
– liv –

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ méltatta Szent István életút-
ját és munkásságát hangsúlyozva,
hogy az elsõ magyar király szemé-
lyisége legyen példa minden ma-
gyar számára. A Szent Istvánról
szóló énekek és versek után Fur-
ján Gellért csácsi plébános atya
szentelte meg az új kenyereket,
amelyeket Vigh László, Balaicz
Zoltán polgármester, Herkliné
Ebedli Gyöngyi önkormányzati
képviselõ és Gellért atya szeletelt
fel.

A megemlékezést mise elõzte
meg a csácsbozsoki Szent Sebes-
tyén Plébánián, ahogy az augusz-
tus 20-i ünnepséget is a Jézus Szí-

ve plébániatemplomban. A szent-
misét Ocsovai Grácián és Andor
György ferences atyák celebrálták.
Elhangzott, hogy Andor Imre egy-
házközségi tagnak Mindszenty Jó-
zsef bíboros életmûvének kutatása
és hagyatékának ápolása terén
végzett odaadó munkájáért a Ma-
gyar Arany Érdemkereszt kitünte-
tést adományozta Áder János köz-
társasági elnök.

Ezt követõen Böjte Sándor
Zsolt önkormányzati képviselõ

mondott ünnepi beszédet. Kiemel-
te, e jeles napon nemcsak emlé-
kezni jöttünk államállapító Szent
István királyunkra, de erõt meríteni
és tanulni is munkásságából, hogy
lélekben és akaratban megerõ-
södve folytathassuk mindennapi
életünket. 

Hangsúlyozta: korábban is
nemzetek sorsát meghatározó fo-
lyamatok zajlottak, ennélfogva a
jelen sorsformáló, évszázadokra
jövõt eldöntõ voltának felismeré-
séhez nem kell történelmi távlatból
visszatekinteni, hanem most kell
válaszokat adni a jövõt illetõ kér-
désekre.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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A helyi érték

Két zenekar is negyedszáza-
dos jubileumát ünnepli az idén.
A Shabby Blues Band elsõ fel-
lépésének, a Bazooka pedig
megalakulásának 25. évforduló-
ja alkalmából készül egy-egy
ünnepi bulira. Mindkét banda a
Zalaegerszegi Vadpörkölt- és
Borfesztiválon lép fel.

– pánczélPetra –

A Shabby szeptember 2-án 20
órától a Dísz téri Fesztiválsátor-
ban, a Bazooka pedig szeptember
3-án, 20 órától a Széchenyi téri
Nagyszínpadon. Az elmúlt 25 év-
rõl a két együttes frontembere

(Kránitz Tóni és Dolgos Dodó Pé-
ter) mesélt lapunknak.

SOHA NEM ÁLLTUNK LE!

– 1991 augusztusában volt az
elsõ fellépésünk a régi Erdõgyön-
gyében. Innen számoljuk a hu-
szonöt évet. Azóta körülbelül ezer
koncertet nyomtunk le, és hat le-
mezünk jelent meg szerzõi kiadás-
ban. Most épp a hetediken dolgo-
zunk (Negyed század Shabby
Blues címmel), ami december 26-
án jelenik meg. Ez alkalomból lesz
majd egy lemezbemutató koncer-
tünk is – meséli Kránitz Tóni, a
Shabby Blues Band szájharmoni-

kása, zenekarvezetõje. Mint mond-
ja, az elmúlt negyed század alatt
soha nem álltak le, nem volt szünet
a zenekar életében. Többek között
ez is az életben maradás titka. Ve-
lük együtt sok amatõr együttes
kezdett a kilencvenes évek elején,
ám mára alig maradtak közülük.
Persze õk is sok tagcserén estek
át; a vendégzenészekkel együtt
összesen harminc ember fordult
meg a csapatban. Az egykori ala-
pítók közül ma Tónin kívül Angyal
Tibor és Gedeon Attila vannak a
zenekarban, ám volt olyan idõszak
is, mikor utóbbiak nélkül folyt a
munka.

(Folytatás az 5. oldalon.)

NEGYEDSZÁZADOS
A SHABBY ÉS A BAZOOKA

– pet –

A civil szervezet eredetileg a
skanzenben megrendezett Eger-
szeg Búcsún adta volna át a pla-
kettet a Göcseji Múzeum munka-
társának, ám Megyeri Anna akkor
betegsége miatt nem tudta azt át-
venni. Az ünnepélyes eseményre
így a minap került sor a Göcseji
Múzeum Kisfaludi-termében. 

Dr. Kocsis Gyula, az EZE elnö-
ke a történész munkásságával
kapcsolatban elmondta: Megyeri

Anna az egyik legrégibb munka-
társa a Göcseji Múzeumnak, hi-
szen 1979 óta ott dolgozik. Évtize-
dek óta lelkesen gyûjti a városról
készült régi fotográfiákat, ezenkí-
vül számos publikációja, sõt köte-
te is megjelent már. Felkutatta a
többek között város egykori fény-
képészének, Serényi Árpádnak a
munkásságát, de nevéhez kötõdik
a Morandini építészcsalád életmû-
vének, valamint szellemi hagyaté-
kának feltárása is.

Írásai, elõadásai mindig izgal-

mas, laikusok számára is érdekes
és élvezetes kor- és kultúrtörténeti
adatokkal szolgálnak. Rendszere-
sen vezet ezenkívül várostörténeti
sétákat is, melyek nagy népszerû-
ségnek örvendenek. Ebbõl is lát-
szik, hogy nemcsak a kutatóként
kiváló szakember, hanem ahhoz is
ért, hogy a város múltját a nagykö-
zönséggel is megismertesse. Épp
ezért határozott úgy az EZE, hogy
emlékplakettel díjazza Megyeri An-
nát, „a város múltjának feltárásá-
ban végzett várostörténészi mun-
kájáért és annak köztudomására
hozásának köszönetéül”. A három-
dimenziós üvegkerámia plakettet,
mely a régi Zalaegerszeget ábrá-
zolja, Darás László készítette.

(Folytatás a 3. oldalon.)

EMLÉKPLAKETT A MÚLTKUTATÓNAK
AZ ÉRDEKLÕDÕK SZERETIK MEGYERI ANNA ELÕADÁSAIT

Az Együtt Zalaegerszegért Egyesület (EZE) emlékplakettel is-
merte el Megyeri Anna történész munkáját, melyet a város múlt-
jának feltárása érdekében végzett. Annál is inkább, mert a kutatá-
sok eredményét mindig igyekezett szélesebb közönséggel is
megismertetni.

CSALÁD, ÖNTUDAT, JÖVÕTERVEZÉS
SZENT ISTVÁN KIRÁLY EMLÉKEZETE ZALAEGERSZEGEN

Zalaegerszegen hagyományosan már az ünnep elõestéjén el-
kezdõdtek az augusztus 20-ai rendezvények. Államalapító szent
királyunkra, hazánk fõvédõszentjére a csácsi Szent István-szo-
bornál emlékeztek az ünneplõk.



– V. Zs. –

– A szociális területen az elsõ
idõszakban átvilágítottuk a város-
ban élõk szociális helyzetét, felmér-
tük az igényeket, tulajdonképpen
egy helyzetértékelést végeztünk,
és ennek alapján alakítottuk ki az új
települési támogatási rendszerün-
ket. 

– Milyen újdonságokat tartal-
maz a rendelet?

– Megtartva a már meglévõ jut-
tatásokat, bevezettünk új támoga-
tási formákat: a szociális és a lak-
hatási krízisalapot, az egyszeri ne-
velési juttatást és a tûzifa-támoga-
tást.

– Milyen gondokkal keresik fel
a legtöbbször?

– Úgy látom, hogy eltûnnek a
férfiak a családokból. Hozzám két-
három gyerekes édesanyák jönnek
nagymamákkal, olyanok, akik sú-
lyos szociális problémákkal küzde-
nek, egyedül nevelik a gyerekeket.
Nyolcvan százalékban elvált szülõ-
rõl van szó. Elbeszéléseikbõl az
derül ki, hogy ha nehézségek
adódnak egy családban, a felelõs-
séget inkább az anyák vállalják, õk
keresnek fel fogadóóráimon is.

Zalaegerszeg városa a szociális
intézményhálózatát tekintve teljes
körû szolgáltatást nyújt az itt élõk-
nek – folytatja Tolvaj Márta. – A
születéstõl az idõskorig rendelke-
zünk olyan intézményekkel, ame-
lyek segítséget tudnak nyújtani.
Azonban az intézmények közötti
együttmûködést a jövõben még to-
vább kell fejlesztenünk, a haté-
konyság növelése érdekében. 

