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– A magyar államalapítás része
történelmünknek és egyben egyéni
sorsunknak is, ezért ezen az ünne-
pen nyíljunk meg egymás felé, és
legyünk együtt testben és lélekben
egyaránt – fogalmazott.  Gondol-
kozzunk el egy kicsit azon, hogy
ezeréves történelmünket fájdal-
mas, de felemelõ események is kí-
sérték, merítsünk erõt biztató pél-
dáiból, mert mindkét érzés a miénk.

Balaicz Zoltán szólt arról, hogy
a mai világban gyakran arra buzdí-
tanak bennünket, éljünk a jelen-
ben, hagyjuk a múltat. A múltat
ugyanakkor nem engedhetjük el,
mert egyéni sorsunkban is megha-
tározó az, amit átéltünk, megta-
pasztaltunk, s ez nemzetként még
fokozottabban igaz.

Mint mondta, Szent István ki-
rály államot, otthont alapított szá-
munkra. Egy szilárd fát hozott lét-

re, melynek gyökereiben és hatal-
mas törzsében rejlik az ereje. Ez
az erõ tartotta meg, hiába próbál-
ták oly sokszor derékba törni. 

– Múltunk megerõsített, s képe-
sek voltunk összefogni a bajban
az eltelt évszázadok alatt. Szent

István szilárd alapokra helyezte a
magyar államot, ezért lehetünk itt
immár több mint egy évezrede, és
ezért tudunk államként és nemzet-
ként a jövõben is megmaradni.
Szent István intelmével kell élni
mindennapjainkat is, mert: semmi
sem emel fel, csakis az alázat,
semmi sem taszít le, csakis a gõg
és a gyûlölség.

Az idõtlen magyar hazát ünne-
peljük ma, hiszen egy közösség
tagjai vagyunk.

(Folytatás a 3. oldalopn.)
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A MAGYAR HAZA ÜNNEPÉN
SZENT ISTVÁN ÁLLAMALAPÍTÓ KIRÁLYUNKRA EMLÉKEZTÜNK

Aki egyszer elmegy, az hasztalan tér vissza ahhoz, amit egykor
szeretett: nem hazát talál, csak egy országot – Márai Sándor gon-
dolataival kezdte beszédét Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg alpolgár-
mestere augusztus 20-án államalapító Szent István királyunk ün-
nepén, a keresztény magyar államalapítás emléknapján a Jézus
Szíve ferences plébániatemplomban.

Fotó: Zavilla András

Fotók: Inkovics Gábor

Gecse Péter a csácsi Szent István-szobor elõtt.

Kenyérszentelés a ferences templomban.



Zalaegerszegen, a
Millennium téri Szent István-
szobornál tartott sajtótájékoz-
tatón jelentették be, hogy vá-
lasztási koalíciót kötött az
Együtt Zalaegerszegért Egye-
sület (EZE), a Demokratikus
Koalíció (DK) és az Együtt PM.
Az EZE és a két párt közös
polgármesterjelöltje dr. Kocsis
Gyula (EZE-elnök).

Az eseményen dr. Kocsis Gyu-
la utalt arra, hogy nem véletlenül
választották a helyszínt, ugyanis
Szent István gondolatai ma is ak-
tuálisak, így a megújulás és az
európai szellemiség. Mint fogal-
mazott, az összefogásnak az a
célja, hogy jó eredményt érjenek
el az önkormányzati választáso-
kon, ugyanis aggódnak Zalaeger-
szeg jövõjéért. Ebben a munká-
ban pedig egy koalíció hatéko-
nyabb, több lehetõséget kínál. 

Közös képviselõjelöltek lesz-
nek a választókerületekben, és
közös a kompenzációs lista is,
melyet dr. Kocsis Gyula vezet.
Második helyen Keresztes Csaba
(DK) a harmadikon pedig Farkas
Attila (Együtt PM) jelöltje. 

A sajtótájékoztatón az összefo-
gás fontosságáról, a kézfogás ere-
jérõl és a város elõtt álló legfon-
tosabb célokról, feladatokról szólt
dr. Balogh Miklós (DK) és Farkas
Attila (Együtt PM) is. Az egyéni
jelölteket késõbb mutatják be.
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Olvasóink hívták fel a figyel-
münket, hogy nézzünk körül az
Azáleás utcában. Az Erdõgyön-
gye étterem után jobbra kanya-
rodás, aztán rögtön az elsõ ut-
ca balra. A szépen rendben tar-
tott városi vendégház mellett a
többméteres gaztól alig látni az
egykori megyei vendégház te-
tejét. 

Elhanyagolt a környéke, si-
ralmas a látvány, ami fogadott
bennünket. A környéken élõk
azt mondták, nem is tudják
már, ki a gazdája az ingatlan-
nak, állítólag állami tulajdon-
ban van, de hiába érdeklõd-
nek, érdemi választ nem kap-
nak arra, kinek kellene meg-
szabadítania a gaztól a terüle-
tet.

Sajnálják az egykori vendég-
házat, amit még jó tíz évvel ez-
elõtt is rendben tartott a tu-
lajdonos.

A GAZTÓL NEM LÁTNI A HÁZAT

Érdeklõdésünkre azt is elmond-
ta, hogy az elõzõ választási ciklus-
ra tett vállalásait és ígéreteit a költ-
ségvetési lehetõségek függvényé-
ben szinte maradéktalanul teljesí-
tette. Makovecz Tamás a követke-
zõ választáson is indul, s megvá-
lasztása esetén ígéri, hogy a kép-
viselõi munkájára jellemzõ dina-
mizmus és megbízhatóság to-
vábbra is megmarad, s a követke-
zõ öt évben tovább folytatódik a
városrészek fejlesztése, szépíté-
se, élhetõbbé tétele. 

A közelmúltban, választókörze-
tében bejárásra hívta Balaicz Zol-

tán polgármesterjelöltet, s bemu-
tatta az elmúlt négy évben végzett
munka eredményeként létrejött
fejlesztéseket.

A szociális ágazatot érintõ je-
lentõsebb beruházások, fejleszté-
sek között említésre méltó az Idõ-
sek Gondozóháza melletti terüle-
ten a parkolási gondok jelentõs
enyhítése, valamint a Gasparich
úton a fogyatékkal élõk nappali és
bentlakásos intézetének átalakítá-
sa. Sikerült elérni, hogy hosszú
évek után végre teljesen felújítás-
ra kerültek a Landorhegyi u. 8.
szám alatt található gyermekorvo-
si, valamint a Landorhegyi u. 31.

szám alatti felnõttorvosi rendelõk.
Az ágazati fejlesztésbõl így mint-
egy 350 millió forint pályázati és
városi pénz került a körzetbe. A jö-
võben ismét komoly beruházás
valósulhat meg az egykori Pais-is-
kola átépítésével. Az alma mater
helyén 120 millió forintos beruhá-
zással egy 50-fõs bentlakásos
idõs ellátó szociális intézmény jö-
het létre, melyben az ellátás a ter-
vek szerint jövõ õsszel kezdõdhet
meg. 

Ami az olai fejlesztéseket illeti,
itt elkészült az olai körforgalom
nyugati oldalán található kiszögel-

lés parkosítása, illetve az északi
tehermentesítõ út elsõ üteme. A
második ütem kivitelezési munkái
várhatóan még az idén elkezdõd-
nek a Vágóhíd utcától a Kiskondás
vendéglõig. A Béke utca lakóinak
nagy örömére az õsz folyamán be-
fejezõdik a Béke utca Hock János
úttól északra esõ szakaszának
korszerûsítése a csapadék- és
szennyvízcsatorna rekonstrukció-
ja. Ezzel remélhetõleg kezdetét
veszi az utcával párhuzamos kis
utcák felújítása is.

Az Alkotmány utca felsõ szaka-
szának aszfaltozása és a közvilá-
gítás megvalósítása is elkészült.

Megtörtént az utca alsó szakaszán
a 2–6. számú társasházak keleti
oldalán lévõ garázssor aszfaltozá-
sa, a közvilágítás kialakítása, vala-
mint a csapadékvíz-elvezetés
problémájának megoldása.

A Pincesor és a Szarkaláb ut-
cákban a csatorna és egyéb köz-
mûvek bekötése után sor került az
aszfaltburkolat kivitelezésére. 113
millió forintból megvalósult a Faló-
tól a Rózsafa utcáig terjedõ 1858
méter hosszú útszakasz felújítása.
Megtörtént a Hegybíró út aszfalto-
zása.

A Puskás Tivadar utca két olda-
lán kulturált, megállásra alkalmas
parkolóhelyek kerültek kialakítás-
ra. Megtörtént a Kispest utcában a
posta melletti parkoló profilozása,
zúzalékszintû felületi építése.
Ugyanitt elkészült a Kispest u. 2.
számú társasháztól a Pais Dezsõ

utcára vezetõ Ligeti
sétány térkõburkolat-
tal való borítása.
Megújult a Lan-
dorhegyi-iskola elõ-
kertje. Befejezõdött a
Madách utca 2–16.
sz. társasházak elõtt
a fák gyökerei által
balesetveszélyessé
vált járdaszakasz,
valamint a ház mel-
letti lépcsõ felújítása
és a világítás korsze-
rûsítése. Jó hír, hogy
az idei költségvetés-
ben már szerepel az
átépítésre szoruló le-
zárt Skála-lépcsõ
munkálatainak fede-
zete.

A Platán sor
20–44. számú épüle-
tek elõtti szakaszon
teljes szélességben
felújításra került a
balesetveszélyes

járdaburkolat. Még az idei évben
megkezdõdhet a Platán sor 18.
számú ház parkolójának építése,
valamint felújításra kerül a Ma-
dách u. – Landorhegyi u. 37–51.
sz. társasházakat összekötõ lép-
csõ. Sor került a Gasparich út
11–13. számú társasházak mellet-
ti út és parkoló felújítására. 

Landorhegyen és Olában is
sor került az eddig hiányzó útba-
igazító táblák kihelyezésére. Fo-
lyamatos volt a Landorhegyen
mûködõ intézmények, sport- és
közbiztonsági egyesület és a
nyugdíjas-egyesület (Nefelejcs)
támogatása.

