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LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

EGYMILLIÁRD FORINT FELÚJÍTÁSRA DÚS
TÖBB JUT BABATÁMOGATÁSRA ÉS ÖSZTÖNDÍJRA IS

 A képviselõ-testület múlt heti ülésén módosította a „Nemzedékek kézfogása” programot, melynek keretében a kisbabák születésekor járó tízezer forintos támogatást, július 1-tõl 30 ezerre
emelték fel. Ennek részleteirõl is szólt Balaicz Zoltán polgármester a közgyûlést követõ sajtótájékoztatón.
Mint elmondta, a felemelt
összeget támogatási utalvány formájában biztosítják a szülõknek,
amit csak az újszülöttekre lehet
majd fordítani helyi, magyar tulajdonú üzletekben. Az „Aranykor”
városi nyugdíjnál pedig megnövelték az igénybe vevõk körét. Ezen
a közgyûlésen is foglalkoztak a
képviselõk a város 2014–2020-as
TOP-programhoz kapcsolódó fejlesztési források lehívásával. A

polgármester elmondta, három témában hoztak határozatot: egymilliárd forintot fordítanak több önkormányzati intézmény felújítására.
Ennek keretében 346 millió forintból újulhat meg a 2019-ben
125 éves fennállását ünneplõ Zrínyi-gimnázium. A Landorhegyi-iskola felújítására 316 millió forint
áll majd rendelkezésre. Az Ady-iskola tornatermi részére 103 milliót

SZAKEMBEREK LETELEPÍTÉSE

A HELYI GAZDASÁG ÉLÉNKÍTÉSÉÉRT
 A lakások bérletérõl, valamint elidegenítésükrõl szóló önkormányzati rendelet módosítása változtatott a költségelven történõ
lakásbérbeadásra benyújtott pályázatok elbírálási rendjén.
Korábbiakban a vállalt befizetés összege határozta meg a pályázatok sorolását, és kizárólag
vállalásegyenlõség esetén volt
lehetõség a pályázó egyéb körülményeinek mérlegelésére. A módosítás lehetõvé teszi, hogy a lakásügyekért felelõs szakbizottság mérlegeljen. A közgyûlés
bérlõnek jelölheti ki azt az igénylõt, aki önkormányzati feladatot
lát el, illetve az önkormányzat által támogatott tevékenységet végez.
A lakásbérbeadás csak határozott idõre, legfeljebb egy évre történhet, de további négy alkalommal meghosszabbítható. A módosítás célja az volt, hogy a képviselõ-testületnek legyen lehetõsége
legfeljebb ötéves idõtartamra
meghosszabbítani a bérbeadást,
ha a bérlõ nem talál más lakhatási
megoldást, és továbbra is önkormányzati feladatot lát el.
A helyi gazdaság élénkítése érdekében történõ lakásbérbeadás
céljából az önkormányzat egyeztetett a helyi vállalkozásokkal. A
cégek visszajelzései alapján igény
mutatkozik szakemberek letelepítésére. A cégek kérték, hogy a

szakemberek mellett a társaságokkal is legyen lehetõség bérleti
szerzõdés megkötésére.

biztosítanak, míg az Idõsek Gondozóházára 238 milliót.
A Vizslapark teljes felújítására
230 milliós keretet különített el az
önkormányzat. Részt vesz a város a CLLD kulturális pályázaton,
melynek során cél az Art mozi
épületének belsõ átalakítása. Ennek megvalósulásával Zalaegerszegen is lenne egy olyan modern, technikailag jól felszerelt,
belül variálható terem, ahol olyan
nagy létszámú konferenciákat is
lehetne tartani, melyeket eddig
hely hiányában más városokban
tartottak.
Kisebb pályázatok beadásáról
is döntés született, így kérelmet
adtak be a Kis Utcai Óvoda konyhájának felújítására (8 millió forint), a Landorhegyi-óvoda fûtéskorszerûsítésére (12 millió forint),
az Andráshida utca aszfaltozására (20 millió forint), szemléletformáló KEHOP-kiírásra (19 millió
forint).
Balaicz Zoltán arról is tájékoztatott, hogy a közgyûlés elfogadta
a város 2016–2019 évre vonatkozó idõsügyi koncepcióját. A testület tájékoztatót hallgatott meg az
önkormányzat által létrehozott
közalapítványok múlt évi tevékenységérõl.

 Amerikából jött, de Zalaegerszegrõl ment. Vitte az itt
szerzett kulturális és mûvészeti tapasztalatokat (a hetvenes években járunk), majd huszonöt év elteltével hazahozta
az ottani inspirációkat, tudást,
na és a sikereket. Dús László
festõmûvész 75. születésnapját ünnepli.
– pP –
A jeles alkalomból jubileumi kiállítása nyílt a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben; csak így
egyszerûen DÚS címmel. De ez
lett a neve annak az impozáns katalógusnak is, mely az évfordulóra
készült, s melyhez a zalaegerszegi
önkormányzat nyújtott támogatást.
Lekopott falak, vakolatrétegek, graffitik és építmények.
Megbontott tér; a zsinagóga kiállítási protokolljához képest szokatlan elrendezés. Most viszont
legalább nemcsak a zene, hanem a képzõmûvészet vonatkozásában is értelmet nyert a lent
és a fent. Hiszen Dús László
földszintre épített fala akkor nyer
igazán értelmet, ha az emeletrõl
le is nézünk rá.
(Folytatás A textúra mûvésze
címmel az 5. oldalon.)

