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LEZÁRULT A FESTÉSZETI KORSZAK BRAVÓ, MÁNYOKI!
ÚJABB KÉPEK A GÉBART-I MÛVÉSZTELEPEN

 Véget ért egy korszak a Gébárti-tónál, legalábbis, ami az évente megrendezésre kerülõ Zalaegerszegi Nemzetközi Mûvésztelep
tematikáját illeti. Az elmúlt öt esztendõben Kopasz Tamás festõmûvész vezette az alkotótábort, ez a „szekció” azonban most egy
idõre búcsút vesz a várostól.
– pet –
A XXIII. GébArt-i mûvésztelep a
hagyományokhoz híven egy kiállítással zárta be kapuit; ezzel együtt
azonban lezárult egy fejezet is.
Augusztus elejétõl közel két héten
át kilenc festõ- illetve grafikusmûvész dolgozott a tó partján, akik
idén a „Pillanat és állandóság” jelmondat szellemében alkottak. Az
idei táborba Magyarországról (Gaál
József, Kárpáthegyi István), Erdélybõl (Siklodi Zsolt) és külföldrõl
egyaránt érkeztek alkotók; Kopasz

Tamás most dél-koreai (Kim Hye
Young, Louis Song, Lee Sua) festõmûvészeket hívott. Zalaegerszeget
a tavalyihoz hasonlóan Gazdag
Ágnes és Tóth Norbert képviselte.
Ahogy a mûvésztelep vezetõje,
Nagy Johanna a zárókiállításon fogalmazott: a fogastól a falakig friss
képek sorakoznak a Kézmûvesek
Házában, még a mûhelyeket is belakták a mûvészek a két hét alatt.
Az idei anyag is jelzi, hogy Kopasz
Tamás kiváló munkát végzett az
elmúlt években, csodálatos alkotásokkal gazdagodott a gébárti

gyûjtemény. Így nehéz szívvel
vesznek búcsút a mûvészeti vezetõtõl. GébArt természetesen jövõre is lesz, a festészetet azonban a
kerámiamûvészet váltja fel.
A zárókiállítást Balaicz Zoltán
alpolgármester és dr. Erõss István
képzõmûvész, egyetemi docens
nyitotta meg. Az alpolgármester
elmondta: a következõ években
szeretnék, ha megvalósulhatna
egy évek óta dédelgetett álom, és
végre létrejönne a városi képtár,
ami otthont adhatna a GébArt-i táborok impozáns anyagának. Erõss
István ehhez hozzátette: jelentõs
mûvek vannak már Zalaegerszeg
birtokában (közel 450 darab), ami
erõsíti a kulturális találkozási pontként funkcionáló alkotótáborok
szükségességét.

GÖRÖG VERSENY KÖVETKEZIK

 Hazaérkezett Zalaegerszegre Mányoki Attila hosszútávúszó, aki
– Mennyi pihenõ következik?
sikerrel vette az Ocean's Seven második állomását, a japán
– Augusztus 9 óta nem úsztam,
Tsugaru-szorost. A 36,8 kilométeres távot 7 óra 29 perc alatt telés már nagyon hiányzik a mozgás.
jesítette. Ezzel a világon 13. emberként álla ki a próbát, elsõ maHiszen nem kényszerbõl sportolok,
gyarként és a második legjobb szintidõvel.
hanem mert ezt szeretem csinálni.
Augusztus 30-án pedig már indulok
– B. K. –
hosszú évek óta erre edzek nap egy görög versenyen, de már felszamint nap.
badultan, a nagy lelki teher nélkül.
A Csendes-óceán eleinte nem
– Mikor kezdõdtek ezek a
Mányoki Attilát hazaérkezésemutatkozott túl csendesnek, ké- hosszú évek?
kor köszöntötték a város vezetõi, a
sõbb az idõjárás kedvezõbbre for– 1989 óta úszom szabadvize- szponzorcégek képviselõi és a
dult, de a célhoz közel cápave- ken és birkózom a természet erejé- barátok. Az úszót tavaly és az idén
szély nehezítette a célba érést.
vel, meg kell küzdeni, felül kell ke- is 1-1 millió forinttal támogatta a
– Nem boldog úszás volt, nem rekedni. És ez az erõ leírhatatlan. város a felkészülésben.
lehet az ujjból kirázni, a teljesítményem határán voltam – mondta
Mányoki Attila. – Az indulás feltétele, hogy át kell úszni a La Manchecsatornát, amit én tavaly megtettem. Ezen a távon minden induló

fel tudja mérni a józan eszével,
hogy hol a határ, mert az ottani nehézségeket még 2–3 lapáttal tetézi
a Tsugaru-szoros. Volt olyan év,
hogy ez utóbbi senkinek sem sikerült, általában évi egy úszót jegyeznek ezzel a teljesítménnyel, az
idén eddig ketten úsztuk át. Aki
odakerül, annak már nem kell magyarázni, hogy mire készüljön, fizikálisan, mentálisán készen kell állni. Nem vagyok csodabogár, én
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Közélet

REKORDFORGALOM ÉS -BEVÉTEL A JOBBIK JELÖLTJE PETE RÓBERT
JÓTÉKONYSÁGI NAP AZ AQUACITY-BEN

 Jótékony volt nemcsak az idõjárás, hanem a zalaegerszegi
AquCity-ben strandolás is augusztus 9-én. A hagyományos, évi
egyszeri támogatói családi napon ezúttal a Koraszülöttmentõ és
Gyermekintenzív Alapítvány volt a megajándékozott.

„Virágos Magyarországért” zsûrije
is kedvezõen ítélte meg. Jelenleg a
cégektõl, vállalatoktól elõzetesen
1 millió 800 ezer forint bevétel érkezett. A kedvezményes, 1000 forin-

TURISZTIKAI ÉS KULTURÁLIS FEJLESZTÉSEKRÕL

 A három legnagyobb zalai város polgármesterjelöltjét, valamint megyei listavezetõjét mutatta be a közelmúltban Zakó
László, a párt megyei elnöke.

fesztiválok magasabb színvonalra
emelését, az egyes programok stílusának összehangolását. A falumúzeum fejlesztési tervében helyet kell kapnia egy játszótérnek is,
ahol a gyerekek megismerkedhetnének õseink játékkultúrájával –
fogalmazott Pete Róbert, hozzátéve: rövid idõn belül rendezni kellene a Zala-rét környékét, ami jelenleg a város egyik legelhanyagoltabb területe. A városi strand újra
nyitását a Jobbik támogatja, de a
politikus szerint a képviselõk, akik
most kiálltak a nyitás mellett, annak idején megszavazták annak
bezárását.

b. k.
A kedvezményes fürdõbelépõkbõl, a vállalatok elõzetes felajánlásaiból és a fõzõcsapatok kasszáiból gyûlt több mint 5 millió forint e
napon, melyet családbarát apartman kialakítására fordít majd a nevezett alapítvány.
Az eseményrõl Balaicz Zoltán
alpolgármester sajtótájékoztatón
beszélt.
– 2002-ben határozott úgy a város vezetése és az AquaCity, hogy
jótékony családi napot szervez a
fürdõben. Azóta évrõl évre látszik,
hogy ez jó döntés volt. Példájává
vált annak, hogy egy békés városban összefogással megmozdítható
a közösség jó cél érdekében. A
Koraszülöttmentõ
és
Gyermekintenzív Alapítvány dr. Gárdos
László és Dóra János vezetésével
eddig is sok segítséget eszközölt
ki, a kiváló munkát végzõ orvos- és
nõvércsapatnak. A közelmúltban

szerûbb lehet az országosan elsõk
között jegyzett ellátás – tette hozzá
az alpolgármester. – A jótékonysági
napon mindig fontos célt választottunk, melyre megmozdult a város.
Többek között a fogyatékkal élõk
megsegítése, a Tündérkert prog-

tos fürdõjeggyel, a jó idõ miatt is,
nagyon sokan éltek. A fõzésbõl a
korábbi években közel félmillió forint szokott összegyûlni, most is ezt
reméljük a 20 csapattól. A jótékonysági nap a nyár egyik kiemelkedõ
eseménye, mindig jó üzenete van,
s ezt még erõteljesebben kívánjuk
a jövõben.
Majd az alpolgármester Vigh
László országgyûlési képviselõvel
és Rigó Csaba kormánymegbízottal zsûrizte az ételeket. Mindenkit
elismertek valamilyen egyéni oklevéllel, így többek között a „Legtüzesebb csapat” „Ínyencek mesterei" „Grillezés mesterei”, „Zalai
ízek mesterei”, „Legnépszerûbb
csapat”, „Legnagyobb adagot adó
csapat” oklevélben részesültek a
finom, változatos és megfizethetõ
menük készítõi. Az általuk kihelyezett kasszákból 800 ezer forint
gyûlt a nemes célra, míg a belépõkbõl 2,7 millió.
Említést érdemelnek a tûzõ naegy koraszülöttmentõt. A gyerek- ram, 2011-ben a gördeszkapálya pon egymást váltó színpadi produkosztályon jelenleg egy 200 milliós elkészítése, tavaly a város virágo- ciók, melyek kellemes kikapcsolóberuházás folyik, mellyel még kor- sítása. Ez utóbbit a nemrég itt járt dást nyújtottak két fürdés között.