– Hogyan alakult a lakáshely-
zet az elmúlt években? Hányan
várnak szociális bérlakásra?

– Közel nyolcszáz lakás van ön-
kormányzati tulajdonban, ez a
szám elég magas, különösen a me-
gyei jogú városokkal való összeha-
sonlításban. A LÉSZ Kft. bevoná-
sával áttekintettük a lakásállomá-
nyunkat valamint az igényeket, és
módosítottuk a lakáshoz jutás fel-
tételeit. Aktualizáltuk a lakásigé-
nyeket. Jelenleg 221 szociális bér-
lakásigényt tartunk nyilván. A LÉSZ
Kft. kintlévõségének csökkentése
érdekében is tettünk intézkedése-
ket, amelynek sikeressége már
most megmutatkozik. Az élet ese-
tenként felülírja a rendeleteket,

ezért is kellett és kell a jövõben is
változtatnunk. Régebben a szociá-
lis bérlakásnál nem volt mérlegelé-
si lehetõség, most van, és a köz-
gyûlés soron kívül is dönthet a pá-
lyázattal kapcsolatban. Új elem a
rendeletben az is, hogy nem kap-
hat szociális bérlakást, akinek élet-
vitele arra nem ad okot. Tíz maga-
sabb komfortfokozatú, felújított la-
kást pedig elkülönítettünk a Zala-
egerszegre települõ mérnökök és
családjaik számára, ezek közül je-
lenleg már csak háromban nincs la-
kó. Több mint húsz családot tartunk
számon „krízislakás”-ügyben, nekik
sürgõs segítségre lenne szüksé-
gük. 

Lakásüresedés csak akkor van,
ha a bérlõ elhalálozik, ritka esetben
elõfordul, hogy visszaadják, és ha
valakit nemfizetés miatt kilakoltat-
nak – mondja az alpolgármester.

– Alpolgármesterként foglal-
kozik a Falumúzeum fejlesztésé-
vel is. Hol tartanak?

– Elkészült a megvalósíthatósá-
gi tanulmány, amely három ütemet
tartalmaz. Az elsõben az új fogadó-
épület, egy egykori falusi kocsma
(a Czupi-csárda), és iskola kerül le-
telepítésre. A második ütemben ter-
vezzük kódisállásos házak letelepí-
tését, és végül pedig a MAORT-os
házak kerülnek sorra, amely elvá-
lasztaná a Falumúzeumot az Olaj-
ipari Múzeumtól, mintegy átmene-
tet képezne a két múzeum között.
A Falumúzeum fejlesztésére a
TOP-programban 500 millió forint
áll rendelkezésre, ez az elsõ ütem
megvalósítására elég, a munkák
idõbeni ütemezése jelenleg is fo-
lyik. Bízunk a további pályázati le-
hetõségekben. A Falumúzeum fej-
lesztésénél célunk a régi göcseji fa-
lu bemutatása, megõrzése, és a
benne élõ emberek tudásának át-
örökítése. Egy élõ falumúzeumot
tervezünk, amelyben jelen van a vi-
rágoskert, konyhakert, a népi kultú-
ra, a kézmûves kismesterségek.
Szeretnénk helyet adni a városban
élõ gyûjtõk anyagai számára is –
zalai népdalgyûjtemény, néprajzi
gyûjtemény, rádiógyûjtemény,
hangszergyûjtemény, Pannon csip-
ke –, hogy meg tudjanak jelenni a
nagyközönség elõtt. 

– Beszéljünk egy kicsit a ter-
melõi piacról.

– Zalaegerszeg földrajzi elhe-

lyezkedésébõl adódóan régen
szinte mindenkinek volt hegye, kis-
kertje. Manapság is egyre többen
dolgoznak õstermelõként és a ter-
ményeket fel is dolgozzák.  Jelen
van a városunkban a tudatos vá-
sárlói kereslet is, hiszen egyre töb-
ben szeretnének egészséges élel-
miszerhez hozzájutni. A Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara helyi szer-
vezetével együttmûködve, április
óta minden hónap második csütör-
tökén mûködik a helyi termelõi és
kézmûvespiac, amely rendkívül
népszerû az õstermelõk és a vá-
roslakók körében egyaránt. Három

tervezõt hívtunk meg a közelmúlt-
ban egy ötletpályázatra, amely ar-
ról szól, hogy a piac területén egy
még meglévõ foghíjtelek beépítés-
re kerüljön (Munkácsy úti bejárat-
tal).  Négyszintes épületet terve-
zünk a helyi termelõknek és kéz-
mûveseknek. Az épületben találha-

tó lesz logisztikai központ, hûtõka-
pacitás, elõkészítõ, bisztró és sza-
badtéri árusítóhelyek is. Kialakítás-
ra kerülne egy bolt is, ahol naponta
vásárolhatják a helyben termelt és
feldolgozott terményeket és a kivá-
ló zalai kézmûvestermékeket a vá-
roslakók és az idelátogató turisták.
Bemutatóterem kialakítása is sze-
repel a tervünkben. Szeretnénk a
jövõben az épületet és az elõtte ki-
alakításra kerülõ piacteret egy gö-
cseji turisztikai központtá alakítani,
ahol megjelenne Zalaegerszeg tu-
risztikai kínálata, és a túraútvona-
lak kiindulópontjaként is mûködne.

A terveztetés közbeszerzése folya-
matban van – tájékoztatott Tolvaj
Márta alpolgármester.

Hozzátette még: elkészült és el-
fogadásra került a város új turiszti-
kai koncepciója. Mûködik az új tu-
risztikai honlap, és létrejött a mar-
ketingiroda is.
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INGATLANKÍNÁLATUNK BÕVÍTÉSÉHEZ ELADÓ LAKÁSOKAT ÉS
CSALÁDI HÁZAKAT KERESÜNK.

TELEFON: 30/622-9816

A Zalai Civil Életért Közhasz-
nú Egyesület és a Tiszta Forrás
Egyesület meghívására Zala-
egerszegen lépett fel a csíksom-
lyói Árvácskák együttes. A Váro-
si Hangversenyteremben bemu-
tatott zenés mesejátékukban a
magyar népdal-, néptánc- és
gyerekdalkincs dominált.

– b. k. –

Harmadik alkalommal mutatták
be az árvaházban nevelkedõ fiata-
lok ének- és tánctudásukat Zala-
egerszegen. A kulturális élmény
mellett a helyieknek lehetõségük
nyílik ilyenkor adományokkal segí-
teni a nehéz sorsú gyerekeket. Így
történt ez alkalommal is, a felaján-
lásokat Czotter Csabáné, a prog-
ramot szervezõ egyesület irodave-
zetõje adta át az Árvácskák együt-
tes alapító vezetõjének, Hafliger
Zsuzsannának. 

Az elvarázsolt királyleányka tör-
ténetét ízesen, sok népzenével,
néptánccal fûszerezve adta elõ a
kis gyerekcsapat. Az együttes 1997
óta mûködik, elsõsorban a zene-
szeretet köti õket össze, s ad szá-
mukra lelki erõt a mindennapokra.
S a közönség megcsodálhatta az
egészen apró gyerekektõl a nagy
kamaszokig a muzsikálásban,
táncban való jártasságukat, a ma-
gyarság õrzését, azt a valódi va-
rázslatot, mely mögött egy elhiva-
tott pedagógus áll. 

Az est háziasszonya, Balaicz
Zoltánné mondott köszöntõt a mû-
sor elõtt, bemutatva az együttest a
közönségnek. Hangsúlyozta a Za-
laegerszeg 14 testvérvárosával
való jó viszonyt, melyet a civil kap-
csolatok is erõsítenek.

Az erdélyi fiatalok néhány na-
pig tartózkodtak a városban. Töb-
bek között a helyi karitászcsoport
is vendégül látta õket. 

MESEJÁTÉK ERDÉLYBÕL
ELHIVATOTTSÁG, VALÓDI VARÁZSLAT

– B. K. –

Szép feladatot kapott a fiatal, 30
éves lelkész, s egyben mély vízbe
is került, hiszen nemcsak önálló lá-
bon kell immár tevékenykednie,
hanem új hitéleti rendszert is ki kell
alakítania a megyei kórházban.
„Indulni és indítani, fel- és kiépíteni
kell” foglalta össze teendõit. Fél-
szegség nélkül, látható bizalommal
vág neki az új útnak, mindössze
segédlelkészi tapasztalatokkal a
háta mögött. A megyeszékhelyi

paptársak között még a tanulmá-
nyok idejérõl vannak ismerõsei, s
apai nagyanyja révén van zala-
egerszegi kötõdése is. Nem ide-
gen tehát teljesen a város. S keve-
seknek adatott meg, ami neki,
hogy mindjárt a szolgálati ideje ele-
jén egy teljesen új terület ellátásá-
val bízzák meg. S hozzá nem hét-
köznapi misézõhelyet is kapott.