A TÍZES SZÁM BÛVÖLETÉBEN

CSÁRDÁSKIRÁLYNÕ ÉS JUBILEUMI ÉVAD A KVÁRTÉLYHÁZBAN
 Tízedik, jubileumi évadát kezdi meg hamarosan a Kvártélyház
Szabadtéri Színház. Az ünnep alkalmából tíz alkalommal játsszák
el az egyik legnépszerûbb nagyoperetett, a Csárdáskirálynõt; de
lesznek más programok is.
– pet –
A Kvártélyházi Nyári Fesztivál
programjairól a városházán tartott
sajtótájékoztatót Balaicz Zoltán
polgármester, Tompa Gábor, a
Kvártélyház Kft. ügyvezetõje, valamint Gáspár Anna, a Manna Kulturális Egyesület vezetõje.
A polgármester elmondta: a jól
sikerült Egerszeg Fesztivál után

máris újabb események várják a
belvárosban a közönséget. A Dísz
téren az Eb-Vitamin Napokon szurkolhatunk a magyar csapatnak, a
Kvártélyházban pedig az immár
hagyományos Zalaegerszegi Kortárs (ZA-KO) Mûvészeti Fesztivállal indul a szezon, a Manna-produkció jóvoltából. Balaicz Zoltán
úgy látja: tíz esztendõvel ezelõtt
nagyon jó döntés volt, hogy a vá-

ros egyik legpatinásabb udvarába
került a nyári színház, ami be is
váltotta a hozzá fûzött reményeket.
A ZA-KO színházi fesztivállal
kapcsolatban Gáspár Anna elmondta: immár negyedik alkalommal hoznak izgalmas elõadásokat
Zalaegerszegre. Olyan mûsorokból válogatnak, amik nincsenek a
közeli színházakban. Részben az
a cél, hogy sok vidámság és derû
legyen, de komolyabb elõadásokkal is készültek. Július 1–10-ig tíz
különleges színpadi produkcióra
válthatnak jegyet a nézõk.
(Folytatás az 5. oldalon.)

NÉVVÁLTOZÁS

 A zalaegerszegi megyei kórház immár a Zala Megyei Szent
Rafael Kórház nevet viseli – errõl tájékoztatta szerkesztõségünket dr. Halász Gabriella fõigazgató.

Mint ismert, az elmúlt évben a
megye díszpolgárai, közéleti, tudományos és mûvészeti élet szereplõi – az egyházak támogatását
maguk mögött tudva – fogalmazták meg azt az igényt, hogy a kórház a gyógyító identitást tükrözõ,
saját nevet kapjon. Az intézményi
nagyberuházás lehetõvé tette a
kórházkápolna kialakítását, Ocsovai Grácián ferences plébános pedig 2012 õszén Szent Rafael gyógyító fõangyal bronzszobrát ajándékozta a kórháznak.

Az Egerszeg Fesztiválon egy budapesti cégnek köszönhetõen különleges fényfestéseket láthatott a
közönség két helyszínen is. Sötétedés után izgalmas, színes fényekbe borult a Kvártélyház Tompa
utca felöli része, de a polgármesteri hivatallal szemközti szalagház oldalfala is új megvilágításba került. Az elõbbi épület egy szolidabb, organikus levélmintát kapott, míg az utóbbiról két arc „nézte” a
fesztiválozókat.

2016. június 21.
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Közélet

MEGEMLÉKEZÉS
AZ OLASZ KATONAI TEMETÕBEN

 Az olasz katonai temetõbe látogatott az elmúlt héten Maria
Assunta Accili Sabbatini, az Olasz Köztársaság magyarországi
nagykövete. A vendéget Balaicz Zoltán polgármester és dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott fogadta.
A város önkormányzata és az
olasz nagykövetség között még
2014 októberében jött létre a katonai temetõ különleges karbantartásáról szóló támogatási egyezmény, melynek keretében lehetõség nyílt a sírkert rekonstrukciójá-

ra. Az olasz hõsi temetõ síremlékeinek felújítása, az emlékmûvek
környezetének térkövezési, valamint zöldfelület értéknövelõ megújításával kapcsolatos munkálatok
idén, május 9-én fejezõdtek be. A
követség a megállapodás értelmében 8 ezer eurós hozzájárulási támogatást nyújtott a kivitelezési

munkálatokhoz. A felújítási munkálatokból a város több cége is kivette a részét.
A katonai temetõ egy hajdani
hadifogolytábor helyén van. A sírkertben 1656 katona nyugszik, közülük a legtöbb, 720 olasz, de

orosz, szerb és román katonák is
nyugszanak a temetõben, illetve
néhány zsidó vallású fogolynak is
emléket állítottak. Az ismeretlen
hõsi halottak tömegsírját obeliszk
jelöli.
A temetõt a város eddig háromszor újította fel: 1927-ben, 1992ben és 2003-ban.