FÓKUSZBAN A LANDORHEGY ÉS OLA
MAKOVECZ TAMÁS KÉPVISELÕ AZ ELMÚLT NÉGY ÉVET ÉRTÉKELI

Makovecz Tamás a 8-as számú választókerület – Landorhegy és
Ola nyugati részének – önkormányzati képviselõje már nyolc éve
az ott élõ polgárok bizalmából. A képviselõ büszke arra, hogy az
elmúlt négy évben az itt élõkkel folyamatosan konzultálva valósult
meg a legtöbb fejlesztés, mely e két városrészt élhetõbbé tette, a
landorhegyi és az olai lakosok életminõségét javította. 

Makovecz Tamás és Balaicz Zoltán a felújított landorhegyi gyermekorvosi rendelõ elõtt.

Értékalapú megállapodásról
van szó, nem pozíciók osztoga-
tásáról. Politikai ellenfeleink
vannak, de ellenségeink csak a
szegénység, a munkanélküliség
és a korrupció lehet – fogalma-
zott Schmuck Andor, a Szociál-
demokraták Magyar Polgári Párt
országos elnöke azon a sajtótá-
jékoztatón, ahol az önkormány-
zati választáson induló közös
zalaegerszegi jelölteket mutat-
ták be. 

Mint fogalmazott, azt kéri a
képviselõjelöltektõl, hogy ne feled-
kezzenek meg az idõsekrõl és a
nõk helyzetérõl. A kampány pedig
szóljon Zalaegerszeg még jobbá
tételérõl.

Az MSZP helyi szervezete Kiss
Ferencet, a városi szervezet elnö-
két, önkormányzati képviselõt in-
dítja polgármesternek. Mint el-
hangzott, Kiss Ferenc húsz éve
önkormányzati képviselõ, három-
szor nyert egyéni választókörzet-
ben, 2006–2010 között pedig or-
szággyûlési képviselõ volt. 

Kiss Ferenc arról beszélt, hogy
a szociáldemokratákkal a szövet-
ség arról szól, hogyan tudnának
még többet tenni a városért, ezért
a szlogenjük is: Szövetség a zala-
egerszegiekkel. Programjuk leg-
fontosabb eleme a munkahelyte-
remtés, a szociális biztonság meg-
teremtése. Szabad és félelem nél-
küli Zalaegerszeget szeretnének,
ahol nem ér senkit a világnézete
miatt hátrány. 

A kompenzációs listát Kiss Fe-
renc vezeti, õt követi Major Gábor.
A 3. helyen Rétai Balázs szerepel.

A választókerületi jelöltek a kö-
vetkezõk: Horváth Károly (1-es),
Kiss Ferenc (2) Herbert Ferenc
(3), Bognár Zoltán (4), dr. Orsós
Ferenc (5), Major Gábor (6), Si-
mon Géza (7), Rétai Balázs (8),
Szabó Katalin (9), Koltai Tibor
(10), Mészáros Ágnes (11), Kiss
Ambrus (12).

AZ MSZP JELÖLTJE KISS FERENC
A SZOCIALISTÁK A SZOCIÁLDEMOKRATÁK TÁMOGATÁSÁVAL INDULNAK

KÖZÖS JELÖLT DR. KOCSIS GYULA
EZE–DK–EGYÜTT PM VÁLASZTÁSI KOALÍCIÓ

Fotó: pP

Az EZE valamint szövetsége-
sei, az DK és az Együtt PM az
alábbi egyéni képviselõjelölteket
indítja az október 12-i önkormány-
zati választásokon.

Dr. Batka Jenõ gyermekgyó-
gyász, háziorvos (1-es vk.), Harth
Lajos vállalkozó (2-es vk.), Nyírõ
Csaba kulturális menedzser (3-as
vk.), Farkas Attila kirendeltségve-
zetõ (4-es vk.), Pacsai Ferencné
fuvarozói kamara irodavezetõ (5-

es vk.), Keresztes Csaba fõiskolai
hallgató (6-os vk.), dr. Kocsis Gyu-
la jogász, polgármesterjelölt (7-es
vk.), Novák Józsefné pedagógus,
nyugalmazott iskolaigazgató (8-as
vk.), dr. Vándor László régész,
nyugalmazott múzeumigazgató
(9-es vk.), Simon Erika kisgyer-
mekgondozó, ápolónõ (10-es vk.),
Nagy Tamás Gábor középiskolai
tanár, vagyonõr (11-es vk.), Takács
Ágota szakmunkás (12-es vk.).

EGYÉNI JELÖLTEK

KOLLÉGIUMI FÉRÕHELY
A zalaegerszegi önkormányzat

oktatási, kulturális és sportbizott-
sága döntött az önkormányzat tu-
lajdonában lévõ pécsi felsõoktatá-
si kollégiumi férõhelyek pályáza-
tairól.

Ezek alapján minden igénylõ

megkapta a kollégiumi elhelyezé-
seket. A városi és megyei önkor-
mányzatnak összesen 60 kollégiu-
mi helye van a Pécsi Tudomány-
egyetem Szántó Kovács János
Kollégiumában. A 10 városi férõ-
helyre 10, az 50 megyei férõhelyre
25 pályázat érkezett, így minden
kérésnek eleget tudtak tenni.



– A csácsbozsokiak számára
nagyon fontos a közösségépítõ
munka. Közel tizenhat éve mûkö-
dik a Jószomszédok parkot gon-
dozó közösség Éderné Vasáros
Ágota vezetésével. Ezen a helyen
közös programokat szerveznek a
településrész lakó, együtt fõznek,
és együtt töltik szabadidejüket.

Most, augusztus 20-án „Kiváló Kö-
zösség Díj” elismerésben része-
sültek, ezzel köszönte meg a vá-
ros a parkot ápoló és gondozó
csapat munkáját. Az elismerést
Balaicz Zoktán alpolgármester ad-

ta át – szólt az eseményrõl Herk-
liné Ebedli Gyöngyi.

A településrészi fesztivál két
legfontosabb rendezvénye
augusztus 30-án, szombaton lesz. 

– Délután három órakor kezdõ-
dik a keresztszentelõ ünnepség a
csácsi-hegyi kápolnakertben. Ez
kapcsolódik a három évvel ezelõtt

kezdõdött hegyi keresztek felújítá-
sának programjához. Két évvel ez-
elõtt a Domb utcai fakeresztet, ta-
valy a horhos tetején álló kõkeresz-
tet újítottuk fel. Idén a templomkert-
ben lévõ keresztet, illetve a kápolna

oldalfülkéjében álló Mária-szobor
és környéke újult meg. A felszente-
lésre szombaton kerül sor. Mûsort
az „Évgyûrûk" nótakör ad, és sokat
köszönhetünk Király Imrének, a
nyugdíjasklub elnökének a szerve-
zésben való közremûködéséért.

Az eseményt követõen kerül
sor a vidám hangulatú sétára a
Csácsi-hegyen. A csácsbozsoki
borút rendezvényünket harmadik
éve szervezzük, nagy sikerrel.
Fontosnak tartjuk a borturizmust,

és hogy a csácsi és bozsoki bor-
termelõknek lehetõséget adjunk
boruk megismertetésére. A csácsi-
hegyi borok finomak, illatosak,
nem véletlenül szervezünk borver-
senyt minden tavasszal. Közel
százan veszünk részt a progra-
mon, és mintegy nyolcvan gazdá-
hoz látogatunk el. A gazdák borral,
a gazdaasszonyok apró falatkák-
kal kínálják meg a harmonikaszóra
érkezõ látogatókat. Iszogatunk,
beszélgetünk és mulatunk ilyenkor
– mondja Herkliné Ebedli Gyöngyi
és hozzáteszi: – Vannak, akik
olyan jól érzik magukat, hogy ne-
hezebben érnek haza az est folya-
mán, de nem kell aggódnia senki-
nek, mert mindenkire vigyázunk.
Meglepetésként nótamûsorral
kedveskedünk vendégeinknek.     

3Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról.)
Van erõnk összefogni, mert

összetartozunk, mert közös felelõs-
séget viselünk egymásért, csalá-
dunkért, nemzetünkért. Ez az ün-
nep ezt a vállalásunkat erõsíti meg.
Ezeréves múltunk elhozta szá-
munkra a jelent és jövõt. Ez a jövõ
pedig egy új korszak. Ennek hajna-
lán állunk most, amit nem a gazda-
sági fejlõdés és a politika határoz
majd meg, hanem az emberek lel-
kületének megváltozása. Megõrizni
hagyományainkat, kultúránkat, ke-
resztény hitünket, ez a feladatunk –
hangsúlyozta végül Balaicz Zoltán.

A megemlékezés az új kenyér
felszentelésével folytatódott.

Ocsovai Grácián ferences atya,
Szabó Vilmos evangélikus lelkész,
valamint Török Zoltán református
lelkész kért áldást az új kenyérre,
magyar hazánkra, városunk veze-
tõire és lakóira.

A megáldott kenyereket Balaicz
Zoltán alpolgármester, Vigh László
országgyûlési képviselõ, valamint
Komáromy Béla pékmester szegte
fel, amit az ünneplõk is megkóstol-
hattak. 

A rendezvényen, mely szentmi-
sével kezdõdött, közremûködött a
Jézus Szíve Ferences Plébánia
Kórusa, valamint a Zalaegerszegi
Fúvószenekar. Vezényelt Bíró Fe-
renc kántor.

Szerinte az lenne a helye, ha
a tervezett létesítmények, egy jö-
võben kialakítandó nagyobb vo-
lumenû kalandpark részét ké-
peznék, ami egyaránt szolgálja
Zalaegerszeg és a turisták igé-
nyeit.  Pete Róbert szerint túl
kellene lépni az ötletelésen, és
konkrét terveket készíteni. „Mi-
közben milliárdos beruházás zaj-
lik a városban, az egykori Skála
melletti lépcsõsor teljességgel
használhatatlan” – fogalmazott.

Utalt a városi strand esetére.
Tönkrement, bezárták, most
ígéret van a felújítására. A Job-
bik aggódik, nehogy végül ismét
lepusztuljon. Jobban kell vi-
gyázni a város értékeire, és az
állagmegóvási és fenntartható-
sági szempontokat is figyelem-
be kell venni – fogalmazott Pete
Róbert, hozzátéve: egy jobbikos
városvezetés átgondolt város-
politika mellett kötelezné el ma-
gát. 