A kórház új épületének alsó ré-
szében, az MR-labor szomszéd-
ságában található az imataerem.
Olyan komforttal, mely nem jellem-
zõ hasonló helyiségekre. Modern
burkolat, az új bútorok finom failla-
ta, ledlámpák, kellemes meleg, s
nem utolsósorban a ferences rend
által közvetített adományok révén
gyönyörû faragott oltár és szószék
áll rendelkezésre. Az egész lelkü-
lete megnyugtató, közel s mégis
távol a kórházi testi-lelki fájdal-
maktól. 

– Speciális a feladat, újdonság

a városban, s hogy mindezt ho-
gyan fogadják majd, még én sem
tudom – vallja meg. – Többségé-
ben a betegekkel kell foglalkoz-
nom, illetve a kórházi dolgozóknak
is szeretnék lelki támaszt nyújtani.
Ehhez rendszeresen szeretném
felkeresni az osztályokat. Az igé-
nyek felméréséhez kapok majd
segítséget, s ennek megfelelõ
gyakorisággal, hetente, kéthetente
látogatom majd az osztályokat. A
szerda délutáni misékre pedig
nemcsak a betegeket és kórházi

dolgozókat, hanem a környék la-
kosságát is szívesen látom –
mondja Kovács Richárd, akivel a
kertvárosi templomban is találkoz-
hatnak a hívek, mivel az itteni mi-
séken segítõként közremûködik.

– Bár az imaterem konferencia-
teremként is mûködik majd, azért
jó lenne, ha nemcsak a misék al-
kalmával térhetnének be ide a hí-
vek, hanem csak ha egyszerûen
imádkozni szeretnének. Nem tu-
dom, hogy ez megoldható lesz-e,
de érdemes ebben gondolkodni. A
kórházi dolgozókkal pedig inkább
beszélgetni szeretnék, hiszen a
munkájuk számos lelki teher hor-
dását is jelentheti. A kórházi lel-
késznek, mint bármely lelkészi
szolgálatnak, van lelki és emberi
oldala is. Azt szeretném, hogy ne
csak a szentségek ügyében talál-
kozzanak velem az emberek, ha-
nem gondjukat, bajukat is szíve-
sen meghallgatom.

Augusztus elsejétõl kórházi lelkész szolgálja a betegek és az
intézmény dolgozóinak lelki életét Zalaegerszegen. Kovács Ri-
chárd atya, a város új papja látja el az eddig nem létezõ tisztet.
Tervei szerint nemcsak az újonnan kialakított kórházi imaterem-
ben, hanem az osztályokon is találkozhatnak vele az arra igényt
tartók. Az elsõ kórházi mise után beszélgettünk.

LELKÉSZ A KÓRHÁZBAN A SZOCIÁLIS HELYZETTÕL A TERMELÕI PIACIG
BESZÉLGETÉS TOLVAJ MÁRTA ALPOLGÁRMESTERREL

„Az elmúlt két évben a legtöbb feladatot számomra a szociális
ügyek adták. Fogadóóráimon több mint kétszázötvenen kerestek
fel, többségében lakásügyben” – fogalmazott Tolvaj Márta alpol-
gármester, akivel munkájáról és az elért eredményekrõl beszél-
gettünk.

Tolvaj Márta a szoptatási világnap rendezvényén.

Kovács Richárddal a kertvárosi templomban is találkozhatnak.



– pet –

A részletekrõl sajtóbejáráson
számolt be Vigh László ország-
gyûlési képviselõ, Balaicz Zoltán
polgármester és Szabó József, a
színház gazdasági igazgatója.
Vigh László elmondta: a Hevesi

Sándor Színház a zalai kultúra
zászlóshajója, hiszen évente több
mint háromszáz elõadást játsza-
nak, hetvenezernél is több nézõ
vált jegyet, a bérletesek száma pe-
dig meghaladja a tízezret. A ház
maga viszont eléggé elavult, hi-
szen 1983-ban alakították át a ko-
rabeli mûvelõdési központot szín-
házzá, így ráférne már egy teljes
rekonstrukció. (A nézõteret ugyan
2000-ben átépítették, ám azóta
komolyabb beavatkozás nem tör-
tént.)

Ennek elsõ kis lépése a foga-
dótér felújítása. Az országgyûlési
képviselõ szerint azonban szük-
ség lenne egy teljes energetikai
felújításra, nyílászárócserékre, a
hangtechnika teljes korszerûsíté-
sére, valamint a 36 lakásból álló
színészház rekonstrukciójára is.
Ez a komplex beruházás körülbe-
lül 1 milliárd 200 millió forintba ke-

rülne. A képviselõ ígéretet tett ar-
ra, hogy mindent elkövet annak ér-
dekében, hogy forrást találjon a
szükséges fejlesztésekhez.

Balaicz Zoltán a most látható
munkálatokkal kapcsolatban el-
mondta: tavaly az AquaCity jóté-
konysági napján rekordösszegû
bevétel gyûlt össze (12 millió fo-
rint), melyhez az önkormányzat is
hozzátett 10 millió forintot. A pénz
egy részét a Zala megyei kórház
kapta (genetikai labor létesült), a
másik felét pedig a színház, hogy
elvégezhessék a fogadótér átala-
kítását.

Ennek részleteirõl Szabó Jó-
zsef számolt be. Mint fogalmazott:
a földszinti és az emeleti elõcsar-
nok padozatának cseréje történt
most meg. Lent az elhasználódott
szõnyeg felszedése után felcsi-
szolták a márványpadlót. Az eme-
leten pedig új laminált padló várja
majd a közönséget. A felújítás
összesen 10 millió forintba került.

A színház szeptember 5-én
kezdi az idei évadot, egy ünnepé-
lyes megnyitóval.

3Aktuális

A ZALAEGERSZEGI NAPRAVÁR WALDORF ÓVODÁBA

(8900 ZALAEGERSZEG, ARANY JÁNOS UTCA 15.)

ÓVODAPEDAGÓGUST KERESÜNK.
Várjuk jelentkezésedet, ha nyitott vagy egy emberléptékû,
alternatív pedagógiára, és szívesen csatlakoznál 2012 óta

mûködõ egycsoportos óvodánk lelkes és összetartó
közösségéhez.

JELENTKEZÉS

PREISINGERNÉ SIK DIÁNA ÓVODAVEZETÕNÉL:
30/478-4085 • NAPRAVAR@NAPRAVAR.HU

(Folytatás az 1. oldalról.)
Dr. Kostyál László, a múzeum

igazgatóhelyettese is gratulált a
díjazottnak. Mint fogalmazott: jó
egy olyan intézményben dolgozni,
ahol évtizedek óta együtt van a
törzsgárda, és ahol olyan kollégák
vannak, akiknek szakmai munkás-
ságára méltán lehet büszke a mú-
zeum. A mostani díj egy szép elis-
merése az itt végzett kutatások-
nak, s a Göcseji Múzeum hírnevét
is öregbíti az elismerés.

Megyeri Anna a díjátadást kö-
vetõen elmondta: nem számított a
kitüntetésre, nagyon megilletõdött,
ám köszöni az EZE elismerését.
Büszke az elért eredményekre és
a kollégákra is, akik segítették a
munkáját. A közeljövõ terveivel
kapcsolatban elárulta: készülõben
van egy album, mely Serényi Ár-
pád fényképész munkásságát fog-
lalja majd össze. Egyúttal betekin-

tést enged a város két világháború
közötti történetébe is, de a régi Gö-
csejrõl is lesznek benne „bûbájos
képek”. Annál is inkább, mert nem-
régiben a Néprajzi Múzeumból ke-
rültek elõ Serényi nevéhez köthetõ
dialemezek, melyeken színezett

göcseji látképek szerepelnek. Eze-
ket a felvételeket egy bolhapiacon
találta egy nyugdíjas néprajzos,
így került egykor a budapesti mú-
zeumhoz. A történész szeretné, ha
a Serényi-album még az idén meg-
jelenhetne; a kiadáshoz még az
NKA pozitív döntésére várnak.

Megyeri Anna jelenleg egy hosz-
szabb tanulmányon is dolgozik, hi-
szen jövõre elsõ írásos említésé-
nek 770. évfordulóját ünnepli Zala-
egerszeg. A jeles alkalomból a za-
lai levéltár készül egy nagyobb vá-
rostörténeti kiadvánnyal, melynek
dualizmus fejezetét õ jegyzi majd.
A történész hosszú távú tervei kö-
zött szerepel még a két világhábo-
rú közti Zalaegerszeg városképét,
illetve lakáskultúráját feldolgozó kö-
tet is. 