VARÁZSHÁZIKÓ-BEMUTATÓ CSÁCSBAN

 Kizárólag újrahasznosított
alapanyagokkal „varázsházikót” készítettek a csácsi óvodások és iskolások közös munkával. A kis építményt a hagyományos évzáró gyerekpartin
mutatták be, s egyben jelképesen átadták a felújítást végzõknek az óvoda kulcsát, hogy a
szeptemberre megszépült épületben telhessenek majd a hét- eredményt elért nagycsoportos így
köznapok.
óvodájának egy felújítási lehetõséget hagy maga után, õ pedig isko– b. k. –
lakezdési csomagban részesül.
A Varázsházikó bemutatását
A két eseményt pedig az kap- flashmobbal körítették, ahol az
csolja össze, hogy a környezettu- óvodások és iskolások közösen
datos nevelést megcéló „Varázs- énekeltek. Az évzáró parti ezenkíházikó – A mosolygó gyermeke- vül még számos élményt kínált,
kért program” ötletgazdái meg- nemcsak a gyerekeknek, de a felegyeznek az óvodafelújítókkal.
nõtteknek is. Biztosan emlékezeAz Etalon-Zala Kft. 2015-ben tes marad a „parasztolimpia”, a
indította a „Gyermekeink jövõéjért” honvédségi íjászat, illetve a finom
programot, melynek során két za- ételek, melyeket a szülõk közösen
laegerszegi óvodában végeztek készítettek. A nap során jelentetfelújítást támogatásként. A prog- tek be egy új kezdeményezést is,
ram fõvédnökségét Balaicz Zoltán mely szerint szeptembertõl olvapolgármester vállalta. A népszerû sóklub várja az iskola könyvtárába
kezdeményezést aztán kibõvítet- a diákokat.
ték a környezettudatos szemléletformálással, s így változott a nevük „Varázsházikóra”. A felújításokat a cég dolgozói, mint magánszemélyek és mint szülõk támogatják. A csácsi Szivárvány óvoda
két csoportjában festésre és parkettacserére kerül majd sor a nyár
folyamán. S hogy mely intézmény
lesz a következõ szerencsés kiválasztott, az az ovisok aktivitásától
függ. Szeptembertõl ugyanis indul
az új pályázat, mely során a gyerekeknek újrahasznosítással kell
kis házikót készíteniük. Minden
óvodából a közönségszavazat
alapján legjobbnak ítélt alkotás kerül majd a szakmai zsûri elé, s õk
választják ki a gyõztest. A legjobb

ÖSSZEFOGÁS A GYERMEKEKÉRT

A rendezvényen Tolvaj Márta
alpolgármester mondott köszöntõt, méltatva az intézményen belüli összefogást, melynek eredménye nemcsak a hagyományos évzáró parti, hanem immár egy
ökoszemléletû közös akció is,
mely egyben figyelemfelkeltõ az
õsszel induló városi szintû pályázatra.

SZÜNETEL A SZAKRENDELÉS ZÖLD RENDSZÁMMAL INGYEN

 A Zala Megyei Kórház értesíti a pácienseket, hogy a belsõ kórház „D” épületében mûködõ, beutaló nélkül igénybe vehetõ megyei onkológiai gondozó- és járóbeteg-szakrendelés 2016. június
21-étõl várhatóan szeptember közepéig szünetel.
Ebben az idõszakban a felmerülõ daganatos eseteket – a korábbiaknak megfelelõen – szervrendszerenkénti szakrendelések és osztályok vizsgálják ki és irányítják a további ellátásra. A nõgyógyászati
szûrõvizsgálatokra a nõgyógyászati

BÕVÜLNEK A FIZETÕPARKOLÓK A VÁROSBAN

 Több módosítást is elfogadott az elmúlt héten a városi közgyû- bevonásra kerülõ parkolók közül a
szakrendelésen kérhetnek idõpon- lés, mellyel bõvült a fizetõparkolók száma az önkormányzat tulaj- Buday Nagy Antal utcában és az
tot a betegek. Emlõtumor gyanúja donát képezõ ingatlanokon.
Október 6. téren 2 ezer forint/hó
esetén kérjük a pácienseket, hogy
áron váltható adott parkolóra érvéÍgy a harmadik díjövezetbe lási helyzet javítása érdekében bõ- nyes bérlettel is lehet várakozni.
Pózván, az onkológiai szakrendelésen jelentkezzenek. Idõpont egyez- (240 Ft/óra) sorolással díjköteles- vülnek a fizetõparkolók a Buday Ezek a parkolók fizetõövezetek
tetése szükséges a 92/501-519-es sé válik a várakozás a Csány tér Nagy Antal utcában, az Október 6. szélén helyezkednek el, a belvá2–4., a Hunyadi János utca 2. és a téren valamint a Mérleg téren. A 4. rost minden irányból körülvéve.
telefonszámon.
Kossuth utca 62–64. épületek által díjövezetbe vonják be a területeAz önkormányzat lehetõvé kíközrezárt parkolóban. A környezõ ket (150 Ft/óra). A 4. díjövezetbe vánja tenni, hogy a zöld rendparkolók fizetõs övezetbe tartoz- tartozó parkolók közül a Vizslapar- számmal rendelkezõ, környezetkínak, így az „ingyenességet” kere- ki út Petõfi utca és Kisfaludy utca mélõ gépjármûvek ingyenesen
sõ autósok a belváros és a kórház közötti, valamint a Vizslaparki út parkolhassanak a térszíni fizetõközelsége miatt a be nem vont 6–12. számú ingatlanok elõtti sza- parkolókban az üzemeltetõnél törparkolókat terhelik rendszeresen. kaszon, az MMIK környezetében, tént elõzetes regisztrációt köveA piac környezetében a parko- valamint a piac környékén újonnan tõen.