A megyeháza elõtti sajtótájékoztatón elmondta: Zalaegerszegen Pete Róbert, Nagykanizsán
Gábris Jácint, Keszthelyen pedig
Selmeczy Zsuzsanna indul a
Jobbik polgármesterjelöltjeként.
A párt megyei listavezetõje Zakó
László lesz, az októberi önkormányzati választásokon. Elhangzott: a Jobbik programja Zalában
az elvándorlás megszüntetése, a
munkahelyteremtés és a meglévõ álláshelyek megõrzése. A Jobbik, mint az ország második legnagyobb politikai ereje, az önkormányzati választásokon is folytatni szeretné a tavaszi választásokon elért sikereit. Céljuk a vidék megtartó erejének az erõsítése.
Bemutatkozó köszöntõjében
Pete Róbert (39 éves, történész
végzettségû, jelenleg családi vállalkozó) arról beszélt, hogy a Fidesz húszéves irányítása alatt a
városban tömegesen szûntek meg
munkahelyek, a meglévõk jó része
pedig „gyalázatos” bért fizet. Úgy
véli, gondok vannak az önkormányzati lakásgazdálkodásban is,
mert olyanok is olcsón kapnak bérlakást, akik nem képesek együtt
élni a közösséggel.

Pete Róbert

...
Pete Róbert legutóbbi sajtótájékoztatóján az idegenforgalmi és
kulturális fejlesztésekrõl szólt. Elmondta: javasolják az aktív szabadidõ-eltöltés
lehetõségének
megteremtését. Terep-, túra- és
kerékpáros útvonalakat kell kiépíteni a város külterületein, ahol a
természeti adottságok rendelkezésre állnak. Javasolják a Gébártitavon a horgászturizmus infrastruktúrájának kiépítését. Meg kell
találni egy vízisí kötélpálya, illetve
a jetskipálya létesítésének helyét.
Hosszabb távon egy kalandpark
létesítése is kívánatos lenne.
Javasolják a kulturális turizmus
fejlesztését: a nyári színházi és
egyéb szabadtéri produkciók,

Zalaegerszeg
Kertvárosban
(a Penny felett,
a Liszt Ferenc Általános
Iskola mellett)
2 és fél szobás,
tetõtér-beépítéses,
sorházi lakás garázzsal,
udvarral eladó.
Érdeklõdni lehet
a 06-30/652-7425-ös
telefonszámon
17 óra után
vagy hétvégén
egész nap.

Tiszta Forrás Egyesület
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47–51.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

IDÕUTAZÁS AUTÓKKAL
LÁTVÁNYOS „ÖREGEK”

 Gyönyörû, „vadiúj" állapotú veterán és old timer autók és motorok jöttek-mentek tömegesen három napon át Zalaegerszegen
és környékén. Volt, amelyben az utasok is korabeli (1920-as
évek) ruhát öltöttek magukra. A XIX. Nemzetközi Zalamenti Veterán Autó- és Motortalálkozó és Túra résztvevõi nemcsak térben,
hanem szinte az idõben is utaznak, s ez az érzés könnyen magával ragadta a nagy számban megjelent nézelõdõket is.
b. k.

motor mutatkozott meg, köztük
akadtak zalaegerszegi tulajdonoA zalaegerszegi Autó-motor sú jármûvek is. A rendezvényen a
Veterán Klub szervezte program látványosság dominált, a legszebb
egy közel 90 kilométeres, versennyel összekapcsolt túrát, városi felvonulást és szlalomversenyt
foglalt magába. Dr. Pálovicsné
Mikola Lívia, a klub elnöke elmondta, évrõl évre nõ a találkozón
megjelentek száma. A programról
az interneten és szájhagyomány
útján értesülnek az érintettek, s
színvonalat mutatja a találkozó
nemzetközi mivolta, német, szlovén, cseh, sõt az idén amerikai
(San Francisco) résztvevõkkel. S
bár majd mindegyik megye szervez hasonló összejövetelt, a zalait
az elsõk között jegyzik az országban.
Az idén közel 80 autó és 20

jármûveket díjazták, ahogy az
autós túra legügyesebbjeit is.
A legöregebb résztvevõ egy
1922-ben gyártott Buick Roadster
volt, de akadt hajóméretû és -fogyasztású Chevrolet, óriási és
egészen mini méretû autók, katonai jármû, busz és békebeli motorok csillogtak a flaszteren. S bár
az autó-motor inkább a férfiak érdeklõdési köre, a hölgyeket is
ámulatba ejtette a látvány.

„Kertvárosi életmód programok az egészségesebb jövõért”

A Tiszta Forrás Egyesület „Kertvárosi életmód programok az egészségesebb
jövõért” címû pályázatával 8.720.080 Ft támogatást nyert a TÁMOP „Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmód programok” címû pályázati kiírás keretében.
A pályázatban megvalósítandó célként az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták
és közösségi értékek elterjedésének ösztönzését, az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi programok elterjesztését, az életminõség javítását tûztük ki. Az egészséges
táplálkozás, a rendszeres testmozgás, a káros szenvedélyektõl való mentesség, a kellõ és
megfelelõ minõségû pihenés, a
sportolás élettani és pszichológiai fontosságát mindenki ismeri
és elismeri.
A Tiszta Forrás Egyesület a
projekt ideje alatt két klubot hívott életre. Az „Egészség Klub”
célja az egészséges táplálkozás
ismereteinek átadása és elterjesztése volt, mellyel a szív- és
érrendszeri, illetve a daganatos
betegségek szempontjából magas kockázatúakat szólítottuk
meg. A foglalkozásokon gazdálkodók, szakemberek ismertették
a biogazdálkodás elõnyeit, a

bioélelmiszerek élettani hatásait,
elõnyeit, utóbbiból több alkalommal is kóstolót szerveztek a
résztvevõk számára.
A Fogyi Klubban a túlsúlyos,
mozgásszegény életmódot folytató fiatal és középkorú férfiak és
nõk részvételével tartottunk foglalkozásokat. Orvosi felügyelet
mellett edzéssel egybekötött,
egészséges életvitelhez szükséges tanácsadást tartottunk az
energiaegyensúly (táplálkozásmozgás megfelelõ aránya és minõsége) helyreállítására szorulók számára.
A rendszeres testmozgás
népszerûsítése érdekében háromfordulós teremfoci-bajnokságot szerveztünk Zalaegerszeg
Kertvárosában, elsõsorban a különbözõ betegségek és elhízás
által veszélyeztetett férfiaknak,
mely programunk egyúttal a közösségi aktivitás elõsegítését is
szolgálta.
Heti egy alkalommal, elsõsorban középkorú zalaegerszegi la-

kosok számára rendszeres,
kardio-gépeken történõ állóképesség-fejlesztést és erõsítést
biztosító sportfoglalkozásokat
szerveztünk. A kardio-edzésekre
fõleg a szív- és érrendszeri betegségek szempontjából magas
kockázatú, mozgásszegény életmódot folytatókat vártuk.
Nagyrendezvényünkön,
a
kertvárosi egészségnapon városunkban elsõként egyesületünk
szervezett spinning-maratont,
melyet aerobik- és zumbabemutatók követtek. Emellett a lakosságot egészségügyi állapotfelmérésre vártuk, melyen terheléses pulzusvizsgálatot, vércukorés koleszterinszint-mérést, valamint talpvizsgálatot végeztek
szakembereink. Az érdeklõdõket
bioétel-kóstolóval is megleptük.
Végül a helyi nagycsaládosok
bevonásával fiatalok részére vízi
tábort szerveztünk, ahol az aktív
sportolás mellett a családi életre
felkészítõ foglalkozásokat tartottunk a résztvevõknek.
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Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354 N Szerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 N Telefon/fax/üzenetrögzítõ:
(92) 599-353 N Pr–marketing: Molnár Lászlóné 30/432-9140 N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy N Felelõs vezetõ: Lõrincz Endre
ügyvezetõ N E-mail: info@zalamedia.hu NISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
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Aktuális

TÁMOGATÁS A FÕISKOLÁNAK A 30 EZREDIK KÁRTYA LAKOSSÁGI KÉRÉSRE

RENDKÍVÜLI KÖZGYÛLÉS EGERSZEGEN

BÕVÜLT A PAKOLÓ

 Mivel Horváth László képviselõ augusztus elsejével lemondott,
új tagot kellett delegálni az „Önkormányzati társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminõségének javítására” Társulási Tanácsba. Gyutai Csaba polgármester jelezte: 15 napon belül új személyt kell jelölni, ezért is volt szükség a rendkívüli közgyûlés
összehívására. A képviselõ-testület a tisztségre Dékány Endrét
választotta.
Döntöttek a képviselõk arról is,
hogy a közgyûlés 10 millió forint
mûködési támogatást biztosít a
Budapesti Gazdasági Fõiskola Zalaegerszegi Gazdálkodási Kara részére. Mint a polgármester elmondta, a városnak fontos a helyi
felsõoktatás mûködése és fejlesztése, ezen belül is a duális rendszerû képzés indítása. A hagyományos és a duális képzések között a különbség, hogy a hallgatók
az elméleti tudásukat a munkahelyen eltöltött idõben, a képzés teljes idõszakát végigkísérõen tanulják meg használni. Az oktatási idõbeosztás a hagyományos nappali
képzéshez képest fokozottabb, a
fõállású munkaviszonnyal azonos
terhelést jelent a hallgatóknak. Ez
biztosítja, hogy a végzést követõen gyakorlatilag átmenet nélkül,
teljes értékû munkavállalóként

hasznosíthassák a munkahelyen
és a fõiskolán megszerzett ismereteiket. A duális képzésben részt
vevõ hallgatókat elõzetes jelentkezés alapján a cégek választják ki
saját kidolgozott eljárásaik szerint.
A duális képzés szeptemberben
indul pénzügy és számvitel, valamint gazdaságinformatikus szakon. Az elsõ évesek közül 17-en
jelentkeztek a duális képzésre, õk
14 helyi cégnél fognak dolgozni. A
mûködési támogatás célja, hogy
segítse a fõiskola most induló duális képzésének indítását, a mûködési feltételek megteremtését.
A Pózváért Alapítvány a kezelésében lévõ Pózvai Közösségi Ház
tetõfelújítására és vízvezeték cseréjére 1,2 millió forint saját forrást ajánlott fel az önkormányzat részére, ezzel kiegészítve a költségvetésben a
fejlesztésre szánt összeget.

