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AZ ÉV VÉGÉRE BEFEJEZÕDIK
ÉPÜL A TEHERMENTESÍTÕ ÚT MÁSODIK SZAKASZA

Fotók: Antal Lívia

 Javában zajlanak a munkálatok az északi tehermentesítõ út
építésének második ütemében.
A 2x1 sávos út a régi felhagyott
vasúti nyomvonalon – mintegy
1570 méter hosszon – a Vágóhíd utcától a Kiskondás étteremig épül meg, kapcsolódva a
Hock János úthoz.

SZENT ISTVÁN
NAPJÁN
 Az augusztus 19–20-i Szent
István-napi programokról számolt be sajtótájékoztató keretében Balaicz Zoltán polgármester és Herkliné Ebedli Gyöngyi,
a csácsi városrész önkormányzati képviselõje. Az eseményre
a Szent István-szobornál kerül
sor, amit 15 évvel ezelõtt, 2000
októberében állítottak fel a város kapujában.
A polgármester utalt arra, hogy
minden idei évi ünnepség a 130
éves jubileum jegyében zajlik, a
kulturális rendezvényeket erre az
évfordulóra fûzték fel. Részletesen
szólt arról, hogy augusztus 20-án,
a ferences templomban 9 óra 30
perckor kezdõdik a szentmise,
majd a mise utáni ünnepséget
nem a templomkertben, hanem
bent a templomban fogják tartani.
Herkliné Ebedli Gyöngyi a városrész programjáról számolt be,
az ünnepi eseményekre augusztus 19-én kerül sor. A Szent István-szobornál 19 órakor a Himnusz elhangzása után dr. Veres
András szombathelyi püspök és
dr. Márfi Gyula veszprémi érsek
mond áldást. Az ünnepi beszédet
dr. Gulyás Gergely országgyûlési
képviselõ mondja.
A kulturális programokat az
Izsák-iskola udvarán fél kilenckor
kezdõdõ Ismerõs Arcok együttes
koncertje zárja, melyre a belépés
ingyenes.

LAPELEMEKBÕL KÉSZÜLT KERÁMIÁK
VÉGET ÉRT A GÉBART-I MÛVÉSZTELEP

 Jó hangulatú és eredményes volt a XXIV. GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Mûvésztelep. Sok alkotás született, és a sokszínûség jellemzi az alkotótáborban készült munkákat – mondta a záró kiállítást megelõzõen lapunknak Budaházi Tibor festõmûvész, aki elsõ alkalommal volt a mûvésztelep vezetõje.
– pP –
A zalai ihletésû, archaikus, hagyományos kerámiákon kívül
a tájleíró mûveken át az elvont formákig sokféle stílusban mozogtak a mûvészek. A Gébárti-tó partján megrendezett mûvésztelepen idén öt alkotó vett részt. Eva Gotthard keramikus
(Ausztriából), Szemereki Terézia Ferenczi-díjas keramikus és
iparmûvész (Budapestrõl), Kungl György Munkácsy-díjas
szobrász és keramikus (Zsámbékról), Pázmándi Antal
Ferenczi-díjas szobrász és keramikus (Budapestrõl), valamint
Németh János Kossuth-díjas keramikusmûvész, aki a zalai alkotókat képviselte.
(Folytatás az 5. oldalon.)

– AL –
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere a sajtóbejáráson
felidézte, még a városrész önkormányzati képviselõje volt, amikor
2009 novemberében aláírták a történelmi városközpont rehabilitációs programja támogatási szerzõdését, melynek részeként valósult
meg az északi tehermentesítõ út
kivitelezésének elsõ üteme. Továbbá megújult a Kossuth utca, elkészült a piac, valamint a csipkeházi
passzázs. A projekt második ütemének támogatási szerzõdését
2013 októberében írták alá. Megújult a Dísz tér, a Vásárcsarnok
homlokzata, megépült a Virágudvar, és megkezdõdhetett a teher-

2015. augusztus 18.

mentesítõ út kivitelezésének második üteme is júliusban. A polgármester közölte azt is, hogy az új
Deák téri ingatlan sajtóbejárását
szeptember elsején tartják.
Vigh László országgyûlési képviselõ az elkerülõ utak funkcióbeli
jelentõségét emelte ki.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Az árak felõl érdeklõdjön területi képviselõinknél vagy a központi számon!
A hirdetésben feltüntetett akció 2015. május 25-tõl augusztus 31-ig tart.
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Közélet

TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK AZ ÉV VÉGÉRE BEFEJEZÕDIK
GAZDASÁGI, KULTURÁLIS, BARÁTI EGYÜTTMÛKÖDÉS ÉPÜL A TEHERMENTESÍTÕ ÚT MÁSODIK SZAKASZA

 Zalaegerszeg és Marosvásárhely polgármesterei 1996. október
22-én írták alá a testvérvárosi együttmûködési megállapodást.
Azóta minden évben számos közös rendezvényre került sor az
oktatás, a kultúra, az egészségügy, a sport és a gazdasági élet
területén. Városunk több iskolája rendelkezik már marosvásárhelyi testvériskolával, és felvették egymással a kapcsolatot a rendõrség, a pénzügyõrség, a kórház és a tûzoltóság szakemberei is.
Négy évvel késõbb, 2000-ben
alakult meg a Marosvásárhely–
Zalaegerszeg Baráti Kör. Az elmúlt
15 évben az egyesület számos
programmal, kezdeményezéssel
és konkrét akcióval segítette a két

település testvérvárosi kapcsolatainak elmélyülését.
Az egyesület fennállásának 15
éves évfordulója alkalmából ünnepségsorozatot szerveztek a MaZa vezetõi és tagjai június második felében, melyre meghívták a
Zalaegerszeg–Marosvásárhely
Baráti Társaság tagjait, továbbá
Zalaegerszeg polgármesterét is.
Az idõpont egybeesett Barót
város napjával, melyre az
Egerszeg Fesztiválon személyesen Lázár Kiss Barna András polgármester úrtól kapott meghívást
Balaicz Zoltán. 2009-ben jött létre
testvériskolai kapcsolat a zalaegerszegi összevont Deák Ferenc
és Széchenyi István Szakközépiskola és az erdélyi Baróton mûködõ
Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont
között. Azóta a zalaegerszegi diákok minden évben részt vesznek
március 14-én és március 15-én
az erdõvidéki és baróti ünnepségeken, ahol az ottani mûsorok és
megemlékezések részeként fel-

lépnek irodalmi és zenés összeállítással. A kapcsolatok az elmúlt
években még szorosabbá váltak.
Az építésztechnikus osztályok
diákjai minden évben két hetet töltenek Bonchidán, és egy nemzet-

(Folytatás az 1. oldalról.)
Példaként említette a zalalövõi
elkerülõ utat, mely a megye legnagyobb ilyen típusú útjaként épül
meg, megszabadítva a kisvárost
az óriási teherforgalomtól, a porés zajártalomtól. Örömét fejezte
ki, hogy Zalaegerszegen a hasonló célt szolgáló tehermentesítõ út
második szakasza is megépülhet,
melynek révén tisztábbá, biztonságosabbá válik a belváros.
A Vágóhíd utcától vezet az új
nyomvonal a Kiskondás melletti
területig, ahol közúti összeköttetést létesítenek a Hock János úttal. Az új szakasszal elterelõdik a
forgalom a 76-os út belvárosi sza-

kaszáról, ami tehermentesíti a Rákóczi utat és a Kazinczy teret. A
Falumúzeum és a Malom utcánál
új csomópontokat létesítenek. Napirenden van, hogy az Interspar
áruház parkolóját a tehermentesítõ útra csatlakoztatják, ami magánberuházásban
valósulhat
meg.
Balaicz Zoltán kitért arra, hogy
a környezõ utcákban élõk már
többször jelezték aggodalmukat
az új útszakasszal kapcsolatban,
miután eddig a csendhez, a nyugalomhoz voltak szokva. Mint
mondta, a Falumúzeum és a Malom utca kivételével a többi utca
ugyan nem lesz összeköttetésben

ONCERTET AD A HÉTRÉT IS

 Kenyérfesztivállal készül augusztus 20-ára a zalaegerszegi
skanzen. Az államalapítás ünnepe a falumúzeum napja is egyúttal, hiszen 1968-ban épp ezen a napon avatták fel az ország elsõ
szabadtéri gyûjteményét.
– pet –

zent is ünneplik ilyenkor. Hozzátette, a falumúzeum nagy fejlesztések elõtt ál, így a jelenlegi körülmények között utoljára vehetnek
részt a látogatók a Kenyérfesztiválon. Bíznak abban, hogy jövõre
már egy megújult, kibõvült és
még inkább látogatóbarát skanzen várja majd augusztus 20-án a
közönséget.
Süle Katalin elmondta: a zalai
agrárgazdasági kamara három
éve csatlakozott a Magyarok kenyere programhoz. Zala megyében három gyûjtõhely (Muraszemenye, Tüskeszentpéter és Ságod) is várta a gazdák által fel-