IMÁDSÁG HEGYRE MENET
20 ÉVES A JÁNKAHEGYI KÁPOLNA

 A jánkahegyi harangláb szomszédságában a gazdák összefogásának és az önkormányzat támogatásnak köszönhetõen 20 évvel
ezelõtt épült fel egy kis kápolna, melyet Szent Antalnak ajánlottak.
– b. k. –
A jubileum kapcsán ünnepi
szentmisére várták a környékbelieket, az egykori és jelenlegi támogatókat.
– A földmûvelõ munka mellé
kell az áldás. Ez a keresztények
bölcsessége. Áshatunk, kapálhatunk, ültethetünk, vethetünk,
arathatunk, de az elvégzett fáradtságos munka mellett a növekedést az isteni áldás adja. Ezért
jó megállni egy percig a hegyre
menet, imádkozni – mondta többek között a zalalövõi plébános,
Horváth István. Majd hozzátette,

dolgozni és imádkozni csak
ésszel és szívvel lehet, csak így
van értelme.
Valószínûleg ennek a hozzáállásnak köszönhetõ, hogy 1993ban a helyi gazdák kezdeményezték a két világháború között épült
jánkahegyi harangláb szomszédságában egy kápolna létrehozását.
– Nagy álom volt ez, egyben a
meglévõ emlékmû továbbfejlesztése. 1995-ben Gyimesi Endre
polgármester igent mondott a
megkeresésre, 1996-ban pedig
elõdeink avathattak. A létrejött kápolna pedig nemcsak a település-

rész, hanem az egész város szépségét növeli, különösen mióta
Hadnagy György iparmûvész,
szobrász stációival egészült ki az
építmény – mondta ünnepi köszöntõjében Balaicz Zoltán polgármester. Nemcsak elõdje, dr.
Gyimesi Endre egykori polgármester támogató hozzáállását méltatta, hanem köszönetet mondott minden korábbi és jelenlegi támogatónak. Közülük kiemelten
Horváth Józsefnek, aki a
kápolnaparkot évek óta
gondozza. A polgármester
hozzátette, a nagylélegzetû
Mindszenty-projekt és a
Mária-zarándokút tervekkel
kapcsolatban is nagyobb
hangsúlyt kap majd vallási,
turisztikai
látványosság
okán a Szent Antal-kápolna
és a kertjében lévõ stációk.
Az ünnepségen, melynek
Galbavy Zoltán önkormányzati képviselõ volt a házigazdája, közremûködtek az
Eötvös-iskola néptáncosai.

KONYHAI KISEGÍTÕT KERESNEK
 A Zalaegerszegi Gondozási Központ Idõsek Otthona (Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 3.) felvételt hirdet határozatlan idõre 1 fõ konyhai kisegítõ munkakörökbe.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Pályázati feltételek:
• 8 általános iskolai végzettség;
• büntetlen elõélet;
• cselekvõképesség.
A jelentkezéshez csatolandó: önéletrajz.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Az állásról bõvebb információ kérhetõ az Idõsek Otthona vezetõjétõl Bálintné Szalai Anikótól a 92/317-683-as telefonszámon
vagy személyesen az intézményben.
Pályázatok beadási helye és határideje:
ZGK Idõsek Otthona (Zalaegerszeg, Gasparich u. 3.);
2016. június 24.
A pályázatok elbírálásánál elõnyt jelent az adott munkakörben
szerzett tapasztalat
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
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Aktuális

