûtése jelenleg az Ady-iskola ka-
zánházából van megoldva úgy,
hogy a meleg fûtési víz az Ady ut-
ca alatt van átvezetve védõcsõ-
ben. Ez a fûtési rendszer elavult,
ráadásul havonta több köbméter
meleg víz folyt el, jelentõsen meg-
emelve a közüzemi számlákat.

Az intézmény elõtti tér megújí-
tása után folytatódik a munka az
Ady utca burkolatának felújításá-
val.

TOVÁBBI FELÚJÍTÁSOK
A VÁROSI HANGVERSENY- ÉS KIÁLLÍTÓTEREMBEN

Zajlik az intézmény fûtésrendszerének leválasztása, saját ka-
zánház kiépítése, két új, modern gázkazán beépítése és a kap-
csolódó fûtéstechnika telepítése.

– b. k. –

Csengei Ágota tagintézmény-
vezetõ irányításával március 2-án
sor került az elsõ összejövetelre,
ahol az alapító tagok ötleteket ve-
tettek fel a közeljövõ lehetséges
programjairól. Találkozójukat az
épület filmvetítõ termében tartot-
ták, ezzel felavatva azt. 

– Az intézmény munkáját jól tá-
mogatná ez a közösség, melynek
tagjai akár önkéntes közremûkö-
dõként is jelen lehetnének az itteni
rendezvényeken. Mindszenty éle-
téhez kapcsolódó zarándoklatok-
ra, közös kirándulásokra tudnának
együtt utazni. A tagok kedvez-
ményt kapnának az intézményben

lévõ kiállítások, tárlatvezetések,
programok belépõjegyárából, el-
sõként értesülnének a leendõ ese-
ményekrõl – vázolta az elképzelé-
seket Csengei Ágota.

A hozzászólások között Iványi
Ildikó, a Lokálpatrióta Klub vezetõ-
je kért elõször szót. Megemlítette,
a klub 2012 januárjában, a város-
ban elsõként tartott megemléke-
zést Mindszentyrõl, de sajnos az
akkor felkért szakértõk már nin-
csenek az élõk között. De szíve-
sen közreadta az akkori esemé-
nyen készült naplóbejegyzéseket.
Ezután õ, majd több felszólaló ja-
vaslatot tett kiállítási és elõadási
témákkal, lehetséges zarándokút-
vonalakkal kapcsolatban.

JAVASLATOKAT TETTEK
MINDSZENTYNEUM BARÁTI KÖR ALAKULT
A Mindszentyneum Látogatóközpont 5 hónapja nyitotta meg ka-

puit, azóta állandó és idõszaki kiállításokat, valamint egyre több új-
donságot kínál a város lakosságának. Most egy önszervezõdõ cso-
port, a Mindszentyneum Baráti Kör megalakulásáról adhatunk hírt. 

ELKÉSZÜLT A SZENTERZSÉBETHEGYI ÚT
KÉT ÜTEMBEN, KÖZEL EGYMILLIÁRD FORINTBÓL ÚJULT MEG

Nagy Bálint közlekedésért felelõs államtitkár (középen)
a térség és a város vezetõivel.

Régi buszok a ’60-as évekbõl.

Fotó: Seres Péter

Forrás: Göcseji Múzeum
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KÖZLEMÉNY
MÁRCIUS 18-TÓL ÚJ MENETREND SZERINT JÁRNAK

A ZALAEGERSZEGI HELYI JÁRATOK

Zalaegerszeg helyi közlekedése évtizedek óta nem válto-
zott átfogóan, mindeközben az utazási igények folyamatosan
változtak és a város szerkezete is jelentõsen átalakult.

Az utazási igények felmérése 2021. év végétõl 2022 nyaráig
több lépcsõs folyamatban történt utasszámlálással és a felhaszná-
lók megkérdezésével, az ipari cégek igényeinek megismerése
mentén. A beérkezett adatok alapján új, átfogó menetrend készült.

A menetrendváltozással a helyi közlekedés fenntarthatóbbá té-
tele mellett az is cél, hogy jelentõsen javuljanak az átszállásmen-
tesen elérhetõ kapcsolatok, számos városrész között közlekedjen
rendszeresen közvetlen járat (pl.: Kertváros és Landorhegy, vagy
Botfa és a Belváros között), illetve az áruházak térsége is legyen
elérhetõ közösségi közlekedéssel a nagyobb városrészek irányá-
ból.

Az új, részletes, vonali menetrendek megtekinthetõk a
www.volanbusz.hu/zalaegerszeg oldalon.

Menetrendi füzet hamarosan elérhetõ lesz az autóbusz-állomás
pénztárában.

A Városházán megvalósuló fej-
lesztés keretében a lámpatestek
kapcsolásának oszthatóságát is
kiépítették, így egy irodán belül le-

hetõség lesz külön-külön kapcsol-
ni a lámpatesteket az energiafel-
használás optimalizálása, illetve
csökkentése érdekében.

Zalaegerszegen, több más te-
lepüléssel ellentétben, az európai
energiaválság közepette is nyitva
maradt a Hevesi Sándor Színház,
a Griff Bábszínház, a Keresztury
Dezsõ Városi Mûvelõdési Köz-
pont, a József Attila Városi Könyv-
tár, az uszoda, számos sportléte-
sítmény, a vásárcsarnok, a böl-
csõdék, óvodák, orvosi rendelõk,
idõsotthonok, szociális intézmé-

nyek – a zalaegerszegiek nagy
örömére.

Nem korlátoztuk a közvilágí-
tást, valamint lesz kvártélyházi
nyári színházi évad és több városi
program is.

Fontos ugyanakkor, hogy az in-
tézményekben folyamatos ener-
getikai fejlesztéseket hajtsunk
végre, ahogy az elmúlt években is
tettük – hangsúlyozta. 

Az energiahatékonysági programunk részeként a Polgármeste-
ri Hivatalban is energiatakarékos fényforrásokra cseréljük a lám-
pákat és ezt folyamatosan, szisztematikusan megvalósítjuk az
elõttünk álló idõszakban minden olyan intézményünkben, ahol ez
még nem történt meg – fogalmazott Facebook-bejegyzésében
Balaicz Zoltán polgármester. 

ENERGIATAKARÉKOSSÁG A HIVATALBAN

„ZALAEGERSZEG VÁROS

DÍSZPOLGÁRA”
KITÜNTETÕ CÍM,

„PRO URBE ZALAEGERSZEG”
KITÜNTETÕ CÍM

ADOMÁNYOZÁSA

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata méltó módon

kívánja elismerni azon személyek, szervezetek és közösségek

munkáját, akik tevékenységükkel hozzájárultak Zalaegerszeg vá-

ros fejlõdéséhez, jó hírének növeléséhez, akik kiemelkedõen és

maradandóan gazdagították a város gazdasági, társadalmi, kultu-

rális, mûvészeti, sport- és egyéb értékeit.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlé-

sének a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló

41/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete több elismerési formá-

ról rendelkezik. Két kitüntetõ cím a rendezett tanácsú várossá nyil-

vánítás évfordulója alkalmából megrendezésre kerülõ ünnepi köz-

gyûlésen kerül átadásra: 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése

„Zalaegerszeg Város Díszpolgára” legmagasabb helyi elisme-

rési formájú kitüntetõ címet adományozhat azon személyek

számára, akik hosszú idõn át kifejtett munkásságukkal, a gazdasá-

gi, sport, kulturális, mûvészeti élet területén maradandó alkotásuk-

kal különösképpen emelték vagy elõsegítették a város fejlõdését,

elõrehaladását, illetve azok számára, akik egész életmûvükkel

hozzájárultak az egyetemes haladás, kultúra, mûvészet fejlõdésé-

hez, s ezzel elõsegítették a város tekintélyének és jó hírének növe-

lését.

„Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntetõ cím odaítélésére a

közgyûlés tagjai és bizottságai, a városban mûködõ társadalmi

szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképvi-

seleti szervek, egyházak vezetõi vagy legalább 500 zalaeger-

szegi állandó lakos tehet javaslatot, melyet részletes indoko-

lással, az átadás évének március 10. napjáig kell megküldeni

a város polgármesterének.

A díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is

megtisztelhetõ.

Fenti rendelet alapján „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntetõ cím

adományozható annak a személynek, illetve szervezetnek, közös-

ségnek, aki (amely) a tudományok, a fejlesztés, a mûvészetek, a

sport- és a közösségi élet egyéb területén példa értékû, magas

színvonalú munkájával hozzájárult Zalaegerszeg város közösségi

életének fejlõdéséhez. 