JELEZNEK AZ EMBEREK FELÉ
FLASHMOB A DISZ TÉREN

CSATLAKOZNI AZ AUTÓPÁLYÁHOZ

 Lapunk múlt heti számában beszámoltunk arról, hogy Pete Róbert, a Jobbik városi elnöke, önkormányzati képviselõ sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a miniszterelnöki ígéret ellenére
sem köti össze négysávos út Zalaegerszeget az autópályával.
megjelent legújabb számában a
kormányhatározat módosított szövege jelent meg. A 76-os út fejlesztése bekerült a nemzetgazdasági szempontból kiemelt programok közé. A megfogalmazás az
alábbi: „A 76-os számú fõút Zalaegerszeg és M7-es autópálya közötti szakasz gyorsforgalmi úttá
történõ fejlesztése.”
Pete Róbert válaszolt a polgármesteri reagálásra, mely szerint,
ha a kormányhatározat megvalósul, annak minden zalaegerszegi
örülni fog. Ugyanakkor, fogalmazott, elgondolkodtatónak tartja,
hogy egy miniszterelnöki ígéret
megvalósításáért lobbitevékenységet kell folytatni.

– b. k. –
A Zala Megyei Család-, Esélyteremtési és Önkéntes Ház szervezte a rövid programot augusztus 12-én, 11 órakor. A fiatalok
értékteremtõ képességére kívánták felhívni a figyelmet az Árvácska együttes közremûködésével. A megvalósítást az Emberi Erõforrások Minisztériuma támogatta.

az új úttal, a problémát azonban
meg fogják oldani. Egy második
ütemben növények, fák ültetésével, a legkritikusabb helyeken zajvédõ falak kihelyezésével kívánják csökkenteni a zajártalmat, valamint megóvni a lakóházak állagát.
A kivitelezõk jelenleg a csapadékvíz-elvezetõ rendszer kiépítésén dolgoznak. A közmûépítést
szeptemberben fejezik be, ezután
építik meg a pályaszerkezetet,
majd aszfaltozzák az úttestet. A
munkák befejezésének határideje
2015 decembere. A kivitelezést
bruttó 360 millió forintért végzik el
a vállalkozók.

KENYÉRFESZTIVÁL
A SKANZENBEN
K

A fesztiválról a Göcseji Múközi program keretében szakmai
zeumban tartott sajtótájékoztatót
gyakorlatként
dolgoznak
a
dr. Kostyál László, az intézmény
bonchidai Bánffy-kastély felújítáigazgatóhelyettese, valamint Süle
sán. A faiparos diákok ugyancsak
Katalin, a társszervezõ Nemzeti
minden nyáron két hét szakmai
Agrárgazdasági Kamara Zala megyakorlaton vesznek részt a Baróti
gyei elnöke.
Szabó Dávid Iskolaközpont faipari
Az igazgatóhelyettes elmondtanmûhelyében, majd a baróti diáta: a Göcseji Falumúzeum szákok jönnek Zalaegerszegre õsszel
mára
háromszoros
ünnep
ugyancsak két hétre.
augusztus 20-a, hiszen az államA látogatás kapcsán Zalaegeralapítás és a magyarság egysészeg polgármestere részt vett a
gének ünnepén túl az új kenyeret
Barót-napok ünnepélyes megnyi– vagyis az idei elsõ búzából kétóján, a testvérvárosok vezetõinek
szült kenyeret – és magát a skantalálkozóján, továbbá sikerült találkozni Zsigmond Barna Pál fõkonzullal (Magyarország Csíkszeredai
Fõkonzulátusa).
Huszonöt évvel ezelõtt, 1990ben jött létre hivatalos testvérvárosi kapcsolat az ausztriai Klagenfurt
és Zalaegerszeg között. Ugyanekkor kötött szerzõdést az osztrák
város az erdélyi Nagyszebennel
is. A 25 éves jubileum alkalmából  A fiatalok világnapja alkalmából Zalaegerszegen figyelemfelhíünnepséget szerveztek Klagen- vó villámcsõdületet rendeztek a Disz téren. A zenés-táncos hafurtban, ahol ünnepi beszédet mar – gyorsan együttléttel a megyeszékhely csatlakozott ahhoz
az akcióhoz, melyben még 19 település vett részt, pontosan
ugyanezen a napon, ugyanezen az órán.

ISMÉT TÉMA A 76-OS
Balaicz Zoltán polgármester
nyílt levélben válaszolt a felvetett
kérdésre. Mint fogalmazott, a Modern Városok Program keretében
született megállapodás a kormánnyal, tartalmazza az infrastrukturális fejlesztést. A megbeszéléseken a 76-os út teljes, Zalaegerszeg és az M7-es autópálya
közötti gyorsforgalmivá bõvítésérõl volt szó, ugyanakkor az április
24-én megjelent Magyar Közlönyben a kormányhatározat nem tükrözte vissza megfelelõen a tárgyalt
fejlesztést.
A polgármester az elmúlt hónapokban több egyeztetést is folytatott, ennek eredményeképpen a
Magyar Közlöny augusztus 7-én

mondott dr. Maria-Luise Mathiaschitz klagenfurti polgármester,
Astrid Cora Fodor nagyszebeni
polgármester és Balaicz Zoltán zalaegerszegi polgármester.
A testvérvárosi kapcsolatra így
emlékszik vissza Zalaegerszeg
polgármestere.
– Klagenfurt és Zalaegerszeg
között a hivatalos testvérvárosi
kapcsolat 1990-ben jött létre. Igaz,
akkor én még csak 12 éves voltam, azonban talán pont ezért fiatal koromtól végigkövethettem a
barátság alakulását. Meg kell említeni, hogy a 25 évvel ezelõtti döntésnek elõzményei is voltak, hiszen a két város között az elsõ
kapcsolat 1985-ben jött létre,
melyben fontos szerepe volt
Leopold Guggenberger akkori klagenfurti polgármesternek és
Kustos Lajos akkori zalaegerszegi
városvezetõ elõdömnek. A sors
különös kegye, hogy amikor 2013
decemberében Klagenfurtban jártam alpolgármesterként egy kiállításmegnyitón, akkor személyesen
találkozhattam Leopold Guggenberger polgármester úrral, akinek
hálásak vagyunk azért, hogy kapcsolatot keresett és talált a vasfüggöny mögött Zalaegerszeggel! Az
elmúlt 25 évben kiterjedt kapcsolatrendszer alakult ki a mûvészetek, a sport és a gazdaság területén, de a testvérvárosok barátsága
akkor ér valamit, ha az a hivatalos
szintekrõl átterjed a civil szervezetekre, az iskolákra, az egyes emberekre és a jövõ érdekében a fiatalokra is. Örömmel mondhatom,
hogy Klagenfurt és Zalaegerszeg
esetében ez a helyzet!
Az ünnepség a város könyvébe
való bejegyzéssel zárult, majd a
vendégek részt vettek az „Altstadtzauber” fesztivál megnyitóján.

A nevezett zenekar Csíksomlyóról érkezett, visszatérõ vendégei Zala megyének a nyári táborozás idején. A 40-fõs együttes
már 18 éve mûködik, második generációs felállásban énekel és
zenél Haflinger Zsuzsanna vezetésével.
– Erdélyben még nem szokás
a flashmob, ki sem tudjuk mondani, de tudjuk mit jelent, láttunk is
már ilyent – mondta Haflinger

Zsuzsanna. – A villámcsõdületnek
mindig van mondanivalója, lehet
vele jelezni az emberek felé.
A jelen akció üzenete a fiatalokban rejlõ értékteremtõ képesség megmutatása volt. Jövõre,
ugyanebben az idõpontban várják a 8.12.11-es programhoz, azaz augusztus 12-én, helyi idõ
szerint 11 órakor, mind többek
csatlakozását hasonló célú megmozduláshoz. Az idén a villámcsõdület-pártolók között egy ifjú
pár is volt.
Az országos akcióról videofelvétel is készült, mely látható
lesz az internetes megosztó oldalon.

ajánlott búzát, amibõl az itteni magyarok kenyere készül. De a zalai
búzából jut az ország kenyerébe
is, hiszen a mohácsi „össznemzeti” gyûjtõhelyre is kerül az
itteni lisztbõl. Idén harminckét
gazdálkodó felajánlásából nyolc
tonna búza jött össze a megyében.
A megõrölt búzából a falumúzeum számára a Korona Pékség
készíti el az ünnepi kenyeret, melyet augusztus 20-án fél 12-kor, a
fesztivál nyitányaként szegnek
meg. A Kenyérfesztiválon a hagyományos kézmûvesprogramokon és termékbemutatókon kívül
fellép ifj. Horváth Károly és Laposa
Julianna népzenészek, valamint
Alexander Horsch is. Este fél hattól pedig négy év szünet után újra
összeáll a Hétrét együttes.