 Több mint a duplájára bõvítették az Új köztemetõ parkolóját, lakossági igényt elégítve ki ezzel. A fenntartó és a kivitelezõ képviselõi sajtóbejárás keretében számoltak be a közelmúltban megvalósult fejlesztésrõl.
– b. k. –

megközelíthetõség miatt. Erre remények szerint a jövõ évben kerülhet sor, ha az önkormányzat pénzt
különít el erre. Egyéb probléma
még, hogy a temetõ bejáratánál lévõ Behajtani tilos! táblát többen
nem veszik figyelembe.
A jelen kivitelezéssel kapcsolatban viszont mindent rendben találtak a bejáráson, a terveknek megfelelõnek, jó minõségûnek titulálták.

A polgármester szólt a 2003-ban indult kezdeményezésrõl,
melynek célja a városhoz való kötõdés erõsítése, kulturális és
sportprogramok kedvezményes látogatása. Az Egerszeg-kártya
népszerû, hangsúlyozta, a zalaegerszegiek fele rendelkezik vele.
Hangsúlyozta még, hogy a Zala Volán helyi járatain is kedvezményesen vehetnek bérletet a kártya tulajdonosai, valamint szombatonként ingyenesen parkolhatnak.

Kertvárosi Mûvészeti Egyesület
Zalaegerszeg, Pais D. u. 7. fsz. 3.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Néptáncos hagyatékunk, „táncos anyanyelvünk”
2014. szeptember 30-án zárul a Kertvárosi Mûvészeti Egyesület Néptáncos
hagyatékunk, „táncos anyanyelvünk” címû projektje. A TÁMOP „Kulturális
intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” címmel
kiírt pályázatán az egyesület 11.630.200 Ft támogatást nyert.
három iskolában tehetséggondozó
foglalkozást
is szerveztünk. Nyári
táborainkban a tanulók elmélyíthették tudásukat, illetve
újabb érdeklõdõknek
nyitottunk
utat a néptánc világába. A néphagyomány õrzése
mellett fontosnak tartottuk a fiatalok közötti kapcsolatok elmélyítését, a néptánc útján alternatíváját adni a fõárambeli szórakozási lehetõségeknek.
A gyermekek, a fiatalok bevonása a szellemi, kulturális örökség megóvásának folyamatába
elengedhetetlen feladat, hiszen

rintból alakítottak ki 33 férõhelyet a
korábbi 28 mellé. A bejáratnál két,
mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyet is elkülönítettek. Az új
parkoló melletti részén 55 méter
hosszúságban kerítés is épült, s ennek vonalában 9 fát ültettek. A jobb
csapadékvíz-elvezetés érdekében
sort került az itt lévõ nyílt árok kitisztítására, valamint a Zalavíz Zrt. saját beruházásában a szennyvízcsatorna rekonstrukcióját is elvégezte.

 Ünnepélyes keretek között adta át Gyutai Csaba polgármester a 30 ezredik Egerszeg-kártyát Simonffy Timea zalaegerszegi lakosnak, aki a ZTE-ZÁÉV nõi tekecsapatának volt
tagja.

Helyszíni bejáráson tájékoztatták a zalaegerszegi megyei kórház beruházásáról a projekt munkatársai Vigh László országgyûlési képviselõt, Rigó
Csaba kormánymegbízottat és Balaicz Zoltán alpolgármestert.
A Kardiológiai és Szívsebészeti Centrum építése az ütemterv szerint halad, az új épülettömb kivitelezési munkálatait 2015. március végéig kell befejezni. Vigh László és Rigó Csaba a beruházás fontosságáról szólt, kiemelve
a támogatás nagyságát és a határidõre való befejezésének fontosságát. Mint
elhangzott, pontos és összefogott munkára van szükség, és bár elõfordultak
váratlan akadályok – nem jelzett közmûvek kiváltása –, ez nem befolyásolja
a határidõre történõ befejezést. Balaicz Zoltán utalt arra, hogy a város ugyan
nem fenntartója a kórháznak, de a város életében fontos szerepet tölt be,
ezért az önkormányzat a lehetõségekhez mérten támogatja az intézményt.
Kiemelte Vigh László érdemeit a támogatás megszerzését illetõen. Az 5,5
milliárd forintos beruházás mellett a kórház zavartalanul mûködik.

Néptáncos
hagyatékunk,
„táncos anyanyelvünk” címû projektünk fõ célja a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklõdés kialakítása és elmélyítése,
hagyományaink, kulturális örökségünk továbbéltetése, a mozgáskultúra megalapozása és fejlesztése, a táncoktatás eszközeivel. Ennek érdekében Zala
megye hat oktatási-nevelési intézményével kötöttünk együttmûködési megállapodást, egy
óvodával, két zalaegerszegi iskolával és három hátrányos helyzetû vidéki iskolával. Háromféle,
tanórán kívüli szabadidõs tevékenységeket kívántunk megvalósítani az intézményekben. Valamennyi intézményben tartottunk
néptáncszakkört, amely alkalmak széles körben hozzáférhetõvé tették a fiatalok számára a
népzenei és néptáncörökség
megismerését. A tehetségek kiemelt figyelmet érdemelnek, így

– A lakosság már több alkalommal jelezte a nevezett temetõnél a
parkolási nehézségeket dr. Tóth
László önkormányzati képviselõnek, aki továbbította a problémát, s
az idei költségvetési keretbõl, a
Deák Ferenc Új Városépítõ Program révén megvalósult a fejlesztés
– mondta többek között Balaicz Zoltán alpolgármester. 13,2 millió fo-

A bõ két hónapig tartó munkálatokat július 18-án zárta a kivitelezõ
Városgazdálkodási Kft. Horváth
István ügyvezetõ elmondta, fõleg
halottak napja környékén szokott
itt közlekedési káosz lenni, melyet
már több alkalommal jelzett a lakosság. A mostani fejlesztéssel a
temetõn kívüli rész rendben van,
viszont szükség lenne még egy
gyalogos bejáró kialakítására az új
parkoló végében, a könnyebb

így biztosíthatjuk az ismeretek
átadását, továbbélését, kultúránk öröklõdését. Fontos számunkra, hogy nemzeti kincsünk
egyre szélesebb körben ismertté
és kedveltté váljon. Tenni szeretnénk azért, hogy népi értékeink
ne vesszenek el, hanem tovább
öröklõdjenek utódainkra és a jövõ generációkra.
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Közérdekû