E kitüntetésre a közgyûlés tagjai, a közgyûlés bizottságai, a vá-

rosban mûködõ társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai

szövetségek, érdekképviseleti szervek és egyházak, továbbá

legalább 200 zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, me-

lyet részletes indokolással, az átadás évének március 10. nap-

jáig kell megküldeni a város polgármesterének.

A címek adományozására vonatkozó, indokolással ellátott ja-

vaslatot 2023. március 10. napjáig beérkezõleg kell eljuttatni Za-

laegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (levelezési cím:

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.; e-mail-cím:

mayor@zalaegerszeg.hu).

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZ IS RÉSZESE

A 10. NEMZETKÖZI SZÍNHÁZI OLIMPIÁNAK
2023. április 1. és július 1. között (húsvéttól Szent Iván-éj-

jelig) zajlik a 10. Nemzetközi Színházi Olimpia, amelyre mint-
egy 35 ország csaknem 200 társulata érkezik Magyarország-
ra. A programsorozat 70 helyszínén a színházi elõadások
mellett országszerte kiállítások, workshopok és könyvbemu-
tatók várják majd a közönséget.

A programban több mint száz partnerintézmény vesz részt, és
a rendezvényen az egész magyar színházi élet keresztmetszetét
szeretnék bemutatni.

A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház is csatlakozott a 10.
Nemzetközi Színházi Olimpiához.

2023. május 7-én, vasárnap 19.00 órai kezdettel a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata mutatja be Ré-
szegek címû elõadását a zalai teátrumban.

Zalaegerszeg és Marosvásárhely testvérvárosi kapcsolata
több mint 25 éves múltra tekint vissza. Mûködik Zalaegerszeg–
Marosvásárhelyi Baráti Társaság (ZA-MA) és Marosvásárhely–
Zalaegerszeg Baráti Egyesület (MA-ZA) is a településeken.

A hivatalos és a civil szervezeti kapcsolódási pontokon túl
most a kultúra területén is szeretnénk szorosabbra fûzni a kap-
csolatot, bemutatva a társulatot a zalaegerszegi közönségnek.
Az elõadásról:

„A darab szerzõje, Ivan VIRIPAJEV az orosz új drámamozga-
lom folytatójaként, valamint az Oxigén mûvészeti mozgalom elin-
dítójaként egy teljesen új esztétikán alapuló színházi nyelvvel kí-
sérletezik: bár a minket körülvevõ nyers valóságról beszél, vis-
szalopja a költészetet a színházba.”

„Radu Afrim valós élethelyzeteket teremtve mondatja ki a sze-
replõkkel a részegség különös állapotában bennük megfogalma-
zódó dilemmákat: Ki az, aki nem fél a haláltól? Mit jelent az isten-
hit, az emberi hûség és szeretet ma, amikor a mindennapi ta-
pasztalat nem a transzcendencia megélése, hanem a megélés
utáni sóvárgás? Hogyan kell hazugság nélkül élni?

Hogy mit válaszolunk, az nyilván rajtunk áll.”

További információ kérhetõ: 
Tompagábor Kornél
mûvészeti munkatárs
Hevesi Sándor Színház
+36-20/329-56-50
tompagaborkornel@gmail.com

OVIKÓSTOLGATÓ – 2023
2023. április 5-én szerdán 15.30–17.00 között

SOK SZERETETTEL VÁRJUK AZ ÉRDEKLÕDÕ SZÜLÕKET ÉS LEENDÕ

KISCSOPORTOS GYEREKEKET

A ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL

FENNTARTOTT ÓVODÁKBA OVIKÓSTOLGATÓRA.

Lehetõség nyílik: – megismerkedni az óvodai élettel,
– az óvoda épületével, csoportszobákkal, játékokkal.

Minden, az óvodai élettel, felvétellel kapcsolatos kérdésükre választ kaphatnak!

Zalaegerszegi Belvárosi I. Számú Óvoda 
Kis Utcai Székhelyóvoda 
Mikes K. Utcai Tagóvodája 
Szivárvány Téri Tagóvodája 
Ságodi Telephelye 

Zalaegerszegi Belvárosi II. Számú Óvoda 
Radnóti Utcai Székhelyóvoda 
Kosztolányi D. Téri Tagóvodája 
Petõfi Utcai Tagóvodája
Szent László Utcai Telephelye 

Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda
Csillagközi Székhelyóvoda
Napsugár Utcai Tagóvodája 
Andráshidai Tagóvodája 

Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda 
Ûrhajós Utcai Székhelyóvoda 
Kodály Zoltán Utcai Tagóvodája 
Landorhegyi Utcai Tagóvodája 
Bazitai Telephelye 

További információkat és elérhetõségeket az alábbi linken találnak: https://zalaegerszeg.hu/kozneveles

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

MINDSZENTYNEUM – MINDSZENTY JÓZSEF

LÁTOGATÓKÖZPONT ÉS

A ZALAEGERSZEGI MINDSZENTY KÖRÚT

MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL
2023/02/28

Mindszenty (Pehm) József Zalaegerszegen töltött évei vallási,
kulturális, szociális és közösségi értelemben is érezhetõen alakítot-
ták Zalaegerszeg városát. Zalaegerszeg „Mindszenty városaként” a
Göcseji Múzeum mellett egy új intézmény, a Mindszenty József Lá-
togatóközpont, a Mindszentyneum létesítésével és ezzel párhuza-
mosan egy, a városon keresztülvezetõ, több stációból álló, a fõpász-
torról is átfogó képet adó Mindszenty körút kialakításával állít emlé-
ket számára.

A néhai bíboros kultikus alakja huszonöt éves plébánosi mûködé-
se miatt több egerszegi helyszínhez is szorosan kötõdik. A Mind-
szenty József életére épülõ és azt bemutató Mindszentyneum új im-
pozáns épülete a legjobb kiindulópont, ha a látogatók meg szeret-
nék idézni Zalaegerszegen az egykori plébános helyi emlékezetét,
kézzelfogható örökségét. Mindszenty élettörténetének fontos része
a város maga és azok a városszövetben elhelyezkedõ helyi épüle-
tek és emlékhelyek, amelyek szorosan kapcsolódnak Mindszenty
József személyéhez.

A Mindszentyhez köthetõ és javarészt felújított zalaegerszegi
épületeket és helyszíneket a „Mindszenty körút” keretében járhatja
be a látogató. A 15 helyszínbõl álló körút részben (belvárosi séta)
vagy egészben is élményszerûen felfedezhetõ akár gyalogosan,
akár kerékpárral. A látogatók egyes helyszíneket akár kisfilmek se-
gítségével is megismerhetik. A város peremén, zöld, õsfás környe-
zetben kényelmes és hangulatos szállás várja a zarándokokat a bot-
fai Erdõdy–Széchenyi–Hüvös kastélyban található Mindszenty Ifjú-
sági Házban. 

A projektrõl további információ kérhetõ: informacio@
mindszentyneum.hu • www.mindszentyneum.hu

Mindszentyneum



4 Városháza

2023. MÁRCIUS 1. ÉS 2023. MÁRCIUS 24. KÖZÖTT LESZ.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 2023-as esztendõben is városrészenként egy nap
lesz felajánlva a családi házas övezetekben a lomtalanítás igénybevételére!

Társaságunk lakóingatlanonként maximum 3 m3 lomhulladékot szállít el.
A lomtalanítást kérõ ingatlantulajdonosoknak a városrészenként felajánlott gyûjtési napra kell be-

jelenteni szállítási igényüket. A szolgáltató csak az igénybejelentést leadó ingatlanokat keresi fel! Az
érintett ingatlanon rendelkezni kell érvényes hulladékszállítási elõfizetéssel, valamint a lomtalanítás
igénybevétele csak díjtartozás-mentesség esetén lehetséges. A lomhulladékokat az idõpont-egyez-
tetéssel rendelkezõ átvételi napon, reggel 7.00 óráig kell kihelyezni kerítésen belül, a tehergépjármû-
vel megközelíthetõ bejárati kaputól maximum 5 méter távolságra. 

A szolgáltató dolgozóinak ingatlanra történõ bejutását az ingatlantulajdonosnak, ingatlanhaszná-
lónak kell biztosítania!

Kérjük, hogy a lomtalanítás során átadható hulladékok körét, illetve azon hulladékok körét, amelyek a
lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra, szíveskedjenek fokozott figyelemmel áttanulmányozni.