EMLÉKPLAKETT A MÚLTKUTATÓNAK
AZ ÉRDEKLÕDÕK SZERETIK MEGYERI ANNA ELÕADÁSAIT

PÓTFELVÉTELI
A Napravár Waldorf Óvoda 

PÓTFELVÉTELT hirdet
2016 szeptemberétõl felszaba-
dult 3 férõhelyére.
Érdeklõdni Preisingerné Sik
Diána óvodavezetõnél lehet:
+36-30/478-4085, napravar@
napravar.hu

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az utánunk jövõ generációkért,

gyermekeinkért, unokáinkért ez a
felelõsség a miénk!

A múlt tanulságainak megisme-
rése, az elõdök tisztelete, a család,
igen, a család nélkülözhetetlen ah-
hoz, hogy egy nemzet tisztán, ön-
tudatosan, bátran tudjon élni, jövõt
tervezni – hangoztatta végül.

Az ünnepi beszéd után Grácián
atya, György atya, Zsugyel Kornél

evangélikus lelkész, valamint Ge-
cse Péter alpolgármester, Balaicz
Zoltán polgármester és Vadvári Ti-
bor alpolgármester szelték fel az új
kenyereket.

Az államalapítást és új kenye-
ret ünnepelték a Göcseji Falumú-
zeumban; a délelõtt kezdõdõ ke-
nyérfesztivált Balaicz Zoltán pol-
gármester és Süle Katalin, a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara Zala
megyei elnöke nyitotta meg.

BORTERMELÕK, BORKEDVELÕK!
A ZALAEGERSZEGI VADPÖRKÖLT- ÉS BORFESZTIVÁL

– ZALAI TERÍTÉK RENDEZVÉNYEN ISMÉT SOR KERÜL

A NAGY HAGYOMÁNYOKRA VISSZATEKINTÕ BORVERSENYRE.

A bormintákat 2016. augusztus 25-tõl szeptember 2-ig lehet le-
adni a Piccolo étteremben (Zalaegerszeg, Petõfi u. 16.).

A bormintára vonatkozó elõírások: egy fajtából 2 üveggel kell
leadni az alábbi adatok feltüntetésével: borászat és termelõ neve,
elérhetõsége, termelõhely, fajta, évjárat megnevezése

TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁS: 20/340-6780; 30/430-4916
EREDMÉNYHIRDETÉS, DÍJÁTADÓ:

2016. SZEPTEMBER 3. (SZOMBAT) 19.30 ÓRA

SZÉCHENYI TÉRI NAGYSZÍNPAD

CSALÁD, ÖNTUDAT, JÖVÕTERVEZÉS

FELÚJÍTÁS A SZÍNHÁZ FOGADÓTERÉBEN
SZEPTEMBER 5-ÉN INDUL AZ ÚJ ÉVAD

Bár tart még a nyári szünet, a Hevesi Sándor Színházban nem
állt meg a munka. Igaz, egyelõre nem új elõadással készülnek,
hanem a földszinti és az emeleti fogadótér esik át némi átalakí-
táson.

JÓTÉKONYSÁGI
NAP

Az AquaCityben rendezett ha-
gyományos jótékonysági családi
nap az idén az Idõsek Otthona
liftjének teljes körû rekonstruk-
cióját szolgálja, melynek költsé-
ge várhatóan 12 millió forint.

A jótékonysági nap bevétele
alapvetõen három tényezõbõl te-
võdik össze. Ezek egyike a belépõ-
jegy, a másik forrás a helyi vállal-
kozások által felajánlott összegek,
a harmadik tétel pedig a fõzõcsa-
patok versenyébõl befolyó pénz.

Augusztus 14-én az idõjárás is
kedvezett a vállalkozó szellemû
fõzõcsapatoknak.  Az egész na-
pos programon rekordok szület-
tek. A támogató cégek (42 vállal-
kozás) elõzetes felajánlásaiból 2
millió 825 ezer forint jött össze, ez
minden korábbinál magasabb ösz-
szeg.  Minden eddigi rekordot
megdöntõ számú, 57 fõzõcsapat
által gyûjtött  pénz 2 millió 49 ezer
forint, ez is lényegesen több, mint
az elmúlt években. 

Összesen 4 ezer 343 vendég
fordult meg vasárnap az Aqua-
Cityben, a belépõkbõl 4 millió 279
ezer forint gyûlt össze. Így a jóté-
konysági célra befolyt teljes ösz-
szeg: 9 millió 153 ezer forint. 

Balaicz Zoltán polgármester a
számok ismeretében – megkö-
szönve a jótékonysági napon részt
vevõk munkáját –  elmondta: az
önkormányzat kiegészítõ támoga-
tásával beszerezhetõ az új lift, ez-
zel megvalósul a gyûjtés célja is.

Az EZE idei Lokálpatrióta
Díját Szõcs János, a ZTE
egykori edzõje kapta.



4 Közérdekû

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:

keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

...ha van, vagy lesz autós gondja: az MTE megoldja!

NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása
Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
Hibaelhárítás
Épületek, lépcsõházak takarítása
Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zala-Depo Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/c
Nyitva tartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00;
P.: 9.00–15.00

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036 Fax: 92/312-771 Tel.: 92/598-940

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

A hulladékok elszállítását a Zala-Depo Kft. végzi alvállalkozásban.

A házhoz menõ zsákos gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2016. augusztus 25., szeptember 29.

Kék zsák: 2016. augusztus 26., szeptember 30.

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

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

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

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

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634

F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

KÍZÁRÓLAG VEGYSZER NÉLKÜLI, rendkívül
hatékony takarító- és tisztítóeszközök a háztar-
tás minden területén, mûszaki cikkekhez,
autókhoz is  Ablak- és üvegtisztító-, portörlõ
kendõk, konyhai törlõkendõk, felmosó, öko

folttisztító szivacsok stb.
Kíváló nedvszívó képességõ fürdõlepedõk, törölközõk és
még számos termék.

TAKARÍTSUNK TISZTÍTÓSZEREK NÉLKÜL,
ÓVJUK KÖRNYEZETÜNKET!

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494

E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU

KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• út- és járdaépítés, felújítás, térkövezés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés

ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.

• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás

KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22.

• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788

PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3/C

• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)

(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: alpin002@t-online.hu     Mobil: 30/3571-413
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– B. K. –

Szinte minden évben rekord-
döntésrõl kell beszámolni a ha-
gyományos jótékonysági nap kap-
csán. Olykor már a hullámmeden-
cébe ért a sátrak sora, melyek
alatt a rekkenõ hõséget még gáz-
lángokkal fokozó szakácsok és
segítõik szorgoskodtak. Finom fa-
latot találni nem volt nehéz, csu-
pán azért kellett izgulni, nehogy
kimaradjon a bõség zavarában
valami különleges. Merthogy
gasztronómiai szempontból is re-
kord volt. A hagyományos bográ-
csos húsos és szezonális étkek
mellett a vegetáriánusok, a paleo
és gluténmentes étrendesek is ta-
láltak kínálatot, sõt üdítõ látvány-
ként salátástálak, gyümölcssalá-
ták, hûsítõ limonádék és fagylalt is
választható volt, de a kevésbé
szokványos rántott csirkeláb is te-
rítékre került. A menüt aztán nem-
csak meg kellett fõzni, hanem el is
kellett tudni adni. A kelletésre ki-
hangosítási lehetõséget kaptak a
csapatok, akik többségében hu-
morral fûszerezve kínálták porté-
kájukat. Voltak, akik a mikrofont
túlkiabálva teremtettek vásári
hangulatot, s akadtak csapatok,
akiknek erre semmi szükségük
nem volt. Így a Göcsej Sportklub
tagjai, akiknél már a zsûrizés elõtt
elfogyott a lángos. De szokás sze-
rint kelendõ volt a kamarások fõzt-
je, az idén chilis bab, és szeren-
csére jól fogyott a Nõi Szalon kép-
viselõi által készített göcseji gom-
bás leves, hiszen ez bár kiemel-
ten finom, de gyorsan romlandó
is. Önmagukhoz hûen termelõi
ételeket kínáltak a vásárcsarnoko-
sok, palacsintát az egyetemisták,
„hamuban sült” pörköltet az új

nemzedékesek. Látványos tüzes
jelenetek is akadtak egy-két alkal-
mi konyhán, s az egészségügyiek
ügyeltek a fertõtlenítésre, így pá-
linkát kínálgattak minden baj elle-
nére. 