„FEJBEN” ÍRT ÉVEKIG

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

FÕSZEREPBEN AZ IDÕ

 Az idõtlen lét, s ezzel paradox módon éppen az idõ a fõszereplõje Bubits Tünde: Hollókék címû kisregényének. A zalaegerszegi
pedagógus-író alkotása magyar–angol kiadásban jelenik meg
várhatóan az õsszel. A Németh Miklós által készített 13 képes illusztrációkból azonban már két sikeres kiállítást is megtekinthetett a közelmúltban a közönség Zalaegerszegen, illetve õsszel
Budapesten, mely jó óment jelent az írás számára is.
Bánfi Katalin
A mû sûrített lírája, sejtelmes
képvilága kiragadja az olvasót a
hétköznapokból, hogy a végére
aztán fájdalmasan visszatántorítsa oda. Érett, az élet keménységeivel is szembesült, s a spiritualitástól sem elzárkózó szerzõt sejtetnek a sorok. Aki mondja, idõigényes feladat anyának, tanárnak
lenni, megélni a nõi lét sokszínûségét, 24 órában jól csinálni, megfelelni, ezért inkább csak manapság tud az írással foglalkozni. Bár
már öt éve írja fejben a mûvet.
– A történet talált meg engem.
Volt, aki megjegyezte, ennyi idõsen nem szokványos kezdõként
debütálni, de a kézirat pozitív fogadtatása és az illusztrációk mûvészi szintje, mely teljesen egybecseng az én képi világommal, biztatott és meghatott – mondta a
szerzõ. Korábban már írt egy misét, melyet Hajdu Sándor zenésített meg, s az olai templomban volt
a bemutatója. Emellett egy színpadi mûvet is jegyezhet, „Cigiszünet”
címmel, melyet a szombathelyi
színház pályázatára készített. Az
írónõ álma, hogy a keserû komédiát, mely az iskolából lett idõsotthon életét tárja fel, a mûvet ihletõ
zalai megyeszékhelyen is színre
vigyék majd.
– Hogy lehetett öt évig fejben
írni a mûvet?
– Bonyolult a história, és minden szereplõje, mint egy hologram
a képzeletemben él. Nem kuszálódtak össze a szálak, mindig tudtam, mihez nyúlok vissza, pedig a
történet nem lineáris, inkább spirális, és van, hogy középen kezdek.
Mint egy mozaik, mely azért kirakja magát a végén. Képekben gondolkodom, ezt alakítom szóképpé.
Sokat számított, hogy magyartanárként ez a szakmám: a mûfajelmélet, stilisztika – mondja.
– Mi az alap mondandó?
– A fõszereplõ egy rózsakertész, az idõtlenségben él, mégis
az idõ fontos elemmé válik a történetben. Családregényként, fanta-
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...ha van, vagy lesz autós gondja: az MTE megoldja!
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syként, mitikus szövegként egyaránt olvasható a történet. A leírt
léthelyzeteket valójában csak több
életkor megélése után lehet papírra vetni. 40 év után már többféle
idõsíkon túl van az ember. Lehet
egy éjszaka alatt akár 10 évet öregedni, beleélni magunkat a 80

Bubits Tünde
éves sorsába vagy visszaidézni a
gyerekkori élményeket.
– Kiemelkedõ helyet kap a fõhõs kertje is, a bonyodalmak
forrása. Ez honnét ered?
– Anyukám kertész, ebben nõttem fel, virágok, rózsák között. S a
hollókék színû rózsa az egyik legfontosabb szimbóluma a történetnek. A gyerekkoromat átszõtte a
kert, ez volt a természetes közeg.
– Zenei felhangok is felütik a
fejüket.
– Mivel a másik szakom az
ének, s mivel nálam a tanításban
is az élet és a mûvészet egységet
képez, a zeneiséget nem is tudnám kihagyni. A mindennapi életem és az egyéniségem része is,
szavak nélkül beszél, az irodalom
pedig a szavak kombinációjával
tud mélyre hatni.
– Ki a célközönség? Nem célom, hogy tömegekhez érjen el,
ugyanis nem adja magát könnyen
a történet, egyszer nem elég olvasni, sûrû és bonyolult. Akivel
kell, úgyis találkozik majd.
(Az angol fordítás
Jánky Ferenc munkája.)

OLVASÓTÁBOR

 Drámafoglalkozásokkal kiegészült, kirándulásokat is magába
foglaló olvasótábort tartottak a nyár folyamán a József Attila Tagkönyvtárban. Pályázati támogatásnak köszönhetõen teljesen ingyenes volt a minõségi kikapcsolódást nyújtó egyhetes program
a résztvevõ 26 alsós diáknak.
B. K.
A tanév során a könyvtár programjait rendszeresen látogató, illetve az intézmény által hirdetett
versenyek gyõztesei, valamint a
pedagógusok javaslatai alapján
állt össze a tábor tagsága, akik a
hét
során
Bálint
Ágnes:
Foltoskönyökû címû meséjét dolgozták fel, ismertette Jagasicsné
Bogatin Mária könyvtáros. Kollégájával, Horváthné Jóna Máriával,
illetve Óváriné Kalamár Judit drámapedagógussal, három csoportba osztva foglalkoztak a gyerekekkel. A cél, most is, mint a megelõzõ közel 20 évben az olvasás, a
szövegértés és a kommunikáció
fejlesztése. S ha valaki azt gondolná, ez nem túl izgalmas a nyári
szünet derekán, elég, ha végigtekint a gyerekeken, akik lelkesen,
fáradhatatlanok, vidámak. Köszönhetõ ez a jó könyvválasztásnak, s a változatos tematikának.

– A gyerekeket alapvetõen érdekli ez a jól olvasható, érdekes
történet. Egy nap egy fejezetet
dolgozunk fel, s a hét végén az általunk készített papírszínházzal
mutatjuk be a szülõknek, mirõl
szólt a tábor – mondta Óváriné
Kalamár Judit. – Segíteni kell a
gyerekeket a kifejezésben, de
ahogy oldódik a légkör, jönnek az
ötletek. Igazából a hét végére jöttünk bele igazán a közös alkotásba, jó lenne még egy hetet maradni, s mindezt folytatni. Jó lehetõségeket adott a tábor az önkifejezésre, a mû közel állt a gyerekekhez,
s valóban szinte fáradhatatlanok,
pedig az egész nap be van osztva,
délutánonként kirándulunk.
A tábor sikerességét bizonyítja az
is, hogy még egyetlen egyszer sem
kellett meghirdetni, anélkül is betelt a
létszám, tették hozzá a könyvtárosok. S a tudás és a szép emlékek
mellé a nevezett könyvbõl is mindenki kap egy példányt ajándékba.
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Kultúra

KALANDOZÁS A KATLANBAN
ÖRDÖGKATLAN FESZTIVÁL HETEDSZER – ZALAEGERSZEGIEKKEL

 „Nem vagytok normálisak! Ilyen idõben sátorban aludni, szét
fogtok ázni!” Hát ja, tényleg rizikós az idei fesztiválszezon, mert
mostanában igazán nagy esõk járnak. A hagyományos záporral
nincs nagy baj, de ha jön egy hirtelen 30–40 milliméteres felhõszakadás, akkor hiába a jól megfeszített ponyva és a waterproof
borítás; elázik minden.
– pánczélPetra–

lás, karszalagszerzés, sátorverés,
welcome drink – teszteljük az esõ
Induljunk, vagy ne, mert tény- ellen kapott házi pálinkát. Pont elleg nagyon zuhog. Csekkoljuk fél- érjük Wahorn András kiállításóránként a radart az Idõképen.
Nincs változás, majd talán két nap
múlva. Végül is csak 2–3 millimétert jósolnak, az még belefér. Megyünk és kész, maximum jól bezacskózunk mindent! Különben is,
tavaly meg azért nem voltunk normálisak, mert 40 fokban utaztunk
közel hat órát; váltott buszokon.
Zalaegerszeg–Pécs, Pécs–Siklós,
Siklós–Nagyharsány. Az út most
sem rövidebb, de legalább nincs
olyan meleg. Ne is beszéljünk többet az idõjárásról, nem vagyunk
olyan öregek. Az esõt meg vigye
el a fene, itt az ördög szántotta
hegy lábánál.
Nagyharsány – italbolt. Végál- megnyitóját a Narancsligetben.
lomás. Legalábbis nekünk. A busz Teljesen flúgos, de ezért szeretmég továbbmegy Villányba. Az jük. Zenészként is, meg képzõmûÖrdögkatlan Fesztivál (augusztus vészként is. Képeirõl beszél, me5–9.) központi települése azon- lyeken a színes, kacskaringós voban Nagyharsányban van. És ez nalak többnyire nõ-, és férfialakmár a hetedik alkalom. Regisztrá- ban végzõdnek. A Nikolett bonyo-

lult élete címû festménye kapcsán
azt mondja, három lényeges dolog van: az agy, a szív és punci.
Ezeket kéne harmóniába hozni,
de ez ritkán sikerül. Ezért az emberek nem értik egymást, és veszekednek. Sosem tudja elõre,
hogy mit fest, inkább amolyan kalandornak tartja magát. Néha pedig annyira titokzatosra sikerül
egy-egy képe, hogy õ maga sem

Folyamatosan mozgásban vagyunk a fesztivál helyszínei
(Nagyharsány, Kisharsány, Vylyanterasz, Palkonya, Beremend) és
az egyes mûfajok, stílusok (zene,
színház, irodalom, képzõmûvészet; klasszikus, kortárs, népies,
avantgarde) között. A közlekedés
– legyen az katlanbusz vagy stop
– amolyan „köztes lét”, ami átvisz
egyik dimenzióból a másikba.
Egyszer Palkonyára robogunk,
aztán onnan egy jó hosszú lépés a
dombtetõn elterülõ Vylyan-terasz.
Igazi „kockáspokrócon-fekvõs”
hely ez, ahol a kiváló borok mellé
csodás panorámát, és kortárs irodalmi programokat, vagy jazz-muzsikát kapunk.
Hiába utazunk szinte szüntelenül a falvak között, lehetetlen mindenhová eljutni, elkalandozni: közel 400 program került a mûsorfüzetbe. (Ez utóbbit persze vagy elhagyja vagy eláztatja az ember.) A

