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Zalaegerszeg nagy törté-
nelmi múltra tekinthet vissza.
Idén ünnepeljük a rendezett
tanácsú várossá nyilvánítás
135. évfordulóját, az 1247-es
első írásos említés óta 773 év
telt el. Más, szerencsésebb vá-
rosokhoz képest azonban na-
gyon kevés építészeti emlé-
künk maradt az elmúlt száza-
dokból.

A 2015-ös Modern Váro-
sok Program egyik pontja

A hercegprímás életpéldája erkölcsi iránytű
Lerakták a Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont alapkövét

ezért a városrehabilitációra, a
történelmi értékű épületek fel-
újítására vonatkozott.

Ennek keretében megújult
a Mária Magdolna Plébánia
1763-as épülete, megtörtént az
1750-es botfai Endrődy-Hüvös
Kastély felújítása, folytatód-
nak a munkálatok az 1890-ben
épült Göcseji Múzeum épüle-
tén, megújul az 1858-as Koro-
na Szálló épülete, elkezdődik a
Mária Magdolna templom

felújítása, új ravatalozó épül,
megújul a KISZÖV székház,
megépül a Kézműves Piac,
helyreállítják a mérlegházat.

Egyházi és közéleti veze-
tők vettek részt a Göcseji Mú-
zeum új szárnyának az alap-
kőletételén. A 8,3 milliárd fo-
rintból megvalósuló kiemelt
állami beruházás emléket állít
Zalaegerszeg XX. századi tör-
ténetének, Mindszenty (Phem)
József egykori apátplébános
zalaegerszegi életének és a
kommunista diktatúra egyház-
üldözésének.

– Mintha a teremtés nul-
ladik napján lennénk – kezdte
a házigazda Böjte Sándor
Zsolt, a belvárosi település-
részi önkormányzat képvise-
lője. – Valami lélegzetelállító
pillanat ez, amikor minden
megvan, de még semmi sem
látszik. Ha vannak olyan em-
berek, akik hisznek a jövőben,
akkor lesz is jövő!

Balaicz Zoltán felidézte azt
a nyolc hónappal ezelőtti pilla-
natot, amikor szintén Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes-
sel elindították a Göcseji Mú-

zeum felújítását és most újabb
megvalósuló fejlesztésnél le-
hetnek együtt. A polgármester
röviden ismertette Mindszenty
József életútját, aki 1917-ben
érkezett a zalai megyeszék-
helyre hitoktatónak, 1919-ben
átvette a plébánia vezetését,
1944-ig volt a város apátplé-
bánosa. Lelkiségben, a szegé-
nyek segítésében meghatározó
szerepe volt Zalaegerszeg tör-
ténetében: új emelettel bővült
a plébánia, megépült az olai
templom, felépült a zárda épü-
lete és megkezdte működését a
Zalaegerszegre hívott Notre
Dame Női Kanonok- és Taní-
tórend iskolája. A városban
kultúrotthon létesült, a páter-
dombi városrészben a szegé-
nyebb élethelyzetűeknek kiala-
kították az ONCSA-házak te-
lepét. Életének legnagyobb ré-
szét itt töltötte, építő tevé-
kenységével óriási hatással
volt a zalai megyeszékhelyre.
Az a történelmi személyiség,
akit nemcsak Magyarországon,
de Európában és az egész
világon ismernek. Mindszenty

Egyházi és közéleti vezetők az alapkőnél.

Forrnak az indulatok Zala-
szentgrót csáfordi zalakop-és
pányi városrészében. (Szerin-
tünk ésAranyod Zalaudvarnok
sem marad majd ki a sorból.)
Az oka egy pályázat, ami a
„Gyár utcai szegregátum re-
habilitációja” nevet viseli.

Magyarról magyarra lefor-
dítva ez azt jelenti, hogy a
projekt keretében Zalaszent-
grót Város Önkormányzata
140 millió forint támogatás-
ban részesült. Ennek fejében
modern szociális bérlakáso-
kat kell kialakítani az önkor-
mányzat kizárólagos tulajdo-

Szegregáció és integráció szentgróti módra
nában lévő épületben ener-
giahatékonyság javítással egy-
bekötve.

Eredetileg magasabb támo-
gatási összegre pályázott az
önkormányzat. A csökkentett
juttatás – az önkormányzat
szerint – nem elegendő a pá-
lyázatban foglalt műszaki tar-
talom megvalósítására. Az ön-
kormányzat gazdasági és vá-
rosfejlesztési bizottsága 2020
március 19-i ülésén 3 igen és 1
nem szavazattal azt javasolta a
képviselő-testületnek, hogy a
pályázatot az akcióterületen

A „rehabilitációra” váró „Gyár utcai szegregátum.”
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100 éve született pápa, az elmúlt és a jelenSzent II. János Pál
évszázad korszakos alakja. Egyénisége, kisugárzása, tevékenysé-
gének hatása ma még nem mérhető fel igazán, az viszont biztos,
hogy a kommunista rendszer megdöntésében oroszlánrészt vállalt.

Császár József, Zalaszentgrót korábbi polgármestere volt az
első magánszemély, aki családi birtokán szobrot állíttatott a pápá-
nak. Ennek azonban volt(ak) előzménye(i).

– Harminc évvel ezelőtt, 1990 július 27-én Bizderi János plé-
bánossal és négy cserkésszel részt vehettünk II. János Pál vatikáni
szentmiséjén, ami meghatározó élmény volt számomra – mondja
Császár József, aki öt cikluson keresztül volt Zalaszentgrót első
embere. – 1999-ben újra eljutottam Rómába, s az ott szerzett él-
ményeim megerősítették azt az elhatározást, hogy a Császár-csa-
lád ősi birtokán szobrot állítsunk ennek a nagyszerű embernek.

Kézfogás a pápával…

2007 szeptemberében került sor a szobor felavatására és meg-
áldására.

Szent II. János Pál pápára emlékezve
Magánszemély Zalaszentgróton emelt neki szobrot először hazánkban

Négyszáz vendég jelenlétében 2007 szeptemberében került sor a
Röti József által, 100 éves tölgyből készített szobor felavatására,
megáldására. Az ünnepségen részt vett a pápa szülővárosának
polgármestere, s a lengyel nagykövet is. Nagy segítséget kaptunk
az előkészületek során a lengyel gyökerekkel rendelkező Cséby
Gézától.