Szintén meg kellett gyõzni a
zsûrit is az étkek finomságáról és

az elkészítésben való jártasságról.
Volt, aki itt is humorral, mások ízlé-
ses, saját készítésû vagy kihívó
kötényükkel, vagy éppen bikinis
látványossággal körítették a tála-
kat. Végül a Vígh László ország-
gyûlési képviselõ, Fentõs Gyön-
gyi, a házigazda intézmény mun-
katársa és Bali Zoltán képviselõ al-
kotta ítészek minden ételt elis-
mertek.

A fõzõnap számos kulturális és
sportprogrammal párosult, teljes-
sé téve az egész napos kikapcso-
lódást. 

KARATE
„JAPÁN ÚT” HARCMÛVÉSZETI

EGYESÜLET (J.K.A.) SHOTOKAN ZALAEGERSZEG.
A karate-do nem versenysport, hanem a japán harcmûvészetek

egyik útja és a japán nemzeti kultúra 
megismerésének egyik transzfereszköze.

Értesítjük a KARATE-DO útjára lépõket, közösségünkhoz csat-
lakozni szándékozókat: 8 éves életkortól, FELSÕ KORHATÁR
NÉLKÜL! Jelentkezés az edzéseken. Az elsõ edzéstõl
számított 30! nap próbaidõ (mindennapos edzés mellett ez 30
edzést jelent). Abban az esetben ingyenes, ha a jelentkezõ a
próbaidõ alatt távozik. Taglétszámunk tartósan 70–80 fõ. A hét
minden napján tartunk edzést. A csoportok átjárhatók és vá-
laszthatók is. A próbaidõt követõ, megfontolt regisztráció után
az edzésrend egész évben folyamatos, tervezett és kiszámít-
ható! Nyári szünetben is heti 3–4 edzés dojo-ban.

HÉTFÕ: 18.00– Petõfi Ált. Isk. (szeptember 5. hétfõtõl)

KEDD: 18.00–21.00 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

SZERDA 19.00–20.30 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

CSÜTÖRTÖK: 18.00–21.00 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

PÉNTEK: 18.00–19.30 Landorhegyi Ált. Isk. (szeptember 2. péntektõl)

SZOMBAT: 9.30–11.00 Pacsa, Általános Iskola

Vasárnap: 16.00–19.00 Zala-Art Székház Békeligeti u.
(DOJO-PLUSSSZ – kulbtagoknak)

www.jkahungary.hu • eszelcse@gmail.com • Tel.: 20/456-2318

Szabó László Csaba

TÁLCÁN KÍNÁLT SEGÍTSÉG
JÓTÉKONYSÁGI NAP AZ AQUACITYBEN

A palacsintás király is bõven jóllakhatott volna az augusztusi
jótékonysági fõzõnap alkalmából a zalaegerszegi AquaCityben.
Kifejezett nyári hõség, vizes csobbanás, rengeteg látogató, sok
adakozó, egyedül a fõzõverseny zsûrijének volt nehéz dolga, hi-
szen 57 csapat és még ennél is többféle étek kóstolásával, minõ-
sítésével, gyomorpróbáló feladatot vállaltak magukra.

– pet –

Most pedig a Kézmûvesek Há-
zában mutatták be az idei mûvész-
telep vendégei a legfrissebb, itt ké-
szült alkotásaikat, melyeket a „za-
lai táj” ihletett. Almási Róbert fes-
tõmûvész (Szlovákia), Drozsnyik
István képzõmûvész (Miskolc),
Kelemen Benõ Benjamin képzõ-
mûvész (Újrónafõ), valamint a za-
laegerszegi Frimmel Gyula grafi-
kusmûvész és Horváth László
szobrászmûvész új, izgalmas al-
kotásokkal gyarapította a város
GébArt-i gyûjteményét. Az alkotó-
tábor mûvészeti vezetõje a tavalyi
évhez hasonlóan Budaházi Tibor
festõmûvész volt.

A pénteki zárókiállításon Mako-
vecz Tamás, az önkormányzat ok-
tatási és kulturális bizottságának
elnöke elmondta: huszonöt évvel
ezelõtt példás kezdeményezés

eredményeképpen jött létre a
GébArt-i mûvésztelep. Azóta hu-
szonkét országból közel 150 mû-
vész hagyott itt „nyomot”. Idén a
zalai táj jelent meg motivációként

az alkotásokon; ami egy örök té-
mája a táboroknak.

A tárlatot megnyitó Tolnay Imre
képzõmûvész, egyetemi docens
GébArt-tal kapcsolatban úgy fo-
galmazott: ha idilli helyet, földi pa-
radicsomot képzelünk el, az nagy-
jából olyan lehet, mint a Gébárti-
tó. A mûvészek hárs- és diófa
alatt, kellemes környezetben,
dombok, völgyek között alkothat-
nak. Nem csoda, hogy mindez ki-
fejezõdik a most készült festmé-
nyeken, grafikákon is. Markáns,
tüzes színek, letisztult formák, vis-
szafogott vonalvezetés egyaránt
megjeleníti a környéket; illetve
mindazt, ami az itteni inspirációk-
ból megfogalmazódott és végül a
vásznakra került. A zalai alkotók
legújabb mûveit értékelve elmond-
ta: Frimmel Gyula grafikáival lírai
sétára, antik kalandra hív, míg
Budaházi Tibor a hétköznapok
profán töredezettségébõl építke-
zik. Horváth László munkái pedig
különösen izgalmasak, hiszen a
szobrászmûvész festményekkel
jelentkezik; képein tulajdonképpen
szobrai letisztult geometriáját lát-

juk viszont. 
Tolnay köszön-

tõjét egy szójáték-
kal zárta: miszerint
a mostani két hét
is jól szemlélteti
azt, hogy GébArt
nem árt, hanem
nagyon is használ.
Szívünk, lelkünk
hasznára válik.

Prokné Tirner
Gyöngyi, a Kéz-
mûvesek Házának
vezetõje a végére
egy bejelentéssel
is készült: 2018-
ban a Magyar Mû-
vészeti Akadémia
a fõvárosba várja
a zalaegerszegi
GébArt-i gyûjte-
mény anyagát egy
kiállításra.

TÜZES SZÍNEK, LETISZTULT FORMÁK
TÁBORZÁRÁS GÉBÁRTON

(Folytatás az 1. oldalról.)
Tóni 1986-ban keveredett a he-

lyi rockéletbe. Azt meséli, afféle il-
legális plakátozóként kezdte pá-
lyafutását. Ekkoriban az SZMK
legfelsõ emeletén voltak rendsze-
resen koncertek, és az itt fellépõ
csapatok plakátjait ragasztgatta ki
a városban. Már akkor érdekelte a
zenélés is, hiszen inspirálták a
rockesteken játszó amatõr együt-
tesek. Késõbb meg is alakult a
Blues Experiment, amivel 1988-
ban léptek fel elõször. Ezt követte
aztán a Shabby Blues Band, mely-
nek a kezdetek óta õ a koncert-
szervezõje, plakátragasztója, affé-
le „mindenes” menedzsere.

– Ma is rendszeresen vannak
fellépéseink, és sok helyre hívnak
minket, de a kilencvenes évekhez
képest jelentõsen átalakult a zene-
piac; még amatõr szinten is. Azt
látom, hogy a blues egyre inkább
kihalóban van, és a nagyobb fesz-
tiválokról is kiszorult a mûfaj. Mivel
kereskedelmi szempontból nem
rádióbarát, újra amolyan szubkul-
túraként tekinthetünk rá. Annak el-
lenére, hogy mára már klasszikus-
sá vált. A blues mûfaja ugyanis kö-
zel százéves, gyakorlatilag a 20.

századi zenék többségének ez az
alapja. Míg régen például a Sziget
Fesztivál Nagyszínpada tele volt
blues-elõadókkal, most kisszín-
padra szorult ez a zenei irányzat.

Országos szinten is inkább az jel-
lemzõ, hogy 50–100 fõs klubok-
ban, motorostalálkozókon, kisebb
fesztiválokon kapunk helyet. Per-
sze, ez egyáltalán nem veszi el a
kedvünket!

Ami a szeptemberi jubileumi

koncertet illeti: egy huszonkét
számból álló, százperces produk-
ciót láthat majd a közönség.  A je-
lenlegi tagokon (Angyal Endzsi Ti-
bor – ének; Gál Szabolcs – ének;

Kránitz Tóni – szájharmonika; Ge-
deon Gida Attila – gitár; Vereki
Zsolt – basszusgitár; Kovács Bar-
nabás – dob) kívül vendégeket is
hívnak. Így az est folyamán össze-
sen tizenegyen fordulnak majd
meg a színpadon. Régi slágereket

és újabb számokat egyaránt hall-
hatnak a rajongók.