A Zalai Közszolgáltató Kft. a lomtalanítási akció keretében az alábbi nagy darabos, szilárd hulla-
dékokat szállítja el:
• bútorok, nem elektromos berendezési tárgyak, (pl.: ágy, ülõgarnitúra, polc, szekrény, asztal, szék, fogas,

szõnyeg, edények stb.),
• kertibútor-garnitúra,
• nagyobb játék.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 72/2013. (VIII. 27.) VM-rendelet alapján nem számítanak lomhulladék-
nak, ezért a lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra:
• vegyes háztartási hulladékok (zsákolt állapotban sem), 
• ruha, textília (zsákolt állapotban sem),
• szelektív hulladékgyûjtés keretében átvételre kerülõ, újrahasznosítható hulladékok (mûanyag,

papír, fém, üveg csomagolóanyagok, újságok, nyomtatványok, könyvek stb.),
• fás szárú és lágy szárú növényi, zöldhulladékok pl. fû, falevél, ágak, gallyak (zsákolt állapotban sem),
• építési-bontási hulladékok (pl.: építõanyag-maradék, törmelék, WC-csésze, kibontott nyílászárók, ab-

lakkeret, redõny, ablaküveg, ajtó, szigetelõanyag, burkolatok, padlószõnyeg, lambéria, tapéta, ereszcsa-
torna stb.),

• veszélyes hulladék és azok göngyölegei (pl.: gyógyszeres dobozok, festékes-, olajos-, lakkosflako-
nok, akkumulátor, elemek, vegyszeres dobozok, kannák, növényvédõ szer, fáradtolaj stb.) valamint jár-
mûalkatrészek, jármûvek bontásából származó hulladék,

• elektromos berendezések (pl.: televízió, monitor, hûtõ, számítógép, mosógép stb.) és ezek bontásá-
ból származó hulladékok,

• személyautók, motorkerékpár, tehergépjármûvek, mezõgazdasági munkagépek gumiabroncsai,
• továbbá nem kerülnek elszállításra a felsorolásból kimaradt egyéb, vagy a háztartási mennyiséget meg-

haladó, üzletszerûen folytatott tevékenységek hulladékai.
A lomhulladék és a vegyes hulladék fogalomkörébe nem tartozó, egyéb háztartási hulladék átadási lehe-

tõségérõl tájékozódjon a hulladékudvar átvételi feltételeinél illetve díj ellenében lehetõség van konténer-
rendelésre. Konténerrendelés tárgyában további információkért keresse a  Zala-Müllex Kft-t.

Elérhetõsége: Zalaegerszeg, Gasparich Márk út 26. Telefon: 92/598-940, E-mail: info@zalamullex.hu
A kötegelt zöld- és fahulladékok gyûjtése a tavasz folyamán egy késõbbi idõpontban lesz megtartva.
A lomtalanítási igényeket a 92/900-036/5-ös menüpont alatti telefonszámon, honlapunkon

www.zkn.hu illetve a lomtalanitas@zkn.hu e-mail-címen lehet bejelenteni. Az igényeket a meghirde-
tett idõpont elõtti munkanap 12.00 óráig lehet leadni.

IDÕPONTOK:

2023. március 8. BOTFA (Avashegy, Alsó-Avashegyi, Avashegyi, Botfa, Gesztenyési, Karácsonyhegyi,
Rózsás, Várberki)

2023. március 9. ÖREGHEGY (Krókusz, Öreghegyi, Pityke, Rózsadombi)
GÁLAFEJ (Aranyesõ, Feketerigó, Gálafeji, Havasi gyopár, Jázmin, Ligetszépe,
Nárcisz, Százszorszép)
VAKAROSHEGY (Cédrus, Erdõalja, Forrás, Lejtõs, Sövény, Szeretet, Olajfa, Vaka-
roshegyi)
JÁNKAHEGY (Galagonya köz, Hosszú-Jánka, Jánkahegyi, Keresztes, Kikelet, Kõris,
Leander, Liliom, Mákvirág, Napkelet, Ördöngös-völgy, Rövid-Jánka, Szõlõskert, Tõzi-
ke, Volán)
LUKAHEGY (Lukahegyi, Sugár)

2023. március 10. ZRÍNYI U. KÖRNYÉKE (Alsójánkahegyi, Árpád, Bajcsy-Zs. tér, Bartók Béla, Bem József,
Bokréta, Dobó K., József A., Katona J., Kút, Mátyás király, Móricz Zs., Napraforgó,
Orsolya tér, Orsolya út, Perczel Mór, Szent László, Tomori Pál, Tóth Árpád, Zárda, Zrínyi)

2023. március 16. EBERGÉNY (Bor, Majori, Mandulás, Nagy-Csarit, Táncoslapi, Tündér, Vass Lajos)
GÓGÁNHEGY (Akácfa sor, Árnyas, Borsétány, Barka, Bíbor, Citromfû, Csicsergõ,
Csillagfürt, Dombos u., Ebergényi 48-tól és 53-tól, Felsõdûlõ, Fenyvesalja, Fenyves
köz, Gerle, Gógánhegyi, Gógánvölgyi, Harmat, Kaszás, Lõtéri, Petúnia, Rozmaring,
Szekeresvölgyi, Szélhordta, Városvég)
EGERSZEGHEGY (Dalos, Egerszeghegyi, Folyondár, Hársas, Hegybíró, Holdfény,
Kápolnahegyi, Kis-Csarit, Kishegyi, Lankás, Öreg-szívhegyi, Pincesor, Szarkaláb,
Szedenik, Vadrózsa, Zengõ)
OLA (Béke, Ebergényi 46-ig és 51-ig, Falumúzeum, Gyár, Hársfa, Helikon, Hock J.,
Karácsony S., Malom, Móra F., Muskátli, Mura, Perlaki, Rózsa, Szendrei J., Tavasz)

2023. március 17. BELVÁROS (Ady u., Arany János, Batsányi, Batthány u., Békeligeti, Berzsenyi, Bethlen
G., Bíró Márton (a vasútvonaltól északra lévõ szakasz, 44-ig és 57-ig), Bocskai, Borbély
Gy., Boschán Gyula, Botfy, Budai Nagy Antal, Dózsa Gy., Flórián, Galamb, Gasparich u.
felsõ része (Platán sor és Rákóczi u. közti szakasz), Göcseji u. északi oldala (Vizslaparki
és Mártírok u. közti szakasz), Gárdonyi Géza, Hunyadi, Jákum Ferenc, Jókai Mór, Kabók
Lajos, Kelemen Imre, Kertész, Kert, Kinizsi u. (a vasútvonaltól északra lévõ szakasz, 22-ig
és 29-ig), Kis, Kossuth, Kosztolányi, Kölcsey, Könyök, Lõrinc barát, Mártírok, Mérleg tér,
Mikes Kelemen, Munkácsy, Nefelejcs, Október 6. tér, Ola u., Pázmány Péter, Petõfi u.,
Pintér Máté, Püspöki Grácián, Rákóczi u., Síp, Szeglet, Szilágyi Erzsébet, Táncsics,
Toldi, Tompa, Vágóhíd, Virág Benedek, Vizslaparki, Vörösmarty)

2023. március 20. KERTVÁROS (Alsóerdei u., Átalszegett, Balassi B., Babits Mihály, Bodza, Borostyán
sor, Cinke, Czobor M., Csendes, Erdész, Erkel Ferenc, Fáy A., Fejér Gy., Goldmark,
Göcseji u. páros oldala, Gyimesi, Hajnal, Hegyalja, Ifjúság, Jászai Mari, Köztársaság
u., Lehel, Liszt Ferenc, Május 1., Mészáros L., Mókus, Napsugár, Olajmunkás, Sas,
Vajda L., Závodszky)

2023. március 21. CSÁCS (Balatoni, Bóbita, Csácsi, Csilla, Damjanich, Domb, Gólyahír, Halom,
Harangvirág, Hétvezér, Holló, Klapka György, Nyerges, Pacsirta, Patkó, Puskás
Ferenc köz, Rómer Flóris, Szó köz, Tüttõ György)
BOZSOK (Bozsoki, Mezõ, Ölyvesfalvi, Szabadság, Válicka)

2023. március 22. VORHOTA (Gyík, Katica, Szõlõhegyi, Teskándi, Vorhotai, Völgyi)
ERZSÉBETHEGY (Erzsébethegyi, Kápolnaszeri, Szirom, Újhegyi, Virágszer)

2023. március 23. CSÁCSI-HEGY (Barackfa, Csácsi-hegyi, Csiga utca, Dombalja, Homoktövis,
Horizont, Madárbirs, Napnyugta, Nyári hegyi, Petelehegyi, Hosszúhegy, Púposdombi,
Süveghegyi, Szarvas, Széperdõ, Tél, Vari-kút u.)