KEDVEZÕ HELYEN LÉVÕ
54 M2-ES, KÉTSZOBÁS,
ZÖLDÖVEZETRE NÉZÕ,
ERKÉLYES LAKÁS KIADÓ.
ÉRDEKLÕDNI
A 06-30/9464-800-AS
TELEFONSZÁMON.
SZÉP,

JÓ ÁLLAPOTBAN

LÉVÕ, HASZNÁLT
„JAGER” KERÍTÉS
KAPUKKAL OLCSÓN
ELADÓ.

A

ÉRDEKLÕDNI
06-30/9464-800-AS
TELEFONSZÁMON.

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

Legközelebb:
Augusztus 24-én 15.00 óra, szeptember 2-án és 8-án 15.00 óra
A VIZSGASZERÛ TESZT INGYENES INTERNETES HOZZÁFÉRÉSSEL!
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
VSM: E 68,75–67,74%; GY 42,27–65%; ÁKÓ: 143,5–153%; ÁKK: 137.760–146.880 Ft.

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban N Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. N Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes N Felelõs szerkesztõ:
Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra N Szerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 NTelefon/fax/üzenetrögz.:
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Aktuális

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT ROVARCSÍPÉS, NAPSZÚRÁS
A BOTFAI TEMPLOMÉRT

 A botfai Szûz Mária neve templom felújítását segítendõ jótékonysági koncertet rendeztek a településrészen.
– b. k. –
A helyi Lövei család ötlete és
közremûködése nyomán vállalták
teljesen díjmentesen a fellépést az
elõadómûvészek, Pintér Tibor színész-énekes, a Szigetszentmiklósi
Sziget Színház és a Nemzeti Lovas Színház igazgatója, valamint

Békefi Viktória színész-énekes.
Vegyes repertoárjuk végén állva
tapsolt a közönség, akik belépõjegyükkel és egyéb adományokkal
járultak hozzá az esedékes felújítási munkákhoz.
– Külsõ felújításra szorul az
épület, amely munkálatokat már
az idén elkezdjük. Valamint új orgonára is szükség van a régi elekt-

NYÁRI BÕRBAJOK – DR. PETÉNYI ÁGNES BÕRGYÓGYÁSZT KÉRDEZTÜK

 A nyár örömei mellett nemcsak a nap UV-sugarai által ránk leselkedõ veszélyeknek vagyunk kitéve, de különféle rovarok (póromos helyett. Ez utóbbinak az ára kok, szúnyogok, hangyák, darazsak, kullancsok) csípésének is
már rendelkezésre áll – mondta áldozatául eshetünk. Hogyan védjük nyáron bõrünk egészségét?
Furján Gellért plébános, miközben – dr. Petényi Ágnes bõrgyógyászt, kozmetológust kérdeztük.
dicsérte a helyi hívek aktivitását.
– Felülmúlta a várakozást az – Antal Lívia –
kezzünk zártabb ruházatot viselni
érdeklõdés. Bár elõvételben kevés
a szabadban. Az allergiás reakci– A rovarcsípésekre egyéni ér- ót nem csökkenti a kalcium, így
jegy fogyott, a koncertre sokan jöttek és nemcsak helyiek, sok volt zékenységünktõl függõen reagá- szedésének nincs semmi értelme.
az új arc a közönség soraiban – lunk, melyek általában csak eny- Ha a tünetek 4–5 nap alatt nem
he, ritkább esetekben azonban ko- csillapodnak, esetleg fokozódnak,
molyabb panaszokat okoznak. Sú- akkor mielõbb orvoshoz kell forlyosabb válaszreakciókkal különö- dulni.
sen a gyermekeknél találkozha– A rovarcsípések közül talán
tunk, akiknél a rovarcsípés test- legtöbben a kullancstól tartaszerte jelentkezõ kiütéseket indít- nak.
hat el. Felnõtteknél ritkábban lá– Fontos tudni, hogy a kullancstunk olyan problémát, amikor a ro- csípés esetén jelentkezõ gyûrûvarcsípés mélyebb sebbel, gyulla- szerûen terjedõ bõrpír még nem a
dással jár. A csípés helyén varral, Lyme-kór tünete, de kezelés nélkül
pörkkel fedett seb is kialakulhat. azzá válhat. A betegség felismeréElvakart csípés felülfertõzõdhet, se fontos orvosi feladat, ezért ne
akár magas lázzal járó állapotot is késlekedjünk, mert a megfelelõ
okozhat. Ezek az esetek minden- idõtartamú és dózisú gyógyszeres
képpen orvosi kezelést igényel- kezeléssel elkerülhetõ a Lyme-kór
nek, és akár antibiotikus terápia is kialakulása. Tudni kell azt is, hogy
szóba jöhet.
a kullancsok mellett más rovarok
– Léteznek házi praktikák is. is terjeszthetik a Lyme-kórért felemondta Löveiné Tóth Mária, aki– Nyilván, egy egyszerû szú- lõs baktériumot. A kullancscsípésnek a koncerttel szó szerint egy álma valósult meg. – 5 évvel ezelõtt nyog-, pókcsípés miatt nem kell re mindazonáltal figyelni kell, mert
álmomban kértem fel a szereplõ- rögtön orvoshoz menni. Vizes bo- a vírusos agyvelõgyulladás ellen
ket erre a jótékony koncertre, az- rogatással, rázókeverékkel lehet létezik védõoltás, a baktérium
tán mire választ adtak volna, feléb- csillapítani a tüneteket, és lehet okozta megbetegedésre viszont
redtem – mondja mosolyogva, a szedni néhány napig recept nélkül nem!
válasz a valóságban pedig annyira vásárolható antihisztamin készít– Élvezzük a nap melegét, de
igen lett, hogy még útiköltség-térí- ményeket. Érdemes használni ro- hogyan?
varriasztó spray-ket, vagy igyetést sem kértek a mûvészek.
– Én mindenképpen a megfele-

a gyerekek bõrének védelmére,
mert a gyermekkorban elszenvedett napégés, vagy UV-károsodás
késõi felnõttkorban következményekkel járhat. Számolhatunk korai bõröregedéssel, vagy a legsúlyosabb anyajegyproblémával, a
festékes bõrdaganattal. Korai felismerése esetén jók az esélyek a
gyógyulásra, ezért mindenképpen
érdemes igénybe venni az anyajegyszûrést.
Sokak életét keserítheti meg a
pigmentfoltok okozta esztétikai
probléma. Az arcon, a kézfejen, a
karon kialakuló barnás színû foltok
kialakulásának többféle oka van,
de a legfontosabb a napfény, a
mértéktelen napozás. A fényvédõ
krémek folyamatos használata
megóvhat bennünket, a már kialakult pigmentfoltokkal bõrgyógyászati kezeléssel lehet felvenni a
harcot.

Dr. Petényi Ágnes

lõ takarást nyújtó ruházatot, és az
árnyékon való tartózkodást javasolnám. A napvédõ, fényvédõ krémeket csak kényszermegoldásnak
tartom, hiszen csak abban az
esetben jelent védelmet, ha félóránként megismételjük használatát. Szeretném jelezni, hogy az
UV-sugárzás által okozott anyajegy-károsodás nem egy azonnali
reakció, évek, évtizedek hatása
alatt alakul ki. Sokan kenegetik
napvédõ krémmel kizárólag anyajegyeiket, melynek semmi értelme,
mert az egész testet érintõ UV-sugárzás az, ami felelõs az esetleges rosszindulatú elváltozásokért.
Éppen ezért hívnám fel a figyelmet

SZOBORTÖRTÉNET
(ZalaEgerszeG, 2000. augusztus 8. Szobornézõk Solymáron)

 „Dr. Gyimesi Endre polgármester vezetésével hétfõs csapat utazott Solymárra, hogy megtekintsék a csácsbozsoki városrészben október 20-án avatandó Szent István-szobrot.
A küldöttség tagjai – köztük Herkliné
Ebedli Gyöngyi önkormányzati képviselõ, Gecse László, a kulturális és idegenforgalmi bizottság elnöke, Sziráki István
mûszaki osztályvezetõ, Inkovics László
fõépítész – elégedettek voltak a készülõ
emlékmûvel, csupán a szobor végleges
elhelyezése körül alakult ki némi véleménykülönbség az önkormányzat és az
alkotók között.
Szórády Zsigmond és Seres János
szobrászmûvészek eredetileg a Balatoni úttal párhuzamosan szerették volna
viszontlátni a szobrot, az önkormányzat
azonban ragaszkodott ahhoz, hogy az

A készülõ Szent István-szobor 2000 nyarán...