ELGURULT HUSZONÖT ÉV…

...többek között errõl emlékezik
meg szeptemberi koncertjén a
Bazooka együttes. Dolgos Dodó
Péter énekes, a zenekar frontem-
bere szerint azonban a jubileumi
buli egyfajta tiszteletadás is saját
maguknak.

– Voltak nagy korszakaink és
nyugisabb idõszakaink is. Talán
Pestre kellett volna költözni, mikor
jól ment, hiszen hívtak is minket.
De akkor már mindenki családos
volt, kisgyerekkel…, így itthon ma-
radtunk. Utólag lehet okoskodni,
hogy jó döntés volt-e, de már mind-
egy. A lényeg, hogy mindig megfe-
lelés nélkül, lazán és örömbõl ze-
néltünk. És ez ma is így van!

Dodó azt meséli: a Bazooka
megalakulása nem teljesen elõz-
mények nélküli, hiszen volt egy
bandájuk, a DuckTales Fuckin' Roll

(igen, a Kacsamesék rajzfilm ihlet-
te a névadást), de ez a zenekar
1991-ben fel is oszlott. Ezután hoz-
ták össze a Bazookát Polgár Pé-
terrel és Kiss Lacival. A nevet
Dodó találta ki; illetve felcsapta az
angolszótárt, ami épp a „b” betûnél
nyílt ki. A bazooka szó megtetszett
neki: egyszavas könnyen kimond-
ható, bár a csapatnak és a zenei
irányzatnak a páncélökölhöz
(mert hogy ezt jelenti) nem sok kö-
ze volt. Talán egy metálzenekar-
hoz jobban illett volna. Mégis emel-
lett maradtak.

Dodóék a rock újhullámosabb
változatával indultak, hiszen eleinte
Police- és U2-feldolgozásokat ját-
szottak. Elsõ (telt házas) koncertjük
1992 februárjában volt a Skálában.
Akkoriban még rendes plakátra se
nagyon futotta: ákombákom betûk-
kel írták fel a legfontosabb infókat a
papírra, és néhány helyre kiragasz-
tották.

A bulik viszont országszerte
olyan jól sikerültek, hogy folyama-

tosan hívták õket mindenféle feszti-
válokra, klubokba fellépni. Több-
ször jártak külföldön is. Jól bírták
ezt az életformát, bár elõfordult,
hogy kicsit besokalltak, és egymást
sem akarták látni. Ilyenkor jól jött
néhány hét leállás. Annak ellenére,
hogy az Angler Ákossal, Markó Ta-
mással, Polgár Péterrel, majd a
Radics Igorral, Szántler Lászlóval,
Polgár Péterrel való közös munka
nagyon emlékezetes idõszak szá-
mára. Viszont a sok feldolgozás
miatt kezdték a Bazookát beskatu-
lyázni amolyan „tribute bandnek”.

– ...pedig mindig volt igényünk
arra is, hogy saját számokat játsz-
szunk. Fõleg, mert sokkal elõbb ír-
tam verseket, minthogy zenélni
kezdtem volna. Egy idõ után így a
feldolgozások mellett saját dalokkal
is színpadra álltunk. Ez azért is há-
lás dolog, mert egy feldolgozást a
közönség mindig az eredeti elõ-
adóhoz mér, ezért azt a produkciót
könnyebb is bírálni. A saját szerze-
mény más utat jár be. Van, hogy
egybõl ráugrik a közönség, van,
hogy fokozatosan szeretik meg, és
a zenésznek is egyfajta könnyebb-
ség, hiszen változtathat is rajta –
akár fellépés közben is.

A szeptemberi koncerten az el-
múlt 25 év feldolgozásaiból és a két
megjelent – saját számokat tartal-
mazó – albumuk anyagából sok
minden hallható lesz. A mostani fel-
állás (Dodó, Kovi Roli, Wohner
Wocó Csabi, Zsoldos Joe) mellett
vendégzenészeket is hívnak. S bár
a Bazooka ma már ritkábban kon-
certezik, mint egykoron, nem állnak
le ezután sem. Mert ahogy Dodó
mondja: amíg jó szívvel össze tud-
nak futni egy-egy próbára vagy
koncertre, addig hadd szóljon!

Két hét alkotómunka, hat képzõmûvész és a Gébárti-tó inspirá-
ló nyugalma. Pénteken zárult a 25. GébArt Zalaegerszegi Nemzet-
közi Mûvésztelep. Az évforduló egy alkalomhoz illõ jubileumi tár-
lattal vette kezdetét a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben,
mely az elmúlt évtizedek anyagából válogatott.

NEGYEDSZÁZADOS
A SHABBY ÉS A BAZOOKA

A Shabby Blues Band

Színpadon a Bazooka.
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A szakképzési ösztöndíj igénylésének feltételei:
– a tanuló a Zalaegerszegi Szakképzési Cent-

rum (a továbbiakban: ZSZC) által fenntartott
és mûködtetett, Zalaegerszeg megyei jogú
város közigazgatási területén mûködõ fel-
adatellátási hely nappali tagozatán végezze
tanulmányait,

– a pályázat benyújtására az a ZSZC-ben tanuló
diák jogosult, akinek tanulmányai Zalaeger-
szegen hiányszakmának minõsített szakké-
pesítés megszerzésére irányulnak,

– a szakképzési ösztöndíjra 2016. szeptember
15-ig azok nyújthatnak be pályázatot, akik
2016. szeptember 1-jén:
a) szakiskola 9–11. évfolyamán asztalos;

ács; épület- és szerkezetlakatos; festõ,
mázoló, tapétázó; gépi forgácsoló; he-
gesztõ; központifûtés- és gázhálózat-
rendszer-szerelõ; kõmûves és hidegbur-
koló; szerszámkészítõ; villanyszerelõ;
víz-, csatorna- és közmûrendszer-szere-
lõ szakmában, 

b) szakközépiskola érettségit követõ szak-
képzõ évfolyamán épületgépész techni-
kus; faipari technikus; gépgyártás-tech-
nológiai technikus; magasépítõ techni-
kus; mechatronikai technikus szakmában
végzik tanulmányaikat,

– a szakképzési ösztöndíj iránti kérelmet 2016.
szeptember 15-ig kell Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottságához benyújtani,

– a pályázat benyújtása, a támogatás igénylése a
rendelet mellékleteként szereplõ „Kérelem”
kitöltésével történik, amelyhez csatolni kell a
„Kérelem” adatlapon feltüntetett mellékleteket,

– az 1. félév vonatkozásában az ösztöndíj 5 hó-
napra igényelhetõ, amelynek alapösszege
25.000 Ft/hó. Mértékét és összegét a tanulmá-
nyi eredmények, illetve a rendeletben meghatá-
rozott egyéb feltételek határozzák meg.

A kérelmet az önkormányzati rendeletben
meghatározott nyomtatványon kell benyújtani. A
kérelemhez mellékelni kell:

1. az iskolalátogatási igazolást,
2. a tanulmányi eredményt tartalmazó, az

egyes tanévekre vonatkozóan meghatáro-
zott tanév végi bizonyítvány vagy félévi
értesítõ másolatát,

3. szakközépiskolai tanulók esetében az
érettségi vizsgát követõ 1/13. évfolyam,
ágazati képzés esetén a 2/14. évfolyam elsõ
félévében az érettségi bizonyítvány, ezt
követõen a tanév végi bizonyítvány vagy
félévi értesítõ másolatát,

4. a ZSZC tagintézményének igazolását az ön-
kormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésében
meghatározott igazolatlan mulasztás tényérõl
és mértékérõl, vagy annak fenn nem állásáról,

5. azon szakiskolai tanulók esetében, akik
számára a szakképzésrõl szóló törvény sze-
rint az elõképzettségük figyelembevételével
a képzési idõ lerövidíthetõ, az önkormány-
zati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározottakat igazoló iratok másolatát,
továbbá a ZSZC tagintézményének igazo-
lását a tanuló tanulmányai megkezdése
szempontjából elsõ szakiskolai évfolyam
teljesítésérõl.

A szakképzési ösztöndíj részletes szabályozását
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének
64/2009. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelete
tartalmazza, amely megtalálható a http://zalaeger-
szeg.hu/tart/index/35/Rendeletek portálon, az
önkormányzati szakképzési ösztöndíj támoga-
tásának igényléséhez szükséges nyomtatványok a
http://zalaegerszeg.hu/tart/index/134/Oktatasi__
kulturalis_ugyek honlapon érhetõk el.
További tájékoztatás Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási
Osztályán (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.),
illetve az 502-191-es telefonon kérhetõ.