BOZSOKI-HEGY (Bozsoki-hegyi, Bozsoki-völgyi, Zölderdõ)
CSERLAP (Cserlapi, Repkény)
GÉVAHEGY, PIPAHEGY (Akácos u., Diós, Enikõ, Gévahegyi, Gévavölgyi, Hevesi,
Kanizsai u., Pipahegyi, Sashegyi, Szajkó u., Szeder köz)

2023. március 24. PÁTERDOMB (Avasárok, Baráth Ferenc, Baross Gábor, Báthory István, Bíró Márton
u. 46-tól és 61-tõl (a vasútvonaltól délre esõ része), Farkas Dávid, Fenyõ, Gönczy Fe-
renc, Holub, Honvéd, Juhász Gyula, Kazinczy, Kinizsi Pál 24-tõl és 31-tõl (vasútvonaltól
délre esõ része), Margaréta, Páterdombi, Radnóti, Szegfû, Tulipán, Wlassics Gyula)

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. közremûködésével Zala-
egerszegen a családi házban élõk részére, házhoz menõ lomtalanítási akciót szervez, melynek idõ-
pontja városrészektõl függõen

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ZALAEGERSZEG 178/2 HRSZ-Ú INGATLAN ELADÁSÁRA

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

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

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

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

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

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

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

Módja:személyesen vagy postai úton

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

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

Ingatlan
(Zalaegerszeg)

Megnevezés Ingatlan területe
Induló

BRUTTÓ vételár
Pályázati biztosíték

összege

178/2 hrsz.
(Závodszky u. 1.)

kivett üzem 1 ha 1.174 m2 555.000.000 Ft 10.000.000 Ft



(Folytatás az 1. oldalról.)
A kötet a közelmúltban látott

napvilágot, Erõs Krisztina törté-
nész szerkesztésében. A nyomdai
elõkészítés és a borítóterv Bicskei
József munkáját dicséri.

Mint az a kiadvány bemutatóján
elhangzott: a sorozatnak még so-
ha nem jelent meg ilyen vaskos
példánya. Huszonkilenc szerzõ,
hat rovatban, 534 oldalon foglalta
össze a közgyûjteményekben zaj-
ló kutatások legfrissebb eredmé-
nyeit. Nemcsak a megyében mû-
ködõ múzeumok, hanem a levél-
tár, a nagykanizsai könyvtár és
számos más társintézmény mun-
katársa publikált a kötetbe. Mûvé-
szettörténeti, régészeti, történettu-
dományi témakörökben olvasha-
tók érdekes tanulmányok, de a

múzeumpedagógia is megjelenik
– fogalmazott Erõs Krisztina.

A szerkesztõ a rendezvényen
néhány szerzõvel is beszélgetett,
így Béres Katalin, a Göcseji Mú-
zeum történésze, Gálig Zoltán, a
Szombathelyi Képtár mûvészettör-
ténésze, egykori igazgatója és
Müller Róbert, a keszthelyi Balato-
ni Múzeum régésze, nyugalmazott
igazgatója beszélt a kötetben
megjelent tanulmányáról. De affé-
le meglepetésvendégként Németh
János keramikusmûvész is jelen
volt, aki néhány személyes emlé-
ket osztott meg a hallgatósággal.
Kostyál Lászlót az önkormányzat
részérõl Velkey Péter, a polgár-
mester kulturális fõtanácsadója
köszöntötte. Pohárköszöntõt pe-
dig dr. Vándor László régész mon-

dott, aki a kiadvány bevezetõjét is
jegyzi. Nem véletlenül, hiszen, an-
nak idején, azon a bizonyos zalai
ásatáson õ fogadta Kostyál Lász-
lót, aki az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem hallgatójaként érke-
zett nyári gyakorlatra. Majd –
ahogy az a kötetbemutatón tréfá-
san elhangzott – a pesti fiú Zalá-
ban maradt. Gyorsan zalaivá is
vált, hiszen nem sokkal késõbb
„hegyet” is vásárolt.

Az elmúlt évtizedek alatt a helyi
mûvészeti élet népszerûsítõje, ér-
tékeinek bemutatója lett, és ahogy
Vándor László írja róla: jelentõs
mûalkotásokkal gyarapította a mú-
zeum gyûjteményét. A 60. szüle-
tésnap egy kutató életében sosem
zárása valaminek, a kollégák re-
mélik, hogy Kostyál László még
hosszú idõt tölt el a képzõmûvé-
szeti élet és a muzeológia szolgá-
latában.

5Kultúra

(Folytatás az 1. oldalról.)
A fõszereplõ Rékasi Károly

lesz. Március 8-án egy kortárs
darab, mégpedig a zalai születé-
sû Szálinger Balázs író, Becsvöl-
gye címû színmûve debütál. Az
elõadást Mihály Péter rendezi. A
közönség egy izgalmas, ám ízig-
vérig göcseji krimit láthat.
Bödõcs Tibor egyszer azt mond-
ta róla, hogy ez a zalai Bonnie és
Clyde.

Jövõ tavasszal egy Broadway-
musical is mûsorra kerül, Annie, a
kis árva címmel. Ennek rendezõje
szintén Böhm György lesz. Mint
mondta, tulajdonképpen egy Twist
Olivér-hez hasonló hangulatú tör-
ténetrõl van szó, csak ennek egy
lány lesz a fõszereplõje.

Az évad végén egy örök klasz-
szikust, mégpedig Moliére Tar-
tuffe-jét láthatják a nézõk, Farkas

Ignác rendezésében. A bemutató
2024. május 17-én lesz. A rendezõ
elmondta: örült a felkérésnek, mert
ehhez hasonló produkciót még
nem készített. Az elmúlt évszá-
zadokban a „tartuffe-ség” fogalom-
má vált. Az emberek manipulálha-
tósága és megvesztegethetõsége
ma is aktuális téma. Az elõadás
különlegessége, hogy Petri
György fordítását használják,
melyben a címszereplõn kívül min-
denki prózában beszél, Tartuffe
azonban versben.

Besenczi Árpád azt is elmond-
ta, hogy a Lázár Ervin-program ke-
retében tovább játsszák a Herku-
les – A kezdetek címû hõstörténe-
tet. A Déryné-program részeként
pedig A helység kalapácsát. Az if-
júsági bérletbe ezúttal az Indul a
bakterház, A három sárkány és az
Annie, a kis árva került be.

– pet –

Kránitz Tóni zenekarvezetõ la-
punknak elmondta: az eddigi gitá-
ros, zeneszerzõ Gedeon Gida Atti-
la helyére Wohner Csaba érkezik,
aki korábban már játszott az együt-
tesben. Gida közel húsz év után
hagyta el a zenekart, közös meg-
egyezéssel. Úgy érezték, hogy le-
zárult egy korszak, mindenkinek jót
tesz a frissítés – fogalmazott
Kránitz Tóni. Hozzátette: az új gitá-
ros Wohner Csaba, de számítanak
Salamon Attilára is, aki még né-
hány hónapig színházi elfoglaltsá-

gai miatt nem tud részt venni a
blues-zenekar munkájában.

Az együttesnél további változá-
sok is lesznek: Molnár Manó Zsolt
énekes szintén visszatér hozzá-
juk, így két gitárossal és három
énekessel (Manón kívül Angyal
Endzsi Tiborral és Gál Szabolcs-
csal) zenélnek tovább. Ez azért is
jó, mert a csapat összes korszaká-
ból válogathatnak dalokat egy-egy
koncertre.

Legközelebb március 10-én,
19.45-tõl láthatja õket a közönség
a VMK-ban, mégpedig Deák Bill
Gyula elõzenekaraként.

A SHABBY BLUES BAND
DEÁK BILL GYULA ELÕZENEKARA LESZ

Új, ám nem ismeretlen csapattal áll a színpadra március 10-én
a Shabby Blues Band együttes a Keresztury VMK-ban.

Zalaegerszegen járt a Magyar
Színházi Társaság országjáró
sorozata, a „Jó kérdés”, mely új-
ragondolt formában ezúttal a vi-
déki színházak helyzetét veszi
górcsõ alá. A beszélgetéseket
Seres Gerda újságíró vezeti.

– pánczélPetra –

A Hevesi Sándor Színház büfé-
jében Besenczi Árpád, a teátrum
igazgatója, Szûcs István, a Griff
Bábszínház igazgatója, Bartal Kiss
Rita, a bábszínház mûvészeti veze-
tõje és Turbuly Lilla kritikus vála-
szolt a mûsorvezetõ kérdéseire. A
rendezvény Szeged, Szombathely,
Gyõr, Budaörs és Székesfehérvár
színházi életének megvitatása után
érkezett a zalai megyeszékhelyre.