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAINK!
• 08. 25-én 15.00 „B” kategóriás személygépkocsi-vezetõ;
08. 26-án 16.00 Elsõsegély-tanfolyam (vizsga 08. 31.)
• 08. 31-én 14.00 OKJ-s Gépkezelõ, hatósági vizsgával
(targonca, emelõgép, földmunkagép)
• 09. 01-én 15.00 „B+E”, „C”, „D”, „C+E” kategóriákban;
• 09. 21-én 8.00 ADR veszélyesáru-szállító (jel. határidõ: 09. 16., vizsga: 09. 26.)
• 09. 21-én 13.00 GKI teherautóvezetõ és autóbusz-vezetõ
(jel. határidõ: 09. 16., vizsga: 09. 26.);
KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
Akkreditációs szám: E-000883/2014
ÁKO: 121,38%VSM: elmélet: 77.42%; gyakorlat: 80% ÁKK: 136.000 Ft

Î 2 + félszobás, azonnal beköltözhetõ, jó állapotban lévõ családi
ház Zalabéren a falu központjában eladó. Érd.: 30/9595-181
Î Zalabéren, a falu központjától öt percre, lakható hétvégi ház
gyümölcsössel eladó. Érd.: 30/9595-181

...és napjainkban.

emlékmû a város felé nézzen. Ez utóbbi
szempont alapján készítették el a tereprendezési terveket. Az eredeti elképzelésekhez képest fele költséggel, ötmillió
forintból készül majd el a szobor „talpazatát” szolgáló domb, az ahhoz felvezetõ csigavonalban tekeredõ út és a környezet parkosítása. A szobor mérete, a
palástban megjelenített katedrálisra –
egyben az országépítésre – emlékeztetõ
motívum különösen tetszett a küldöttségnek.
Annak is örültek, hogy az eredeti tervektõl eltérõen az államalapítót nyitott
szemmel ábrázolják majd a mûvészek.
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IGAZÁN FÉLTETT DARABOK ÉNEK, ZENE, TÁNC – EGYSÉGBEN
OLDTIMEREK ÉS VETERÁNOK A VÁROS UTCÁIN

 Régi pompájukban csillogó
veterán autók és motorok vonultak fel a városban és a megyében a közelmúltban rendezett XX. Nemzetközi Zalamenti
Veteránautó-Motor Túraverseny
programjai keretében.

– Igen, de annál mindenki jobban félti õket. Nálunk is az új kocsi
áll az udvarban, a régi pedig a garázsban.
– Milyen élmény vezetni ezeket?
– Nagyon nehéz, kapaszkodni
kell rendesen a kormányba.

A háromnapos rendezvényen
közel 200 résztvevõ akadt, az
oldtimerek, veterán autók és motorok menetoszlopát alkotva. Egyes
sofõrök korhû ruhába öltözve fokozták a hatást, így egy 1911-es Opel
vezetõje és egy 1951-ben gyártott
GM hölgy vezetõje és utasa.

NÉGYÉVES A GYÉRES-FOLKKOCSMA
 Négy évvel ezelõtt indult útjára Zalaegerszegen egy élõ népzenét és a néptánc nem színpadi módját éltetõ kezdeményezés, a
Gyéres-folkkocsma, a Gyéres zenekar szervezésében. Jubileumi
rendezvényükre a hétvégén került sor a belvárosban.
b. k.

– b. k. –
Az ország minden részébõl,
Szlovéniából, Angliából és Amerikából érkezõ résztvevõkbõl állt
össze a látványos mezõny.
– Eleinte baráti találkozónak indult ez a program, ami aztán háromnapossá nõtte ki magát. Ezért
már érdemes messzirõl is útnak
indulni, ugyanis a régi autók néhánya 60–80 kilométeres óránkénti
sebességet tud teljesíteni, idõ kell
tehát a nagy távok bejárásához –
mondta dr. Pávlicsné Mikola Lívia,
a zalaegerszegi Veteránautó-motor Klub elnöke. – Zala megye bemutatása is a rendezvény célja,
ezért minden évben kicsit más útvonalon közlekedünk. Másrészt
egymás autóiban gyönyörködünk
és lehetõséget biztosítunk, hogy a
„civilek” is megtekinthessék ezeket a számunkra becses autókat.
– A mostani rendezvényen kívül még mibõl áll a klub élete?
– Kéthetente találkozunk. A
legfontosabb, hogy az alkatrészek
beszerzésében segítünk egymásnak.
– Hogyan lehet ilyen autókra
és alkatrészekre lelni?
– Véletlenül. Sokszor kidobva,
megrozsdásodva állnak valahol,
van, hogy csak egy motor a kiindulópont, amibõl évek alatt lesz újra
egyben a régi autó.
– Közlekedésre is alkalmasak
ezek a jármûvek?

STRANDFOCI

 A városi strand újra nyitása alkalmából, „Strandnyitó focikupát” szerveztek öt csapat részvételével. A torna a hagyományok felélesztése mellett jótékony célt is szolgált.
A kánikulai hõségre tekintettel csupán 15 percesek voltak a mérkõzések a
strand homokos pályáján. A résztvevõket az önkormányzat, a Zalavíz Zrt., a
Városgazdálkodási Kft. és a vállalkozók
képviselõi, valamint a „Tengósok” adták.
A torna szervezõje, Deák Milán elmondta, most valóban a részvétel a fontos,
mivel a programmal újra életre kívánják
kelteni a strand területén egykor hagyományos sportos szabadidõ-eltöltést, valamint jótékony célt is szolgál a verseny.
Így a gyõztesnek ezúttal nem jár kupa,
csak jelképes elismerés, a játékosok pedig még pluszadományokkal segítik a

Zalaegerszegi Gyermekotthon lakóit. Ez
utóbbiakat is kis csapat képviselt, akik,
míg a felnõttek rúgták a bõrt, a megújult
gyermekmedencében pancsoltak.
A foci valóban retro érzéseket keltett, hiszen a pálya és az azt körülvevõ
kerítés mérete a régi, azaz rendre repült a labda a napozókhoz, és még
gyakrabban a szomszédos Botfy utcára. Így a régi jól bevált szokás szerint
az arra járók juttatták vissza a pályára.
A porfelhõ övezte bajnokságot a
„Tengósok” nyerték, õket követte a jelképes dobogón a Zalavíz Zrt. és a VG
Kft. csapata.

A zenekar már régóta együtt
volt, de nem volt alkalom állandó
fellépésekre, sok üresjárat akadt
az együttes életében, ezért találtuk ki a folkkocsmát – idézi fel
Ferincz Adrienn, az egyik hegedûs
és énekes, egyetlen nõ tagja az általában négyfõs felállásban játszó
zenekarnak. – Nagy termekben elveszne a zene, ezért választottunk
szabadtéri résszel is rendelkezõ
kis kocsmát helyszínül, aztán terjedt a hír, és mind több helyre hívtak minket. Havonta muzsikálunk,
az adventi és böjti idõszakot kivéve, mert akkor mindig betartjuk a
szünetet. Télen nehezebb megoldani a helyszínt, mert akkor fedett
helyre van szükség.
– Gondoltátok négy éve,
hogy ilyen jól beválik ez az elképzelés?
– Nem gondoltuk sem azt,
hogy ekkora kereslet lesz erre a
lehetõségre, sem azt, hogy ilyen
nagy törzsközönségünk lesz –
utalt az egykori és mai táncosokra, profikra és amatõrökre, népzenét kedvelõkre, minõségi idõtöltést keresõkre. – Segítette a megvalósulást, hogy akkoriban alakult
a városban a „Penderülj” néptáncegyüttes, akik nem színpadi produkció miatt akartak táncot tanulni, viszont nem volt hol táncolniuk,
csak úgy spontán. Így kölcsönösen jól jöttünk egymásnak. És
meg kell említeni Henczi Dávidot,

aki nemcsak hegedül a csapatban, de a meghívásokat, a reklámot õ intézi, nagyon fontos háttérmunkát végez, ami segíti a rendezvényeket.
– Színpadon is játszatok
idõnként. Melyik a kedvesebb?