2017-ben, a szobor állításának 10 éves jubileumán a Császár-
birtokon ismét megemlékeztek arról a pápáról, akinek – Marga-
reth Thatcher angol miniszterelnök és Ronald Reagan amerikai
elnök mellett – kulcsszerepe volt a kommunista világrendszer
megdöntésében.

A pápa tisztelete, kultuszának ápolása azóta is tart a Császár-
birtokon. Mint azt Császár József mondja, nem is lehet ez más-
képp egy keresztény értékeket valló család részéről.

Vigh László országgyűlési képviselő, Erdő Péter bíboros, Sem-
jén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Balaicz Zoltán polgármes-
ter tették le az alapkövet.

A hercegprímás életpéldája erkölcsi iránytű
Lerakták a Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont alapkövét

Józsefet 2012-ben Zalaeger-
szeg posztumusz díszpolgá-
rává választotta. Emlékét őrzi
a róla elnevezett tér, a nagy-
templom melletti szobor, a ne-
vét viselő iskola, az olai temp-
lom melletti kert, az emlékére
épült kertvárosi templom.

Az új létesítmény XXI.
századi interaktív múzeum
lesz, amely a vallási turizmus
egyik fontos célpontjává vál-
hat. A Csíksomlyót Máriazellel
összekötő Mária-út egyik köz-
pontja lehet Zalaegerszeg. A
kivitelezés várható befejezése
2021 októbere.

Hogyan tudtunk megma-
radni, mi magyarok Európa
közepén? – tette fel a kérdést
Vigh László. – Szerencsénk,
hogy ilyen ember élt közöt-
tünk, mint Mindszenty József
– adta meg a választ is az
országgyűlési képviselő. –
Azért tudtuk átvészelni a két

világháborút, a trianoni cson-
kítást, 1956-ot, mert ilyen em-
berek védtek minket, a hitün-
ket és a hazánkat.

– A szentéletű és vértanú
sorsú hercegprímás életútja
erkölcsi iránytű volt életében,
de napjainkban is. Ellentmon-
dott az osztályszocializmusnak
és a nemzeti szocializmusnak,
náciellenes és antikommunista
volt – mondta Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes. – Sze-
mélye a szimbóluma annak,
hogy a nácizmus és a bolse-
vizmus ember- és istenellenes.
Zalaegerszeg a fejlesztésekkel
Mindszenty József példáját
követi, aki plébánosként azon-
nal építkezésekbe kezdett. Ez-
zel a város megnövekedett élet-
lehetőséget ad lakosságának.

Erdő Péter bíboros megál-
dotta, majd Vigh László, Sem-
jén Zsolt és Balaicz Zoltán
társaságában letette a zarán-
dokközpont alapkövét.

A Göcseji Múzeum új
épületszárnyában nyíló állan-
dó kiállítások emléket állí-
tanak Zalaegerszeg 20. száza-
di történetének, Mindszenty

(Pehm) József zalaegerszegi
életének, valamint a kom-
munista diktatúra egyházüldö-
zésének.

Samu László



Összeállításunk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával készült.

A Zala Megyei Kormány-
hivatal – az Operatív Törzs in-
tézkedéseinek folyamatos fi-
gyelemmel kísérése és végre-
hajtása mellett – minden szük-
séges intézkedést megtett a ko-
ronavírus-járvány elleni véde-
kezés hatékonyságának növe-
léséért. A magyar kormány, így
a Zala Megyei Kormányhi-
vatal számára a legfontosabb
feladat az állampolgárok vé-
delme volt. A kormányhivatal
az országos veszélyhelyzet
2020. március 11-i kihirdetését
követően a járványügyi ve-
szélyhelyzettel kapcsolatos fel-
adatok koordinálására munka-
csoportot hozott létre, amely
ellátta a hivatalt érintő, sokszor
azonnali intézkedést igénylő
feladatokat. A járványidőszak
tennivalóiról, tapasztalatairól
beszélgettünk dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízottal.

– Lehetne fontossági sor-
rendet felállítani az intézke-
dések között?

– Kiemelt feladatunk volt a
zalai egészségügyi intézmé-
nyek védőeszközökkel való el-
látása, hiszen a járvány köze-
pette elsődleges szempont volt
az emberi életek védelme, a
fertőzés terjedésének megaka-
dályozása. Számos alkalom-
mal vettünk át szállítmányt a
központi tartalékból, és juttat-
tuk el a megyei alapellátás és a
szociális intézmények számá-
ra. Emellett a minisztériumok
és az országos tisztifőorvos ál-
tal kiadott döntésekről és út-
mutatókról is folyamatosan tá-
jékoztattuk őket, a felmerülő
gyakorlati, szakmai kérdések-
ben rendszeres segítséget, tá-
mogatást is nyújtottunk nekik.

– Milyen plusz feladatokat
rótt a járványhelyzet a kor-
mányhivatal munkatársaira?

– Az egészségügyi védő-
eszközöket nemcsak az alap-
ellátást végző háziorvosok,
gyermekorvosok és intézmé-
nyek számára kellett kiosztani.
Az érettségi vizsgák biztonsá-
gos megszervezése érdekében
munkatársaink az érettségizők-
nek és a vizsgáztatóknak is
biztosították a védőeszközö-
ket, valamint részt vettek a
megyei idősotthonok ellenőr-
zésében is, ahogy az intézmé-
nyek fertőtlenítésében is se-
gédkeztek. Népegészségügyi
szakembereink rendelték el az
igazolt fertőzöttek és a határ-
átlépők részére a házi karan-
tént, és annak feloldását, ők
adták ki a külföldről hazatérők
számára a járványügyi megfi-
gyelésről szóló határozatot. A

Kulcsszerep hárult a Zala Megyei Kormányhivatalra a sikeres járvány elleni védekezésben
Beszélgetés dr. Sifter Rózsa kormánymegbízottal

kontaktkutatás szintén az ő
dolguk volt. Az óriási terhelés
ellenére feladataikat pontosan,
szakszerűen, a határidőket be-
tartva látták el.

– Az egészségvédelem mel-
lett milyen egyéb további szer-
vezési feladataik adódtak?