A beszélgetés nagy részében tu-
lajdonképpen olyan kérdés- és
problémakörök kerültek szóba, me-
lyek az elmúlt években már más fó-
rumokon és sajtótájékoztatókon is
elhangzottak. Például, hogy mit je-
lent a színházak számára távol len-
ni Budapesttõl? A bábszínház veze-
tõi szerint ez hátrányt jelent, mert a
kritika és a figyelem elkerüli õket.
Emellett nagy a színészi fluktuáció:
a fiatal bábszínészek sok esetben
pár év után elhagyják Zalaegersze-
get. Persze mindez nem jelenti azt,

hogy nem lehet jó mûvészeket talál-
ni, vagy, hogy a helyi társulat ne
szerepelne sikeresen országos- és
nemzetközi bábszínházi találkozó-
kon. 

Besenczi Árpád – aki tizenhat
évig volt pesti, elõtte pedig évekig
pécsi színész – úgy látja, hogy tár-
sulatépítési szempontból nehéz a
vidéki lét. Ahol csak egy teátrum
van, ott a színészeknek nincs más
lehetõsége. Se szinkron, se más
fellépés nem jöhet szóba. Ugyanak-
kor mindez elmélyültebb munkára
ad lehetõséget. Összetartóbb a
csapat, családias a légkör. A szak-
ma alapjait kiválóan meg lehet itt ta-
nulni. Persze az is igaz, hogy ven-
dégmûvészeket nehéz, ám nem le-
hetetlen vidékre hozni – fogalma-
zott a színházigazgató. Hozzátéve:
a színházi életben is látható, hogy
kicsit vízfejû az ország. Mi se látjuk
a pesti darabokat, õk se a vidékit,
és kritikusokat is nehezebb Zala-
egerszegre hívni. Viszont a tapasz-

talatok azt mutatják, hogy van igény
a vidéki színházakra, hiszen az em-
berek szeretnek oda járni, várják az
elõadásokat.

Turbuly Lilla megjegyezte: való-
ban hátrány, hogy nem láthatják a
pestiek a vidéki tehetségeket. Zalai-
ként pedig kifejezetten rosszul éli
meg, hogy a saját kollégáit nehezen
szedi rá arra, hogy eljöjjenek Zala-
egerszegre, és megnézzenek egy-
egy elõadást. Ennek oka az is, hogy
sokan nem fõállású kritikusok, az
utazás, szállás pedig pénzbe kerül.

Szóba került az is, hogy a He-
vesiben a nagyszínpad az egyet-
len játszóhely, még mindig nincs
forgószínpad, csak zsinórpadlás
és évadonként összesen hat bér-
letes elõadást tudnak játszani. A
Griff Bábszínházzal bár jó a sze-
mélyes kapcsolat, a „társbérleti”
viszony mégis erõsen korlátozza
mindkét fél lehetõségeit. A szín-
háznak ugyanis így nincs stúdió-
terme, a bábszínháznak meg a

harmadik emeleti szûkös hely ké-
nyelmetlen sokszor. (És nemcsak
nekik, hanem lift híján a kisgyer-
mekes, babakocsis nézõknek is.)

Ami a mûvészi kísérletezést ille-
ti, Besenczi azt mondta: mivel egy
játszóhelyük van, így nehéz kísér-
letezni. A próbateremben viszont
néha vannak ilyen jellegû stúdió-
elõadások. Egy vidéki színház az
évad összeállításánál meg kell,
hogy feleljen a nézõi elvárásoknak.
Annál is inkább, mert a jogszabá-
lyok értelmében akkor jutnak állami
forráshoz, ha bevételt produkálnak.

A bábszínház esetében ez más-
hogy van: náluk más a repertoár,
több korosztályra kell évadot ter-
vezniük. Szeretnek kísérletezni,
gyakoriak a klasszikus mûvekbõl
vett modern átiratok. Ez abból is
fakad, hogy a bábszínház techni-
kai mûfaj, és több absztrahálásra
van szükség, hogy gyerekek szá-
mára tömörítsék a mûveket.

Turbuly Lillának volt egy kritikai

megjegyzése a Hevesi Sándor
Színházzal kapcsolatban. Szerinte
az elmúlt években egy „klassziku-
sabb vonal” honosodott meg a
színházban, és a vezetés óvatos.
(Talán nem bíznak a közönség-
ben?) Régebben több volt a kor-
társ darab. Örülne, ha ez most is
így lenne, és érkeznének fiatalabb
rendezõk is a társulathoz egy-egy
munkára. 

Besenczi Árpád erre azt felelte:
érti, hogy mire gondol a kritikus, és
igaza van. Valóban óvatos, mert
egyensúlyban kell tartania a szín-
házat, és ez nehéz feladat. Bevé-
telt kell generálni. A kortárs dara-

bokat pedig nehéz eladni. Hat elõ-
adásból egy még lehet kísérleti jel-
legû, de kettõ már nem. Az elmúlt
évtizedben pedig kitapasztalta,
hogy mire vágyik a zalai közönség.
Igazgatóként neki fontos az is,
hogy mivel egyre kevesebbet ol-
vasnak az emberek, beemelje a
klasszikusokat és a kötelezõ olvas-
mányokat a repertoárba. Mint fo-
galmazott: õ a nézõknek csinál
színházat nem a kritikusoknak. A
résztvevõk abban egyetértettek,
hogy jó lenne, ha a színházba já-
rás kultúrája és ünnepe minél to-
vább megmaradna. Még a nehéz
gazdasági viszonyok között is.

TÖBB KÍSÉRLETI DARAB KELLENE...?
„JÓ KÉRDÉS” – BESZÉLGETÉSSOROZAT A SZÍNHÁZRÓL

BAKTERHÁZ, TARTUFFE, BECSVÖLGYE
TÁJÉKOZTATÓ A JÖVÕ ÉVADRÓL

KEREK ÉVFORDULÓ TANULMÁNYKÖTETTEL
KOSTYÁL LÁSZLÓ ELÕTT TISZTELEG A ZALAI MÚZEUM



Tudományos diákkonferen-
ciát szerveztek az Ady-iskolá-
ban a közelmúltban. Az intéz-
mény már tizenegyedik alka-
lommal adott otthont az ese-
ménynek. Idén a természettu-
dományok kerültek fókuszba.

– pet –

Dúcz Mihály tanár, a szervezõ
Ady Iskola Izsák Imre Alapítványá-
nak tagja érdeklõdésünkre elmond-
ta: örömteli, hogy már több mint egy
évtizedes múltja van az általuk kez-
deményezett diákkonferenciának,
melyre az egész megye középisko-
láiból várják évente a fiatalokat.
Amolyan „váltógazdálkodásban” hol
történettudományi, hol pedig termé-
szettudományi elõadások hangza-
nak el, melyek aztán késõbb kiad-
vány formájában is megjelennek.
Ebben az évben a természettudo-
mányok területrõl várták a diákok
magas szintû elõadásait.
2019–2020-ban a történelemé volt a
fõszerep. A járvány aztán egy idõre
szüneteltette a szervezést.

A mostani konferencia a Mathias
Corvinus Collegium (MCC) és a TIT
Ismeretterjesztõ és Szakképzõ
Egyesület közremûködésével való-
sult meg, a Nemzeti Együttmûködé-
si Alap támogatásával. Köszöntõt
Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tanke-
rület vezetõje és dr. Sali Zsófia, az
MCC helyi kirendeltségének vezetõ-
je mondott. A házigazdák részérõl
Nemes Erika, az Izsák Imre Alapít-
vány kuratóriumának elnöke el-
mondta: az évenként megrendezett
diákkonferencia célja az ismeretter-
jesztés és a tehetséges diákok fel-
karolása. A középiskolások már
egy-egy elmélyült kutatómunkát kö-
vetõen érkeznek a konferenciára,
hogy beszámoljanak azok eredmé-
nyeirõl. A felkészülés és az elõadás
azért is hasznos, mert fejleszti a fia-
talok digitális kompetenciáját és a
kommunikációs készségeiket. De
azt is megtanulják, hogy hogyan kell
összeállítani egy prezentációt, illet-
ve, hogy mi is az a forrásmegjelölés.
Mindezeknek egyetemi éveik alatt is
hasznát veszik.