jük az igényeket, inkább mi diktálunk, de figyelembe vesszük a közönség kívánságait. Sok erdélyi
zenét játszunk, zalait is, de amire
igazán felállnak, az a mezõségi, a
kalotaszegi és a vajdaszentiváni
táncok. Sok minden nem fér bele
egy-egy estébe.
– Azért közel négy órát zenéltek a folkkocsmákban. Mennyire
fárasztó ez?
– Meg lehet izzadni. Van a ze-

– A színpadon messze vagyunk
a közönségtõl, közelrõl jobban át
tudjuk érezni mi is a hangulatot,
lelkesítenek minket. Azt mondják,
egy jó táncos mellett lehet csak jól
zenélni.
– A néptáncban a táncos
irányítja a zenekart vagy fordítva?
– Akkor jó az egész, ha az
ének, a zene és a tánc egységben
van. A táncházban valóban inkább
a táncos diktál és a zenész húzza.
A mi folkkocsmánkban már ismer-

néknek lendülete és erõsen is kell
játszani, hogy hallatszódjon, de az
adrenalin visz minket.
– Tervek?
– Folytatni szeretnénk a „kocsmázást”, az ötödik születésnapot
is megülni. Esetleg a tánc elõtt lehetne egy kis beszélgetõs elõadás
a népi kulturával kapcsolatban, ha
igény lenne rá, kvízjátékkal összekapcsolva.
A jubileumi folkkocsma közös
születésnapi népdalénekléssel zárult.
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INSPIRÁLÓ BETON VILLANYOSZLOP LAPELEMEKBÕL KÉSZÜLT KERÁMIÁK
ÚJABB MÛVÉSZI TALÁLKOZÓ A D'CLINICBEN

 Miért jó, ha sípszóval válaszolunk a vonatfüttyre, hogyan lehet
Hanoi irodalmi életét „kétnyelvûsíteni”, és hogy fordulhat elõ,
hogy Napóleon kocsija holdkõnek ütközik? Ilyen és ehhez hasonló mûvészeti projektekrõl esett szó a D'clinic Studios Rákóczi úti
mûtermében, ahová új alkotók érkeztek.
– pP –
Mint arról már korábban beszámoltunk, a Pál Katja festõmûvész
által vezetett lendvai stúdió a nyár
folyamán Zalaegerszegre települt,
és a Rákóczi úti egykori mosodában alakította ki új bázisát. Az alkotótábor a világ minden pontjáról
fogad képzõmûvészeket, akik egy
(maximum két) hónapot töltenek el
a városban; ismerkedve az itteni
kultúrával, illetve egymás mûvészetével.
A stúdióba ezúttal Skóciából,
Amerikából és Vietnamból érke-

zett egy-egy fiatal mûvész, akik
egy bemutatkozó elõadásra várták
a közönséget.
Fionn Duffy (UK) többnyire az
ember által kialakított környezetbõl, tárgyakból, vagy egyéb használati eszközökbõl nyeri inspirációit. Munkáiban a vizuális és
hangzásbéli elemeket ötvözi. Például, hogy hogyan lehet sípszóval

válaszolni a vonatfüttyre, és hogyan lehet lekottázni a vonathangot. Az alkotó korábban zenét is
tanult, innen jött az ötlet, hogy egy
performansz keretében Skóciában
ezzel a témával foglalkozzon. Mint
mesélte: eddigi zalaegerszegi tartózkodása alatt szinte minden lenyûgözte. Annyira mások itt a hangok, a fények és a színek, hogy az
itt készült munkáihoz ezeket biztosan felhasználja valahogy. Fõleg a
magyar magánhangzókat, hiszen
azok semmihez sem hasonlíthatók.
Lewis Colburn (USA) philadel-

phiai szobrászt leginkább a történelem érdekli. Illetve az, hogy hogyan meséljük el, dolgozzuk fel újra és újra a történelmi eseményeket, vagy milyen a viszonyunk az
egyes korszakok jellegzetes tárgyaihoz. Munkáiban felújítja, újraértelmezi ezeket a tárgyakat, vagy
mai környezetben helyezi el õket,
különleges szellemi kapcsolatot

alakítva így ki az egyes történelmi
korszakok és napjaink között.
Egy korábbi munkájában például megépítette Napóleon széttört kocsiját, ami épp egy holdkõvel ütközött. A különleges installáció sok mindenre utal: a vesztes
waterloo-i csatára épp úgy, mint az
amerikai ûrkutatásra, és holdra
szállásra. Amiben sokan máig kételkednek, hogy megtörtént. Az itt
készült installációiban is megfigyelhetõ lesz majd valamiféle kapcsolatteremtés az egyes korok között. Bár, szemet vetett a magyar
beton villanyoszlopokra is, hiszen
feléjük nincsenek ilyenek. Ezek
formája és szimbolikus jelentése is
beépül majd valamilyen formában
mûveibe.
A korábban New Yorkban élõ,
ám Vietnamba települt Kaitlin
Rees eredetileg nem képzõmûvész, hiszen irodalmat tanult és tanított. Költészettel csak késõbb
kezdett el foglalkozni. Mûvészi
munkája akkor teljesedett ki, mikor
Hanoiba költözött, ahol „Noi Hanoi” (Beszélj Hanoi) címmel kezdett kétnyelvû (angol és vietnami)
felolvasóesteket szervezni kortárs
költõknek. Ebbõl mára egy külön
„intézmény” és honlap lett, sõt kétnyelvû kötetek is megjelentek. Angol költõk verseit fordítják vietnamira, és vietnami (gyakran cenzúrázott) írók költeményei íródnak át
angol nyelvre. Munkáiban a szavakat használja médiumként, és
sokszor a nyelvek közötti megértési zavarokat is vizsgálja.
Mint mondta, a magyar nyelvet
nagyon különösnek, ám bonyolultnak találja, de éppen ezért kihívást
is lát benne. Amúgy is szereti azokat a nyelveket, amiket kevesen
beszélnek a világban. El is kezdett
ismerkedni a magyar szavakkal és
a költészettel. A következõ hetekben egy saját, szubjektív, magyarangol szótárat készít majd; ami
csak néhány szóból, de annál több
szimbolikus jelentésbõl áll majd
össze.

ISTVÁN, A KIRÁLY ZALAEGERSZEGEN IS
SZÖRÉNYI, BRÓDY 70. SZÜLETÉSNAPJA ELÕTT TISZTELEGNEK

 Máris óriási siker az István, a király turné! A budapesti bemutatót is duplázni kellett a Királydombon, és az októbertõl decemberig tartó nyolc állomásos vidéki turnéra is õrült tempóban fogynak a jegyek. Van, ahol már hónapokkal elõre telt házas (van ahol
dupla) a város sportcsarnoka vagy arénája.
A november 14-i zalaegerszegi
elõadásra is már több mint 60 százaléka elkelt a belépõknek, hónapokkal a rendezvény elõtt – tájékoztattak a szervezõk. Az István, a

királyt ezúttal Novák Péter rendezi, aki a koncertszínház irányába
mozdítja el az elõadást. A díszlet
az ókori amfiteátrumot idézi majd,
ugyanakkor egy-két elem vissza-

kacsint az 1983-as õsbemutatóra
is. A történet megértését mozgásszínházi háttér segíti.
Az 1983-as õs-István, a királyból Varga Miklós (István), Deák Bill
Gyula (Táltos) és Nagy Feró
(Laborc) lesz színpadon, rajtuk kívül Keresztes Ildikó (Sarolt),
Radics Gigi (Réka), Danics Dóra
(Gizella), Feke Pál (Koppány),
Serbán Attila (Asztrik) és Kocsi Ti-

VÉGET ÉRT A GÉBART-I MÛVÉSZTELEP

Kungl György alkotásaival.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Persze Budaházi Tibor sem vonta ki magát a munkából, bár mint
mondta, festõmûvészként elõször
furcsa volt neki, hogy kerámiatelepet kell vezetnie. A feladatot azonban kihívásnak tekintette, olyannyira, hogy õ maga is rengeteget tanult
a két hét alatt. Térbeli és geometrikus formákkal kísérletezett, és olyan
kerámiákat hozott létre, amiknél a
formában és a felületben rejlõ játékosság is lényeges elem. Olyan jelekkel és szimbólumokkal dolgozott,
melyek a festészetében is benne
vannak; a most készült kerámiaszobrait is azok a struktúrák, textúrák, sõt figurális rajzolatok jellemzik,
amiket Budaházi vásznain is láthat a
nézõ. Mint mondta: a mûvésztelep
technikailag is új lehetõséget nyitott
számára. Az alkotásai nem korong-

bor (Vecelin lovag) lesz látható a
fõbb szerepekben.
Az „akkor” és „most” hangjai
mellett az igazi kuriózum a két
szerzõ, Szörényi Levente és
Bródy János fellépése lesz: Bródy
a krónikás jelmezét ölti magára,
Szörényi Levente pedig a „Te kit
választanál” címû dalt énekli el a
színpadon. Ennek apropója, hogy
a két szerzõ a 2015/16-os évadban ünnepelte, vagy ünnepli a 70.
születésnapját, az elõadás-sorozat elõttük tiszteleg.
Bõvebb információ a www.kulturalom.hu oldalon található, jegyek a www.tex.hu weboldalon és
országosan a Ticket Expressz
jegyirodáiban kaphatóak.