– A kormányhivatal védel-
mi titkárságára szintén jelentős
többletteher hárult az elmúlt
időszakban: kollégáim segítsé-
get nyújtottak a települési ön-
kormányzatoknak, felmérték a
lakosság ellátási igényét, az el-
látásra szorulók számát, és
kapcsolatot tartottak a helyi
karitatív és önkéntes szerve-
zetekkel. A kormányhivatal
fogyasztóvédelmi szakemberei
a vásárlók és a tisztességes
piaci szereplők védelme érde-
kében a veszélyhelyzet ideje
alatt is kiemelt ellenőrzéseket
végeztek a megyében. A vírus-
helyzet kezelése munkaszerve-
zés szempontjából is intézke-
déseket igényelt. A kormány
Gazdaságvédelmi Akcióterve,
illetve a járvány cégeket érintő
hatásai miatt a foglalkoztatási
osztályokon is jelentősen meg-
növekedtek az ügyszámok,
ezért más szakterületekről kor-
mánytisztviselőket csoportosí-
tottunk át, akik segítettek a
veszélyhelyzet alatt bevezetett
munkahelyvédelmi támogatási
igények feldolgozásában. A
különleges jogrend felhatal-
mazta a polgármestereket, hogy
a képviselő-testület jóváhagyá-
sa nélkül hozzanak határoza-
tokat. Törvényességi felügye-
leti osztályunk a polgármes-
tereknek, jegyzőknek jogértel-
mezési kérdésekben nyújtott
szakmai segítséget; figyelem-
mel kísérte továbbá a polgár-
mesteri döntéshozatalt annak
érdekében, hogy a szükséges-
ség és arányosság követelmé-
nye ne sérüljön, és a rendkí-
vüli felhatalmazást a hatéko-
nyabb védekezés érdekében al-
kalmazzák. A Pécsi Tudomány-
egyetem felkérése alapján
közreműködtünk a H-UNCO-
VER epidemiológiai kutatás-
ban érintett állampolgárok sze-
mélyes kiértesítésében, hozzá-
járulva az országos szűrővizs-
gálatra felkért személyek mi-
nél nagyobb körű részvételé-
hez. A járvánnyal összefüggő
kommunikációt az Operatív
Törzs tartotta kézben, mi me-
gyei szinten a kormányzati
kommunikáció minél szélesebb
körű megismertetésére töreked-
tünk: egyebek mellett számos
tájékoztató anyagot, szóróla-
pot, informáló plakátot, felhí-

vást helyeztünk ki. Honlapun-
kon, Facebook-oldalunkon fo-
lyamatosan hírt adtunk a szer-
vezetünket, ügyfélszolgálatain-
kat érintő változásokról, az
állampolgárok védelme érde-
kében bevezetett aktuális kor-
mányzati intézkedésekről.

– Hogyan védték az ügyfe-
leket a járványveszély alatt?

– Minden megtettünk azért,
hogy a járvány terjedésének
gátat szabjunk. Ügyfélszolgá-
latainkon nagy mennyiségű
fertőtlenítőszert, tisztítószert,
védőfelszerelést biztosítottunk,
az ügyfélpultokra elválasztó
plexifalat szereltünk. Ügyfél-
szolgálataink az ügyfelek és
ügyintézők védelme érdekében
a veszélyhelyzet ideje alatt a
szokásos rendtől eltérően mű-
ködtek, a telefonos kapcsolat-
tartást és az elektronikus ügy-
intézési módokat helyeztük
előtérbe, a személyes ügyinté-
zésre az előre időpontot fogla-
lók részére biztosítottunk csak
lehetőséget. Március 18-tól a
kormányablakbusz ügyfélfoga-
dását is felfüggesztettük, azon-
ban június 2. óta ismét igénybe
vehető a szolgáltatás. Mind-
emellett kormányablakaink is
már teljes nyitvatartás mellett
fogadják az ügyfeleket. A bü-
rokráciacsökkentés 2011 óta
kiemelt célja a kormányzat-
nak, ennek egyik elemeként a
veszélyhelyzetben számos ügy-
típus esetén bevezettük az el-
lenőrzött bejelentést. Ennek
lényege, hogy engedélyezési
eljárás helyett elegendő egy
elektronikus bejelentés, és
amennyiben a hatóság 15 na-
pon belül nem tiltja meg a
kívánt tevékenység folytatását,

úgy azt a 16. naptól el lehet
kezdeni.

– És mi lesz a lejárt okmá-
nyokkal? Milyen könnyítésre
számíthatnak az állampolgárok?

– A kormány a veszély-
helyzet alatt úgy döntött, hogy
a magyar hatóságok által ki-
állított okmány érvényességi
idejét meghosszabbítja. Így a
2020. március 11. és 2020.
július 3. között lejárt okmá-
nyok Magyarország területén
2020. december 15-ig érvé-
nyesek maradnak, tehát min-
denkinek lesz elég ideje ok-
mányai meghosszabbítására.
Az intézkedés vonatkozik a
járművek forgalmi engedélybe
bejegyzett műszaki érvényes-
ségi idejére is, azonban a lete-
lepedési, tartózkodási, beván-
dorlási engedélyekre ettől el-
térő szabályok vonatkoznak.
Jelentős könnyítés továbbá,
hogy a legtöbb elkészült ok-
mányt – a veszélyhelyzet le-
jártát követően is – postai úton
kézbesítjük az ügyfeleknek,
azokért tehát nem szükséges
bemenni kormányablakokba.

– A járványhelyzetben pél-
daszerű volt az összefogás. Ön
hogyan értékeli a közös munkát?

– Elsőként szeretném meg-
köszönni minden Zala megyei-
nek azt a példás fegyelmet, kö-
telességtudatot és segítőkészsé-
get, amelyet az egész veszély-
helyzet alatt tanúsított. A nem
mindennapi helyzet nem minden-
napi összefogást szült Zala me-
gyében, és ez az együttműkö-
dés lett a járvány elleni védeke-
zés sikerének alapja. Valamint
szeretném elismerésemet kife-
jezni a népegészségügyi főosz-
tály, a védelmi bizottsági tagok,
a kormányhivatali ügyfélszol-
gálatokon dolgozó munkatár-
saim helytállásáért, a polgár-
mesterek fáradhatatlanságáért,
akik az emberek érdekében fe-
lelősséggel éltek a rendkívüli
felhatalmazásukkal. A honvéd-
ség, a megyei rendőr-főkapi-
tányság, a megyei kórház, a
katasztrófavédelmi igazgató-
ság, a mentőszolgálat vezetői-
nek, munkatársainak elhivatott
munkája szintén hozzájárult az
eredményes védekezéshez. Úgy
érzem rendkívül összehangol-
tan dolgoztunk, valamennyi
felsorolt szervezet kiemelkedő,
felelősségteljes munkáról tett
tanúbizonyságot, mely sok
esetben munkaidőn túl, hétvé-
genként valósult meg.