A konferencián idén három zala-
egerszegi diák tartott elõadást. Hor-
váth Zsóka (Zrínyi Miklós Gimná-
zium) „Élet a Vénuszon?” címmel
egy csillagászati kutatás tapasztala-
tairól számolt be. A diák egyúttal a
VEGA Csillagászati Egyesület tagja,
felkészülését Bánfalvi Péter amatõr

csillagász is segíti. Balatoni Bori
(Kölcsey Ferenc Gimnázium) „Meg-
eszem magam!” címmel az
eukarióta sejtek szuperképességé-
rõl (önemésztésérõl) beszélt. Meg-
tudtuk: a gimnazista ezzel a témával
már az ELTE-n is részt vett egy tu-
dományos kutatásban. Érettségi
után természetesen egyetemre ké-
szül, hiszen a továbbiakban is bioló-
giával, sejtbiológiával szeretne fog-
lalkozni. A Zrínyi-gimnázium egykori
diákjaként, ám most már a BME
Közlekedésmérnöki Karának hallga-

tójaként érkezett a konferenciára
Novák Márton, aki a fenntartható fej-
lõdésrõl, és annak legaktuálisabb
kérdéseirõl beszélt elõadásában.

A rendezvénynek ezenkívül két
keszthelyi résztvevõje is volt: Kutasy
Kamilla (ZSZC Közgazdasági Tech-
nikum) és Nagy Bendegúz (Vajda
János Gimnázium) személyében.
Utóbbi diák két elõadást is tartott.

A fiatalok prezentációit a szerve-
zõk írásban is várják, hiszen a ha-
gyományokhoz híven kiadvány ké-
szül az elõadások szövegébõl.
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TELEFONOS ILL. ONLINE KONZULTÁCIÓ – 
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Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 2017. április
13-i ülésén együttmûködési megállapodást
kötött a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért
Közalapítvánnyal a zalaegerszegi felsõoktatá-
si intézményekben tanuló hallgatóknak adható
felsõoktatási ösztöndíj támogatás biztosításá-
ról, melyhez az anyagi forrást továbbra is
ZMJV Önkormányzata biztosítja.

A Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Köz-
alapítvány a mai nappal pályázati felhívást tesz
közzé felsõoktatási ösztöndíj támogatás elnyeré-
sére. 

A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót
a mintatantervben meghatározott képzési idõig, de
legkésõbb az attól számított egy évig illeti meg. A
tanulmányi idõbe nem számítanak bele a külföldön
végzett tanulmányok, valamint a hivatalosan iga-
zolt rendkívüli események (így különösen beteg-
ség, baleset) miatti halasztás (passzív félévek)
idõszakai. 

A pályázók köre:
felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme
alapján az a 
a) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelke-

zõ nappali tagozatos hallgató, aki a Pannon
Egyetem Mérnöki Kar Zalaegerszegi Mecha-
tronikai Képzési és Kutatási Intézetében mû-
szaki mérnök (mechatronikai, gépész- és
tesztmérnök) képzésen az elsõ diploma
megszerzése érdekében BSc/BA képzésben
végzi tanulmányait,

b) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelke-
zõ nappali tagozatos hallgató, aki Zalaeger-
szeg város közigazgatási területén mûködõ,
bármely államilag elismert felsõoktatási intéz-
ményben (PE ZEK, PTE ETK ZKK) az elsõ
diploma megszerzése érdekében BSc/BA
képzésben vagy MSc/MA képzésben végzi
tanulmányait.

Az ösztöndíj mértéke, folyósítása: 
• A pályázók köre a) pontjában meghatározott

esetben max. 15.000 Ft/hó 

• A pályázók köre b) pontjában meghatározott
esetben min. 5.000 Ft/hó

A felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az
I. félév szeptember 1–január 31. közötti 5 hónap-
jára, valamint a II. félév február 1–június 30. közöt-
ti 5 hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyó-
sítására tanulmányi félévenként egy összegben
kerül sor a döntést követõ hónap 15. napjáig.

Az ösztöndíj igénylése: 
• A felhívás a felsõoktatási ösztöndíj igénylésére

félévenként kerül meghirdetésre, ennek alapján
az ösztöndíjat félévenként kell megpályázni.

• A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók je-
len pályázat kiírását követõen a 2023. már-
cius 1–március 16. közötti idõszakban
nyújthatják be kérelmüket a Zalaegerszeg
Felsõfokú Oktatásáért Közalapítványhoz
CSAK E-MAIL-BEN. A pályázati kiírás közzé-
tételét megelõzõen és a kérelmek benyújtási
határidejét követõen beadott kérelmek elutasí-
tásra kerülnek. 

• A pályázók köre (a) és (b) pontjában megha-
tározott hallgatók formanyomtatványon
nyújthatják be kérelmüket, melyhez csatolni
kell a felsõoktatási intézmény által kiállított, a
kérelem benyújtásakor érvényes hallgatói jog-
viszony-igazolást, az elõzõ félévrõl a lezárt
leckekönyv hiteles másolatát. Minimum 5
kredit teljesítése kötelezõ. A hiányosan be-
nyújtott kérelmeket nem áll módunkban el-
fogadni.

A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt a Zala-
egerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány
Karrier Irodájába kell eljuttatni E-MAIL-BEN. 

Landorhegyi u. 33. és Gasparich M. u. 18/A. 
karrier@zalaegerszeg.hu

Információ kérhetõ a karrier@zalaegerszeg.hu
e-mail-címen, illetve Facebook-oldalunkon is.

A formanyomtatvány letölthetõ a Közalapítvány
honlapjáról az alábbi elérhetõségen: http://zfok.
zalaegerszeg.hu/karrier-iroda/osztondijak

FELHÍVÁS ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI

ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉRE

– A. L. –

A Zalai Szívgyógyászatért Ala-
pítvány 1994-ben, egy idõben jött
létre a szívsebészeti osztállyal, amit
már 29 éve segítenek különféle
eszközök biztosításával, a dolgozók
továbbképzésének támogatásával
és munkakörülményeik javításával.
Borsosné Pál Ildikó, a kuratórium
elnöke köszöntõjében a szívsebé-
szet 20 éves jubileumi báljára is
visszaemlékezett, amelyen az osz-
tályon mûtött betegek is részt vet-
tek. Az újjászervezõdött alapítvány
2019-ben rendezte meg elsõ bálját.
A pandémia közbeszólt, így a má-
sodik bálra 2023-ig kellett várni.
Ezen idõszak alatt a támogató vál-
lalkozásoknak és szervezeteknek
köszönhetõen 28 millió 600 ezer fo-
rint értékû eszközt tudtak átadni az
osztálynak. A kuratórium elnöke be-
jelentette, hogy idén elõször jutal-
maznak két dolgozót kiváló és áldo-
zatos munkájukért. 

Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpol-
gármestere, kuratóriumi tag nevesí-
tette a két díjazottat, Kocsmárné
Molnár Éva nõvért, aki a kezdetek
óta munkatársa a szívsebészetnek,
valamint Sényi Zoltán mûtõssegé-
det, aki 2011 óta dolgozik az osztá-
lyon. (Nem voltak jelen a szombat
esti rendezvényen, mert ügyeltek –
a szerk.)

A szívsebészet tevékenységét
méltatva gratulált a díjazottaknak

Vigh László országgyûlési képvise-
lõ, miniszteri biztos. Dr. med. habil
Gasztonyi Beáta PhD, a kórház fõ-
igazgatója azt emelte ki, hogy a

szívsebészet egy végtelenül racio-
nális szakma, a bál ennek ellenke-
zõje, melynek megszervezésében
szintén ott van az osztályra jellemzõ
belsõ kohézió. A támogató cégek
nevében felszólaló Balogh Ádám a
megelõzésre hívta fel a figyelmet,
utalva arra, hogy egy cég gazdasági
teljesítményében meghatározóak
az egészséges munkatársak. 

Dr. Rashed Aref, a szívsebészet
osztályvezetõ fõorvosa felidézte,
hogy az elsõ bál 15 millió forintos
bevételébõl koszorúérvéráramlás-
mérõt szereztek be. Az országban
csak a zalaegerszegi szívsebésze-
ten alkalmazzák ezt az eszközt,

amellyel a mûtét alatti infarktus koc-
kázata 4-rõl 0,6 százalékra csök-
kent. Hatmillió forintos éves fenntar-
tási költségét szintén a támogatók,
illetve az alapítvány által tudják biz-
tosítani. Az osztályvezetõ fõorvos a
biztonságos és minõségi betegellá-
tás feltételei, és így a célok között
említette a szakmai fejlõdést, a mi-
nimál invazív koszorúér- és a szív-

billentyûmûtétek számát nulláról 18,
majd 30 százalékra emelését. To-
vábbá a mûtét elõtti kivizsgálás pro-
tokolljának újragondolását, valamint
a mûtétek utáni sebfertõzések meg-
elõzését negatívnyomású sebkeze-
léssel, amit itt vezettek be elsõként
az országban. Méltatta, hogy a
szívsebészeti osztály egyetemi tan-
székké vált a kardiológiai osztállyal
együtt, ahol az elmúlt pár évben
több katéteres eljárást vezettek be.
Mint fogalmazott, egymást erõsítik a
fejlõdés útján, amiért köszönetét fe-
jezte ki dr. Lupkovics Géza osztály-
vezetõ fõorvosnak, a kórház orvos
igazgatójának.   