gal készültek – ez nem is volt kritérium a kerámiatelepen – hanem lapokból építette fel a kompozíciókat.
Szintén lapelemekbõl készíti
kerámiáit Szemereki Terézia is, aki
a záró kiállítást megelõzõ napon
az utolsó simításokat végezte itt
készült munkáin. Mint mesélte:
síkban mintázza meg a lapokat,
majd ezeket építi össze. Ez rengeteg lehetõségre ad alkalmat, sõt
ezek a technikák az építészeti kerámiákhoz is elvezetnek. Gyakran
készülnek ugyanis ezzel a módszerrel épületekre vagy a belsõ terekbe kerámiadíszek. Az iparmûvész – akinek 2007-ben a Gönczi
Galériában már önálló tárlata is
volt – a GébArt-i mûvésztelep témáját és mottóját („A mindenség
öröme”) úgy dolgozta fel, hogy átalakította kicsit azt a motívumrendszert, ami egyébként is jellemzi alkotásait. A Kézmûvesek
Házában az adottságok miatt alacsonyabb égetési hõfokkal készülnek a tárgyak, így ehhez igazította
elképzeléseit. Ez viszont nem jelentett problémát, hiszen – mint
mondta – változatos dolgokat lehet ebbõl is kihozni; különösen a
mázazás, színezés terén.

Budaházi Tibor szerint egyébként a résztvevõk jól oldották meg
a feladatot. A jelmondatot – ami
egy Juhász Ferenc idézet – mindenki saját érzékenységén keresztül dolgozta fel. Persze már
érkezéskor megvolt mindenkinek
a maga elképzelése vagy koncep-

Szemereki Terézia
ciója arról, hogy mit is fog dolgozni a tábor két hete alatt.
A most készült kerámiamûvek a
tárlat után a város GébArt-i gyûjteményébe kerülnek.
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Városháza
FELHÍVÁS

SZAKKÉPZÉSI

ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁSRA

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
64/2009. SZ.
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ALAPJÁN
A szakképzési ösztöndíj igénylésének feltételei:
–

–

–

–

–

REKORDOK

–

A JÓTÉKONYSÁGI NAPON
 Az idén 14. alkalommal, a zalaegerszegi AquaCity Vízicsúszdaés Élményparkban megrendezett jótékonysági nap szinte minden
tekintetben fölülírta az elõzõ évek rekordjait. Soha ennyi csapat
nem fõzött, soha ennyi fürdõvendég nem érkezett az AquaCitybe,
és – ennek megfelelõen – soha ekkora bevétel nem gyûlt össze a
jótékonysági napon.
Az augusztus 9-ei rendezvény
idén kettõs célt szolgál: a bevételbõl támogatják a Zala Megyei Kórház genetikai laboratóriumának
eszközbeszerzését: egy új mikroszkóppal és a kromoszómaanalizáló program frissítésével korszerûbb ellátást biztosíthatnak a magzati fejlõdési rendellenességek kiszûrésében és a fejlõdési rendellenességekkel született gyermekek betegségének hátterében lévõ
genetikai okok tisztázásában.
Emellett a Hevesi Sándor Színház elõterének felújításához szeretnének segítséget nyújtani, hogy
a színházkedvelõ közönség méltó
fogadótérbe érkezhessen.
A bevétel ezúttal is, mint mindig, három részbõl áll: a fõzõverseny ételeinek eladása mellett a

vállalkozók, cégek felajánlásaiból
és a belépõk árából.
– Idén eddig 33 cég ajánlotta fel,
hogy támogatja a nemes célt,
nekik köszönhetõen 2.285.000
forint gyûlt össze.
– A 49 fõzõcsapat 1.738.545 forintot gyûjtött.
– A belépõkbõl – összesen 6017
vendég érkezett – 7.373.750
forint folyt be.
A jótékonysági nap bevétele tehát 11.397.295 forint, mely összeg
kiegészülhet még további felajánlásokkal.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere nagy örömmel fogadta a végeredményt, s köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki részese volt a jótékonysági nap sikerének.

ELMARAD A FOGADÓNAP
 Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy GECSE PÉTER alpolgármester augusztusi fogadónapja elmarad.

Augusztus 21. péntek

Szíves megértésüket kérjük!

a tanuló zalaegerszegi állandó lakhellyel rendelkezzen és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum (a továbbiakban: ZSZC) által
fenntartott és mûködtetett, Zalaegerszeg egyei jogú város közigazgatási területén mûködõ feladatellátási hely nappali tagozatán végezze tanulmányait;
a pályázat benyújtására az a ZSZC-ben tanuló diák jogosult,
akinek tanulmányai Zalaegerszegen hiányszakmának minõsített szakképesítés megszerzésére irányulnak;
a szakképzési ösztöndíjra 2015. szeptember 15-ig azok nyújthatnak be pályázatot, akik 2015. 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 2015. szeptember 15-ig
kell Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságához 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. a ZSZC 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 figyelembevételével a képzési idõ lerövidíthetõ, a ZSZC 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 2015/2016. tanév 1. félévére vonatkozóan 2015. szeptember 15-ig a ZSZC tagintézmény-vezetõjéhez, vagy a fenti címre kell benyújtani.

15.00 órától
a Besenyõi Közösségi Házban
–

–
–
–
–
–
–
–
–

Megemlékezés Szent István királyról
Ünnepi beszédet mond:
Gecse Péter alpolgármester
Új kenyér szegés: Dr. Gyimesi Endre
Helyi Nyugdíjas Szivárvány Dalkör
mÛsora
Botfai Lányok-Asszonyok Klub mÛsora
Besenyõi Karinthy Színpad elõadása
Teskándi Amatõr Színjátszó Kör
Salsa Tobak Pálmával
Botfai Citerazenekar
Simon mÛvek

Gyerekeknek játszóház, arcfestés, pónilovaglás,
trambulin
Minden résztvevõt szeretettel várunk egy tál gulyással
a Rendezõk:
Zalabesenyõi Településrészi Önkormányzat
és a Besenyõ a 2000-es Években Alapítvány

HÉTVÉGÉN IS ELADÓ INGATLAN – LEVENDULA UTCAI ÉPÍTÉSI TELEK
NYITVA
A városi Tourinform-iroda
szeptember 6-ig hétvégén is
nyitva tart. A város turisztikai
„fogadószobája” szombaton és
vasárnap délelõtt 9 és déli 12
óra között várja a turistákat és a
városlakókat. A hétköznapi nyitva tartás nyáron sem változik:
az idegenforgalmi szakemberek 8.30 és 16.30 között állnak
rendelkezésre.
A TOURINFORM-IRODA ELÉRHETÕSÉGEI:
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4–6. • Tel.: 92/316-160,
92/510-696 • Fax: 92/510-697
E-mail:
zalaegerszeg@
tourinform.hu • Honlap: www.
tourinform.hu

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az
alábbi ingatlant:
Cím
Zalaegerszeg

Megnevezés

Alapterület

Induló (licit) ár

Pályázati biztosíték

Levendula u.,
6316/2 hrsz

kivett beépítetlen terület

telek: 1173 m2

4.110.192 Ft

410.000 Ft

A pályázatokat „Levendula utcai telek” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
Pályázat beadásának határideje: 2015. augusztus 31. (hétfõ) 10.00 óra
Helye:
ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja:
Személyesen vagy postai úton
A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást beszerezni, és a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 210–211. sz. irodáiban (Telefon: 92/502-129) lehet.
A pályázati hirdetmény teljes szövege az önkormányzat www.zalaegerszeg.hu hivatalos internetes
honlapján a Hirdetmények, pályázatok rovatban Pályázatok menüpont alatt megtekinthetõ.
ZMJV Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás
nélkül visszavonhatja, illetve a pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja.
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NAGYSZERÛ GYÕZELEM A VÁLTÓBAN KIEGYENLÍTÕDÖTT A MEZÕNY
EGERSZEGI ATLÉTÁK AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON

 A Zalaszám ZAC férfi 4x100 m-es váltója a székesfehérvári atlétikai centrum katlanjában a 120. magyar bajnokságon nagy küzdelemben, jó futással és kevésbé jó váltásokkal, 41,45 mp-es remek idõeredménnyel, mindössze 1 századmásodperc elõnnyel
országos bajnok lett. Bár a Zalaszám ZAC atlétái az utóbbi évtizedben több tucat felnõttbajnoki aranyérmet nyertek, de váltófutásban legutoljára 2004-ben sikerült ez a bravúr.
A siker értékét növeli, hogy a
kvartett egyetlen tagja sem felnõttkorú még. A rajtoló az ifjúsági korú
Baki Barnabás volt, a hosszú
egyenesben a legrutinosabb versenyzõ, Szûcs Valdó, a felsõ kanyarban Balogh Péter futott, végül
a befutó Köcse Richárd volt. A váltó utolsó két tagja is csak juniorkorú. Felkészítõjük Kámán Ferenc.
Bajnoki arany mellett kiválóan
szerepelt Szûcs Valdó is, aki110 m
gáton 14,04 mp-es idõvel élete elsõ felnõttbajnoki ezüstérmét nyerte az olimpikon Baji Balázs mögött.
A két érem mellett jól teljesített
a Zalaszám ZAC többi fiatal atlétája is. A nõi 4x100 m-es staféta szeállításban 51,22 mp-es idõvel
Zajovics Kitti, Tóth Bettina, negyedik helyen ért célba.
Horváth Lotti és Krasznai Anna ösHorváth Lotti 5. lett hármasugrásban (12,03 m), 6. 200 m-en

(25,55 mp) és 7. 100 m-en (12,47
mp). Köcse Richárd 200 m-en
22,21 mp-es idõvel ötödik helyen
ért célba. Jól teljesített a Zalaszám
ZAC két ifjúsági korú dobóatlétája
is, Veiland Violetta súlylökésben
felnõtt szerrel 6. lett (13,33 m), míg
Takács Dóra ugyanebben a ver-

senyszámban 11,67 m-rel 8., fõ
versenyszámában, a diszkoszvetésben pedig 41,44 m-es dobással
a 6. helyezést tudta megszerezni.

AZ ÉRMES HELYEZÉS A CÉL
A KERET ALIG VÁLTOZOTT A ZTE ZÁÉV-NÁL

 A ZTE ZÁÉV nõi szuperligás tekecsapata a tavalyi idényben
hosszú ideig harcban volt a bajnoki címért, végül a második helyen zárt. A nyári szünetben mindössze Baracsi Ágnes távozott a
csapattól, helyére a szülési szabadságról visszatérõ Molnár Anna
érkezett.

– Molnár Anna visszatérése
mellett örömhír, hogy Jandovics
Dóra is tudja vállalni a mérkõzéseket. A fõvárosban a BKV Elõre pályáján készül, de a hétvégeken a
csapat rendelkezésére áll – kezdte a változásokkal Baján János
edzõ. – A felkészülést nem a nulláról kellett kezdeni, a lányok vállalták, hogy tekével, egy kis mozgással a szünetben is karbantartják
magukat, így elmaradt a kezdéskor jelentkezõ izomláz. Gyorsan
nekiálltunk a golyós edzéseknek,
hamar elértük a 150 dobásos penzumot. Eddig két kupaversenyen
vettünk részt, a Göcsej Kupán és
a Fehérváron megrendezett versenyen. Játszottunk egy edzõmérkõzést Egerben a helyi férficsapattal. Formánk biztató.
– Mennyire ismerik az erõviszonyokat, kialakult már a nõi
Szuper Liga mezõnye?
– Akad még bizonytalanság a
létszám és a csapatok erõssége
terén. A játékosok egy része az
utolsó pillanatig kivár. Végül tízcsapatos lesz a mezõny, mert a
Gyõri Dynamic SE-nek sikerült Bá-

bolnán elõírásoknak megfelelõ pályát találnia, ahol lejátszhatja hazai
mérkõzéseit Az idei évtõl ugyanis
már csak szerelt, lemezes pályán
lehet szuperligás mérkõzéseket
játszani, öntött pályán nem. A
Szentes is eddig Szolnokon játszott, de úgy tudjuk, lakhelyükhöz
közelebb találtak minõségi pályát.
Az erõviszonyok még nem annyira
ismertek. Egy biztos, a bajnok
Rákoshegy I. idén is jó kerettel
rendelkezik. A mezõny egyre inkább összetömörödik, és játékerõben kiegyenlítõdik.
– Milyen rendszerben bonyolódik le a bajnokság?
– A nõi mezõnyben megmarad
a rájátszás, mivel csak 10 csapat
indul, és így meglesz a megfelelõ
mérkõzésszám. Az alapszakasz
után szétválik a mezõny.
– Milyen célokkal vág neki az
új idénynek a ZTE ZÁÉV?
– A bajnokságban szereplõ
csapatokat kevesebb játékos alkotja, õk viszont kitartanak a teke
mellett. Az elsõ öt csapat között a
helyezéseket a pillanatnyi forma
dönti el. Nálunk továbbra is a dobogó a cél. Ezért dolgozunk. Bizakodom, hogy a vezérhármasunk –
Airizer Emese, Csurgai Anita és
Horváth Katalin – mellé felnõnek a
többiek. Erre legnagyobb esélye
Szabó Mártának van. Jót tett neki,
hogy részt vehetett a felnõtt vb-n.
Szépen fejlõdik Kovács Dóra is, de
a többiek is igyekeznek. Remélem, a 3350 körüli csapat faátlagot
minél többször hozzuk, s ekkor jó
eredményt érhetünk el.
– Vállalják a nemzetközi szereplést is?
– Jogosultak vagyunk az Európa-kupában indulni, amit idén Né-

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
Mezõkövesd Zsóry FC–ZTE FC 2-0 (1-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Mezõkövesd.
Puskás Akadémia II–Tarr Andráshida SC 0-2 ( 0-0)
NB III Nyugati-csoport labdarúgó-mérkõzés, Felcsút.

metországban rendeznek meg. A
tavalyi szereplésünk egy rémálom
volt, idén mindenképpen elõrelépést várok a lányoktól. Koncentrált
játékkal ott lehetünk az elsõ háromban.

BAJNOKI RAJT ELÕTT A ZTK FMVAS

 Az elmúlt idényben magabiztosan lett ezüstérmes a Szeged
mögött a ZTK FMVas férfi tekecsapata a Szuper Ligában. Az
egerszegiek júliusban kezdték el az edzésmunkát, kupaversenyeken és tornákon készülnek a bajnoki rajtra.
– Július 22-én kezdtük el a felkészülést az új bajnoki idényre –
hangoztatta Fehér László, a ZTK
FMVas játékosedzõje. – Nyolc felnõtt és három ifjúsági korú játékos
alkotja keretünket. Kisebb sérülések, szabadságolások kicsit hátráltatták a felkészülést, de a bajnoki
rajtig minden a helyére kerül.
Ausztriában szerepeltünk egy tornán, részt vettünk a Göcsej Kupán,
indulunk a Savaria Kupán, és egy
pályaavató verseny veszünk részt
Lovásziban. Nem kellett különösebben a játékosok erõnlétével
foglalkoznom, a nyári szünetben a
fiúk kerékpározással, úszással, futással tartották magukat karban.
Egybõl jöhettek a golyós edzések,
teljes intenzitással. A bajnoki rajtra
jó formában akarunk lenni. A bajnokság elején gyengébb ellenfelek
következnek, velük amolyan felhozó mérkõzéseket vívunk. Az elsõ
komoly erõpróbánk az Európa-kupa-szereplés elõtt – ahol címvédõként indulunk – a Ferencváros ellen lesz. Az újabb nemzetközi kupagyõzelmünk hatalmas bravúr
lenne. A négy közé azért jó lenne
bejutni. Az elsõ nyolcban kötelezõ
végeznünk, hogy a Bajnokok Ligájában folytathassuk, ahol idén indulni szeretnénk. A nemzetközi
szereplést azért vállaljuk, hogy fiataljaink még több rutinra tegyenek
szert, fejlõdésük felgyorsuljon.
– A játékoskeretben milyen
változás történt?
– Farkas Sándor távozott a Ferencvároshoz, helyére érkezett Ta-