Dr. Sifter Rózsa
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* Múltidézés Flam rajzaival

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,Flamot
vagyis Végs búcsút azonban nem veszünkFarkas Lászlót. ő
t  le, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságáraő
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.

Karikatúrái segítségével a nyomtatott számaiban aZalatáj
múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

(2006.01.19.)

(2006.01.19.)

(2006.02.02.)

• Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása•

• Köztéri bútorok (padok, szemetesek) gyártása
Járdák, lépcsők felújítása, térkövezés•

• Hibaelhárítás
Épületek, lépcsőházak takarítása•

• Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák•

• Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetőséggel

8900 Zalaegerszeg,
Kert u. 39.

Telefon: 92/312-730
92/511-670

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

Korszerűen

Osztálytársak

Séta közben, lenn az utcán

– Fél lityi kövidinkára szeretnék hitelt. Harmincöt forint ön-
erővel rendelkezem…

–Te még mindig a csirke far-hátnál tartasz, Kovácsné? Miért
nem térsz át az egészséges, koleszterinszegény mangalica
húsra?...

– Ez a Sajnovics is biztos Fidesz-szimpatizáns. Magyar
vizslája van…

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén

két egymás melletti földterület
(1945 m  és 1418 m ) eladó.2 2

A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.

Érdeklődni lehet: 30/378-4465
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Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 sz.: 9 -12
00 30 00 00

•

00 00
Ebédszünet: 11 -12

A Modern városok program
keretében megújul a Mária Mag-
dolna-plébániatemplom Zala-
egerszegen, és hosszú évszáza-
dok után kétmanuálos orgona
kerül a templom karzatára.

Zalaegerszeg nagy történel-
mi múltra visszatekintő város,
de nagyon kevés építészeti em-
léke maradt fenn – mondta Ba-
laicz Zoltán (Fidesz-KDNP)
polgármester a Mindszenty Jó-
zsef téren tartott sajtótájékoz-
tatón, hozzátéve: a megmaradt
építészeti emlékeket meg kell
őrizni.

A Modern városok program
hangsúlyos eleme a városreha-
bilitáció: a program keretében
újult meg az 1763-ban épült
Mária Magdolna-plébánia épü-
lete, az 1750-ben épített botfai

Felújítják a zalaegerszegi Mária Magdolna-plébániatemplomot
Erdődy-Hüvös-kastély és befe-
jeződött az 1765-ben emelt
Kvártélyház és levéltár felújí-
tása – emlékeztetett Balaicz
Zoltán.

A folyamatban lévő fejlesz-
tésekről elmondta: 1,8 milliárd
forintos beruházással megkez-
dődött a Göcseji Múzeum épü-
letének felújítása, 8,2 milliárd
forint értékben pedig új épü-
letszárnnyal bővül az intéz-
mény.

A rekonstrukciós munkák
során még számos belvárosi
műemléképületet újítanak fel.
A Mária Magdolna-plébánia-
templom felújítására 172 millió
forintot, az orgona beszerzésére
pedig további 162 millió forin-
tot fordítanak. A 18. században
emelt templomban Padányi Bí-

ró Márton veszprémi püspök az
orgona helyét is kiépítette –
fűzte hozzá.

Káldi Dávid önkormányzati
képviselő kiemelte: a plébánia-
templom hagyományos, a litur-
giához méltó, a műemléki jel-
leghez illő orgonával gazdagodik.

A karzaton 1998 tavasza óta
digitális orgona van. Az új,
kétmanuálos, 38 szólóregiszte-
res, három segédregiszteres or-
gona elsősorban liturgikus cé-
lokat szolgál. A Pécsi Orgona-
építő Manufaktúra a karzatra
megközelítőleg 7,7 méter ma-
gas, 4,4 méter széles építményt
készít.

Stróber László apátplébános
elmondta: a felújítással a ba-

rokk templom külsőleg is
megújul, és a környezete is
megszépül.

A templomot 2002 és 2012
között újították fel, de forrás-
hiány miatt a munkákat nem
tudták befejezni. A jelenlegi –
2021 január közepéig tartó –
rekonstrukciós munkák a többi
közt a homlokzat színezését, a
tetőszerkezet, valamint a lába-
zat javítását és cseréjét tartal-
mazzák. Felújítják az épület-
szobrászati elemeket, a temp-
lom az eredetinél egy árnya-
lattal világosabb színezést kap.
A templom környezetében kert-
építési munkákat végeznek, fü-
vesítenek, cserjéket és lombos
fákat ültetnek. (Forrás: )MTI

Megújul a megyeszékhely kiemelkedő jelentőségű épülete.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Gyorsabb és egyszerűbb
lesz az osztatlan közös tulaj-
don megszüntetése januártól –
közölte agrármi-Nagy István
niszter minap.

Ellenszavazat nélkül fogad-
ta el az Országgyűlés az osz-
tatlan közös tulajdon felszá-
molását segítő új jogszabályt,
amely 2021. január 1-jén lép
hatályba.

Az agrárminiszter azt mond-
ta, hogy januártól az osztatlan
közös tulajdon felszámolá-
sához nem kell minden tulaj-
donos beleegyezése, azt 50
százalék plusz egy ember kez-
deményezésével is el lehet in-
dítani. A folyamat gyorsaságát
segíti, hogy nem kell földmé-
rőt hívni, helyette egy infor-
matikai program segítségével
mérik ki a területeket – tette

Gyorsabb és egyszerűbb lesz
hozzá. Ismertette, hogy az új
földrészleteknek szántó, rét,
erdő esetén legalább egy hek-
tárosnak, szőlő, gyümölcsös
esetén minimum 3000 négyzet-
méteresnek, zárt kertek eseté-
ben pedig minimum 1500
négyzetméteresnek kell lennie.

A törvény célja, hogy erő-
södjön a tulajdonosi szemlé-
let, mert azáltal a föld minő-
sége, termőképessége is javít-
ható, és így a magyar mező-
gazdaság is versenyképesebbé
válhat – mondta az agrármi-
niszter. Nagy István beszélt
arról is, hogy a sertéshús után
a magyar zöldségekre, gyü-
mölcsökre, juh, kecske és
marha termékekre is kiter-
jesztik a megkülönböztető jel-
zést a tudatos vásárlás erő-
sítéséért. (Forrás: MTI)

Nagy István agrárminiszter.
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kívül valósítsa meg. Magyarán
ne a Gyár utcában.