TÁMOGATÁS DUPLÁZTAK A ZRÍNYISEK A VERSENYEN LENDÜLETBENAVÁROSIVEGYESKAR
TÖBBEN KAPNAK
ÖSZTÖNDÍJAT

FIZIKA ÉS FÖLDRAJZ VOLT A KEDVENC

KÖZÖS ÉLMÉNY VARNUS XAVÉRRAL

 Közel hatvanéves kora ellenére lendületes, energikus, sõt meg A települési támogatásról és a  Dupláztak, sõt fél pont híján tripláztak a zalaegerszegi Zrínyimindenre legyen idõ, aztán csak újult a kínálata. Így jellemezhetõ jelenleg a Zalaegerszegi Városi
gyermekvédelmi ellátásokról
gimnázium diákjai az Országos középiskolai tanulmányi verseny tanulni. De mindez illett a szemé- Vegyeskar, amely a közelmúltban adott nagy sikerû évzáró konszóló önkormányzati rendelet
dobogóinak legfelsõ fokán. Két elsõ és egy második helyezéssel lyiségemhez, egyébként is ilyen certet s hamarosan Isztriára utaznak négy napos zenei fesztiválra.
módosítására is sor került a kép- büszkélkedhet az intézmény az idén, ami az iskola történetében,
elõretervezõ típus vagyok – mondviselõ-testület múlt heti ülésén.
sõt országosan is kiemelkedõ hír. Emellett még 22 diákjuk jutott
ta Péter, felidézve az estékbe nyú- – B. K. –
lesz négy napos zenei fesztivál,
be az OKTV döntõjébe, összesen 10 tantárgyban mérettetve meg ló tanulmányokat.
melyre a Zalaegerszegi Fúvósze– Most van az a pillanat, amikor nekarral közösen megyünk és
Érdemi változást a gyógyszer- magukat.
– Egy hosszú folyamat vége ez
támogatásnak a 70 éven felüliekre
az eredmény – teszi hozzá a ta- minden tökéletes – mondja a jó csatlakozik hozzánk Borbély Riés a megváltozott munkaképessé- – B. K. –
szoktam versenyezni, motivált az nárnõ. – Péter nem szeptember- munka utáni megelégedettséggel
gû személyekre történõ kiterjeszismeretszerzés, a siker és a lehe- ben határozta el, hogy indul ezen Kovács Kata, a kórus karnagya. –
Kovács Péter Tamás 11. N osz- tõség, hogy részt vegyek az olim- a versenyen, hanem évek óta tar- Telt házas volt az évzáró koncert, s
tése jelenti, méltányolva az életkorukat és az egészségi állapotukat. tályos tanuló fizikából, Varga Stefá- piai válogatóban. Szeretem ezeket tó tudatos munka, nagy szorga- a másfél órás program minden számát vastapssal jutalmazta a közönA középfokú tanulmányokat nia 12. B osztályos tanuló pedig
ség, ritka az ilyenfajta tetszésnyilváfolytatók szakképzésre augusztus földrajzból tudta maga mögött a
nítás. A nagy siker okán szeretném
31-ig iratkozhatnak be. A beisko- mezõnyt (740, illetve 630 diákot). A
ezt a mûsort még más városokban,
lázási kiadásokra tekintettel igé- verseny szorosságát mutatja, hogy
akár határon túl is megmutatni.
nyelhetõ egyszeri nevelési jutta- Péter 1 pont elõnynek köszönheti
– Spirituálékkal álltatok színtás megállapításához a tanulói az elsõ helyezést, miközben matepadra. Honnét jött ez az ötlet?
jogviszonyt június 15-ig nem tud- matikából csupán fél ponttal maradt
– A karácsonyi koncertünkön
ják igazolni, ezért esetükben in- le róla. Felkészítõ tanáraik Juhász
két spirituálé is elhangzott. Vendokolt az igénylési határidõt Tibor és Pálovics Róbert (fizika),
dégfellépõnk volt Borbély Richárd
szeptember 30-ig meghosszabbí- Pálovicsné Tusnády Katalin (mateszínmûvész, akinek a hangjához
tani. A Bursa Hungarica ösztöndí- matika), illetve Oláhné Szigyártó
ez a stílus nagyon illik. Már akkor
jak esetében a rászorultság jöve- Mária és Stárics Rolnad (földrajz).
is nagy tetszést aratott ez a két
delmi határának emelésére már (A lapunknak tett élménybeszámodal, ezért gondoltam, hogy az évsor került az elmúlt évben. Az õszi lón az érettségi miatt Stefánia nem
záró koncert ilyen jellegû legyen.
pályázat során a 2014. évi 56 fõ- tudott részt venni.)
Kovács Kata
– A fent nevezett verseny a legRicsit is visszahívtuk fellépni.
vel szemben 68 igénylõnek állapírangosabb, a tantárgyak legfõbb
– Vele hogyan kerültetek kap- chárd színmûvész is. Az évzáró
tanak meg ösztöndíjat.
megmérettetése. 121 éves az iscsolatba?
koncert kivonatát visszük, illetve
Kovács Péter Tamás és Pálovicsné Tusnády Katalin tanárnõ.
 Zalaegerszegen a Mártírok útján kolánk, és még így is ritka az ilyen
– A Doctor Herz címû musical- egy kis magyar virtust is, Bárdos
kiemelkedõ teljesítmény – mondta a tárgyakat, a fizika és a matema- lom, rengeteg egyéb verseny, áll a ben játszott és innét a jó barátság. Lajos népdalfeldolgozásokat. Két2005-ben épített, 44,5 m2-es, egyedi
Pálovicsné Tusnády Katalin.
– A kórustagok hogyan fo- évente meg szoktam méretni a kótika a kedvencem, ezenkívül még háttérben, aminek egy kiemelkedõ
cirkófûtéses lakás, elektromos ka– Nem a pluszpontokért indul- a programozás érdekel. A felké- állomása a mostani elsõ hely.
gadták a megújult repertoárt?
rust, de nem olyan versenyen,
puval ellátott saját gépkocsibeállóval
tam, bár ez is jól jön – mondta Ko- szülés sok önálló munkát igényelt,
– Nagyon örültek, lelkesek, ahová kínkeservvel kellene felké– Gondolom, a pályaválasztáeladó. Érdeklõdni: 70/402-7964.
vács Péter Tamás. – Kiskorom óta hetekre elõre kellett tervezni, hogy sodat is befolyásolja ez az ér- imádják. A tavasz folyamán szülni. De mégis lássuk, hogy zeVarnus Xavérral volt közös élmé- neileg hol a helyünk. Ez egy kondeklõdési kör.
– Gépészmérnök vagy fizikus nyünk, de az inkább egyházi jelle- certturnéval összekötött kiránduszeretnék lenni. Még nem tu- gû zene volt, s most a nyár elejére lás lesz a kórusnak. Lanternában
valami könnyedebbet szerettem és Porecben fogunk két este feldom.
– Hogyan pihened ki ezt a volna. A mûsorhoz csatlakozott lépni.
még a gyõri Stummer Márton Jazz
sok munkát?
– Készülõdtök a jövõ évi hat– Egyelõre nincs pihenés, ké- Quartett, illetve újra színpadra állt vanadik jubileumra?
 Elsõ alkalommal rendezett irodalmi és színházi minifesztivált Pan- sának (Nyiratkozások – Sörgyári szülök a Természettuddományos a Happy Singers. Ez utóbbit a kó– Igen, már az idén karácsonynon Pódium címmel a Pannon Tükör folyóirat. Június 15–16-án két
rus négy tagja alkotja, s Hajdu ra szeretnénk kiadni Varnus Xadiákolimpiára.
capriccio) bemutatásával zárult.
helyszínen zajlottak irodalmi beszélgetések és színházi mûsorok.
Stefánia helyett Stárics Roland, Sándorral voltunk teljesek, éppen vérral közös két koncertünk anyaA Pannon Tükör legújabb számában többek között zalai, mura- a fakultációt vezetõ felkészítõ ta- az elvesztése miatt nem léptünk gát DVD-n. Jövõre pedig több jubi– pet –
letve hogy megismertessék a kö- vidéki irodalmi mûhelyek munkái- nár beszélt. Elmondta, a földrajz- fel néhány évig. De most találtunk leumi koncertet is tervezünk. Lesz
zönséget a kortárs irodalmi és nak terméseibõl olvashatunk, de verseny több területet foglal magá- egy olyan zongoristát Hegedûs olyan, amelyben a régi tagokat
A fesztivál a folyóirat legújabb színházi törekvésekkel. Nyílt, átte- Egervári Klára színmûvész emlé- ban, így többek között természet-, Gábor személyében, akinek a ke- hívjuk vissza, illetve a régi karlapszámának bemutatójával indult kinthetõ és élõ kapcsolatot szeret- keibe is betekintést nyerhetünk. társadalom-, gazdaság-, politikai zében van a '20-as '30-as évek nagyok közül Perlaki Editet, mert
a Mimosa kávéházban. Dr. Hóbor nének az olvasókkal, mert az iro- Kostyál László mûvészettörténész és aktuális földrajzot. Ez utóbbi ál- minden stílusa, slágere, minden, sajnos a többiek már nem élnek.
Erzsébet, a város díszpolgára, a dalom és a színház nem múzeum Nemes László és Gábriel József landó naprakészséget igényel, így amit ez a csapat szeret. Így újra Nagy László személyében pedig
Pannon Pódium fõvédnöke nyitó- – fogalmazott.
kiállításáról írt kritikát, Karáth Anita a felkészülés része volt a hírek ál- életre kelt az immár 18 éves for- alapítótagunk is van. Tervünk,
beszédében elmondta: egy jó
Idén páros évforduló van az iro- pedig a Griff Bábszínház Anyajegy landó követése. Pályamunkát is máció. De a feléledés, az új lendü- hogy az Egerszeg Fesztiválon is
ügyet szolgál a programsorozat, dalomban, hiszen Babits Mihály címû felnõtt bábelõadásáról. A fo- kellett benyújtani, amolyan mini let és a kiváló közösség jellemzi megmutassuk majd magunkat egy
mely hagyományteremtõ szándék- 75 évvel ezelõtt hunyt el, Utassy lyóiratban elindult „Egy mondat” szakdolgozatot. Stefi a választha- most a Vegyeskart is. Ennek azért komolyzenei blokkban a szintén
kal indult útnak. Külön öröm, hogy József költõ pedig 75 évvel ezelõtt címmel egy új kezdeményezés is: tó kifejtendõk közül a „Kelet-euró- is örülök, mert tavaly egy kicsit 60 éves Szimfonikus Zenekarral
a rendezvény egy kortárs kultúrát született, így a Pannon Pódium el- a soron következõ lapszámokban pai országok felzárkózása a rend- meginogtam, volt egy kis mélypont és a 60 éves Zalai Táncegyüttesegy-egy író, barát, szerkesztõ egy szerváltás óta” témában érteke- a kórus életében, de most minden sel közösen. Õszre pedig egy
hónapon keresztül mindennap leír zett. Az írását szóbeli vizsgán kel- rendben van.
nagy koncertet, talán oratóriumot
– Mi vár rátok az Isztrián?
egy mondatot, mely aztán szer- lett megvédeni, ahol széles látóköszeretnénk a szimfonikusokkal kö– Június végén – július elején zösen.
rére is fény derült.
kesztett formában megjelenik.