JOBBIK: NINCS GAZDÁJA
A gördeszkapályának nincs gazdája, elhanyagolt, rendetlen a

területe. Ha a beígért kamasz- és felnõttjátszótér elkészül,
azoknak ki lesz a gazdája? – reagált sajtótájékoztatón Pete Ró-
bert, a Jobbik városi elnöke, önkormányzati képviselõ, az ifjú-
sági szervezetek kérésére (Fiatalok kérik címû írásunk, foglal-
kozik a kérdéssel.)

A MAGYAR HAZA ÜNNEPÉN
SZENT ISTVÁN ÁLLAMALAPÍTÓ KIRÁLYUNKRA EMLÉKEZTÜNK
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A Kossuth- és Munkácsy-díjas
keramikusmûvész az elõzmé-
nyekrõl elárulta, a kerámiaszobro-
kat megrendelésre készítette 15

évvel ezelõtt. Egy intézmény elõtt
kaptak helyet, késõbb a helyi
kemping elé kerültek. Mint mond-
ta, nem valami szakszerûen, rá-
adásul meg is rongálták, melynek
következtében a nõalak eltört. A
közelmúltban értesítették arról,
hogy a szobrokat visszavásárol-
hatják. A lehetõségben fantáziát
látott az AquaCity vezetõje, akivel
úgy gondolták, a két fürdõzõ alak-
nak a helyreállítást követõen mél-
tó helye lesz a létesítmény elõtt;
ahol a vendégek megpihenhetnek
a padokon, s lefotózhatják magu-
kat a szobrokkal.

„A plasztikai igénnyel elkészí-
tett kerámiaszobrokat" az Eger-
szegi Sport és Turizmus Kft. vá-
sárolta vissza. Kugler László
ügyvezetõ igazgató úgy fogalma-
zott, van úgy az életben, hogy

valami akkor tud igazán életre
kelni, ha hazajön. Ezt történt a
zalai agyaggal, ami hazatért és
kivirult. 

A nagyszerû értékeket képvise-
lõ szobrokat az enyészet fenye-
gette, ezért nagy öröm, hogy meg-
menthették. Az alkotások szimbo-
likus jelentést hordoznak, hiszen
Zalaegerszeg nem rendelkezik
olyan hosszú távra visszanyúló
fürdõhagyománnyal, amit az alko-
tások sugallnak. Éppen ezért bízik
abban, hogy a város kitartó lesz a
fürdõkultúra ápolása és fejleszté-
se tekintetében.

Ezek az emberek ilyenek voltak. Hiteles figuraként idézik a
kort, a száz évvel ezelõtti fürdõéletet, fogalmazott Németh János,
akinek egy nõi és egy férfifürdõzõt megjelenítõ alkotása immár a
zalaegerszegi vízicsúszda- és élménypark bejáratát díszíti.

A BORÚT VÁRJA A KOCCINTÓKAT
JÓSZOMSZÉDOK PARK AVATÁSA – KERESZTSZENTELÕ ÜNNEPSÉG

A hagyományokhoz hûen idén is megrendezésre kerül a
Csácsbozsoki Fesztivál, melynek keretében több program is vár-
ta illetve várja az érdeklõdõ zalaegerszegieket is. A részletekrõl
Herkliné Ebedli Gyöngyi önkormányzati képviselõ számolt be la-
punknak.

HAZATÉRTEK A FÜRDÕZÖK
NÉMETH JÁNOS KERÁMIASZOBRAI AZ AQUACITY ELÕTT

POLITIKAI HIRDETÉS

A sajtóeseményen a fiatalok
nevében Deák Milán fogalmazta
meg kéréseiket Balaicz Zoltánnak,
a Fidesz-KDNP polgármesterje-
löltjének. Kezdeményeznek ingye-
nes wifi-pontok létrehozását a vá-
rosban, illetve kamasz-felnõtt ját-
szóterek kialakítását.  A tervek
szerint a Dísz téren, az újra meg-
nyíló városi strandon és a Kertvá-
rosban is lehetnének wifi-pontok,
míg az alsóerdei ifjúsági táborban
és a gördeszkapálya mellett mû-
ködhetnének játszóterek kama-
szoknak. A részletekrõl szólt két

képviselõjelölt is: Galbavy Zoltán
és Bognár Ákos.

Balaicz Zoltán, mint fogalma-
zott, örömmel vette át a javasla-
tokat tartalmazó dokumentumot,
és hangsúlyozta: beépítik a váro-
si programba a fiatalok kezdemé-
nyezéseit, hiszen céljuk, hogy
Zalaegerszeg a jövõ városa le-
gyen. Szólt a fiatalok érdekeit
szolgáló eddigi munkáról, beru-
házásokról, fejlesztésekrõl, meg-
jegyezve: mindaz, amit eddig el-
értek, jó alapot teremt a tovább-
lépéshez. 

FIATALOK KÉRIK
WIFI-PONTOK, JÁTSZÓTEREK KAMASZOKNAK

Számos helyi ifjúsági szervezet (Fidelitas, Ifjúsági Keresztény-
demokrata Szövetség, Ifjúsági kerekasztal, városi diákönkor-
mányzat, Zalaegerszegi Fõiskolások Egyesülete) képviselõje adta
át a polgármesteri hivatal elõtt a javaslataikat tartalmazó doku-
mentumot.

Mint fogalmazott, 256 település
(Zalaegerszeg és Nagykanizsa me-
gyei jogú városok kivételével) 148
ezer 900 választópolgára szavazhat
a 15-fõs megyei közgyûlés tagjaira.
Jelenleg tízfõs a megyei Fidesz-
frakció, szeretnének többséget sze-
rezni az október 12-i önkormányzati
választásokon. Amennyiben ez si-
kerül, a megyei közgyûlés új elnöke
dr. Pál Attila lesz. Vigh László bemu-
tatva a párt jelöltjét, elmondta: há-
rom cikluson keresztül volt Lenti al-
polgármestere, 16 esztendeje tagja
a megyei közgyûlésnek, 2010-tõl a
közgyûlés alelnöke. Az önkormány-
zati munkában nagy tapasztalattal
rendelkezik. 

– Nagy megtiszteltetés és egy-
ben felelõsség is, hogy a Fidesz-
KDNP a Zala megyei listavezetéssel
engem bízott meg. Az elmúlt négy

évben alelnökként részt vettem a
megye feladatellátásának átalakítá-
sában. A korábbi intézményfenntar-
tói szerep teljesen megszûnt, és a
középpontban a terület- és vidékfej-
lesztés került – fogalmazott dr. Pál
Attila.

A következõ öt év legfontosabb
feladatai között említette a foglalkoz-
tatásbõvítést és a munkahelyterem-
tést, ezen belül is termelõ beruházá-
sok (feldolgozóipar, jármû és me-
chatronika) Zalába telepítését. Fon-
tosnak tartja a kis- és középvállalko-
zások támogatását, megyei ver-
senyképes élelmiszer-gazdaság
erõsítését, az aprófalvas térségek-
ben a népesség megtartását. Közös
gondolkodást szeretne és összefo-
gást a megyei jogú városokkal, mi-
vel a cél közös: valamennyien fejlett
és erõs Zala megyét szeretnének.

DR. PÁL ATTILA
MEGYEI LISTAVEZETÕ

A Fidesz-KDNP Zala megyei listavezetõjét és a megyei közgyû-
lés elnökjelöltjét Vigh László országgyûlési képviselõ, a párt frak-
cióvezetõ-helyettese mutatta be sajtótájékoztató keretében.

Vigh László és dr. Pál Attila.

Oklevél a parkban...
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A projekt keretében komplex
egészségvédõ tevékenységet
végeztünk különbözõ rizikócso-
portba tartozók számára. Célunk
a zalaegerszegi lakosok egész-
ség iránti felelõsségének, az ön-
gondoskodás képességének, az
egészséges életvitelhez szüksé-
ges készségek elsajátításának
hatékony támogatása, ezáltal a
lakosság életminõségének javí-
tása volt.  

A projekt keretében két nagy-
rendezvényt valósítottunk meg.
A Születés Hete programsorozat
egyedi kínálatával a családokat,
a családalapítás elõtt állókat, a
leányanyákat, a hátrányos hely-
zetû családokat, és a krízishely-
zetben élõket értük el. Segítsé-
get nyújtottunk a hozzánk fordu-
lóknak, továbbá szakemberek
bevonásával segítettük a gyer-
mekvállalással kapcsolatos élet-
vezetési kompetenciák fejleszté-
sét. Programjaink közt szerepelt
szülõszoba-látogatás, stresszol-
dó technikák bemutatása, ma-

mamérföld, táplálkozási ajánlá-
sok a testsúly természetes meg-
õrzéséhez, valamint rajzpályá-
zat, családtámogatási rendsze-
rek ismertetése, meseterápia és
munkába állásra felkészítõ ta-
nácsadás.  

Másik nagyrendezvényünk a
zalaegerszegi Szüreti Fesztivál
idején szervezett Egészségnap
volt. A program keretében szak-
emberek bevonásával ingyenes
vérnyomás-, koleszterinszint-,
vércukorszint-, testzsírmérése-
ket végeztünk a lakosság köré-
ben. Segítettünk kiszûrni a be-
tegségek által veszélyeztetett
személyeket, felhíva figyelmüket
a további vizsgálatok, illetve az
életmódbeli változtatások szük-
ségességére. A mérések mellett
egészséges táplálkozással kap-
csolatos tanácsadással és
bioétel-kóstolóval vártuk a helyi-
eket.  

Nagyrendezvényeink mellett
két klubot is indítottunk a me-
gyeszékhelyen. „Kontroll nél-

kül” címmel futó foglalkozá-
sunkkal a 15–25 éves korosz-
tályt céloztuk meg, akik a biz-
tonságos szexuális élet téma-
körében hallhattak érdekes elõ-
adásokat. A klubfoglalkozáso-
kon nõgyógyász, urológus,
pszichológus és mentálhigiénés
szakemberek adtak tájékozta-
tást a fiataloknak.