A „Kérelem” adatlapot és mellékleteit a
2016/2017. tanév 1. félévére vonatkozóan 2016.
szeptember 15-ig a ZSZC tagintézmény
vezetõjéhez, vagy a fenti címre kell benyújtani.

2016. SZEPTEMBER 2–4. Zalaegerszegi Vadpörkölt- és Borfesztivál – ZALAI TERÍTÉK (bel-
város)

2016. SZEPTEMBER 2. 15.00 Megnyitó: Jubileum címmel kiállítás Marosvásárhely és Za-
laegerszeg testvérvárosi kapcsolatának 20. évfordulójára

2016. SZEPTEMBER 2. 18.00 A marosvásárhelyi Domahidi Kvartett hangversenye (Váro-
si Hangverseny- és Kiállítóterem)

2016. SZEPTEMBER 2. Megnyitó: Vitrinkiállítás a Kézmûvesek Házában: A jurta be-
rendezési tárgyai (A Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület tag-
sága által 1996-ban készített jurta berendezési és a jurtafelújí-
tó táborokban készült használati tárgyainak bemutatása.)

2016. SZEPTEMBER 2. 17 ÓRA Megnyitó: a 60 éves Nagy Kálmán festõmûvész jubileumi
tárlata (Gönczi Galéria)

2016. SZEPTEMBER 4-IG Revolution '16 – Kiállítás Kónya Zsuzsanna mandalafestõ
munkáiból (Mimosa Lounge)

2016. SZEPTEMBER 8. 14–18 ÓRA Helyi termelõi piac (Piac tér)
2016. SZEPTEMBER 8–27. Kamaszvilág – Lambauer Laura fotókiállítása (Apáczai Cse-

res János Mûvelõdési Központ)
2016. SZEPTEMBER 11-IG GébArt Mûvésztelep 25 éves (Városi Hangverseny- és

Kiállítóterem)
2016. SZEPTEMBER 30-IG A körároktól a kõfalakig – válogatás az elmúlt 10 év Zala

megyei régészeti leleteibõl (Göcseji Múzeum)
2016. SZEPTEMBER 10. X. Kertvárosi vigasságok

(Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ
2016. SZEPTEMBER 11. 17 ÓRA Alma Zenekar koncertje (Art Mozi)
2016. SZEPTEMBER 15. 14–18 ÓRA Termelõi vásár (Art Mozi)
2016. SZEPTEMBER 15–16–17. 100 éves a Magyar Kertbarát Mozgalom (Az 50 éves Zala-

egerszegi Kertbarát Egyesület terménybemutató kiállítása
és vására (Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ)

2016. SZEPTEMBER 16. 17 ÓRA Megnyitó: Az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és
Mûvészeti Iskola mûvésztanárainak kiállítása (Városi Hang-
verseny- és Kiállítóterem)

2016. SZEPTEMBER 17. Családfesztivál 2016 – Téma: Hagyományteremtés, hagyo-
mányõrzés (Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola,
Gimnázium és AMI)

2016. SZEPTEMBER 18. 14–18 ÓRA „Tök jó!” Tökfesztivál és Nyitott Mûhelygalériák Napja – Fõ-
szerepben a tök (Kézmûvesek Háza)

2016. SZEPTEMBER 18. Páterdombi búcsú (Oncsa-kereszt)
2016. SZEPTEMBER 19-TÕL PIHE Ovi (Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ) 

HÉTFÕ, CSÜTÖRTÖK 9–12 ÓRA:
2016. SZEPTEMBER 20. 19 ÓRA Udvaros Dorottya Majdnem valaki – lemezbemutató kon-

cert (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
2016. SZEPTEMBER 24. 10 ÓRA A „Nagy tehetségválasztó nap” (Decathlon)
2016. SZEPTEMBER 25. 15–18 ÓRA Családi nap (Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Köz-

pont)
2016. SZEPTEMBER 29. 17 ÓRA Rejtett képek '56 (Görgényi István festõmûvész kiállítása

(Gönczi Galéria)
2016. SZEPTEMBER 29. 14 ÓRA Mesevetélkedõ a népmese napja alkalmából (Csácsbozsoki

Mûvelõdési Ház)
2016. SZEPTEMBER 30. 19 ÓRA Szirtes Edina Mókus és a Zalaegerszegi Szimfonikus Zene-

kar hangversenye – klasszikus bérlet (Városi Hangverseny-
és Kiállítóterem)

2016. SZEPTEMBER 30. 17 ÓRA Megnyitó: Liszt Ferenc élete – kiállítás (Apáczai Csere Já-
nos Mûvelõdési Központ)

FELHÍVÁS SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁSRA
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS 64/2009. SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ALAPJÁN
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– A felkészülésünk elején sze-
mélyi változások történtek az
egyesület vezetésben, és páran a
játékosok közül is bejelentették tá-
vozásukat – tekintett vissza a sze-
zonkezdés elejére Dobos Sándor
edzõ. – Úgy véltem, ha több távo-
zó nem lesz, ha nem is olyan jól,
mint tavaly, de jól teljesíthetünk a
bajnokság során. A felkészülés
hajrájában váratlanul ért Kovács
György Hévízre távozása. Ha
elõbb dönt így, igazolhattunk volna
valakit a helyére. Az idény elõtt
nem sokkal Török Tamás döntött
úgy, hogy nem játszik tovább az
Andráshida színeiben. Ezt meg-
elõzõen Tóth Benjámin a több já-
téklehetõség miatt igazolt el tõlünk
Hévízre. A nem várt meglepetések
után viszonylag jól kezdtük a sze-
zont.

– Miben okoztak hátrányt a
csapatnak a felkészülés hajrájá-
ban történt változások?

– A csapat tengelyét érintette
Kovács Gy. és Török távozása.
Fõleg a védõjátékunkat kell újra
stabilizálnunk. Támadók tekinteté-
ben szerencsére nem állunk
rosszul, Tóth L., Bíró és Vittman
ért a góllövéshez. Annak külön
örülök, hogy az utolsó pillanatban
sikerült leigazolnunk Marsai Mátét
az Illés Akadémiától.

– Az elmúlt évek bizonyítot-
ták, hogy többször is úrrá lettek
a nehézségeken...

– Ismét feltûrjük az ingujjunkat,
és dolgozunk keményen. Nagyon
bízom, hogy a távozók helyére lépõ

fiatalok, élnek a sors adta lehetõ-
séggel. Januárnál elõbb ugyanis
nem tudunk igazolni. Természete-
sen, ha a fiatalok bizonyítanak, nem
is akarunk új labdarúgót igazolni.

– Az idei bajnokságból öt ki-
esõ lesz...

– Nem lesz könnyû az idé-
nyünk. A változások tükrében nem
lehet más célunk, mint a biztos
bentmaradás kiharcolása. Több

feladatot kell egyszerre megolda-
nunk, a már említett védõjáték sta-
bilitása mellett a fiatalokat kell be-
építeni a csapatba úgy, hogy nem
menjen az eredményesség rová-

sára. A tavalyi szezonunk bravú-
ros volt, reménykedem, hogy az
idei végén sem kell szégyenkez-
nünk. A bentmaradás a fiatalok fej-
lõdése szempontjából lenne fon-
tos. A másik dolog, aminek nagyon
örülnék, ha stabilizálódna a klub
vezetése. Nekem a csapat felké-
szítésére, a labdarúgóknak a já-
tékra kellene csak figyelni, nem
pedig külsõ körülményekre.

VÁRATLAN TÁVOZÓK IS AKADTAK
MENET KÖZBEN KELL ÉPÍTKEZNI ANDRÁSHIDÁN

Az elmúlt bajnokságban remekül teljesített a Tarr Andráshida
labdarúgócsapata az NB III-ban. A felkészülés elején a vezetõi
változások után attól tartott Dobos Sándor, az együttes edzõje,
hogy játékoskeretében is változások történnek. Nem tévedett.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
Szeged 2011 Grosics Akadémia–ZTE FC

0-0
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Gyula, 400 nézõ.

Tarr Andráshida SC–Sárvár FC
1-0 (0-0)

NB III-as labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.

– Július közepén láttunk mun-
kához, tizenkét játékos alkotja a
keretet. A hozzánk visszatért Far-
kas Sándor Budapesten készül
egyéni edzésterv alapján – han-
goztatta Fehér László edzõ. –
Amatõr csapat lévén a szabadsá-
golások miatt akadtak hiányzók,
ez azonban nem zavarta a mun-
kát. A bajnoki rajt elõtt az edzések
mellett felkészülési tornákon sze-
repelünk. Hazai mérkõzések mel-
lett Ausztriában is pályára léptünk.
A hagyományos Göcsej Kupán is
szerepelünk, de a klub is rendez
felkészülési versenyt. A játékosok
hozzáállásával nincs gond, min-
denki becsülettel dolgozik. 