A SZÍVGYÓGYÁSZATÉRT BÁLOZTAK
CÉL A BIZTONSÁGOS ÉS MINÕSÉGI BETEGELLÁTÁS
Második alkalommal rendezett bált támogatóinak a Zalai Szív-

gyógyászatért Alapítvány, hogy a köszönet kifejezése mellett
megismertesse a Szent Rafael Kórház szívsebészetén az élet re-
ményének visszaadásán, négy fal között, steril körülmények kö-
zött munkálkodókat.

Borsosné Pál Ildikó, Vigh László, dr. Rashed Aref,
dr. Gasztonyi Beáta és Bali Zoltán

A kommunista diktatúrák ál-
dozatainak emléknapja alkalmá-
ból rendeztek péntek délután
megemlékezést Zalaegersze-
gen, a Kosztolányi úti Gulag-
emlékmûnél.

A gyertyagyújtással egybekötött
ünnepségen részt vett többek kö-
zött Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, Balaicz Zoltán polgármester,
valamint a város alpolgármesterei,
önkormányzati képviselõi és több
civil szervezet tagsága is.

Emlékezõbeszédet Kiss Bódog
Zoltán, a Politikai Foglyok Orszá-
gos Szövetségének (POFOSZ) he-
lyi elnöke mondott, akinek a család-
ja megsínylette a kommunizmus
évtizedeit. Mint mondta: soha ne
igazoljuk a gyilkosokat, és tanul-
junk a történelmünkbõl. A második
világháborút követõ idõszakban
760 ezer ember ellen indított eljá-
rást a kommunista hatalom. Min-
den harmadik magyar család meg-
szenvedte a gyilkos rendszer ga-

rázdaságait – fogalmazott. A meg-
félemlítés évtizedekig tartott. Tulaj-
donképpen csak a rendszerválto-
zás hozott számukra enyhülést.

Az elnyomó rendszer áldozatai-
ról egy 2000-es határozat alapján
minden év február 25-én emléke-
zünk meg. A kommunistákkal
szembeni kiállása miatt ugyanis

1947-ben ezen a napon tartóztat-
ták le, és hurcolták a Szovjetunió-
ba Kovács Bélát, a Független Kis-
gazdapárt fõtitkárát.

A becslések szerint szerte a vi-
lágon mintegy 100 millióra tehetõ
azoknak a száma, akik valamilyen
formában a kommunizmus áldoza-
taivá váltak.

SOHA NE IGAZOLJUK A GYILKOSOKAT
EMLÉKEZÉS A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA

A CSILLAGÁSZATTÓL A SEJTBIOLÓGIÁIG
DIÁKKONFERENCIA AZ ADYBAN

A zalaegerszegi elõadók Dúcz Mihály szervezõvel.



–  Az energiavál-
ság miatt nehezen in-
dult el a felkészülé-
sünk a tavaszi idényre
– hangoztatta Járfás
Szilárd, a ZTK FMVas
csapatkapitánya. –
Szerencsére azért a
klub vezetésének si-
került elintéznie, hogy
januárban is gyakorol-
hassunk. Összességében keve-
sebbet tudtunk edzeni.  Egy biz-
tos, a bajnokság adja meg a vá-
laszt, hogy az elvégzett edzés-
munka mire lesz elég. A Bajnokok
Ligájából való kiesést sajnáljuk, a
folytatásban a bajnokságra kon-
centrálunk.  

A hazai pontvadászatban sem
lesz egyszerû a címvédés. A tava-
lyi aranyérem után az õszi idény-
ben két vereség is becsúszott. Az
elsõ helyezett Tisza-partiaktól
négy ponttal lemaradva biztos má-
sodikként menetel a zalai csapat.

– A bajnokságban sem lesz
könnyû dolgunk – vélekedett
Járfás Szilárd. – A Tisza-partiak-

nak minimum kétszer
ki kell kapniuk, köztük
tõlünk, legalább 6:2-
re, és a belsõ
szettpontok terén is
jobban kell állnunk,
nem egyszerû feladat.
Nekünk valamennyi
tavaszi mérkõzésün-
ket meg kell nyerni,
aminek van realitása.

A két riválisunkat, a Szegedet és a
Kaposvárt hazai pályán fogadjuk.
Ennek ellenére úgy vélekedem,
hogy inkább a Szeged veszítheti el
a bajnokságot, ha a vártnál többet
botlik. Nekünk az ellenfelek segít-
ségére lesz szükségünk, hogy
megvédjük bajnoki címûnket. Ter-
mészetesen mindent megteszünk
a sikerért. A tavaszi idény végére
kiderül, mire lesz elég. 

A ZTK FMvas már többször bi-
zonyított, hogy nem riad vissza a
nehéz feladatoktól. Az együttes ta-
vaszi szereplése eddig magabiz-
tos. A három gyõzelem viszonylag
könnyen született meg. Ráadásul
Répcelakon rangadót is nyert a

csapat. A zalaiak a tavasz során
nem akarnak számolgatni, minden
találkozón a gyõzelemre töreked-
nek. Egy biztos, a bajoki cím a
Szeged és a ZTK FMVas között
dõl el, mivel a két csapat ellépett a
többi együttestõl. A zalaiaknál ab-
ban is bizakodnak, hogy a sérülé-
sek elkerülik a csapatot. Fehér
László edzõ ugyanis szûk kerettel
dolgozik. A jó szereplés feltétele,
hogy mindenki rendelkezésére áll-
jon, fõleg a rangadókon. A köny-
nyebb ellenfelek ellen, ha lehetsé-
ges, bizalmat szavazna a fiatalok-
nak is.
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Az õsz kétarcúra sikeredett a
csapatnál. Amíg nemzetközi po-
rondon jól teljesítettek, szereztek
egy bronzérmet az NBC Kupában,
a hazai bajnokságban gyengél-
kedtek. A tavaszi idényt a 6. hely-
rõl várták, eddig háromszor gyõz-
tek, egy döntetlent játszottak, és
négyszer kaptak ki, ami minden-
képpen elmarad a várakozástól. A
csapatnál évek óta mindig a dobo-
gó a cél, idén nehéz lesz elérni. 

– Az õszi idényben mindenkép-
pen jobb eredményre számítot-
tam, hangoztatta Borsos József, a
ZTE ZÁÉV elnöke. – A sebekre a
gyógyírt jelentette, hogy a nemzet-
közi porondon a kupában jól telje-
sítettünk, bronzérmesek lettünk. A
Szuper Ligában a középmezõny-
ben zártunk, bizakodom, hogy ta-
vasszal jobban teljesítünk. 

– Mely tényezõk voltak a
gyengébb szereplés okai? 

A rutinos játékosaink nem hoz-
ták, ami tõlük elvárható, a fiatalok
meg még nem nõttek fel a feladat-
hoz, ebben látom az õszi gyengél-
kedésünk okait. Remélem, a baj-

nokság második felére javul a csa-
pat teljesítménye. A tapasztalt já-
tékosok húzzák a csapatot, a fiata-
lok fenõnek a feladathoz.

– Mit szeretnének megvaló-
sítani a tavaszi szezon során? 

– A tavaszi idényben más cé-
lunk nem lehet, mint minél elõrébb
végezni a tabellán. A tavaszi sze-
zon felkészülés lesz a következõ
bajnoki idényre. A bajnokság elõtt
megfogalmazott dobogós célkitû-
zésnek nincsen realitása. Nagyon
remek tavasz kellene tõlünk, és a
többi csapatnak is be kellene segí-
teni, hogy esetleg idén is érmesek
legyünk. Ennek csekély a valószí-
nûsége.

– Az energiaválság mennyire
érintette a ZTE ZÁÉV-et? 

– Késõbb tudtuk elkezdeni az
edzéseket, január 20-tól gyakorolt
a csapat. Kimaradt három hét, de
bizakodunk, hogy a kevesebb
edzés ellenére jól teljesít a csapat.
A csarnok nem volt bezárva, de a
hideg miatt alkalmatlan volt edzés-
re, a sérülésveszély is nagyobb
lett volna.  

– A csapat költségvetése
mennyire biztosított a tavaszi
idényre?