Az Egyszülõsök Klubját azzal
a céllal hívtuk életre, hogy a
gyermekeikkel egyedül maradt
szülõket átsegítsük a kritikus
élethelyzeteken. A klub keretein
belül tábori foglalkozást is szer-
veztünk, mellyel célunk volt,
hogy segítõ közösséget építsünk
az egyedülálló szülõk érdekei-
nek képviseletére.  

Emellett a lisztérzékeny fel-
nõtteket, gyermekeket és család-
jaikat egy életmódtáborba vár-
tuk, ahol eme speciális igényû
életvitelrõl és az ezzel járó ne-
hézségeken való túljutásról kap-
hattak tájékoztatást és tanácso-
kat. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Családi életmód programok az egészség jegyében”

A Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület „Családi életmód programok az
egészség jegyében” címû pályázatával  8.533.600 Ft támogatást nyert a TÁMOP
„Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmód programok” címû pályázati
kiírás keretében.

Zalai Civil Életért
Közhasznú Egyesület
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47–51.

Nagy öröm, hogy megáldhat-
juk az új gyártócsarnokot, és Is-
ten áldásával megindulhat az a
munka, melynek eredményeként
sok család asztalára elkészül a
mindennapi kenyér – fogalma-
zott dr. Veres András megyés
püspök augusztus 20-án, a
Zalaco Sütõipari Zrt. új termelõ-
üzemének átadásával egybekö-
tött családi napon.

– Elõdeink nagy tisztelettel te-
kintettek a kenyérre, mielõtt meg-
szegték, a kereszt jelét rajzolták rá,
s ha leesett, akkor a falatot meg-
csókolták, és újra az asztalra tették.
Tiszteletet érzünk akkor is, amikor
nemzeti ünnepünkön Isten áldását
kérjük a frissen betakarított termés-
bõl készült új kenyérre. Adja Isten,
hogy áldása kísérje az itt dolgozók
munkáját és életét – mondta igehir-
detésében.

Berta László, a Zalaco Zrt. tulaj-
donos vezérigazgatója köszöntõjé-
ben elmondta, a közelmúltbeli bok-
rétaavató ünnepségen dr. Kövér
László, az Országgyûlés elnöke
vett részt a beruházásban közre-
mûködõkkel. Ezen a kivételes
napon dolgozóik körében ünnepel-
hetnek, melyen dr. Veres Anrás
megyés püspök felszenteli az új
termelõüzemet, és megáldja az új
kenyeret. 

A vezérigazgató visszatekinté-
sében elmondta, 64 évvel ezelõtt,
1950-ben alapították az egykori ál-
lami sütõipari vállalatot, melyet 14
éve irányít családi vállalkozásban.
Az elmúlt években jelentõs fejlõdé-

sen ment keresztül a sütõipari cég,
amely 2013-ban 7 millió kenyeret,
60 millió kiflit, zsemlét valamint 50
millió fagyasztott pékterméket állí-
tott elõ. Mint fogalmazott, legbüsz-
kébb arra, hogy az eltelt 14 év alatt
munkatársaik száma 180 fõrõl 470
fõre növekedett Zalaegerszegen. 

Reményeik szerint a fejlõdés és
bõvülés lendülete nem áll meg,
melynek kitûnõ példája, lehetõsége
a korszerû német technológiával
felszerelt új üzemcsarnok. Az 1,4
milliárd forintos jelentõs nagyság-
rendû beruházásba azért vágtak
bele, hogy a maguk szerény eszkö-
zeivel járuljanak hozzá ahhoz, ne
kelljen külföldre menni a fiatalok-
nak, itthon találjanak maguknak
munkát és biztos megélhetést,
hangsúlyozta a vezérigazgató.

Berta László ezt követõen gyé-
mánt, arany, ezüst és bronz okle-
veleket adott át több kollégának
munkájuk elismeréséül.

Kovács Sándor, a cég nyugdíjas
státusú mûszaki vezetõje érdeklõ-
désünkre elmondta, 1968 óta dol-
gozik a Zalaconál, részt vett a cég
azon fejlõdési idõszakaiban, ami-
kor a hatvanas, hetvenes és nyolc-
vanas években központi támoga-

tással elindult az új üzemek létesí-
tése. Ezt követõen azokban a tech-
nikai fejlesztésekben dolgozott,
melyek a régi elavult technikák le-
váltását jelentették. Nyugdíjasként
a napi feladatok mellett komoly ki-
hívás elé állította az új telephely be-
ruházása, a tervezési munkában
való részvétel és a kivitelezés fo-
lyamatos követése. Most szintén
komoly feladat lesz az új berende-
zések betelepítése és üzembe he-
lyezése, ezzel egy újabb és jelen-
tõs állomás elindítása a cég mûkö-
désében.

Kovács Tibor pék azt mondta,
gyorsan elrepült a harminckét éve.

Most szeretne egy tanfolyamot el-
végezni, hogy pékmester lehessen.
Évfolyamonként 15–16 péktanuló
gyakorlati képzésével foglalkozik.
Elmesélte, hogy augusztus 20-a
tiszteletére a diákokkal megsütöt-
ték a cég eddigi legnagyobb, 11 ki-

lós kenyerét, hagyományos kézi
gyártással és valódi kovásszal. A
családi napra elkísérte unokahúga,
Kovács Nikolett. Elmondta, a cég
termékei közül kedvencei a sóspe-
rec és a szilvás bukta. Természete-
sen a nagybátyja által sütött házi-
kenyér ízlik neki a legjobban.

A Zalaco Zrt. több mint egymil-
liárd forintból létesítette új üzemét
Zalaegerszegen az északi ipari
parkban. Berta László érdeklõdé-
sünkre elmondta, az új telephelyen
2800 négyzetméteres termelõcsar-
nok, és 1200 raklap tárolására al-
kalmas mélyhûtõ-tároló áll rendel-
kezésre. Szeptember elsejével ér-

keznek az új berendezések, melye-
ket 2–3 hét alatt üzemelnek be. Az
egyik legkorszerûbb német techno-
lógiát vásárolták a német Fritsch-
tõl, melynek révén a gépgyártó kö-
zép-európai referenciaüzemévé
válnak. Ez azt is jelenti, hogy az el-
következõ három évben évente né-
hány alkalommal nemzetközi szak-
mai találkozót fognak tartani.

Eddig 123-féle fagyasztott ter-
méket állítottak elõ. Az új üzemnek
köszönhetõen a repertoárt újabb
termékcsoportokkal (konspritz, bé-
csi kifli, bagett, töltött és töltetlen
croissant, ciabatta) bõvítik. A nö-
vekvõ termékválasztéknak lesz
helye a mélyhûtõ-tárolóban, s nem
lesz tovább szükség bérraktáro-
zásra. Lépésrõl lépésre kívánnak
haladni, így ez a folyamat eltart
2015 végéig.   

Az új üzem mûködtetése 150
fõ többlet munkaerõt igényel. Eb-
bõl 51 fõt már felvettek, teljesítve
a pályázati kötelezettséget. A be-
ruházásra az Új Széchenyi Terv
pályázatán 312 millió forintot
nyertek. 

A vezérigazgató elárulta, továb-
bi bõvítést terveznek, miután bein-
dul a termelés az új telephelyen. A
második ütemben kenyerek, kiflik,
zsemlék, császármorzsák fagyasz-
tott gyártásához létesítenek egy ki-
sebb üzemet. A napi termékgyár-
tásnak helyet adó régi Kaszaházi
úti telephelyrõl sem feledkeznek
meg, a hatékonyság érdekében
korszerûsítik az épületet, új techno-
lógiát telepítenek be.

Szent István-naphoz kapcsoló-
dóan kenyérszentelést tartottak
augusztus 18-án a régi üzemben.
Az új kenyeret Stróber László apát-
plébános (aki részt vett az átadási
ünnepségen is) áldotta meg a dol-
gozók és a vezetõk jelenlétében. 

Az augusztus 20-i ünnepséget
családi nap tette teljesebbé. A
Zalaco több száz, gyermekével ér-
kezett dolgozóját vendégelte meg a
rendezvényen, melyen kézmûves-
foglalkozás és csúszdás légvár
szórakoztatta a legkisebbeket.

ÁTADTÁK A ZALACO ÚJ TERMELÕÜZEMÉT
VERES ANDRÁS SZENTELTE FEL A LÉTESÍTMÉNYT A CSALÁDI NAPON
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Most jöhetne a közhelyszámba
menõ kérdés, hogy miért fontos az
évrõl évre megrendezésre kerülõ
mûvésztelep. A válaszokat persze

jól ismerjük: a hazai és külföldi al-
kotómûvészek összejönnek, két
hétig együtt, sõt egy témán dol-
goznak, tapasztalatokat cserél-
nek. Mindeközben betekintést

nyernek egymás kultúrájába, alko-
tói stílusába, partneri, baráti kap-
csolatok alakulnak, és a többi és a
többi.

Tény, hogy az elmúlt huszonkét
évben húsz országból, több mint

150 mûvész érke-
zett a városba, akik
450-nél is több mû-
vet hagytak hátra. A
tábor több korsza-
kot is megélt már,
hiszen mûfaját te-
kintve változatos
volt a kínálat: a fém-
szobrászattal indult
(ennek eredményei
láthatók a Gébárti-
tó szomszédságá-
ban), majd festé-
szet és kerámiamû-
vészet váltogatta
egymást. Most is
épp lezárult egy
korszak. Kopasz
Tamás festõmûvész
öt éven át volt az al-
kotótábor vezetõje.
A következõ évtõl
azonban ismét a
kerámiamûvészet

kerül fókuszba. Az évtizedek alatt
a GébArt-i alkotótelepen mindig
feltûntek helyi tehetségek is; ven-
dég volt többek között a ’90-es
évek elején Drabik István szob-

rászmûvész, Bayer Csaba festõ-
mûvész (akinek most a Sóházban
látható emlékkiállítása). Az elmúlt
években pedig több zalaegerszegi
születésû – vagy kötõdésû – kép-
zõmûvész is megfordult itt:
Bárdosi Katinka, Gazdag Ágnes,
Kiss Ágnes Katinka, Horváth M.
Zoltán, Szentgróti Dávid, Tóth
Norbert.