PANNON PÓDIUM A KORTÁRS IRODALOMÉRT

135 ÉVE SEGÍTENEK AZ ELESETTEKEN
A ZALAI SZERVEZETRÕL A MAGYAR VÖRÖSKERESZT JUBILEUMA KAPCSÁN

támogató irodalmi folyóirat köré
szervezõdik, hiszen fontos, hogy
legyenek a városban ilyen mûvészeti mûhelyek.
Cséby Géza, a lapot kiadó Pannon Írók Egyesületének elnöke köszöntõjében utalt arra, hogy nemrégiben fõszerkesztõváltás történt
a lapnál, s immár ez a második
olyan Pannon Tükör, amit a fiatal
csapat szerkeszt Kaj Ádám vezetésével. Mint mondta: bízni kell a
fiatal erõkben. Reméli, hogy az efféle kulturális rendezvényekkel
egyre többen ismerik meg majd a
lapot, és egyre messzebbre jut el
a híre is.
Kaj Ádám fõszerkesztõ a fesztivállal kapcsolatban úgy nyilatkozott: a megújult szerkesztõség
egyfajta új színt kíván hozni nemcsak a lap tartalmában, hanem a
folyóirat köré szervezõdõ kulturális
életben is. A cél, hogy új arcok és
új irányvonalak jelenjenek meg, il-