helyzetet tovább bonyolítja, hogy
idõnként bizony muszáj leragadni
is egy-egy teraszon, vagy alkalmi
romkocsmában. Csak úgy. Hogy
élvezzük magunk körül a forgatagot, vagy hogy rákészüljünk a következõ akcióra.
Az idei Katlan tulajdonképpen
három nagy motívumra épült. Ezek
közül az egyik az alapmítosz, ami
minden évben a fesztivál dizájnjául
is szolgál, vagyis az ördög szántotta hegy legendája. A másik vonulat
Cseh Tamás emlékezete, hiszen a
zenész – aki a fesztivál fõvédnöke
is volt – éppen öt éve hunyt el. A
csütörtöki nap tulajdonképpen róla
szólt. A programok egy része pedig
Bohumil Hrabal köré szervezõdött,
mert a cseh írózseni 100 éve született. A szálak aztán e ponton
össze is kuszálódtak, mert Wahorn
András és Cseh Tamás fia, András
közös falfestéssel emlékezett meg
az íróról. Cseh András zenésztár-

sa, Novák Erik egy Hrabal-portrét
festett a nagyharsányi iskolaudvarra. Volt ezenkívül nonstop felolvasás a szerzõ mûveibõl a festett
szobában (amit többek között
Cseh András, Háy János, Kiss Tibi
dekorált ki az elmúlt évek alatt)
meg életmû-kiállítás is, pont a
Wahorn-tárlat mellett.
Szövevényes ez a fesztiválhálózat, de van benne rendszer, annak ellenére, hogy itt elvileg senki
nem normális. A hagyományokhoz
híven ezt – a fesztivált záró Kiscsillag-koncert végén – mindenki
jól bele is kiabálja az éjszakába.
(A „Nem vagyunk normálisak!” jelmondatot még Törõcsik Mari, a
fesztivál másik fõvédnöke indította
útjára.) Nem normálisnak lenni
márpedig nagyon jó, mert öt napra
feloldódhatunk egy magunkhoz
hasonló közegben, és legalább
végre van néhány szabad napunk,
amikor senki sem néz hülyének.

SZÓLAMOK ROMANTIKUS GITÁRRA
VILÁGJÁRÓ MAGYAR ZENÉSZ A KATLANBAN

 Élete elsõ Katlan-látogatását szinte rögtön fellépéssel kezdte,
ahol többek között egy olyan gitárt is használt, amit neki készített
érti. De, hát a titok a legnagyobb egy erdélyi lantmester. A zalaegerszegi születésû Podhorszky
szabadság: mindenki azt képzel Gábor gitármûvész új romantikus gitárja a nagyharsányi templomban szólalt meg elõször koncerten, az említett erdélyi mester
hozzá, amit akar.
És ha már az elõbb kalandokról pedig elõször készített gitárt életében.
volt szó: tulajdonképpen az egész
tár és a romantikus gitár között?
Katlan nem más, mint egy nagy – pet –
Egész máshogy szól! – mondta.
mûvészeti kalandozás.
Az „elsõ alkalmak” szerencsés
– Más a konstrukciója és a borösszjátékáról az Ördögkatlan dázata, emiatt mások a szólamaráFesztivál központi településének nyok is. A klasszikus gitáron a koratemplomkertjében beszélgettünk beli zenéknek kicsit „lapos” a hangaz elõadómûvésszel, aki tanul- zása. A kisebb gitáron ezzel szemmányait a zalaegerszegi Kölcsey-gimnázium után az SZTE
Zenemûvészeti Karán, majd a
Hágai Királyi Zeneakadémián
végezte.
Podhorszky Gábor a Zalaegerszegi Leánykar vezetõjének,
júak. Egyházi mûvek, népdalcsok- Ladvenicza Évának a meghívására
rok, gregorián dallamok, jazz-éne- érkezett a Katlanba. A kórus évek
kek, reneszánsz zenék, valamint óta fellép a fesztiválon, és mindig
óspanyol, angolszász és szefárd hívnak vendégmûvészt is. Idén Gázsidó dalok egyaránt szerepelnek bort „szemelték ki”, ám végül nema száznál is több zenemûvet ma- csak közremûködõként szerepelt a
gitármûvész, hanem egy önálló
gában foglaló repertoárban.
– Állandóan kutatom, hogy mi- koncerttel is a közönség elé lépett.
lyen darabokkal tudjuk még a kó- Hangversenye mindig afféle kalanrus dallistáját bõvíteni. Muszáj is dozás az egyes zenetörténeti korfolyton újítani, mert a lányok maxi- szakok között, az idei újdonság peben sokkal szebben, erõteljesebmalisták, igénylik, hogy mindig le- dig a romantikus gitár volt.
– Ez a gitár méreténél fogva ki- ben szólnak a 19. századi zenemûgyen valamilyen új ének.
Sokszor izgalmas a közönség sebb, mint a ma használatos, vek. Nem véletlen, hiszen jórészüreakciója is. A karvezetõ tapaszta- klasszikusnak nevezett gitárok. A ket pont efféle gitárokra írták. Nagy
lata az, hogy keletkezési korsza- 19. században viszont nagyon el- élmény játszani rajta, és különösen
kát tekintve minél régebbi egy terjedt és népszerû volt a penge- izgalmas volt, hogy az Ördögkatlan
ének, az annál újabbnak tûnik. Ez tõs hangszerek körében. Az ere- Fesztiválon léphettem fel vele elõvalószínûleg azért van, mert a deti francia modell – mely alapján ször. Igaz, egyelõre csak egy dallal.
több száz évvel ezelõtti hangzás- ez a gitár is készült – az 1830-as Giuliani: Variációk egy Händel-tévilág annyira elfelejtõdik, hogy a években vált igazán népszerûvé – mára címû darabját játszottam.
mesélte a mûvész.
A romantikus gitár Lõrinczi
mai fülnek újdonságként hat.
Hogy mi a különbség hangzás- György marosvásárhelyi lantkészíLadvenicza Éva azt mondja,
eleinte nehéz volt a kórust megis- ban egy mai klasszikus (vagy, tõ mester munkája, akivel Gábor
mertetni a közönséggel. Az elmúlt ahogy sokan hívják akusztikus) gi- már korábban kapcsolatba került.
10 év sikerét azonban jelzi, hogy
egyre több helyre – iskolai, városi
ünnepségekre, jótékonysági estekre, kulturális programokra –
hívják õket. Támogatja õket a zeneiskola
Gyermekmûvészetért
Alapítványa, és több fellépés költségéhez hozzájárult már az önkormányzat is. Az Ördögkatlan Fesztiválra pedig egy véletlen folytán
kerültek három évvel ezelõtt. A
zalaegerszegi kertvárosi templomban hallotta valaki egyik koncertjüket, aki ismerte a fesztivál szervezõit. Azóta minden évben meghívást kapnak a Baranya megyei
mûvészeti fesztiválra, és õk is nagyon megszerették a programsorozatot. Igazi élményt jelent a gyerekeknek. Szeretnek fellépni, élvezik, hogy sikerük van.
Harminc-negyven
kamasz
lánnyal azért nem lehet egyszerû
együtt dolgozni – gondolhatnánk. A
karvezetõ azonban azt mondja:
szerencsére nincs konfliktus, utálkozás vagy piszkálódás. A zene és
az éneklés ugyanis megszünteti a
fesztültséget és kibékíti a világot.

ÜDE HANGZÁS, KOMOLY REPERTOÁR

Tavaly aztán egy baráti borozás alkalmával született meg a hangszer
megalkotásának gondolata. Ez
azért volt különös, mert a mester
már közel ötszáz lantot készített,
gitárt azonban még egyet sem. A
gitármûvész a végeredménnyel
nagyon elégedett, mint mondta:
alig várja, hogy újabb és újabb
mûveket szólaltasson meg rajta. A
játékhoz ugyan nem kell újratanulni az egyes darabokat, ám a gyakorlás mindenképpen szükséges.
Podhorszky Gábor – ahogy

TÍZÉVES A ZALAEGERSZEGI LEÁNYKAR

 A lányok már „teremnek”, létszámgond nincs, a repertoár meg
kifogyhatatlan – mondja a Zalaegerszegi Leánykar vezetõje,
Ladvenicza Éva énektanár. A kórus tízesztendõs: évrõl évre nõtt
a tagok és a fellépések száma. Már nemcsak a zalai megyeszékhelyen szerepelnek sikerrel; harmadik éve vendégei például az
Ördögkatlan Fesztiválnak is, ahol néhány hete három koncertet
is adtak.
– pP –
A kórus vezetõjével az elmúlt
évek tapasztalatairól és az éneklés örömérõl, közösségteremtõ
erejérõl beszélgettünk.
– Tíz évvel ezelõtt, amikor a zalaegerszegi Pálóczi Horváth Ádám

rugalmasságát is jelenti, vagyis az
állandó változás. Jönnek-mennek
a lányok: felnõnek, továbbtanulnak, elköltöznek, és új növendékek jönnek a zeneiskolába. Ezzel
szakmailag mindig nehéz megbirkózni, ugyanakkor egy ilyen leánykar óriási elõnye, hogy nem öreg-