A képviselő-testület követ-
kező ülésén a javaslatot 4:3
arányban elfogadta. Az ülésen
Grebenár Péter, Baranyai Zsolt
és ifj. Veress János nemmel sza-
vazott, Gulyásné Belinszky Ilo-
na és Gelencsér István nem volt
jelen, Balogh Gábor, Baracskai
József, Ságiné Szabó Beáta és
Vári Mária igennel voksolt.

A Szentgróti Fejlesztési
Ügynökség döntéselőkészítő
dokumentumában szerepel két
táblázat, amely a Gyár utcai
épületben lakók akcióterületen
kívülre történő átköltöztetésé-
nek lehetőségéhez nyújt tájé-
koztatást. A tanulmány leszö-
gezi: „…a kiköltöztetés nem
hozhat létre új szegregátumot,

Szegregáció és integráció szentgróti módra
a felkészített célcsoportagok
integrált környezetbe költöz-
tethetők.”

Vagyis integrált környezet-
be kell költöztetni az integrálni
kívánt, jelenleg szegregátum-
ban élőket. S ennek valahogy
nem akarnak örülni a már
konszolidált, integrált környe-
zetben élő aranyodiak, zala-
udvarnokiak, zalakoppányiak.
Hogy miért? Ha valaki jól
ismeri a zalaszentgróti állapo-
tokat, s megkérdezik, hogy mit
tud a Gyár utcai 57-63-as szá-
mú ingatlanról, annak lakóiról,
azonnal megadja a választ.
Nem emlegetnek szegregációt
(elkülönítést), akcióterületet,
integrációt, hanem magyarul
beszélnek. Beilleszkedésre,
normális együttélésre alkal-
matlan emberekről szólnak a

A szóba jöhető szentgróti ingatlanok listája a Szentgróti Fej-
lesztési Ügynökség által összeállított döntéselőkészítő doku-
mentumból, amit a készítők szerint frissíteni szükséges fel-
használás előtt.

Nem csak Zalaszentgróton készült felmérés, hanem a környe-
ző településeken is.

(Folytatás az 1. oldalról)

válaszok. Egyébként a zala-
koppányi rész egyik legfon-
tosabb közösségét alkotó ci-
gányság is úgy véli, hogy
megzavarná a békés viszo-
nyokat az önkormányzat ter-
vezett lépése.

A döntéselőkészítő doku-
mentum 9. oldalán, az össze-
foglaló részben az olvasható,
hogy a 2020. 02. 25-ei jegy-
zői-polgármesteri megbeszélé-
sen a felsorolt megoldási ja-
vaslatokat áttekintették és a „3.
pontban szereplő, megvalósítás
akcióterületen kívül kiköltöz-
tetéssel alternatíva további
egyeztetése mellett” döntöttek.

A képviselő-testület egyik
tagjától származó információ
szerint a Gyár utcaiaknak
korábban megígérték a konté-
nerlakásokat az „akcióterüle-
ten” belül. Nem valószínű,
hogy szívesen költöznének ki
a városrészekbe, ahol nincs
bolt, kocsma, s a közlekedés is
körülményes lenne.

Mint írtuk, az ominózus
testületi ülésen, amelyen a sza-
vazás történt, két képviselő
nem vett részt. Gelencsér Ist-
ván a vírusjárvány miatti ön-
kéntes karanténban volt. Gu-
lyásné Belinszky Ilona kérdé-
sünkre azzal indokolta távol-
létét, hogy éppen adományo-
kat hoztak Hévízről, s azok
átvételénél kellett lennie. A
zalakoppányi ülésen – a város-
részhez való kötődése miatt –
szemére is vetették ezt, ő
azonban ott azt mondta, hogy
jelen volt az ülésen és sza-
vazott is.

Érdekes ellentmondás… Az
viszont nyilvánvalóan csak vé-
letlen egybeesés, hogy az omi-
nózus Gyár utcai ingatlan kö-
zelében lakik az önkormányzat
egyik vezetője. Természetesen
senki fejében nem fordul meg

az a gondolat, hogy ezért kel-
lene „akcióterületen” kívül
megoldani a szegregátum re-
habilitációját.

Csupán arról van szó, hogy
a konszolidált településrészek-
be költöző Gyár utcaiak az
integráció jótékony kisugárzó
hatásának köszönhetően békés,
szorgalmas polgárai lesznek
Csáfordnak, Zalakoppánynak,
Aranyodnak, Zalaudvarnok-
nak. Erősítve a városrészeket.

Vannak, akik – az eddigi
tapasztalatokra támaszkodva –
úgy vélik, hogy a tervezett
lépés mögött politikai szándék
is állhat. Ezért telepítik a Gyár
utcaiakat a belső városrészből
– ahol a Demokratikus Koa-
lícióval szimpatizáló polgár-
mester támogatottsága maga-
sabb – külső, csatolt részekre,
ahol többségben vannak a
jobboldali érzelmű választó-
polgárok és kritikusabbak a
városvezetővel szemben.

Ekler Elemér

Gyár utcai „életkép”.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
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A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, )Pacsa és Környéke
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Van két aktuális kabarétréfa
a napokból. A lényeg az, hogy
mindkettő a valós élet része.
Külső szerzőjük van, az egyik
poéngazda , aArató Gergely
Demokratikus Koalíció MSZP-
ből menekült tagja, a másik
Tordai Bence Párbeszéd, a
frakcióvezető-helyettese.

Kezdjük Arató Gergellyel,
aki korszakos bejelentést tett az
energiaárakkal kapcsolatban mi-
nap. Igazán haladó gazdaságpo-
litikai direktívát juttatott eszünk-
be: ha majd megvalósul a kom-
munizmus, akkor mindenki
szükségletei szerint jut a javak-
hoz. Minimális szinten. Ingyen!

„Nagy rezsiblöffnek” nevez-
te közleményében a Fidesz a
DK ingyenes áram-, gáz- és víz-
szolgáltatásról szóló javaslatát.

A kormánypárt Arató Ger-
gely (DK) nyilatkozatára rea-
gált, amely szerint a Demok-
ratikus Koalíció újra azt ja-
vasolja, hogy a megélhetéshez
szükséges minimális áram, gáz
és víz legyen ingyenes, majd
egy szint után sávosan emel-
kedjenek a közműdíjak.