 A Magyar Vöröskereszt idén ünnepli fennállásának 135. évfordulóját. Ez alkalomból rendeztek Vasegerszegen ünnepséget
Gyõr-Moson-Sopron, Vas, valamint Zala megye részvételével. A
konferencián elõadást tartott dr. Tõke Alajos, a Vöröskereszt Zala
sõ napjának irodalmi és színházi Megyei Szervezetének jogtanácsosa, akit a humanitárius szerveprogramjai e két író köré szerve- zet zalai, zalaegerszegi múltjáról, történéseirõl kérdeztünk.
zõdtek. A Keresztury VMK-ban
latokkal biztosítsák a rászorultak
Utassy 75 címmel a lenti Utassy – A. L. –
és sebesültek ellátását. A békeVersmondókör mûsorát, majd Ba– A Magyar Szent Korona Or- idõbeli tevékenység elsõsorban
bits Mihály Jónás könyvének színpadi adaptációját tekinthették meg szágainak Vörös-Kereszt Egylete adománygyûjtésben nyilvánult
az érdeklõdõk. Utóbbit a Theater- 1881 májusában alakult meg. Zala meg. A zalaegerszegi fiókegylet
vármegyében ekkorra már mûköd- már a megalakulása utáni évben
republik Ungarn elõadásában.
Másnap a Mimosa kávézóban tek fiókegyletei. A zalai választ- (1881-ben) hálalevelet kapott Tiegy irodalmi beszélgetésre került mány mûködtetésébõl érdekes rolból, mert támogatta az ottani
sor Tóth Imre, Payer Imre és Vö- mód hölgyek vették ki részüket, hi- árvízkárosultakat. Adománygyûjrös István költõk, a Pannon Tükör szen elnökévé a bocsári Svatits tésre, segélyezésre hatalmas
szerkesztõi illetve szerzõi részvé- Benõnét (a megyei fõispán felesé- szükség volt a nagy gazdasági vitelével. Az alkotókkal Szemes Pé- gét), valamint alelnökévé a bese- lágválság és a világháborúk ideter beszélgetett. Az este ezúttal is nyõi és velikei Skublits Jenõné jén is. Az elsõ világháborúban például megyeszerte szlogenné vált
a VMK-ban folytatódott, ahol Mes- földbirtokost választották.
– Mi volt akkoriban az elsõd- a jelszó: Adakozzunk a Vörösketerek és tanítványok címmel egy
reszt Egyletnek! A bevételekbõl a
beszélgetésre került sor színházi leges céljuk?
– Henry Dunant svájci üzletem- frontokon harcoló katonákat is serendezõkkel: Sándor János kétszeres Jászai-díjas és érdemes ber, a mozgalom atyja szándéká- gítették.
– Biztosították a kórházi ellámûvésszel, valamint Bodolay Gé- val megegyezõen a fegyveres
za Jászai-díjas, érdemes mû- konfliktusok áldozatainak védel- tást is.
– A zalaegerszegi vöröskereszvésszel. A fesztivál a Theaterre- me volt a céljuk: háborús és békepublik Ungarn egy másik elõadá- idõkben egyaránt önkéntes alaku- tes kórház a Zrínyi-gimnázium

Dr. Tõke Alajos

épületében, míg a fogolytábor
Pózván mûködött, de a megye
több településén is létesültek kórházak. A Vöröskereszt mindenrõl
(élelmiszer, gyógy- és kötszerek,
sõt még a nõvérek képzésérõl is)
gondoskodott, melynek költségeit
nagylelkû polgárok adományaiból
finanszírozták. Zalaegerszegen a
fõispán, dr. Sipeki Balás Béla és
neje, valamint a város fõorvosa,

dr. Gráner Adolf végzett ebben jelentõs önkéntes tevékenységet.
– Mára elsõdleges feladattá
vált a véradás szervezése?
– A háborús helyzetekkel kapcsolatos tevékenység most is elsõrendû feladat, hiszen a Magyar
Vöröskereszt keresõszolgálata az
elsõ világháború óta segíti a háborús események, politikai üldöztetések, természeti katasztrófák
következtében egymástól elszakadt családtagok egymásra találását. A Vöröskereszt az I. világháborút követõen a trianoni teher
enyhítésében is részt vett, hiszen
tömegével érkeztek menekültek
az elszakított országrészekbõl. Ez
a feladat ismét élessé vált a délszláv háború kitörésekor, ahogy
most a közel-keleti polgárháború
miatt is.
– Milyen szervezeti változásokon ment át a Vöröskereszt?
– A második világháborút követõen az egészségügyi tömegszervezetté alakulás egészen a rendszerváltásig tartott, akkor ingatlanjait államosították. 1990 után a
kárpótlási törvény hatálya azonban nem terjedt ki a Magyar Vöröskeresztre, így nem kaphatta
vissza kórházát, az Erzsébet Kórházat, melynek létesítését zalai
adományokból is finanszírozták
anno. Innentõl anyagi, vagyoni tekintetben a nulláról kellett indulni.
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Városháza