Zeneiskola 50 éves lett, alakult egy
kiskórus Borsos Zoltán tanár vezetésével. Õ késõbb másik városba
költözött, így tulajdonképpen megörököltem tõle a kart – meséli a zeneiskola szolfézstanára.
A kórus – bár kezdetben kötelezõ jelleggel épült be az ének tanszakos lányok órarendjébe – egyre népszerûbbé vált. Olyannyira,
hogy most már többségében nem
is ének szakosok járnak az órákra,
hanem a hangszer tanszakosok,
akik négy szolfézsév után választhatják a kórusban éneklést. A létszám 30–40 fõ között mozog, jobbára 12–20 év közötti fiatalok énekelnek a lánykarban.
– Érdekes, de a nehézséget
épp az adja, ami egyben a kórus

szik. Ezt nemcsak az életkorra,
hanem a hangra is értem, hiszen
az örökös fiatalítás biztosítja a kórus üdeségét, frissességét, erejét.
Talán furcsának tûnik, de a dalok idõnként elõbb „elfáradnak”. A
karvezetõ azt meséli: a repertoárban szereplõ mûveknek van egyfajta élettartama. Átesnek az elsõ
bemutatkozáson, aztán egyre jobban megy a dal, és mindenki megkedveli, ezután jön a darab csúcspontja, majd megindul az unalomba fulladás és a hanyatlás. Ezt
mindig a hanyagolás korszaka követi, egészen addig, míg újra elõ
nem veszik az adott mûvet.
Bár fiatal énekesekrõl és üde
hangzásról van szó, azért a darabok egyáltalán nem könnyû mûfa-

mondta – mostanában átutazóban van Magyarországon. Járja
Európát és a világot. Próbál minél
több helyen fellépni és tanítani.
Több helyen tartott már mesterkurzusokat, oktatott például Londonban, ahová szeretne is
visszamenni.
– Az álmaimat próbálom megvalósítani, melyekben az utazás,
tapasztalatszerzés mindig fontos
volt. A zene pedig nemcsak lehetõség, hanem egy tökéletes nemzetközi nyelv is mindehhez.
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Városháza

KÖSZÖNET A JÓTÉKONYSÁGÉRT
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala nevében ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni az AquaCity-ben
megrendezett jótékonysági nap résztvevõinek. Remélem, jól érezték magukat, és jövõre is találkozunk a megszokott helyszínen, hogy közösen töltsünk el egy kellemes napot, szép környezetben, ízletes ételek és hûsítõ italok társaságában.
Külön köszönöm szíves támogatásukat, felajánlásaikat, amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy a keletkezett bevételbõl támogathassuk a
Koraszülöttmentõ és Gyermekintenzív Alapítvány által létrehozni kívánt családbarát apartmanok kialakítását.
PÉNZBELI TÁMOGATÓK:
3B Hungaria Kft., Anton Kft., AWB7 Kft., Edelmann Hungary Zrt., Elsõ Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt., Forest Hungary Kft., FORSZ Mérnöki
Iroda Kft., Gombás János egyéni vállalkozó, Hungast-Nyugat Kft.,
Kiss–Gerencsér Autóház Kft., Kontakt Nonprofit Kft., LÉSZ Kft., Linakron
Mérnöki Kft., Maraton Lapcsoport Kft., Müllex-Körmend Kft., Naste-Bau
Kft., Pálfi Profi Food Kft., Pylon–94 Kft., Road-Piktor Kft., Royal Sped Zrt.,
Sprint Kft., Szerapisz-Zala Kft., Tarr Kft., Terra-Aqua Kft., TESCO-Global Zrt.,
Trio Egerszeg Kft., Városgazdálkodási Kft., ZÁÉV Zrt., Zala-Depo Kft.
TERMÉSZETBENI TÁMOGATÓK:
Artonius Grafikai Stúdió, AquaCity dolgozói, Aquazala Kft., BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg, Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédõ Egyesület, Dorci és
zenekara, Egerszegi Sport és Turizmus Kft., Euroszínvonal Alapítvány, Ezer
Rózsa Kertje Hastánccsoport, Fidelitas–IKSZ, Gála Társastáncklub, Göcsej
Kutya Klub, Keresztury ÁMK, Komáromy Pékség, Koraszülöttmentõ és
Gyermekintenzív Alapítvány, Korán Érkeztem Közhasznú Egyesület, Korona
Pékség, Kovács Vendégház, Kriszti és a Magyarucca, Kvártélyház Kft., Many
Ways Együttes, LÉSZ Kft., MAHÍR, Nagycsaládosok Egyesülete, NYME
Simonyi Károly Kar Gépészeti és Mechatronikai Intézet Zalaegerszegi Mûszaki Képzési és Kutatási Központja, Öveges ÁMK, PTE Egészségtudományi
Kar Zalaegerszegi Képzési Központ, Rendért Egyesület, Siklósi Fúvószenekar, Stúdió Rádió, Városgazdálkodási Kft., Zalaboldogfai Lovastanya, ZalaDepo Kft., ZALACO Zrt., Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány,
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének frakciói – EZE, FIDESZ,
MSZP; ZalaEgerszeG városi hetilap, Zalaegerszegi 7 nap Szerkesztõsége,
Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet, Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat, Zalaegerszegi Városrészek Mûvelõdési Központja és Könyvtára,
Zalai Hírlap Szerkesztõsége, Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Zala
Megyei Kormányhivatal, ZALAVÍZ Zrt., ZTE FC, ZTE KK.
Gyutai Csaba
polgármester

FELHÍVÁS SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁSRA

CSÁFESZ 2014
A CSÁCS

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS 64/2009. SZ.
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ALAPJÁN

ÉS BOZSOK TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT ÉS
A ZVMKK

TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT
A CSÁCSBOZSOKI

ÜNNEPI NAPOK RENDEZVÉNYEIRE

AUGUSZTUS 19. – KEDD
19.00 – Városi ünnepség a Szent István-szobornál
Himnusz
Köszöntõt mond Furján Gellért atya
Ünnepi beszédet mond Gecse Péter, az oktatási, kulturális és sportbizottság elnöke
Az ünnepi mûsorban közremûködnek:
– Kiss Ernõ színmûvész
– Harangláb népzenei együttes, Schreiner Jenõ vezetésével
– Városi Fúvószenekar – karnagy: Farsang László
20.15
– A Harangláb Együttes ünnepi koncertje és táncház
Az est folyamán büfé üzemel
09.00 –

11.00 –
17.00 –

AUGUSZTUS 20. – SZERDA
II. Csáfesz Labdarúgó-kupa
A Csácsbozsok-NSE szervezésében
Helyszín: csácsbozsoki mûfüves labdarúgópálya (Izsák
Ált. Iskola)
Nevezni lehet: Csongrád Péter 30/203-2244, Kozma
Imre 30/817-3330
Ünnepi szentmise a henye-hegyi kápolnánál
Jószomszédok parki-party
Balaicz Zoltán alpolgármester „Kiváló közösség” díjat ad át
Vidám közösségi est – fellép az Évgyûrûk nótakör
Aszfaltrajzverseny és kézmûves-foglalkozás
Bográcsozás és lángossütés
Innivalóról ki-ki, saját elképzelése szerint gondoskodjék!

BAZITAI

POGÁCSAFESZTIVÁL

2014. SZEPTEMBER HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK TÁJÉKOZTATÓ

 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

Teleki Blanka Kollégium

2014.
2014.
2014.
2014.

Kovács Károly Kollégium
Kaffka Margit Kollégium

SZEDÉS

IDEJE

08.
08.
08.
08.

25
26.
27.
28.

7.30–14
12–17
7.30–14
12–17

óra
óra
óra
óra

HELYE

Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Kovács Károly Kollégium

Liszt Ferenc Ált. Iskola

2014. 08. 27.
2014. 08. 28.

7.30–14 óra
12–17 óra

Liszt-iskola

Eötvös József Ált. Iskola

2014. 08. 25.
2014. 08. 26.

7.30–14 óra
12–17 óra

Eötvös-iskola

Ady Ált. Iskola

2014. 08. 25.
2014. 08. 26.

7.30–14 óra
12–17 óra

Ady-iskola

Páterdombi SZK.

2014. 08. 27.

7.30–14 óra

Páterdombi-iskola

Landorhegyi Ált. Iskola

2014. 08. 25.
2014. 08. 26.

7.30–14 óra
12–17 óra

Landorhegyi-iskola

Izsák Imre Ált. Iskola

2014. 08. 27.
2014. 08. 28.

7.30–14 óra
12–17 óra

Izsák-iskola

Petõfi Sándor Ált. Iskola

2014. 08. 25.
2014. 08. 26.

7.30–14 óra
12–17 óra

Petõfi-iskola

Dózsa Ált. Iskola

2014. 08. 27.
2014. 08. 28.

7.30–14 óra
12–17 óra

Dózsa-iskola

Deák–Széchenyi SZK.

2014. 08. 25.
2014. 08. 26.

7.30–14 óra
12–17 óra

Teleki Blanka Kollégium

Ganz–Munkácsy SZK.

2014. 08. 27.
2014. 08. 28.

7.30–14 óra
12–17 óra

Kovács Károly Kollégium

Kölcsey Ferenc Gimnázium

2014. 08. 27.
2014. 08. 28.

7.30–14 óra
12–17 óra

Kölcsey-gimnázium

Öveges József Ált. Iskola

2014. 08. 25.
2014. 08. 26.

7.30–14 óra
13–17 óra

Öveges-iskola

Zrínyi Miklós Gimnázium

2014. 08. 25.
2014. 08. 26.

7.30–14 óra
12–17 óra

Zrínyi-gimnázium

Csány László SZK.