A Fidesz közleményében
úgy fogalmazott: „az ember nem

Az ellenzék rezsi- és adóblöffje

tudja, sírjon vagy nevessen Gyur-
csányék nagy rezsiblöffjén.”

Azok a Gyurcsányék be-
szélnek ma ingyen rezsiről,
akik kormányzásuk alatt há-
romszorosára emelték a gáz
árát, duplájára az áram árát,
asszisztáltak a magyar közmű-
vállalatok ellenséges külföldi
felvásárlásához, és ezzel telje-
sen kiszolgáltatták a magyar
embereket a külföldi közmű-
szolgáltatóknak – írták.

A Fidesz szerint a baloldal
kormányzása alatt a magyar
emberek fizették a fizetésükhöz
képest a legmagasabb energia-
árakat Európában.

A baloldal az elmúlt évek-
ben rendszeresen támadta a
rezsicsökkentést, ha rajtuk múl-
na, eltörölnék azt – közölték.

A Fidesz-KDNP-kormány
az első, amely rezsicsökkentést
és nem rezsiemelést hajtott
végre, megvédte a magyar em-
berek érdekét és a stratégiai
magyar vállalatokat, és a mos-
tani nemzeti konzultáción is
többek között ehhez kérjük a
magyar emberek további fel-
hatalmazását – írta közlemény-
ben a Fidesz.

Tordai Bence, a „hülyegye-
rek” – bizonyos körökben így
nevezik – sajtótájékoztatóján
szja-csökkentést és a katázás
átalakítását javasolta.

A Fidesz-frakció sajtóosztá-
lya az MTI-nek küldött közle-
ményében azt írta: Tordai Ben-
ce és a baloldal eddig egyetlen
adócsökkentést sem szavazott
meg, sem a koronavírus-jár-
vány miatt indított gazdaság-
védelmi akció keretében, sem
korábban.

„A baloldal kormányzása
alatt is mindig csak emelte a
munkát és a vállalkozásokat
terhelő adókat” – tették hozzá.

A Fidesz-frakció hangsú-
lyozta: 2010 óta a személyi jö-
vedelemadót kevesebb mint fe-
lére csökkentették, miközben a
baloldal ezt és a kisvállalkozó-
kat segítő adócsökkentéseket is
végig elutasította, legutóbb an-
nál a parlamenti szavazásnál,
amikor a veszélyhelyzet után is
fenntartott, kisvállalkozókat
célzó adókedvezményekre is
nemet mondtak. (Forrás: MTI,
Zalatáj)

* * *
Nekem is lenne egy javasla-

tom a kormánynak. A kiskun-
halasi mobil járványügyi kór-

ház mintájára sürgősen építsen
fel egy mobil diliházat, amit
fokozatosan bővíteni lehet. Len-
nének páciensek szép számmal.
Arató Gergelynek, Tordai Ben-
cének feltétlenül helyet kell
biztosítani. A VIP-szoba termé-
szetesen Gyurcsány Ferencet
illetné. Annak a szélhámosnak
járna, akinek második kor-
mányzása alatt bevezették a
kórházi vizitdíjat, amit 2008
március 9-én a népszavazás
elsöprő többséggel (82,62 %)
eltörölt.

Naponta jönnek ilyen „ja-
vaslatok” az ellenzéknek neve-
zett, valójában egy csődtöme-

get alkotó tehetségtelen alakok
részéről. Sorscsapásként ráadá-
sul itt van a főpolgármesternek
megválasztott Karácsony Ger-
gely. Nem különbözik a
többitől.

Budapest egy része megér-
demli ezt a politikailag impo-
tens alakot. S azok is, akik nem
rá szavaztak volna, de nem
mentek el választani.

A vesztesek a Tarlós István-
ra szavazók, ők a kárvallottak.
És a magyar nemzet fővárosa,
Budapest. Amely nem azonos a
belterjes, liberális, züllött Pesttel.

E.E.

Arató Gergely „nyelvbotlásai” közismertek. Korábban sajnála-
tosnak nevezte, hogy Magyarországon kevesen haltak meg a
koronavírus-járványban.

Tordai Bence, az adóügyi szakértő.

Karácsony Gergely a felelősség-áthárítás nagymestere. Még a
tagadást is letagadja. Mellesleg nagyszerű Lánchíd-szakértő.

Fotó: MTI/Illyés TiborFotó: MTI/Illyés Tibor

Fotó: Pesti SrácokFotó: Pesti Srácok

Fotó: MTI/Mónus MártonFotó: MTI/Mónus Márton
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Úgy tűnik felgyorsultak az
események a néhai pethőhenyei
lakos, Ehrit Ilse Marie halála
utáni hagyatéki ügyben. Rövi-
den az előzményekről:

A Pethőhenyén élő idős
hölgy Ausztriából költözött eb-
be a csendes, szép fekvésű
zalai faluba. 2019. április 23-án
hunyt el a zalaegerszegi kór-
házban. Bár jelentős vagyon
maradt utána, jogilag igazolt
örökös nem lévén az önkor-
mányzat temettette el. A mai
napig – több, mint egy év el-
teltével – a kutyája egyedül él a
ház kertjében, az egyik jószán-
dékú szomszéd eteti.

Érdekes a történetben egy
egerszegi ügyvéd szerepe, aki-
nek közreműködéséről már ír-
tunk. Az ő neve szerepel az idős
hölgy végrendeletében, még-
pedig a végakarat végrendeleti
végrehajtójaként. Sőt a végren-
delet kedvezményezettjeként is,
ráadásul részt vett a hagyatéki
leltár felvételén is. A végren-
deletet egyébként érvénytelení-
tették, mert nem felelt meg a
törvényes előírásoknak.

Az üggyel foglalkozó köz-
jegyző részletes tájékoztatást

Terhes örökség… (4.)
Egy furcsa hagyatéki ügy Pethőhenyén

adott az ügy elhúzódásával
kapcsolatban. A cikksorozat
első részének megjelenése után
több ügyvéd is jelezte, hogy
nevezzük nevén az említett
urat, mert ez így, névtelenül az
egerszegi kollégákra vethet
rossz fényt.