– A tavaszi szezont biztosan
befejezzük. Bizakodom, hogy az új
idényt is elkezdhetjük. Az önkor-
mányzatai támogatást, ha minden
igaz, a tavalyi szinten megkapjuk,
de a tekepálya mûködési költsé-
geibe a jövõben be kell szállnunk.
Gyakorlatilag reál értéken csök-
kent a támogatásunk. Névadó
szponzorunkkal, a ZÁÉV-vel júni-
us végéig van szerzõdésünk. A
nehézségek ellenére bizakodom a
sikeres tavaszban. A lányok meg-
mutatják, hogy az õszi teljesítmé-
nyüknél többre képesek.

MINDEN JÁTÉKOSTÓL TÖBBET VÁRNAK
SIKERES FOLYTATÁSBAN REMÉNYKEDNEK A ZTE ZÁÉV-NÉL
A ZTE ZÁÉV nõi szuperligás tekecsapata az elmúlt hétvégén el-

kezdte tavaszi szereplését.  A hölgyek elsõ fordulóbeli ellenfele
nemzetközi szereplése miatt (Ipartechnika Gyõr) kérte a találkozó
halasztását. A másodikban szabadnaposak voltak. A harmadik
fordulóban a tabellát pontveszteség nélkül vezetõ Ferencváros
vendégei voltak, és kikaptak a lehetséges bajnoktól.

A bajnokságban egyszer már
arattak fölényes gyõzelmet, 5-0-ra
verték a házigazdákat, a Magyar
Kupában 4-1-re. Mindkét mérkõ-
zésnek voltak fordulópontjai, ami-
bõl a ZTE jött ki gyõztesen. Az
5-0-ás sikernél, 0-0-nál Demjén
11-est védett, utána vett lendületet
a zalaiak játéka, és nyertek fölé-
nyesen. A kupatalálkozón a ZTE
az elsõ félidõben irányított, és
megérdemelten vezetett a szünet-
ben egy góllal. A második félidõ-
ben erõre kapott a Mezõkövesd,
egy szép szabadrúgásgóllal egyen-
lítettek. Szerencsére a ZTE nem
roppant össze, és pár percen belül
jött az újabb vendéggól, ami a for-
dulópontot jelentette a találkozón.
Tajti remek egyéni játék után lõtt a

kapuba. A hazaiak kénytelenek
voltak kitámadni, a kék-fehérek vi-
szont remekül kontráztak. Elõbb
Ikoba lõtt a kapuba, néhány perc-
cel késõbb Huszti talált a Mezõkö-
vesd kapujába. Érdekes megje-
gyezni, hogy az utolsó két percben
Demjénnek kelllett kétszer is bra-
vúrral védenie, hogy a ZTE ne
kapjon gólt.

A mérkõzés után Tajti értékelte
a találkozót. Elmondta, hogy a gól-
ja lélektani szempontból nagyon
jókor esett. Az összkép alapján
megérdemeltnek mondható gyõ-
zelmük.

Ricardo Moniz szerint egy gó-
los vezetésük után több lehetõsé-
gük volt a második gól megszerzé-
sére. Nem tették. A cserék után a

második félidõben feljött a hazai
csapat, a ZTE visszaesett. Tajti
gólja után viszont nem volt kérdé-
ses, hogy melyik csapat jut to-
vább.

A ZTE 2010-ben jutott be a Ma-
gyar Kupában a döntõbe, most
újabb esély kínálkozik. A zalaiak,
akkor kikaptak a fináléban a DVSC
csapatától.

*
A nyolcaddöntõk után megtar-

tották a Magyar Kupa sorsolását.
A ZTE-nek nem kedvezett a sze-
rencse, a Puskás Akadémiát kap-
ta ellenfélként. A zalaiak számára
kedvezõ lehet a továbbjutás
szempontjából, hogy hazai pá-
lyán játszanak. A továbbjutás egy
mérkõzésen dõl el. A másik páro-
sítás a döntõbe jutásért Buda-
fok–Vasas, itt egyértelmû, hogy
az NB II-es Budafok a pályavá-
lasztó.

A LEGJOBB NÉGY KÖZÖTT
SIKERREL VETTE A MAGYAR KUPA NYOLCADDÖNTÕJÉT A ZTE FC

Mezõkövesden harcolta ki a ZTE labdarúgócsapata a négy kö-
zé kerülést a Magyar Kupában. A zalaiak idén jól teljesítenek Me-
zõkövesden.

A tavaszi idény elsõ mérkõ-
zésein nem ment a góllövés a
ZTE labdarúgócsapatának.

A vezetõség úgy döntött, új tá-
madó után néz. Az átigazolási
szezon lejárt, így csak olyan csa-
tár jöhetett szóba, aki nem rendel-
kezik szerzõdéssel. Az egerszegi

vezetõk így találtak rá a 12-szeres
albán válogatottra, Eros Grezdára,
akinek török klubja felbontotta
szerzõdését, szabadon igazolha-
tóvá vált. A játékos már volt a ZTE

labdarúgója, fél éves kölcsönszer-
zõdése egy éve járt le. Azután a
horvát Sibeniknél szerepelt. A csa-
tárral fél+egyéves szerzõdést kö-
tött a klub.

CSATÁRT IGAZOLT A ZTE FC

Szombathelyen területi mi-
nõsítõ versenyen indultak a
ZTE súlyemelõi. A verseny
egyben Vas vármegye bajnok-
sága volt. A megmérettetésen
négy egyesület 40 sportolója
vett részt. 

A zalai sportolók közül Varga
Martin Csongor, a legjobb utánpót-
láskorúnak (serdülõ ifjúsági, ju-
nior), Danicser Anita a legjobb
masters versenyzõnek felajánlott
kupát is átvehette.

Eredmények.
Fiúk. Junior 81 kg: 1. Simon

Viktor 140 kg (65+75). 89 kg: 1.
Varga Martin Csongor 240 kg
(105+135).

Nõk. Felnõtt. +87 kg: 2. Dani-
cser Anita 110 kg (50+60).

SÚLYEMELÕÉRMEK SZOMBATHELYRÕLTAKÁCS
BRONZÉRMES

Szegeden bonyolították le
az országos ifjúsági
dzsúdóbajnokságot, és a ju-
nior, felnõtt Magyar Kupa
küzdelmeit.

A versenyen ott voltak a Za-
laegerszegi Judo SE sportolói.
Az ifjúságiaknál 40 kilóban Ta-
kács Nóra bronzérmet szer-
zett, ugyanebben a súlycso-
portban Volner Panna az ötö-
dik helyen zárt.

A 66 kilósoknál Simon Márk
a kilencedik helyen végzett.

A Magyar Kupában a junio-
roknál Mátéffy Gábor az ötödik
helyen fejezte be a versenyt. 

MÁR CSAK GYÕZNI SZERETNÉNEK
TAVASSZAL MINDEN MÉRKÕZÉSÉT MEGNYERNÉ A ZTK FMVAS

Három gyõzelemmel nyitotta a tavaszt a ZTK FMVas férfi szu-
perligás tekecsapata. Igaz, a zalaiaknak nem sikerült bejutniuk a
Bajnokok Ligája négyes döntõjébe. A nemzetközi szereplésen
túllépve a bajnokságban igyekeznek helytállni.

A Zalaszám-ZAC atlétái több
egyéni csúcsot értek el az ob-n.
A sérülésbõl visszatérõ Röszler
Dóra egyéni csúccsal fejezte be
a versenyt, amely a bronzérem
megszerzésére volt elég.  

Eredmények. 60 m gát. U–20:
3. Röszler Dóra 8,94 mp. Edzõ:
Kámán Ferenc.

Magasugrás. U–20: 6. Bali
Krisztina 157 cm. Edzõ: Kámán
Ferenc.

Súlylökés. U–20: 7. Kerkai
Bence 12,23 m. Edzõ: Bognár
Szabolcs. 60 m. U–20: 5. Ko-

vács Anna Mária 8,08 mp. Edzõ:
Kámán Ferenc. Súlylökés.
U–18: 4. Mózer Benedek 13,52
m, 5. Kovács Lõrinc 13,18.
Edzõ: Bognár Szabolcs. 60 m.
U–18: 8. Bognár Emma Zsófia
8,17 mp. Edzõ: Kámán Ferenc.
Magasugrás. U–18: 8. Magyar
Dorka 150 cm. Edzõ: Kámán Fe-
renc.

4x200 m. U–18: 7. Zalaszám-
ZAC  1:49,73 p. (Káldi Panna,
Bognár Emma Zsófia, Király Kira,
Gyenese Zsófia). Edzõ: Kámán
Ferenc.

RÖSZLER BRONZÉRME AZ OB-RÕL
Budapesten, a BOK-csarnokban rendezték meg az U–18 és

U–20 korosztály fedett pályás országos bajnokságát.
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