2014. 08. 25.
2014. 08. 26.

7.30–14 óra
12–17 óra

Zrínyi-gimnázium

 Tájékoztatjuk Zalaegerszeg város lakóit, hogy a
Landorhegyi ABC buszmegállók átépítési munkái elkezdõdnek. A kivitelezés idõtartama alatt forgalomkorlátozásra és buszmegálló-áthelyezésekre kerül sor.
A Landorhegyi úton, a Platán sor és Landorhegyi út 6. sz.
közötti szakaszon várhatóan
2014. augusztus 4–2014. szeptember 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

A szakképzési ösztöndíj igénylésének feltételei:
– a tanuló zalaegerszegi állandó lakhellyel rendelkezzen és a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott
és mûködtetett, Zalaegerszeg megyei jogú város közigazgatási területén mûködõ intézmény nappali tagozatán végezze tanulmányait;
– a pályázat benyújtására az a középfokú intézményben tanuló
diák jogosult, akinek tanulmányai Zalaegerszegen hiányszakmának 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, szerszámkészítõ szakmában,
b) szakközépiskola érettségit követõ szakképzõ évfolyamán 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 mellékleteként 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 tanulmányi eredmények, illetve a rendeletben meghatározott 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 meghatározott tanév végi bizonyítvány vagy félévi értesítõ másolatát,
3. szakközépiskolai tanulók esetében az érettségit követõ 13.
évfolyam elsõ félévében a 2. pontban meghatározottak mellett az érettségi bizonyítvány, ezt követõen a tanév végi bizonyítvány vagy félévi értesítõ másolatát,
4. a szakközépiskolai és a szakiskolai tanuló esetében (amennyiben ilyennel rendelkezik) a tanulmányi szerzõdés másolatát,
5. az iskola igazolását az önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésében meghatározott igazolatlan mulasztás tényérõl
és mértékérõl, vagy annak fenn nem állásáról,
6. azon szakiskolai tanulók esetében, akik számára a szakképzésrõl szóló törvény szerint az elõképzettségük figyelembe vételével a képzési idõ lerövidíthetõ, az iskola igazolását 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://zalaegerszeg.hu/tart/index/35/Rendeletek portálon, az önkormányzati 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 Polgármesteri 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. félévére vonatkozóan 2014. szeptember 15-ig a szakképzõ iskola
igazgatójához, vagy a fenti címre kell benyújtani.

INGYENES LÉGVÁR PARTY
ISKOLANYITOGATÓ VÁROSI LÉGVÁR PARTY
2014. AUGUSZTUS 22.
14.00–19.00 ÓRA
ANDRÁSHIDA, ISKOLA UTCAI JÁTSZÓTÉR

PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PÓTBESZEDÉS: 2014. SZEPTEMBER 2. (KEDD) 9–17 ÓRA

MUNKAHELYTEREMTÕ BERUHÁZÁS CÉLJÁRA

NYILVÁNOS PÁLYÁZTATÁS ÚTJÁN
ÉPÍTÉSI TELEKKÉNT KÍVÁNJA ÉRTÉKESÍTENI AZ ALÁBBI INGATLANT:
Megnevezés
099/9 hrsz-ú, telephely megnevezésû,
40.948 m2 területû ingatlan

Terület

Nettó érték (induló ár)
összesen

Bruttó érték (induló ár)
összesen

40.948 m2

143.318.000 Ft

182.013.860 Ft

A pályázatokat „099/9 hrsz” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

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.

A meghirdetett ingatlan Zalaegerszegen, a Déli Ipari Park területén helyezkedik el, a közmûvekkel való ellátása megoldott.

Egyéb ügyintézés:
Személyesen:
Ügyfélfogadás:

Pályázat beadásának határideje: 2014. augusztus 25. (hétfõ) 10.00 óra
Helye: Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt.
Zalaegerszeg, Sütõ u. 4. I. emelet 11. iroda
Módja: Személyesen vagy postai úton

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

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

A pályázati felhívás teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ.
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Sport

RÖGTÖN A MÉLYVÍZBEN AZ EZÜSTTEL ISMÉT ELÉGEDETTEK LENNÉNEK
TÜRELMET, MEGÉRTÉST KÉR A KLUBIGAZGATÓ

 Amikor visszavonult az aktív játéktól Kocsárdi Gergely, a ZTE
labdarúgócsapatának sok éven át játékosa, csapatkapitánya, többen valószínûsítették, hogy rövid idõn belül vezetõ szerepet kap
a klubnál. A jóslat bejött, az új vezetés klubigazgatóvá nevezte ki.
Elsõként arról kérdeztük, mennyire találta meg már a helyét új
szerepkörében?
– Gyorsan a mélyvízbe kerültem, nem
volt idõm különösebben meditálni a dolgokon – vélekedett Kocsárdi Gergely. – Jött a
munka, a tanulás. Ismert, hogy a csapattól
sokan távoztak, igaz,
érthetõ módon sokan is
érkeztek. Elmondhatom, nagy
munkát végeztünk a munkatársaimmal a klubnál, hogy minden
a
helyére
kerüljön.
A
játékoskeret jelenleg úgy 90–95
százalékban kialakult.
– Milyen feladatot vár el öntõl
a tulajdonosi kör?
– Rám inkább a szakmai dolgok tartoznak. A vezetésben a várost Devecz Miklós képviseli, mellette Végh Gábor fõtulajdonossal
is kapcsolatban vagyok. A szakmai ügyekben fõleg Gellei Imrével
konzultálok, együtt döntünk. Természetesen szoros kapcsolatban
állok az elsõ csapat szakmai vezetésével is. Az utánpótlás nevelésére is oda kell figyelnem. Az új ZTE-

nél ennek a területnek
még fontosabb szerepet
szánunk.
– Játékosként többször megélt súlyos
anyagi problémákat a
ZTE-nél. Ezen a téren
jelenleg mi a helyzet?
– Már mondtam, az
anyagiak nem hozzám
tartoznak. Látni kell, hogy a ZTEnél jelenleg egy konszolidációs folyamat zajlik, 300 millió forintos
hiányt kell kigazdálkodni úgy, hogy
mellette normálisan mûködjön a
klub. A két nagy támogató mellett
másfél-két éven belül szeretnénk
elérni, hogy a zalai vállalkozók
többsége is felsorakozzon a csapat mögé. Nem lesz könnyû feladat, de megvalósulás esetén
minden bizonnyal hosszú távon
biztos anyagi alapokon állhat a
ZTE.
– Alapos változáson esett át
a ZTE. Mire lehet képes az új
bajnokságban?
– Sokan távoztak, nemcsak az
idény végén, hanem jóval koráb-

ban is. Mindenképpen igazolni kellett. A szurkolók egy része nem érti, miért kellett ennyi játékost igazolnunk. Türelmesen elmagyarázom
nekik, hogy kevesen voltunk, a sok
távozót pótolni kellett. Messze nem
kész a csapat. Jó lett volna még
pár hét a bajnoki rajtig. Úgy látom,
menet közben kell csapattá érni a
társaságnak. Fõleg taktikai téren
van pótolnivalónk. Türelmet, biztatást, megértést kérek a szurkolóktól
a játékosok nevében is. Bizakodom, hogy sikerül õsszel úgy szerepelnünk, hogy a téli szünet elõtt a
jó középcsapat pozícióját foglaljuk
el a tabellán. Egy újabb sikeres felkészülés után pedig ott lehetünk az
elsõ hatban, ami egy átalakuló, formálódó csapattól mindenképpen jó
eredmény lenne.

HÉTVÉGI

EREDMÉNYEK

Békéscsabai FC–ZTE FC
2-0 (1-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Békéscsaba, 800 nézõ.

ELÕTÉRBEN A FIATALOK A ZTK FMVAS-NÁL

 A nõi csapat mellett a ZTK FMVas férfi szuper ligás tekecsapata is készül az új bajnokságra. A felkészülés során a fizikai edzések mellett gyorsan elõtérbe kerültek a golyós tréningek is. A
csapat játékoskeretében mindössze egy változás történt,
Botházy Péter egyéves egerszegi szereplés után távozott.
– Többet vártunk a
válogatott
játékostól,
még akkor is, ha nem
Egerszegen edzett –
hangoztatta
Takács
László, a ZTK FMVas elnöke. – Nem igazolunk
senkit, folytatjuk a több
éve megkezdett munkát,
még jobban a saját nevelésû játékosainkra támaszkodunk. Kozma és Pákai tavaly már többször szerepelt a felnõtteknél, idén Pintér, Ostrom és
Farkas Á. is több lehetõséget kaphat. Bízunk a fiataljainkban, és
valljuk, hogy a saját nevelésû játékos a legolcsóbb. Egykor Nemes
Attila és társai is hasonlóan kezd-

ték játékos-pályafutásukat. Attila azóta már világbajnoki címnek is
örülhetett.
A Szegednek már
szinte elõre oda lehet
adni a bajnoki címet. A
Tisza-partiak kész játékosokkal
erõsítették
meg keretüket. Nemcsak hazai porondon, de
nemzetközi szinten is kiemelkedõen szerepelhetnek. Újból esélyesek a Világkupa- és Bajnokok Ligája gyõzelemre.
– Az elmúlt években két nemzetközi kupában is indultunk. Idén
csak az Európa-kupa-szereplést
vállaljuk, a Bajnokok Ligájának

nem látjuk értelmét. Nincs reális
esélyünk a legjobb 4 közé kerülésre. Nagy vereségbe meg nem szeretnénk, ha belefutna fiatal csapatunk. Az sem mellékes, hogy a BLszereplés alaposan megterhelné
költségvetésünket. Több millió forintba is belekerülne, és már említettem, nem lenne szakmai hozadéka – vélekedett Takács László.
A hazai bajnokságban a vezetés a második hely megszerzését
elvárja a megfiatalított együttestõl.
Az erõviszonyok alapján a célkitûzés reálisnak mondható. Az
egerszegiek a bajnokság elsõ fordulójában az újonc Kazincbarcika
vendégei lesznek, ahol mindenképpen gyõzni szeretnének. A férfiaknál, akárcsak az elmúlt években, idén is lesz rájátszás. Az
alapszakasz után mindenképpen
az elsõ négyben kell végeznie a
ZTK-nak, hogy a harcba szállhasson a dobogóért.