„PELÉ” AZ EGERSZEGI NÕI LABDARÚGÓKNÁL
FIATALODOTT ÉS ÁTALAKULT A KERET

 Gõzerõvel készül az augusztus végi kezdésre a ZTE FC NB II-es
nõi labdarúgócsapata. A „gyengébbik nem” képviselõi idén is az
NB II Nyugati-csoportjának meghatározó csapatai közé akarnak
tartozni.
– Tizenöt játékossal heti három
edzéssel készülünk a bajnoki rajtra – hangoztatta Kostorják Zsolt
edzõ. – A felkészülés elején az
erõnlét megszerzésére helyeztük
a hangsúlyt. Mára már a labdáé a
fõszerep.
– Mennyire alakult át a
játékoskeret a nyár során?
– Széplaki Rebeka a futsalra
váltott, a Göcsej SE-hez igazolt,
Vincze Beatrixot munkája szólította Budapestre. Szollár Bernadett
visszatért Kanizsára, s alacsonyabb osztályban folytatja Luczi
Evelin, Szabó Réka, Pete Júlia és
Góczán Kitti. A távozó játékosoknak megköszöntük a nálunk eltöltött idõszakot, hogy játékukkal
hozzájárultak a ZTE eredményes
szerepléséhez. Szerencsére sikerült igazolnunk, és az utánpótlásból öt játékost – Harmath Lillát,
Gerencsér Petrát, Gángó Reginát,
Kovács Klaudiát és Szalai Dórát –
hoztuk fel a felnõttcsapathoz. A
Gyõr DAC-tól Soós Barbara, illetve Bogdán „Pelé” Alexandra – aki
már magára öltötte a felnõtt magyar válogatott mezét – érkezett.
Mindkét játékos a csapat támadójátékában vállalhat fontos szerepet.
– Hány csoportos lesz az NB
II?
– Továbbra is két csoportban
rendezi az MLSZ a bajnokságot.
Nagyon örülünk, hogy végül gyõzött az ésszerûség, a takarékosság. Az NB II-t amatõr csapatok alkotják, a hosszú utazások, és az
ezzel járó fáradtság alaposan meg-

viselte volna a játékosokat, valamint a klubok pénztárcáját is. Nagyszerû döntésnek tartom, hogy a
kétszer hétcsapatos mezõnyben
három kör lesz. A mérkõzésszám
alaposan megemelkedik, amely
elõsegítheti a játékosok fejlõdését.
A rájátszás sem lesz hosszú. A
csoportok elsõ két helyezettje folytatja küzdelmet az NB I-ért.
– Milyen célkitûzéssel vágnak neki a bajnokságnak?
– Dobogón szeretnénk végezni, de mellette fontos egy jó szellemû csapat kialakítása. Miénk lesz
az NB II legfiatalabb csapata. Az
új csapattal is szeretnénk bizonyítani, zárt védekezésbõl jó ritmusban támadni. Nem mindig akarunk
alkalmazkodni az ellenfél harcmodorához. Szeretnénk elérni, hogy
minél többször hozzánk igazodjon
ellenfelünk.
A ZTE FC augusztus utolsó
hétvégéjén a PMFC vendégeként
kezdi a bajnokságot.

nénk kapaszkodni. Remélem, mindenki alázattal közelít a teke felé,
a maximumra törekszik, akkor
akár meglepetést is okozhatunk.
– Hol kezdik a bajnokságot?
kács Tamás, õ Ausztriából tért
– Jön hozzánk a Pét, majd mevissza hozzánk.
gyünk Szolnokra, aztán jön a Va– Fehér László csak edzõ
lesz, vagy még játékosként is
számít magára?
– Csapatunk tovább fiatalodott,
s hogy ne legyen akkora teher a
fiatalok vállán, újabb egy évet még
vállalok.
– Milyen rendszerben kerül
megrendezésre a bajnokság?
– Emelkedett a férfi Szuper Liga létszáma, 12 csapat indul a tíz
helyett. Nem lesz rájátszás. A bajnokság során minden mérkõzésre
nagyon figyelnünk kell, mivel nagy
botlások nem engedhetõk meg a sas, majd, mint már említettem, a
részünkrõl. Az sokba kerülhet.
Európa-kupa elõtt rangadó a fõvá– Milyenek az erõviszonyok a rosban a Fradi ellen.
bajnokságban az új idény elõtt?
– Személy szerint érdekelt
– Kiegyenlítõdtek, a Szeged még a válogatottnál is. Marad
már nem annyira favorit. Öt csapat szövetségi kapitány?
esélyes a bajnoki címre, a Sze– Õszintén szólva kezdek beleged, a Gyõr, a Répcelak, a Fe- fáradni ottani tevékenységembe.
rencváros, és mi. Nagyon fontos Inkább a klubbéli teendõk felé forlesz, hogy ki hogyan szerepel a dulok. Szeptemberben születik
rangadókon. Jobban oda kell ten- döntés. Egy biztos, akkor vállalom
nie magát mindenkinek. Nekünk is a kapitányi munkát csak a férficsameg kell küzdeni a dobogóért, patnál, ha jelentõsen változnak a
amire mindenképpen fel szeret- feltételek.
A Zala Megyei Teke Szövetség 51. alkalommal rendezte meg a
sportág Göcsej Kupáját, amelyre a férfiaknál12, a nõknél kettõ csapat nevezett. A torna nemzetközi jellegét horvát csapatok biztosították. Csapatversenyben az esélyesek nyertek. A férfiaknál a ZTK
FMVas szuperligás csapata lett a gyõztes, a hölgyeknél a ZTE
ZÁÉV szintén ebben az osztályban szereplõ együttese lett aranyérmes. Egyéniben a férfiaknál Kozma Károly (ZTK FMVas) 634 fás remek teljesítménnyel lett gyõztes, a hölgyeknél Csurgai Anita (ZTE
ZÁÉV) 565 fával lett elsõ.
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A NYÁRI FORRÓSÁG UTÁN JÖHETNEK A VIHAROK
EGYRE NÉPSZERÛBBEK AZ ACÉL CSEREPES LEMEZEK
A szélsõséges
idõjárási viszonyok
az épületeink
tetõszerkezetét sem
kímélik. Fontos, hogy
épületeinkrõl semmilyen
erõsségû vihar ne vigye el a
tetõfedõ anyagot,
a jég ne verje szét,
ne ázzon be a tetõ,
ne maradjon a
„családi fészek” védelem
nélkül.
Különösen érintettek a régi palatetõs épületek, ahol egy-egy szélvihar nagy pusztítást tud
végezni, fõleg, ha jégverés kíséri, de a napokig
tartó esõzés is károkat okozhat, hiszen átáznak
a palatáblák vagy az elöregedett tetõcserepek,
átnedvesedik a faszerkezet, amelynek a terhelhetõsége csökken.
Egyre népszerûbbek, egyre több házra kerülnek fel a jég- és viharálló acél cserepes lemezek.
Sokan már megtapasztalták ezeknek a tetõfedõ anyagoknak az elõnyeit.
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Szinte egyik napról a másikra megvalósult a
tetõcsere, tehát a gyors beépítés mindenkinek
kedvezett.
Nem kellett az egész tetõszerkezetet megerõsíteni, hiszen az 5 kg/m2 tömeggel a legkönnyebb tetõfedõnek számít.
Csavarokkal történik a stabil rögzítés, ezért a
szélviharok nem bontják meg, nem repkednek
szanaszét a tetõlemezek.
Az idõ múltával sem kell karbantartani.
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A lemezek felületén nem tapad meg a por,
ezért nem mohásodik, nem piszkolódik.
Színét sokáig megõrzi.
Garantált a minõsége, amelyrõl Thyssenkrupp
által Garancialevelet adunk.
A garancia idõtartama a bevonat vastagságától függ, de a legkedveltebbek a 35–36 mikron
vastag lemezek, amelyek a jogilag is védett
Pladur matt, vagy Ice Crystal bevonatok. A garancia idõtartama 25–35 év.
Esztétikusak ezek a bevonatok a cserépmintákkal együtt, mert a valódi cserépfedésekhez
hasonló formát adnak az épületnek.
A kivitelezés és tetõfedés, tetõcsere gazdaságos, mert az elõnyös tulajdonságok pénztárcakímélõek.
Cégünk ingyenesen készít árajánlatot, és ha
elnyerte az érdeklõdõ tetszését, elvégezzük a
kivitelezést.
Önöknek csak gyönyörködni kell a szép, új tetõben. Tehát aki tetõfelújítást vagy új biztonságos tetõ építését tervezi, érdeklõdjön nálunk.
Szakképzett kollégáink készséggel állnak az
Önök rendelkezésére.

„TETÕK MINDEN IDÕRE, HOSSZÚ IDÕRE”

Î 2 + félszobás, azonnal beköltözhetõ, jó állapotban lévõ családi ház Zalabéren a falu központjában eladó. Érd.: 30/9595-181
Î Zalabéren, a falu központjától öt percre, lakható hétvégi ház gyümölcsössel eladó.
Érd.: 30/9595-181

Asztali számítógépek,
laptopok, monitorok
javítását vállalom
SZOMBATON ÉS
VASÁRNAP IS!
TELEFON:
06-30/247-0700