Időközben Pethőhenye pol-
gármestere feljelentést tett az
ügyben, mivel kötelessége az
elhunyt vagyonának őrzése,
ami nagy valószínűséggel a ma-
gyar államé lesz. A Zalaeger-
szegi Rendőrkapitányság az
ügyben megszüntető határoza-
tot hozott, ám ezt a Zalaeger-
szegi Járási Ügyészség hatá-
lyon kívül helyezte és az eljárás
folytatását rendelte el.

Miután az ügyvéd egyetlen
korábbi megkeresésükre sem
válaszolt, újabb – ezúttal térti-
vevényes – levélben fordultunk
kérdéseinkkel hozzá. A postai
visszajelzés alapján a levelet
2020 május 21-én az ügyvédi
iroda meghatalmazottja átvette.
Válasz azonban a mai napig
nem érkezett.

Ezért, mint ígértük, nevén
nevezzük az ügyvédet, aki
többszöri megkeresésünkre a

mai nem napig nem válaszolt
kérdéseinkre. Dr. Takács Tibor
zalaegerszegi ügyvédről van
szó. Vele kapcsolatban lesznek
még érdekes információink.

A koronavírus-járvány miatt
elrendelt vészhelyzet megszű-
nése után újra a megszokott
rendben tarthatnak tárgyaláso-
kat a közjegyzők. Megkerestük
a megyeszékhelyi dr. Dániel
Csaba közjegyzői irodát, ahol
az ügy állásáról érdeklődtünk.
Dániel Emil közjegyző-helyet-
tes tájékoztatása szerint már
kitűzték a hagyatéki tárgyalás
időpontját augusztusra. Vagyis
akkor kiderül, hogy ki lesz a
német hölgy vagyonának örököse.

Addig is megosztjuk olva-
sóinkkal az új információkat.
2020. január 1-től új közös
hivatalhoz, Nagypáli helyett
Egervárhoz tartozik Pethőhe-
nye. A váltás az ügy intézésé-
ben is változást jelentett, hiszen

a korábbi laza hagyatéki lel-
tározást követően alaposabban
az örökölhető javak után
néztek.

Az elhunyt ismeretségi kö-
réhez tartozó embereket hall-
gatták meg, akik olyan vagyon-
tárgyakról is meséltek – jegy-
zőkönyvbe rögzítve –, amik
nem szerepeltek a nagypáli hi-
vatal által felvett leltárban. Le-
hetnek persze túlzások, ám egy
ingatlan – s ezt tulajdoni lap is
bizonyít –, ami az elhunyt tu-
lajdonában volt, biztosan nem
található a listán. Már ez az egy
hiányosság is kellő ok arra,
hogy komolyabb lajtromba vé-
tel történjen. S talán ezt a köz-
jegyző is figyelembe veszi. Ám
a gyakorlat szerint inkább az
örökösnek kell majd ezzel kap-
csolatban a kifogást megfogal-
mazni.

E.E.
(Folytatjuk)

A faluház Pethőhenyén. Hosszú évekig volt otthona a telepü-
lés a német hölgynek.

Ehrit Ilse Marie a falu temetőjében lelt végső nyugvóhelyre.

Fotók: ZalatájFotók: Zalatáj
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Fitos József lenti szárma-
zású, egykori válogatott lab-
darúgó és különböző korosztá-
lyos labdarúgó tanítványai vol-
tak a vendégei minap a Lenti
TE csapatának. A találkozó
részleteiről a házigazdák részé-
ről a klub után-Kovács Bélát,
pótlás edzőjét kérdeztük:

– Tulajdonképpen a világ-
hálón találtunk ismét egymásra
Fitos Józseffel, aki 16-17 éves
koráig lakott Lentiben, ma
Szentendrén a SZEFI futball-
suli üzemeltetője és tulajdono-
sa. Aztán a régi gyökerekre,
sporttársi kapcsolatra és az

„Szinte a focipályán nőttem fel…”
Beszélgetés Fitos József egykori válogatott labdarúgóval

LTE-nél folyó ugyancsak szín-
vonalas utánpótlás nevelésre
hivatkozva szerveztük meg ezt
a találkozót.

Mint kiderült, Fitos József
és korosztályos csapatai nagy
örömmel fogadták a meghívást,
egyébként a volt válogatott já-
tékos a Lenti TE mellett az NB
I-es ZTE, Szombathelyi Hala-
dás és Bp. Honvéd játékosa is
volt. Az utóbbi klubbal három-
szoros bajnoki címet szer-
zett, a válogatottban pedig ti-
zenkétszer szerepelt, majd Gö-
rögországban folytatta pálya-
futását.

– Az jut először eszembe,
hogy a gyermekkoromat tulajdon-
képpen nem is a házunkban, ha-
nem itt, a focipályán töltöttem
– kezdte visszaemlékezését Fi-
tos József „Fiti”. – Gyönyörű most
a pálya, azért a mi időnkben nem
volt ilyen kiszolgálás, emlékeim-
ben azonnal a közeli magtár, a
Kerka patak ugrott be.

– A pályafutásod egyedül-
álló volt annak idején. Mire
emlékszel a legszívesebben?

– Az öt és fél éves görögor-
szági kalandra, aztán az 1986-os

válogatottban való szereplé-
semre. Csereként játszottam a
világbajnokságot is megjárt csa-
patban, csodálatos élmény volt.
Tiszta szívemből kívánom,
hogy tanítványaim, vagy itt a
lenti fiúk is megtapasztalják
egyszer ugyanezt az érzést, mi-
kor nyolcvanezer ember szur-
kolt nekünk a Népstadionban.

Fitos József még elmondta,
nagyon büszke tanítványaira,
több tucat kis focistát tudott
különböző futball akadémiákra
továbbküldeni. Egyik kislánya
az FTC ellen játszott éppen az
MTK színeiben döntőt a közel-
múltban.

(d)

Fitos József (balról) és Kovács Béla.

Egykori női kézilabda szö-
vetségi kapitányok voksolása
alapján az Őrségben élő, a lenti
Arany János Általános Iskola
testnevelőjeként dolgozó Gó-
dorné Nagy Mariann nyerte el
a minden idők „Kézisek kézi-
se” díjat a napokban. A díja-
zottal a lenti kézilabda mun-
kacsarnok alapkőletételi ünnep-
ségén beszélgettünk.

– Folyamatosan képben vol-
tam a versenyt illetően, aztán
amikor felhívott egy újságíró
jelezve, hogy az első háromban
benne vagyok, arra gondoltam
egy ilyen kézilabda tradíciók-
kal rendelkező ország, mint a
miénk, egy ilyen versenyben
sokkal több díjazottat is ki-
emelhetne. Én tíz évenként leg-
alább tíz kézist össze tudnék
szedni egy ilyen díjra – mondta
szerényen legjobb kézisünk.