Gellei Imre, a ZTE szakmai tanácsadója úgy vélekedett, hogy az
átalakuló csapat és az új szakmai
stáb elfogadtatta magát. Németh
János Kossuth-díjas keramikus, a
háromszögletû klubcímer tervezõje fõleg a lelkesedésre és a saját
nevelésû játékosok fontosságára
hívta fel a jelen lévõk figyelmét.
Kocsárdi Gergely klubigazgató
hangsúlyozta, új csapat épül, ez
azonban nem megy egyik napról a
másikra. Ezután Lõrincz Emil bemutatta szakmai stábját, valamint
Fotó: Pente Valéria
az új játékosokat, Tóth Krisztián, a
 A ZTE FC múlt héten megtartott szurkolói ankétján Végh Gábor ZTE marketingvezetõje pedig az új
többségi tulajdonos megnyugtatta a jelenlévõket, hogy az anyagi beléptetõrendszerrõl tájékoztatta
 Az elmúlt héten a 3 idegenlégióssal történt megegyezéssel végle- pont, 5,8 lepattanó, 2,4 gólpassz, háttér biztosított lesz a nyugodt munkához, a jó szerepléshez.
a jelenlévõket.
gessé vált a Zalakerámia ZTE KK játékoskerete. A saját nevelésû
1,2 labdaszerzés, 66,9% kétponGáspár Dávid, Kertész Dániel, Kerkai Ákos, Kis Raul, Olasz Ádám
tos), majd a legutóbbi 2013/2014-es
ötös mellett a két rutinosabb, Lekli József, Mohácsi Máté, a két után- szezonban megismételte ezt, és a
pótlás-válogatott Velkey János és Czinger Zoltán és a honosított EJ rövidre sikerült bajnoki döntõ
Kusnyer és Dániel Tamir alkotja a 11-fõs magyar kontingenst.
MVP-je lett, illetve az év játékosává és az év irányítójává választotAz irányító Justin
ták.
Graham és a bedobó
A 23 éves, 203
Cole Darling leigazocm-es, 91 kg-os Cole
lása utána még a felDarling 3-as és 4-es
készülés kezdete elõtt
poszton bevethetõ,
megtalálta erõcsatáidén
végzett
az
rát is a Zalakerámia
NCAA-ben szereplõ
ZTE KK csapata: a 24
Wright State Uniéves 201 cm-es, 100
versity-n, elsõ európai
kg-os amerikai Naszezonját kezdi Zalathan Healy ugyanúgy
egerszegen.
Cole Darling
Justin Graham
Nathan Healy
szezon végéig lesz a
Healy a magasan
kék-fehérek játékosa.
szereplõ San Jose State kezdõ jegyzett NCAA-s Appalachian
A 26 éves, 193 cm magas irányítója volt. 2012 szeptemberé- State University játékosaként végamerikai Justin Graham 2006-tól ben szerzõdtette a szlovákiai Inter zett 2013-ban, majd elsõ európai
2011-ig az amerikai egyetemi baj- Bratislava, ahol bajnokságot és szezonjában a holland Leeuwarnokság elsõ osztályában (NCAA) kupát nyert (40 mérkõzés: 10,0 den egyik legjobbja lett.
Tarr Sprint Andráshida–
Mûszer Automatika
Tótszentmárton
8-0 (6-0)
Megyei I. o. labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg-Andráshida, 100 nézõ.

VÉGLEGES A ZALAKERÁMIA ZTE KK KERETE

MEGKEZDTE A FELKÉSZÜLÉST A ZTE NKK
 Kilenc játékossal megkezdte felkészülését a 2014/2015-ös bajnoki szezonra a ZTE NKK nõi NB I-es kosárlabdacsapata. Az elmúlt évhez hasonlóan szinte teljesen kicserélõdött a megyeszékhelyi egyesület kerete. Az állandóságot a Varga Zsófia, Horváth
Zsófia és Ambrus Szandra tengely jelenti. Hozzájuk jön még a
szülés után visszatérõ Szélesy Judit és a játékot munka mellett
vállaló Darida Csilla.
Az elmúlt szezonban a bajnokságban hatodik helyig jutó és a kupában bronzérmet szerzõ csapatból hat magyar játékos távozott a
felkészülés megkezdése elõtt:
Fuisz Viktória, Vágvölgyi Petra,
Czukor Tünde, Fritz Judit, Török
Szilvia és Mányoki Judit.
Az érkezõk között a legnagyobb igazolásnak Zele Dorina
számít. A korosztályos és felnõttválogatott játékos Szekszárdról tette át a székhelyét Zalaegerszegre, és 3–4-es poszton használható. Velkey Krisztina, az egykori U20-as válogatott játékos két
év után tér vissza Magyarországra

az Egyesült Államokból, ahol az
Oral Roberts Egyetemen gyógytornászként diplomázott, és tanulmányai mellett kosárlabdázott. Õ a
2-es és 3-as poszton is megállja a
helyét. Mindketten tagjai voltak az
elmúlt évben hetedik helyet szerzett Universiade-válogatottnak,
amelyet Gáll Tamás irányított. Az
1–2-es poszton bevethetõ Nagy
Dóra a PEAC Pécs csapatától érkezik a Volánhoz. A fiatal játékost
az idei B-diviziós Európa-bajnokságon Szófiában, ahol a válogatott
kiharcolta az A csoportba jutást, a
torna legjobb ötösébe választották
a szakemberek. A negyedik igazo-

lás, a korosztályos válogatott
Jurkó Noémi Nagykanizsáról érkezik, õ a 2–3-as poszton érzi jól magát a pályán.
Gáll Tamás vezetõedzõ elmondta, hogy még tervezik az
1–2-es posztra egy játékost leigazolását, aki lehet akár magyar, de
külföldi is.
Tóth László ügyvezetõ elmondta, hogy nagy kihívást jelent, hogy
új csapatot kell építeni. Mindenképpen azon kell dolgozniuk, hogy
költséghatékony gazdálkodással,
szerényebb költségvetéssel is megállják a helyüket a bajnokságban.
A Zala Volán Zrt. még december 31-ig adja a támogatást, de
mivel azután átalakul régiós vállalattá, nem biztos, hogy a
szponzoráció továbbra is megmarad. Az ügyvezetõ elmondta, hogy
folyamatosan keresik a szponzorokat, és bíznak az önkormányzat
támogatásában is.
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Hirdetés

MOST TANDÍJMENTESEN ÉRETTSÉGIZHET,
AKÁR 2 ÉV* ALATT A DELFINÉL
HETI KÉT DÉLUTÁNI ELFOGLALTSÁGGAL, 8 OSZTÁLLYAL*
IS JELENTKEZHET, ESTI GIMNÁZIUMUNKBA.
DIÁKIGAZOLVÁNY, CSALÁDI PÓTLÉK IGÉNYELHETÕ.
Tel.: 62/648-228 • 30/375-6122
www.delfikoronaja.hu
TUDÁSÁT KORONÁZZA MEG A DELFINÉL!
*meglévõ képesítés beszámításával

Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11.
(Bella Pizzéria mellett)

GYORSÍTOTT
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK
AKCIÓS ÁRON!!!
Helyszín: Zalaegerszeg, Október 6. tér 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

Legközelebb augusztus 25-én (hétfõ) 9.00 és 15.00 óra
augusztus 28-án (csütörtök) 9.00 és 15.00 óra
Honlapunkon a további hónapokra is regisztrálhatsz!
AZ IDÕPONTOT HOZZÁD IGAZÍTJUK!
A VIZSGASZERÛ TESZT OTTHONI GYAKORLÁSÁHOZ
INTERNETES HOZZÁFÉRÉS, EREDMÉNYES FELKÉSZÍTÉS!
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ:

www.ganzautosiskola.hu

TELEFON: 06-30/373-0818; E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05

NÉMETNYELV-TANÁR NYELVTANÍTÁST,
NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉST, KORREPETÁLÁST VÁLLAL.
TELEFON: 30/902-4426.

cipõboltokban!
18-tól 50-es méretig!
Akció aug. 31-ig vagy a készlet erejéig!