A GébArt-i anyagból többször is
nyílt már válogatás-kiállítás. A 20.
évfordulót nagyszabású tárlattal
ünnepelték, a Kopasz-féle festé-
szeti telepek fokozatosan bõvülõ
anyagát kétszer is láthatta a kö-
zönség. De az azt megelõzõ,
Krawczun Halina vezette kerámia-
telepek anyaga is bemutatásra ke-
rült már. Legutóbb tavasszal, a zsi-
nagógában megrendezett Kerá-
miavárosok találkozóján volt látha-
tó jó pár, GébArton készült „tûzrõl
pattant” mû.

E néhány, rövid ideig tartó kiál-
lítás repertoárjából leszûrhetõ volt,
hogy egy hallatlanul izgalmas,
sokszínû és egyedi anyag gyûlt itt
össze az elmúlt két évtizedben.
Egyrészt hazájukban elismert
európai, távol-keleti, tengerentúli
és határon túli mûvészek hagyták
itt alkotásaikat. A gyûjtemény szer-
ves részét képezik továbbá azok-
nak a már ismert, vagy éppen fel-
törekvõben lévõ magyarországi
kortárs mûvészeknek az alkotásai,
akik szintén részt vettek valame-
lyik mûvésztelepen. A GébArt-i tá-
borok anyaga így tulajdonképpen
egy lenyomata mindannak, amit a
20. század végi és 21. század ele-

ji képzõ- és kerámiamûvészet kép-
visel. Az ezredvég hangulatára jel-
lemzõ stílusbéli sokféleség épp-
úgy megfigyelhetõ, mint az ezred-
forduló útkeresõ, kísérletezõ han-
gulata; a digitális technikák alkal-
mazása vagy a tradíció/meg-
újulás/újraértelmezés kérdése.

A gond az, hogy valójában be-
le sem gondolunk, hogy milyen ér-
tékes ez a raktáron heverõ
GébArt-i kollekció, és milyen lehe-
tõségek rejlenek benne. Kevéssé
használjuk itt helyben (maximum
szemezgetünk egy-egy tárlat al-
kalmával) és még kevésbé hasz-
náljuk ki kulturális/mûvészeti kap-
csolatfelvételre. Pedig ahonnan
egy-egy mûvész idejött, az anyag
is ellátogathatna oda, de akár a
testvérvárosokban is be lehetne
mutatni a gyûjteményt, illetve al-
kalomtól függõen annak egy-egy
részét.

Hosszú évek óta terítéken van
egy városi képtár kialakítása is.
Rengeteg ötlet és tanulmány szü-
letett már ezzel kapcsolatban, sõt
nem egyszer szakmai vitákra is
sor került. Nemcsak a helyszín

megválasztása volt kérdéses, ha-
nem a gyûjtemény összetétele
(csak a GébArt-i kollekcióból álljon
össze a képtár vagy esetleg a Gö-
cseji Múzeum képzõmûvészeti
anyaga is oda kerüljön), kronoló-
giája (a kortárs mûvészet jelenjen
meg, vagy régebbi korszakokból is
válogassanak) és elrendezése (ál-
landó vagy inkább idõszakos kiál-
lításokra épüljön a képtár) is vitára
adott okot.

Az elmúlt hetekben ismét több-
ször elõkerült a képtár kérdése.
Balaicz Zoltán alpolgármester
több kulturális rendezvényen is
hangsúlyozta, hogy a következõ
ciklusban jó lenne, ha végre látha-
tóvá válna a Gébárti-tó partján lé-
võ táborok anyaga. Helyszínként
az évek óta üresen álló, egykori
MMIK épülete merült fel. Persze
mindez egyelõre még csak amo-

lyan hangosan gondolkodás. Ke-
vés konkrétummal, annál több
ötleteléssel. Jó lenne pedig hatá-
rozott lépéseket tenni, mert a gyûj-
teményben tényleg nagy lehetõsé-
gek rejlenek. Ha nem is jelent kitö-
rési pontot (mert a magasmû-
vészet sosem képes tömegeket
megmozgatni), de egy kulturális
felfrissülést mindenképpen hozna
a városnak. Mert, ahogy azt dr.
Erõss István képzõmûvész, egye-
temi docens a legutóbbi két
GébArt-i anyagból rendezett kiállí-
táson is mondta: a 21. század töb-
bek között abban különbözik a 20.-
tól, hogy lassan megszûnik a cent-
rum és periféria alá- és föléren-
deltsége. A kommunikációs tech-
nikáknak hála, az egykori perifé-
riákon (végeken) is lehet nagy dol-
gokat véghezvinni, aminek a híre
egy kattintással messzire mehet.
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– pánczélPetra –

– Érdekes téma ez, nemcsak a
sokszínûsége és összetettsége
miatt, hanem mert az elmúlt száz,
százötven évet vizsgálva egyértel-
mûen látszik, hogy a gyermek fon-
tossága az, ami a leginkább meg-
változott. Hogy ennek mi az oka,
magam sem tudom pontosan. Biz-
tos, hogy jórészt a média és a kor-
látlan fogyasztásra ösztönzés ha-
tása ez, de lehetnek más társadal-
mi okok is.

A néprajzkutató szerint régen
korántsem volt ekkora felhajtás
egy-egy gyermek születése körül,
mint napjainkban. Évszázadokkal
ezelõtt ugyanis nagyon sok újszü-
lött és kisgyermek meghalt; a sta-
tisztikákat vizsgálva a megszüle-
tetteknek körülbelül fele maradt
életben, és élte meg a felnõttkort.
A születendõ gyermekek „fontos-
sága” így nem volt olyan nagy,
mint most. A szülõk nem fordítot-
tak semmilyen komolyabb össze-
get babakelengyékre, ruhákra, já-
tékokra. Nem az volt a lényeg,
hogy a gyerek jól nézzen ki, vagy
hogy jól érezze magát a sok holmi-
tól, hanem hogy életben maradjon
és felnõjön. 

– Ez nem azt jelenti, hogy
mondjuk a 17–18. században nem

szerették a gyerekeket, csak a
hangsúlyok máshová estek. Az
asszonyok sokszor 7–8 gyermeket
is szültek, amibõl jó, ha egy-kettõ
életben maradt. Meggyászolták,
elsiratták, eltemették õket, de az
élet ment tovább, és jött a követ-
kezõ terhesség. Ma átestünk a ló
túlsó oldalára; még meg
sem fogant a magzat, már
terhességi vitaminokat
ajánlanak. A hozzáállás te-
rén az egészséges közép-
út szerintem a 19. század
végén volt. A 20. század
második felétõl pedig a fo-
lyamatos fogyasztásra
buzdítás, a reklámhadjá-
ratok és a sok-sok  termék
teljesen elüzletiesítette  a
gyermekvállalást.

Marx Mária úgy véli,
hogy a szülõket egyre job-
ban megbolondítják azzal,
hogy már a terhesség alatt
miket kell vásárolni, és mi-
lyen fontos dolgokat kell
tenni ahhoz, hogy a szüle-
tendõ gyerek testileg és
lelkileg egészséges le-
gyen, és ez még csak a
kezdet. Babonák persze
mindig is voltak. A tárlat a
szülést segítõ kövektõl
kezdve, a tejelválasztást

serkentõ teákon át azt is igyekszik
majd bemutatni, hogy miképp ju-
tottunk el odáig, hogy ma már a
magzati korban is ajánlott a zene-
hallgatás.

– Bár a 20. század közepétõl
az élet minden területe (legyen
szó házasságról, születésrõl, ha-
lálról vagy bármi másról) a tárgy-
mennyiség irányába mozdul el, azt
tapasztalom, hogy a gyermekkor-
hoz, terhességhez kötõdõ tárgya-
kat nagyon nehéz beszerezni.
Múlt századiak, vagy századfordu-
lósak még inkább vannak, azon-
ban az elmúlt évtizedekben a fo-
gyasztással együtt a kidobás is

nõtt. A gyerekholmik manapság el-
kopnak, vagy kölcsönadják õket,
és mivel már nem divatosak, egy-
szerûen a kukába kerülnek.

A trendekkel kapcsolatban a
néprajzkutató megjegyezte: egy
külön kiállítást lehetne rendezni
arról, hogy mik voltak az egyes év-
tizedek kultikus figurái, és ezek mi-
lyen tárgyakra kerültek rá. Elég, ha
csak a Mickey egérre, Frédi Béni-
re, vagy a manapság népszerû
Hello Kittyre gondolunk.

A Göcseji Múzeum õsszel nyíló
tárlata a terhességgel indul, és a
csecsemõkor (1 éves korig) jelleg-
zetes tárgyaival zárul. A régebbi

korszakoktól haladunk a
maiak felé. Ahogy az etnog-
ráfus mondta: a múzeumok
azt gyûjtik, ami különleges,
illetve azt, ami általánosan
jellemez egy-egy korszakot,
így a korabeli rituálék és a
mai szemlélet a maga fur-
csaságaival együtt egyaránt
megmutatkozik majd a kivá-
logatott kordokumentumok-
ban. Lesznek például olyan
gyermekruhák, amik a fel-
nõttek ruházatát utánozzák,
és „szakkönyvek” is, amik
segítenek felkészülni a
szülésre… vagy a gyere-
keknek a testvérvárásra.

Néhány dolog azonban
még mindig hiányzik: a Gö-
cseji Múzeum továbbra is
gyermekhordozó „kengurut”
keres a ’80-as évekbõl
(amin még rajta van a ken-
gurufigura), és jó volna, ha
valaki ajándékozna nekik
egy terhes Barbie babát.

– pet –

A hétvégén L'art pour l'art –
Mûvészet a mûvészetért címmel
egy háromnapos happeninget
szerveztek a Díszmûbe – ahogy
õk hívják. A két fõszervezõ –
Hajdu Eszter (az Ady mûvészeti
iskola tanulója) és Nagy Csaba (a
Spirit Drugs zenekar frontembere)

– már régóta gondolkodik azon,
hogy miképp lehetne a fiatalokat
összehozni úgy, hogy a különféle
mûvészeti ágakban tehetséges
gimnazisták és huszonévesek ta-
lálkozhassanak egymással.