– Farkas Sándor visszatérése
mellett még milyen változások
történtek a játékoskeretben?

– Cseh Bence egy évre köl-
csönbe került hozzánk Szentgott-
hárdról, ha jól érzi magát nálunk,
tovább maradhat. Helyére ment

szintén kölcsönbe Pákai Zsolt. Há-
rom ifjúsági játékosunk maradt,
közéjük még szeretnénk igazolni,
mivel idén is szeretnénk, hogy vé-
gig versenyben legyenek a bajno-
ki címért.

– Mik a tervek a csapatnál az
új idényben?

A dobogó a cél, de az eddiginél

még nehezebb lesz felkapaszkod-
ni rá. Nagyon kiegyenlített lett a
mezõny. A Szeged további szerb
légiósokat igazolt, közvetlen riváli-
sunk, a Répcelak is tovább erõsö-
dött. Számolni kell a dobogóért ví-
vott harcban a Ferencvárossal és
a Gyõrrel is. Nagyon kiélezett
pontvadászat következik, döntõ
lesz, hogy a csapatok közül ki bot-
lik kevesebbet. Idén a nem várt
pontvesztéseket még nehezebb
lesz pótolni. A nemzetközi poron-
don is szeretnénk jól szerepelni.
Az Európa-kupában olyan ered-
ményt kell elérnünk, hogy a Bajno-
ki Ligájában folytathassuk. Ott is jó
lenne minél messzebbre jutni. Tit-
kon bízom a négyes döntõben,
ami óriási bravúr lenne.

– Az elmúlt évek során játé-
kosként is gyakran pályára lé-
pett. Mit tervez az idei évre?

– A sportorvosimat ugyan meg-
csináltattam, de csak nagyon
szükséges helyzetben lépnék pá-
lyára, edzõként szeretném segíte-
ni a ZTK FMVas-t, hogy minél jobb
eredményt érjen el.

KIEGYENSÚLYOZOTT BAJNOKSÁG KÖVETKEZIK
KÉT FRONTON BIZONYÍTANA A ZTK FMVAS

A ZTK FMVas férfi tekecsapata nagy hajrával szerezte meg az
ezüstérmet a Szuper Ligában. A második hely a megfiatalodott
együttes számára a bravúr kategóriájába tartozott. 

– Július közepén kezdtük el a
munkát – így Baján János, a ZTE
ZÁÉV edzõje. – Amatõr csapat lé-
vén nem mindig tudtunk teljes lét-
számmal gyakorolni. A nyár a sza-
badságolások ideje, a család
ilyenkor nyaralni, pihenni is szo-
kott. Természetesen tudomásul
vettem a hiányzásokat. Amikor itt
voltak a lányok, becsülettel tették
a dolgukat. Az akarattal, a hozzá-
állással nincsen gond. Sikerült két-
napos edzõtáborba is eljutnunk,
igaz, itt is akadtak hiányzóink. Az
edzések mellett szerepelünk felké-
szülési tornákon. Egerszegen a
Göcsej Kupán léptünk pályára, de
Szombathelyen is részt vettünk
egy versenyen. A bajnokság sor-
solása nem ismert, egy biztos,
szeptember elején kezdünk.

– Milyen változások történtek
a csapatnál?

– A tavalyi keretben lényeges

változás nem történt, Hegedüs
Anita személyében – aki Ausztriá-
ból tért haza – egy érkezõnk van.
Õ Egerszegen tanul, folyamatosan
részt tud venni az edzéseken. Hor-
váth Katalin nem látogatja az
edzéseket, rá minden bizonnyal
nem számíthatunk a bajnokság

során. Jandovics Dóra Budapes-
ten rendõr, irodára kerül. Úgy néz
ki, tudja vállalni a rendszeres
edzéseket a fõvárosban, segíthet
a csapatnak. A keretünk továbbra
is szûk, nyolc játékosra számítha-
tok az idény során. Nagyon vi-
gyáznunk kell, nehogy valaki is
megsérüljön.

– Milyen erõsségû a nõi me-
zõny, és ebben hogyan tud helyt
állni a ZTE ZÁÉV?

– Cél továbbra is a dobogó. A
Gyõri Dynamic SE visszalépett a
bajnokságtól, helyette viszont lesz
egy másik. 

– Mennyire tudják megszorí-
tani a bajnok Rákoshegy I. csa-
patát? Nyíltabb lesz a bajnok-
ság?

– Nagy kérdés, hogy a fõváro-
siak tovább erõsödtek vagy sem.
Akkor lesz esélyünk, hogy nyílttá
tegyük a bajnokságot, ha velünk
hasonló játékerõt képviselõ csapa-
tok ellen nem botlunk, a bajnokot
meg legalább kétszer megverjük.
A bajnokságban idén is lesz ráját-
szás, hogy a kellõ meccsszám
meglegyen.

TOVÁBBRA IS SZÛK A KERET
ISMÉT A DOBOGÓT VESZI CÉLBA A ZTE ZÁÉV

Az elmúlt bajnokságban biztosan szerezte meg a tekézõk Szu-
per Ligájában a második helyet a ZTE ZÁÉV nõi csapata, amely
az Európa-kupában is begyûjtött egy ezüstérmet. Az együttes há-
za táján nem történt nagy változás, így a szeptember elején rajto-
ló bajnokságban szintén a dobogó a cél. 

Zalaegerszegen, a Kölcsey Fe-
renc Gimnázium tornatermében
tartott edzést Sito Rivera (képün-
kön jobbról), a magyar futsalvá-
logatott szövetségi kapitánya.
Friss Szabolcs, a zalai klub elnö-
ke elmondta, hogy a labdarúgó-
szövetség lehetõséget biztosított
arra, hogy a szövetségi kapitány
kluboknál is tartson bemutató
edzést, a Göcsej SK pedig élt ez-
zel a lehetõséggel.

– Egy pozitív folyamat indulását
várjuk ettõl a lehetõségtõl, hiszen a
világ egyik legjobb edzõjétõl tanul-
hatnak a játékosaink és az
edzõink. A klubnál szeretnénk fo-
lyamatosan fejlõdni és erõsíteni a
szakmai vonalunkat, hogy megfe-
lelhessünk az elsõ osztály kihívá-
sainak – mondta Friss Szabolcs.

A spanyol szakember, aki 2010
óta irányítja a szakmai munkát Ma-
gyarországon, elõször jár Zalaeger-
szegen.

– Nagyon jó érzés tudni, hogy
van olyan magyar klub, aki sze-
retne tanulni és fejlõdni, a futsalt
magasabb szinten mûvelni. Azért
dolgozom Magyarországon, hogy

segíthessek – mondta Sito Ri-
vera.

Az edzés elkezdése elõtt még
arról kérdeztük a spanyol szakem-
bert, hogy mit tanácsol a magyar
edzõknek, miként lehet fejlõdni.

– Nincs csoda! A munka az, amit
elsõsorban el kell végezni. Heti há-
rom edzéssel lehet a szintet tartani,
4–5 edzéssel lehet fejlõdni. A türe-

lem az elsõdleges az utánpótlás ne-
velésében, ami a folyamatosságot
és állandóságot jelentheti egy klub
életében. Bagó Gábort ismerem, hi-
szen rendszeresen ott volt az elõ-
adásaimon, kérdéseket tett fel és
látszik, hogy érdekli a futsal. Tehet-
séges, fiatal edzõt ismertem meg a
személyében, aki rövid idõn belül
szép sikereket érhet el.

SITO RIVERA ZALAEGERSZEGEN
A GÖCSEJ SK ÉLT A LEHETÕSÉGGEL
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ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT
A GYÁRTÓTÓL!

„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR
Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035

Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187. 

SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK

KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK

Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…

ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET! 

• 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

SPORTRENDEZVÉNYEKRÕL,
BÁRMILYEN CSALÁDI, KÖZÖSSÉGI

ESEMÉNYRÕL, ÉRDEKLÕDÉSRE
SZÁMOTTARTÓ EGYÉB
ÖSSZEJÖVETELEKRÕL!

ÉRDEKLÕDNI:
info@zalasport.hu,

zalasport.hu@gmail.com
20/480-5968
Referencia:

keresse a youtube.com oldalon
a zalasport.hu csatornát!

ÉLÕ INTERNETES
KÖZVETÍTÉST

KIVÁLÓ MINÕSÉGBEN VÁLLALUNK

LEDFALBÉRLÉSI LEHETÕSÉG
4x3 méteres telepíthetõ ledfalon
megjelenítjük rendezvényének

színpadképét, programját,
videofelvételét, reklámját!

Érdeklõdni: 06-30/216-5297