Gódorné Nagy Mariann
kézilabdás „Kézisek kézise”
díját , a MagyarKocsis Máté
Kézilabda Szövetség elnöke is
méltatta az alapkőletételi ce-
remónián:

„Kézisek kézise” lett a lenti testnevelő
– Hatvan évre visszamenő-

leg kérdezték meg a volt szö-
vetségi kapitányokat a díjról.
Olyan személyeket, akik együtt
is dolgoztak az ország legjobb
női kézilabdázóival. 1982-be
ugrunk vissza, amikor Mariann,
a VB-n a győztes szovjet, cseh-
szlovák, NDK elleni meccse-
ken elért 52 gólból 30-at do-
bott. Ugyanekkor a BEK-ben a
világválogatottnak számító Ki-
jev csapatát kiejtettük az elő-
döntőben Mariann 10 góljával,
a döntőben aztán a Belgrád el-
len oda-vissza 17-szer talált be…

– A sok győzelmünkből ne-
héz lenne választanom – veszi
át a szót ismét Gódorné. – 18
évesen világbajnoki, röviddel
később olimpiai résztvevő vol-
tam, talán mégis a '82-es volt
az „arany évem”, amikor klub-
szinten és a válogatottal is gyö-
nyörű sikereink voltak.

– Ma is fáklyavivője a kézi-
labdasportnak itt a térségben!

– Elég régóta működtetjük a
GÓ-NA Szabadidő Központ és
Kézilabda Egyesületet, közel

száz sportoló gyerekünk van,
nagyon szeretünk a férjemmel
(Gódor Mihály kapusedző – a
szerk.) velük dolgozni.

– Hogyan lehet majd hasz-
nosítani a munkájában a meg-
épülő kézilabda csarnokot?

– Sajnos egyik iskolában
sincs „méretes” pálya, ez most

az lesz, amely akár a feljebb-
jutást is elősegítheti. Van ilyen
célunk, amit nem lesz könnyű
megvalósítani, ugyanis nyolca-
dik osztály után sokan máshol
tanulnak tovább, az edzések így
akadályozva lehetnek, de majd
meglátjuk!

dj

Gódorné Nagy Mariann a lenti kézilabda-csarnok alapkőleté-
telén.
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Július 12-én Boér Gábort
nevezték ki a labdarúgó NB I-
ben szereplő ve-Zalaegerszeg
zetőedzőjévé.

A 37 éves trénernek ez lesz
az első élvonalbeli munkája,
korábban a és azBékéscsaba
ETO FC Győr másodosztályú
együttesét irányította. Bár jú-
nius elején kinevezték az ugyan-
csak másodosztályú Kazinc-
barcika edzői posztjára, a bor-
sodi klub elengedte a ZTE-hez.

„Megtiszteltetés egy ilyen
nagy múltú csapat kispadját
megkapni az első osztályban.
Nem titkolom, mindig erre
vágytam, ezért kezdtem edzős-
ködni, ide akartam eljutni” –
mondta a zalai klub honlapján
Boér Gábor.

Hozzátette, tu-Végh Gábor
lajdonos és sport-Sallói István
igazgató egyértelművé tette,
semmi más dolga nincs, mint
bizonyítani, hogy kemény mun-
kával egy fiatal magyar edző is
sikeres lehet az első osztályban.

„Szeretek fiatal, ambiciózus
edzőknek lehetőséget adni,
mert a kezdeti lendületük jó
hatással lehet a játékosokra és
az egész klubra. A tulajdo-
nosunk is szereti az új arcokat,
keresi a tehetséget, akár edző-

Van példa előtte…
Boér Gábor lett a ZTE FC vezetőedzője

ről, akár játékosról van szó” –
magyarázta Sallói István.

Elárulta, Boér Gábor tevé-
kenységét a tavalyi szezon óta
figyelik, sőt többször is beszél-
gettek szakmai kérdésekről,
mert meggyőző volt számukra
a munkája.

„Vázoltuk a következő évek-
re elképzelt stratégiánkat,
amellyel teljes mértékben azo-
nosulni tud. Szeret fiatalokkal
is dolgozni, de eredmény-
orientált, így vele építjük fel
közösen az új csapatunkat” –
nyilatkozta Sallói.

Boér játékosként mindössze
hat mérkőzésen lépett pályára a
magyar élvonalban, pályafutása
során többnyire alacsonyabb
osztályokban szerepelt.

A ZTE újoncként hetedik
lett az OTP Bank Liga előző
idényében, ve-Márton Gábor
zetőedző mégis távozott, és a
jövőben a MOL Fehérvár FC
szakmai munkáját irányítja.
(Forrás: )MTI

***
Bizonyára sokan meglepőd-

tek a ZTE FC vezetésének azon
döntésén, hogy egy élvonalban
teljesen tapasztalatlan szak-
embert kértek fel a vezetőedzői
feladatra.

A kockázat nagy, a dön-
tésben benne rejlik a siker és a
kudarc is.

A sikertelenségre most ne is
gondoljunk! Idézzük fel inkább
1983-at, amikor a Boér Gábor-
nál négy évvel fiatalabb szak-
embert, Gellei Imrét bízták
meg a ZTE vezetőedzői teen-
dőivel. Az akkor krisztusi kor-
ban levő tréner irányításával
élvonalbeli pályafutásának ad-
digi legjobb eredményét érte el
az egerszegi csapat a kétszeri
negyedik hellyel.

Gellei Imre pályája aztán
meredeken ívelt felfelé. Több
NB I-es csapat (Rába ETO,
Siófok, Vasas, MTK, FTC,
Paks) mellett szövetségi kapi-
tányként 23 alkalommal nem-
zeti válogatottunkat is irá-
nyította.

Sok sikert kívánunk Boér
Gábornak! Hasonló pályafutást,
mint amilyen a 33 évesen az
NB I-ben Zalaegerszegen
bemutatkozó Gellei Imrének
volt…

E.E.

Végh Gábor tulajdonos (jobbról) és az új edző, Boér Gábor.

Nagyszerű hajrával zárta a 2019/2020-as bajnokságot a ZTE.
Vajon mit hoz az új idény?

Fotók: ztefc.huFotók: ztefc.hu
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