Így született meg – egyelõre kí-
sérleti jelleggel – a teljesen ingye-
nes, és önköltséggel szervezõdött
L'art pour l'art fesztivál. Mint azt
Nagy Csaba lapunknak elmondta:
az eseményt nem hirdették meg a
nagyközönség számára, pont a kí-
sérleti jelleg miatt. Inkább amolyan
szájhagyomány útján és a Face-
bookon meghívásos alapon terjedt
a program híre. Néhány színes L'art

pour l'art feliratú plakát ugyan fel-
tûnt a városban, ám az inkább a
bennfenteseket mozgósította, hi-
szen konkrét információk nem vol-
tak a falragaszon. A fesztivál egy-
elõre tapogatózás: hogy tud sok jó
ember kis helyen is elférni, és na-
gyot alkotni.

Hajdu Eszter azt mesélte: már
évek óta járnak fiatalok a Díszmû-

be, akik kezdetben az
itt próbáló zenekarok
köré szervezõdtek.
Hamarosan kiderült,
hogy nagyon sok
olyan diák van a vá-
rosban, akik képzõ-
mûvésznek készül-
nek, vagy egyszerûen
csak jól rajzolnak, ír-
nak, esetleg a szín-
ház/filmezés világa ér-
dekli õket, ezért sze-
rettek volna egy
összmûvészeti prog-
ramsorozatot meg-
szervezni számukra.
Csaba ehhez hozzá-
tette: nem az a cél,
hogy idejöjjenek a fia-
talok, és zenehallga-

tás közben jól berúgjanak, hanem
hogy a hasonló érdeklõdésûek
összejöjjenek, és alkossanak vala-
mit közösen. A fesztiválon így sor
került egy közös falfestésre, kiállí-
tásra, majd több zenekar és zenész
is fellépett (Spirit Drugs, BlueMan,
Flashback, Kustán Ádám, True
Confession), volt irodalmi est, va-
sárnap pedig Nagy Csaba frissen
elkészült rövidfilmjét nézhette meg
a közönség.

A szervezõk szerint ez a hely
egy „búvóbarlang”; aki nem szereti
vagy unja a város szórakozóhe-
lyeit, de érdeklõdik a mûvészetek
és a zene iránt, az idetalál.

GÉBART: EGY GYÛJTEMÉNNYI LEHETÕSÉG
KÉPTÁRBA KERÜLHET A MÛVÉSZTELEP ANYAGA

Évrõl évre gyarapodik a Zalaegerszegi Nemzetközi Mûvészte-
lep gyûjteménye. A pár hete lezárult XXIII. GébArt-i alkotótábor-
ban ismét számos új alkotás született, melyek egyelõre – a többi
itt készült mûhöz hasonlóan – raktárba kerülnek. Jó volna pedig
láthatóvá tenni valamilyen formában a kollekciót.

RÉGEN MÁSHOGY VOLT „FONTOS” A GYEREK
TERHES BARBIE-T KERES A GÖCSEJI MÚZEUM

Mi változott az évszázadok alatt: a gyermekszületéshez kap-
csolódó filozófia, vagy egyszerûen csak a technikai fejlettség és
a széles kínálat módosította a gyermekváráshoz kötõdõ szellemi-
séget? Egyáltalán hogyan lehet mindezt egy kiállítás keretében
bemutatni? Marx Mária etnográfust kérdeztük, aki éppen a Gö-
cseji Múzeum soron következõ tárlatához gyûjti az anyagot. A
terhesség, születés, gyermekágy, keresztelõ tematikájú kiállítás
novembertõl lesz látható.

FESZTIVÁL A DÍSZMÛBEN
PRÓBATEREM ÉS TALÁLKOZÁSI PONT

Évek óta próbateremként funkcionál a Zrínyi utcai volt bõrdísz-
mû üzem egyik emeleti terme. Több helyi amatõr zenekar is hasz-
nálja a helyet, ám néhány köréjük szervezõdõ tehetséges fiatal
azt gondolta, hogy ennél többet is ki lehet hozni mind a helyszín-
bõl, mind a kapcsolati hálóból.
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FELHÍVÁS SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁSRA
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS 64/2009. SZ.

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ALAPJÁN
A szakképzési ösztöndíj igénylésének feltételei:
– a tanuló zalaegerszegi állandó lakhellyel rendelkezzen és a

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott
és mûködtetett, Zalaegerszeg megyei jogú város közigaz-
gatási területén mûködõ intézmény nappali tagozatán vé-
gezze tanulmányait;

– a pályázat benyújtására az a középfokú intézményben tanuló
diák jogosult, akinek tanulmányai Zalaegerszegen hiányszak-
mának minõsített szakképesítés megszerzésére irányulnak;

– a szakképzési ösztöndíjra 2014. szeptember 15-ig azok
nyújthatnak be pályázatot, akik 2014. szeptember 1-jén:
a) szakiskola 9–11. évfolyamán hegesztõ, gépi forgácsoló,

szerkezetlakatos vagy épület- és szerkezetlakatos, szer-
számkészítõ szakmában, 

b) szakközépiskola érettségit követõ szakképzõ évfolya-
mán gépgyártás-technológiai technikus, mechatronikai
technikus szakmában

végzik tanulmányaikat;
– a szakképzési ösztöndíj iránti kérelmet 2014. szeptember 15-ig

kell Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális és
Sportbizottságához benyújtani.

A pályázat benyújtása, a támogatás igénylése a rendelet mellékle-
teként szereplõ „Kérelem” kitöltésével történik, amelyhez csatolni
kell a „Kérelem” adatlapon feltüntetett mellékleteket.
Az 1. félév vonatkozásában az ösztöndíj 5 hónapra igényelhetõ,
amelynek alapösszege 12.000 Ft/hó. Mértékét és összegét a tanul-
mányi eredmények, illetve a rendeletben meghatározott egyéb fel-
tételek határozzák meg.
A kérelmet az önkormányzati rendeletben meghatározott nyom-
tatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:
1. az iskolalátogatási igazolást,
2. a tanulmányi eredményt tartalmazó, az egyes tanévekre vo-

natkozóan meghatározott tanév végi bizonyítvány vagy fél-
évi értesítõ másolatát,

3. szakközépiskolai tanulók esetében az érettségit követõ 13.
évfolyam elsõ félévében a 2. pontban meghatározottak mel-
lett az érettségi bizonyítvány, ezt követõen a tanév végi bi-
zonyítvány vagy félévi értesítõ másolatát,

4. a szakközépiskolai és a szakiskolai tanuló esetében (amennyi-
ben ilyennel rendelkezik) a tanulmányi szerzõdés másolatát,

5. az iskola igazolását az önkormányzati rendelet 3. § (5) be-
kezdésében meghatározott igazolatlan mulasztás tényérõl
és mértékérõl, vagy annak fenn nem állásáról,

6. azon szakiskolai tanulók esetében, akik számára a szak-
képzésrõl szóló törvény szerint az elõképzettségük figye-
lembe vételével a képzési idõ lerövidíthetõ, az iskola igazo-
lását a tanuló tanulmányai megkezdése szempontjából el-
sõ szakiskolai évfolyam teljesítésérõl.

A szakképzési ösztöndíj részletes szabályozását Zalaegerszeg Me-
gyei Jogú Város Közgyûlésének 64/2009. (XII. 23.) számú önkor-
mányzati rendelete tartalmazza, amely megtalálható a
http://zalaegerszeg.hu/tart/index/35/Rendeletek portálon, az önkor-
mányzati szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez
szükséges nyomtatványok a http://zalaegerszeg.hu/tart/index/
134/Oktatasi__kulturalis_ugyek honlapon érhetõk el.
További tájékoztatás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala Humánigazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Kossuth
L. u. 17–19.), illetve az 502-191-es telefonon kérhetõ.
A „Kérelem” adatlapot és mellékleteit a 2014/2015. tanév 1. fél-
évére vonatkozóan 2014. szeptember 15-ig a szakképzõ iskola
igazgatójához, vagy a fenti címre kell benyújtani.

2014. SZEPTEMBER HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2014.

augusztus hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2014. 08. 25 7.30–14 óra Teleki Blanka Kollégium
2014. 08. 26. 12–17 óra

Kovács Károly Kollégium 2014. 08. 27. 7.30–14 óra Kovács Károly Kollégium
Kaffka Margit Kollégium 2014. 08. 28. 12–17 óra Kovács Károly Kollégium

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2014. 08. 27. 7.30–14 óra Liszt-iskola
2014. 08. 28. 12–17 óra

Eötvös József Ált. Iskola 2014. 08. 25. 7.30–14 óra Eötvös-iskola
2014. 08. 26. 12–17 óra

Ady Ált. Iskola 2014. 08. 25. 7.30–14 óra Ady-iskola
2014. 08. 26. 12–17 óra

Páterdombi SZK. 2014. 08. 27. 7.30–14 óra Páterdombi-iskola

Landorhegyi Ált. Iskola 2014. 08. 25. 7.30–14 óra Landorhegyi-iskola
2014. 08. 26. 12–17 óra

Izsák Imre Ált. Iskola 2014. 08. 27. 7.30–14 óra Izsák-iskola
2014. 08. 28. 12–17 óra

Petõfi Sándor Ált. Iskola 2014. 08. 25. 7.30–14 óra Petõfi-iskola
2014. 08. 26. 12–17 óra

Dózsa Ált. Iskola 2014. 08. 27. 7.30–14 óra Dózsa-iskola
2014. 08. 28. 12–17 óra

Deák–Széchenyi SZK. 2014. 08. 25. 7.30–14 óra Teleki Blanka Kollégium
2014. 08. 26. 12–17 óra

Ganz–Munkácsy SZK. 2014. 08. 27. 7.30–14 óra Kovács Károly Kollégium
2014. 08. 28. 12–17 óra

Kölcsey Ferenc Gimnázium 2014. 08. 27. 7.30–14 óra Kölcsey-gimnázium
2014. 08. 28. 12–17 óra

Öveges József Ált. Iskola 2014. 08. 25. 7.30–14 óra Öveges-iskola
2014. 08. 26. 13–17 óra

Zrínyi Miklós Gimnázium 2014. 08. 25. 7.30–14 óra Zrínyi-gimnázium
2014. 08. 26. 12–17 óra

Csány László SZK. 2014. 08. 25. 7.30–14 óra Zrínyi-gimnázium
2014. 08. 26. 12–17 óra

PÓTBESZEDÉS: 2014. SZEPTEMBER 2. (KEDD) 9–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8 óra 30-ig lehetséges az

üzenetrögzítõs, 06/80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt.

Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
Személyesen: ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49–53. 
Ügyfélfogadás: H–P.: 7–9 óráig, szerda: 15–17 óráig.

Kérjük a Tisztelt Szülõket, hogy az ügyfélfogadási idõpontokat tartsák be a leírtak szerint.
Köszönjük!

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Zalaeger-

szeg város lakóit, hogy a
Landorhegyi ABC buszmeg-
állók átépítési munkái elkez-
dõdnek. A kivitelezés idõtar-
tama alatt forgalomkorláto-
zásra és buszmegálló-áthe-
lyezésekre kerül sor.

A Landorhegyi úton, a Pla-
tán sor és Landorhegyi út 6. sz.
közötti szakaszon várhatóan
2014. augusztus 4–2014. szep-
tember 30. közötti idõszakban
egyirányú forgalmi rend lép
életbe a Platán sor felé vezetõ
irányban. Ez idõ alatt a Puskás
Tivadar u. is egyirányú lesz a
Landorhegyi út felé.

Kérjük szíves megértésüket
és türelmüket.

Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztály

CSÁFESZ 2014
A CSÁCS ÉS BOZSOK TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT ÉS

A ZVMKK

TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT

A CSÁCSBOZSOKI ÜNNEPI NAPOK RENDEZVÉNYEIRE

AUGUSZTUS 30. – SZOMBAT

15.00 – KERESZTSZENTELÕ ÜNNEPSÉG
Helyszín a csácsi-hegyi kápolnakert
Csács és Bozsok önkormányzata és az Évgyûrûk Nyugdí-
jasklub közös munkájával felújított kõkereszt és a kápolna
oldalfülkéjében álló Mária-szobor megáldása
A keresztet felszenteli Furján Gellért atya
Ünnepi beszédet mond Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg me-
gyei jogú város alpolgármestere
Mûsort ad a Csácsbozsoki „Évgyûrûk” nótakör

15.30 – III. CSÁCSBOZSOKI BORÚT
Könnyû, vidám hangulatú séta a Csácsi-hegyen, ahol négy
pince gazdája várja a bor- és nótakedvelõ vendégeket.
Indulás a csácsi-hegyi kápolna elõl.
Borjegyek és gravírozott kóstolópoharak a helyszínen kap-
hatók.
A szervezõk szeretettel és meglepetés-vendéggel várnak
mindenkit, akik szeretnének velünk együtt ünnepelni, mu-
latni és a csácsi pincék borait kóstolgatni. 

Töltsünk el együtt kellemesen egy emlékezetes estét!

Érdeklõdni lehet: Horváthné Csõre Ildikónál, Tel.: 30/769-9849

ÖRÖM KÖR A JÓZSEF ATTILA

VÁROSI TAGKÖNYVTÁRBAN
A Landorhegyi úti könyvtárban szeptember 1-jén (hétfõn)

17.00 órától várnak kicsiket és nagyokat a lelkes szervezõk. 

„Tilinkó zenebölcsõde” címmel Csizyné Gócza Ildikó zeneta-
nárnõ tart zenés foglalkozást a kicsinyeknek. Az óvodáskorú gye-
rekeket mesebirodalom várja, Domján Károlyné óvónõ a manókról
mesél, s az ügyes kezek levélmanókat és tündéreket készíthetnek
Vöröss Ágnes tanárnõ segítségével.

„Minden hónap elsõ hétfõjén összejövünk, játszunk, 
szeretünk, nevetünk és elindítunk valamit…”

MEGMUTATOM MAGAM!
KIÁLLÍTÁS A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

A József Attila Városi Könyvtár (Zalaegerszeg, Landorhegyi út
21.) szeretettel meghív minden érdeklõdõt 2014. szeptember
10-én 15.00 órára Simon Luca Katalin, az Ady Endre Általános Is-
kola és Gimnázium mûvészeti tagozatos diákjának „L'art pour l'art”
címû kiállításának megnyitójára.

Az alkotásokat Tánczos György mûvésztanár ajánlja az érdek-
lõdõk figyelmébe.

A tárlat 2014. október 7-ig látható.

FELHÍVÁS
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Zalaegerszeg Megyei Jo-

gú Város Közgyûlésének a köztisztaság, valamint településtisztaság
fenntartásáról és a közhasználatú zöldterületek használatáról szóló
46/2004. (XII. 03.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az
ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:

a) az ingatlan elõtti közterület (járda, zöldsáv stb.) úttestig terjedõ teljes
területének gondozásáról, tisztán tartásáról, valamint a csapadékvíz za-
vartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról;

b) a járdaszakasz melletti vagy az ingatlan elõtti nyílt árok és ennek mûtár-
gyai tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról, továbbá

c) tömbtelken és úszótelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalo-
gos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület, az ingatlan elõtti,
valamint körülötte lévõ 4 méter széles területsáv tisztán tartásáról, vala-
mint, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolításáról;

d) a beépítetlen ingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítésérõl;
e) az ingatlan használatában lévõ, közterületre kihelyezett hulladékgyûjtõ

edényzet környezetének tisztán tartásáról;
f) az ingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok

megfelelõ nyesésérõl úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-, illetve a köz-
úti forgalom zavartalanságát, a közúti jelzések és úttartozékok (forgalom-
irányító lámpa és tábla) láthatóságát.

Kérjük az ingatlantulajdonosokat és használókat, hogy fenti kötelezett-
ségeiknek folyamatosan tegyenek eleget! 

A NÉPMESE NAPJA
2014.

„Mesével kerek
a világ”

DFMVK József Attila Városi
Tagkönyvtár

(Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.)

„MACSKACICÓ”
címmel

FELOLVASÓNAPOT
TART

a magyar tündérmesékbõl
szeptember 26-án,

pénteken
9.00–14.00 óráig.

30 perces váltásokkal várjuk
óvodások, általános iskolások és
családok jelentkezését az 596-
830-as telefonszámon/faxon
vagy személyesen a könyvtár-
ban bármely nép meséjének fel-
olvasására 2014. szeptember
13-ig.
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– Miért éppen a ZTE ajánlatát
fogadta el a nyáron?

– Komoly célok, tervek  vannak
a ZTE-nél. Minden körülmény
adott az eredményes munkavég-
zéshez. Ezen tényezõk döntöttek
az egerszegi klub mellett.

– Sok új játékossal új csapa-
tot építeni szép edzõi feladat.
Hol tart  a folyamat?

– Egyértelmûen az elején.
Nyolc hete dolgozunk együtt, de
15 új játékos érkezett. Meg kell is-
mernem a labdarúgókat. Nekik is
engem, ehhez idõ kell. Azon dol-
gozunk, hogy minél hamarabb si-
keresek legyünk.  Ami nyilván nem
megy egyik napról a másikra. 

– Lehet százalékosan megfo-
galmazni, hol tart a csapatépí-
tés?

– Nem.  A bajnokság két fordu-
lón jutott túl. A játékosok kemé-
nyen dolgoznak, az érési folyama-
tot felgyorsíthatja, ha minél sikere-
sebbek leszünk.

– Az edzõmérkõzéseket nézve,
úgy tûnik, hogy egy vezéregyéni-
ség hiányzik a csapatból…

– Valóban nincsen olyan típusú
játékos a keretben, aki játékával,
egyéniségével  vezére lehetne  a
formálódó ZTE-nek.  Vannak játé-
kosok, akik   egy-egy tulajdonság-
ban erõsek, de nem vezérek.
Egyébként nem kötelezõ, hogy le-
gyen egy ilyen személyiség, ha
erõs csapategység alakul ki, a ve-
zér pótolható. A csapat egységét
mindennél fontosabbnak tartom.

– Hol végezhet a ZTE az idei
bajnokságban?

– Nem ismerem a többi csapa-
tot, az ellenfelek játékerejét, tudá-
sát. Szeretnénk minél eredménye-
sebben szerepelni, Azért igazol-
tunk ennyi játékost, hogy minden
poszton legalább 2 labdarúgó álljon

rendelkezésemre. Egy biztos, ha
minél elõbb összeérik a társaság,
az azt eredményezheti, hogy minél
elõrébb végezhetünk a tabellán. 

– Mit kér a szurkolóktól?
– Elsõként a játékosoktól vá-

rom, hogy hazai pályán megverjük
a Szolnokot. Igaz, az edzõmérkõ-
zésen kikaptunk tõlük, de akkor a
felkészülés elején tartottunk. A
szurkolók biztassák a csapatot, és
akkor nem lehet gond a 3 pont
megszerzése. 

AZ ÚT ELEJÉN A ZTE FC
LÕRINCZ EMIL A CSAPATEGYSÉGET TARTJA A LEGFONTOSABBNAK

A nyáron alapos változáson esett át a ZTE FC labdarúgócsapa-
ta, a vezetés teljesen kicserélõdött, a játékoskeret is alaposan át-
alakult. Új lett a szakmai stáb is. A vezetõedzõi posztra Lõrincz
Emilt, az egykori kiváló játékost szerzõdtették,  aki külföldön is
megfordult  játékos pályafutása során.  Vezetõedzõként a ZTE
elõtt  a pécsi  NB  I-es csapat szakmai munkáját irányította.

– Az augusztus 30-i
bajnoki rajt elõtti sajtótá-
jékoztatón szeretnénk
bejelenteni az új edzõt
(információink szerint
Baján János látja az új
idényben a szakmai ve-
zetõi teendõket) – han-
goztatta Borsos József,
a ZTE ZÁÉV elnöke. –
Addig is  hazai környe-
zetben készülünk a  bajnokságra,
különbözõ kupaversenyeken sze-
retnénk formába lendülni. A nyitá-
nyon a Szentes csapatát fogadjuk,
ellenük a hazai pályán nyernünk
kell. A bajnokságban továbbra is a
dobogót célozzuk meg, erre alkal-
masnak tartjuk a játékos-

keretünket. Bizakodunk,
hogy az új idényben is
mind csapat-, mind
egyéni szinten jó ered-
ménnyel örvendeztetjük
meg a megyeszékhelyi
tekebarátokat.

A ZTE ZÁÉV elmúlt
évi második helye nem-
zetközi  kupaszereplést
ér. A kék-fehérek az

Európa-kupában indulhatnak,
amelyet õsszel rendeznek meg. 

– Az Európa-kupában minden-
képpen elindulunk – folytatta Bor-
sos József. – A Bajnokok Ligájára
is nevezhetnénk, de errõl késõbb
döntünk.

Az elmúlt évekhez hasonlóan

az idei bajnokság költségvetése is
két fõ pilléren –  a ZÁÉV Zrt. és az
önkormányzat támogatásán –
nyugszik. A két nagy támogató
mellett bõvülhet a kisebb szponzo-
rok köre. A csapatnál a jövõben is
felelõsségteljes gazdálkodást kí-
ván folytatni a vezetés, ami alapja
a jó szakmai munkának.

–  A nõi Szuper Ligában is 10
csapat indul, mivel a Watt  22 SE
nem  nevezett az új idényre. Mind-
össze egy öntött pályán kell játsza-
ni a csapatoknak, a többi korszerû,
szerelt pálya lesz. A nõknél is lesz
rájátszás, azután alakul ki a végsõ
sorrend –  mondta végezetül Bor-
sos József, aki az országos szövet-
ség elnökségi tagja is.  – Szeret-
nénk elérni, hogy a Gyõri Dynamic
SE öntött pályája minél elõbb eltûn-
jön a  Szuper Ligából, és minden-
hol egyforma feltételek mellett
játszhassanak a csapatok.

A CÉL VÁLTOZATLANUL A DOBOGÓ
A ZTE ZÁÉV A BAJNOKI RAJT ELÕTT

Javában készül az új bajnoki szezonra a ZTE ZÁÉV szuper li-
gás  nõi tekecsapata. A csapatnál a játékoskeretben nem történt
változás. Több éves sikeres szakmai munka után viszont távozott
posztjáról Zsidó János, a csapat edzõje. 

– Világéletemben közel állt hoz-
zám a sport… Az érettségi után
ugyan alábbhagyott a lendületem,
utána csak hobbiszinten kézilab-
dáztam, majd rövid idõre ez is ab-
bamaradt.  Aztán  Angliába men-
tem dolgozni, és  szabad idõmben
nem tudtam mit kezdeni magam-
mal. Ismét a  sport felé fordultam.
Elmentem egy konditerembe, az
elején csak úgy, önszorgalomból
edzegettem – emlékszik a kezdetre
Mérksz Gabriella. – Egerszegen a
HagymaGymmel volt kapcsolatom.
Vezetõjétõl, Hajmási Jánostól kér-
tem tanácsokat, szívesen segített,
így kezdtem megismerkedni a test-
építéssel, annak is a bikini fitnesz-
ágával. Egerszegen személyesen
is voltam nála pár órát. Az internet
világában meg úgymond mûködött
a távoktatás. Jöttek az edzéster-
vek, étkezési tanácsok és még so-
rolhatnám. Szép lassan beindult a
dolog.

Amikor már elégedett volt Gab-
riella a testével, újabb motivációt
keresett, hogy folytathassa sporto-
lását. Megnézett egy bikini fitnesz-
bajnokságot Angliában, és úgy
döntött, hogy egy áprilisi verse-
nyen elindul. A bemutatkozáson
az 5. helyet szerezte meg, pozitív
visszajelzést kapott a bíróktól,
hogy érdemes  folytatnia. A követ-
kezõ kvalifikációs versenyét meg-
nyerte. Meghívást kapott az októ-
beri angol döntõre, amelyen több
verseny  legjobbjai mérik össze tu-
dásukat.

– Szerencsére egy fitneszbíró,
aki edzõ is, védõszárnyai alá vett.
Irányításával készülök az újabb fel-
adatra. Mindenképpen szeretnék jól
szerepelni a fináléban is. A jövõ év-
ben meg akarom nyerni az angol
bajnokságot, ami Európa-bajnoki
szereplést érne az amatõrök tábo-
rában, mivel két kategóriában ren-
dezik meg a versenyt – folytatta
Mérksz Gabriella. – A versenyeim
költségét javarészt magam fede-
zem.  Fokról fokra szeretnék elõre
haladni.  Távoli céljaim között sze-
repel, hogy  profi versenyzõ legyek
kategóriámban. Tudom, ehhez ren-
geteget kell dolgoznom.  A profik tá-
borában pénzdíjas versenyek van-

nak, és már támogatók sorakoznak
fel a legjobbak mögé. 

Gabriella elmondja, hogy ahány-
szor hazalátogat, mindig útba ejti a
HagymaGymet. Sokat köszönhet
Hajmási Jánosnak, aki  segített ne-
ki pályafutása elején. 

VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAINK!

08. 25-én 14.00 Gépkezelõ (OKJ-s és hatósági vizsgával)

08. 25-én 16.00   „C” kategóriás tehergépkocsi-vezetõ 

09. 01-én 13.00    Tehergépkocsi- és autóbusz-vezetõ GKI
(jelentkezési határidõ: 08. 28., vizsga: 09. 06.)

09. 06-án 08.00    ADR veszélyesáru-szállító 
(jelentkezési határidõ: 09. 03., vizsga: 09. 12.)

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103

Nagykanizsa, Ady u. 30. 93/516-634
Al.: 0448 Nysz: 20-0214-05

EGYRE NÉPSZERÛBB A TESTÉPÍTÉS
MÉRKSZ GABRIELLA PROFI SZERETNE LENNI

Egyre népszerûbb manapság a testépítés, a kellemes külsõ bi-
zonyos biztonságot ad. Nem csoda, hogy egyre többen látogatják
a konditermeket, és kemény munkával igyekeznek szert tenni iz-
mos testre. A férfiak mellett már a nõk sem hiányoznak az erõsí-
tõtermek világából, számukra is fontos lett a szépség mellett az
izmos külsõ.

EREDMÉNYEK
ZTE FC–Szolnoki MÁV Stadler FC 3-0 (2-0)

NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg, 1400 nézõ. Jv.:
Botló. Gólszerzõk: Délczeg (11-esbõl, 16. p.), Babati (40. p.),
Melczer (11-esbõl, 51. p.).

* * *
Ferenczi Melinda, a Zalaszám-ZAC versenyzõje a 200 m-es sík-

futásban a 8. helyen végzett Nanjingban, a II. Ifjúsági Olimpián.
Idõeredménye: 24,79 mp volt.

Rúgd a labdát, Zeg.! elneve-
zéssel második alkalommal ren-
deztek jótékony célú kispályás
labdarúgótornát a Bogáncs Ál-
latmenhely támogatására az
egerszegi városi sportcsarnok
mögötti mûfüves pályákon. A
szervezõ Ifjúsági Keresztényde-
mokrata Szövetség nem kis fel-
adatot vállalt magára, mert a
rendezvényre rengetegen érkez-
tek. Összesen 16 csapat küz-
dött a helyezésekért, akiket
szépszámú szurkoló is elkísért.

Herold Barnabás, a rendezõ If-
júsági Kereszténydemokrata Szö-
vetség zalaegerszegi elnöke mon-
dott köszöntõt, majd Balaicz Zol-
tán alpolgármester és Lendvai
Miklós, a ZTE FC utánpótlás szak-
ágának képzési igazgatója szólt a
jelenlevõkhöz.

A színvonalra nem lehetett pa-
nasz. Foci minden mennyiségben
és rengeteg gól, valamint a nehéz
helyzetben levõ Bogáncs Állat-
menhely támogatása. Errõl szólt
ez a nap.

Az Elit csapata nyerte a kupát,
megelõzve a Gibbon és a Botfai
LSC együttesét. A gólkirály Standi
László lett, a legjobb mezõnyjáté-
kos címét Hajba Richárd érdemel-
te ki. A legjobb kapusnak Sáli Dá-
vidot választották.

RÚGD A LABDÁT!

Augusztus 23-án igazi kézi-
labda-fesztivállal ünnepelte öt-
éves születésnapját az Eger-
szegi KK. A mini (U–11-es) kor-
osztálytól a szeniorokig min-
denki játéklehetõséget kapott,
valódi örömkézilabdával ünne-
pelte jubileumát az egyesület.

– Tét nélküli mérkõzést akkor
sem ismerünk, ha a mai nap ünnep
és gála egyben – mondta Tamás
Tamás, a vendéglátók mestere.

A csapatoknak minden gólért
alaposan meg kellett küzdeni. A
legszínvonalasabb összecsapást

az Egerszegi KK–Pápa találkozó
hozta, ezen a nagy iramú mérkõzé-
sen a házigazdák
az utolsó öt perc-
ben háromgólos
hátrányból fordítot-
tak, és megérde-
melten kaptak
nagy tapsot a né-
pes szurkolótábor-
tól.

A mini korosztá-
lyú leánycsapatok
versenyét a Kör-
mend nyerte az
Egerszegi KK elõtt.

A felnõtt nõi mezõnyben az
Egerszegi KK lett a legjobb, meg-
elõzve a Pápa és a Szentgotthárd
csapatait. A felnõtt férfiak viadalá-
ban az Egerszegi KK a várakozá-
soknak megfelelõen az élen vég-
zett a klub junioregyüttese elõtt. A
szenior férfiak versenyében Cell-
dömölk, Egerszegi KK, Keszthely
volt a sorrend.

NEMZEDÉKEK TORNÁJA
KÉZILABDAGÁLA A KÖLCSEYBEN



8 Hirdetés

sokéves gyakorlattal, szakmai tudással és garanciával vállal közületek és a lakosság

részére festést, mázolást, tapétázást, továbbá kiegészítõ munkákat (kisebb kõmûves- és

burkolómunkák). Ingyenes helyszíni felmérés és árajánlat. Gyors, megbízható minõségi

munkavégzés referenciákkal.

Érdeklõdni: Józsa Ferenc • Zalaegerszeg, 20/217-2863

Mindig aktuális sporthírekkel,

információkkal, érdekességekkel

www.zalasport.hu

cipõboltokba !n
18-tól 50-es méretig!

Akció aug. 31-ig vagy a készlet erejéig!

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált autók
javítása

• alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,
Hegyi u. 17.

Telefon: 30/9373-638

MARAI KAROSSZÉRIA

Led-es izzók

Spotkeretek

nagy választékban
Legrand Niloé

szerelvények

AZ EURO ECSET BT.