Tegyünk együtt virágos városunkért!
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Városgazdálkodási Kft. ez évben
is meghirdeti a „Virágos Zalaegerszegért!” környezetszépítõ pályázatot, melyre 2016. június
30-ig lehet jelentkezni. A környezetszépítõ verseny sokkal többrõl szól, mint egyszerû virágosításról. A pályázó vállalja, hogy közvetlen környezetét egész évben rendben tartja, ezzel
nagymértékben hozzájárul Zalaegerszeg város
esztétikusabb látképéhez.
A helyi verseny szorosan kapcsolódik az országos „Virágos Magyarországért” mozgalomhoz,
melyben az elmúlt évek sikerén felbuzdulva – tavaly az 50.000 fõ feletti város kategóriában az
elsõ helyet szerezte meg a város – Zalaegerszeg idén is versenybe száll, hogy kivívja a verseny bíráinak elismerését. Ezért is bíznak abban a
Virágos Zalaegerszegért felhívás szervezõi, hogy
ebben az évben is számos családi ház, társasház,
kereskedelmi egység és oktatási-nevelési intézmény csatlakozik az akcióhoz.
Ha a szomszéd kertje zöldebb..., nevezze be õt
a Virágos Zalaegerszeg környezetszépítõ versenybe! 2016-ban ismét, nem csak saját kertjüket, környezetüket nevezhetik be a pályázatra a városlakók, hanem szomszédjuk, családtagjuk, barátjuk
kertjét vagy akár egy ismeretlen, ám szépen gondozott, ápolt, virágosított kertet, társasházat, éttermet vagy intézményt is!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Városgazdálkodási Kft.
meghirdeti
„A VIRÁGOS ZALAEGERSZEGÉRT”
virágosítási, parkosítási és környezetszépítõ
versenyt.
A pályázat célja: A kulturált, környezetbarát, vendégváró településkép kialakításának elõsegítése,
a környezetszépítésre való motiváció.
A pályázat köre: A jelentkezõk az alábbi kategóriákban adhatják be pályázataikat:
1. Családi házak (ablakok, elõkertek virágosítása, esztétikus kialakítása)
2. Társasházak, lakótömbök (ablakok, erkélyek,
épületek körüli virágosítás)

3. Kereskedelmi egységek és gazdálkodó szervezetek (környezetének zöldfelülete, fásítása,
parkosítás)
4. Oktatási-nevelési intézmények (saját területük
és környezetük virágosítása, parkosítása és
gondozottsága a nyári szünidõben is)
A jelentkezés feltétele: A pályázó vállalja, hogy
közvetlen környezetét egész évben – önerõbõl –
rendben tartja, virágosítja, ezzel nagymértékben
hozzájárul Zalaegerszeg város esztétikusabb látképéhez.
A pályázati dokumentáció tartalmazza a jelentkezési lapot, az épület környezetének leírását, a
növényi ellátottságot az egyes évszakokban!
Pályázatához fotódokumentációt (utcafrontról) mellékelni kell, ennek hiányában a pályázatot automatikusan kizárják!
A pályázat digitálisan is benyújtható.
Díjazás: Az Önkormányzati Környezetvédelmi
Alapból. Minden kategóriában az elsõ 3 helyezett
tárgynyereményben és/vagy vásárlási utalványban
részesül, amelyet az Aranyesõ Kertcentrumban
válthat be.
Határidõk: A pályázat benyújtásának határideje:
2016. június 30.
Elbírálása: a pályázatok beérkezését követõen folyamatosan, de legkésõbb 2016. augusztus 31-ig.
A pályázók írásban értesítést kapnak a döntésrõl.
A pályázat beadásához szükséges nyomtatványt a Polgármesteri Hivatal portáján (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) lehet beszerezni. A pályázatot, valamint a fotódokumentációt a
Városgazdálkodási Kft. (Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 26.) címére zárt borítékban kell határidõre benyújtani.
Információ és bõvebb felvilágosítás a versennyel kapcsolatban az alábbi telefonszámokon
és e-mail-címeken kérhetõ:
Városgazdálkodási Kft. – Kovács Mihály
92/311-494, fokertesz@vgkft.hu
Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztály
– Fazekas Györgyi
92/502-178, fgy@ph.zalaegerszeg.hu
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet –
Langné Varjasi Veronika
92/502-100/276 mellék; varjasivera@ph.zalaegerszeg.hu

ÉGETÉS HELYETT KOMPOSZTÁLÁS
OKTÓBER

15–ÁPRILIS 15. KÖZÖTT IS!

 ZMJV Közgyûlése környezetvédelemrõl szóló, többször módosított 17/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelete szerint az
avar és kerti hulladék égetése április 15. és október 15. között
tilos!
Október 15. után is égetéssel csak a nem komposztálható (nem
lebomló), illetve a komposztálásra alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertõzött) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható. A komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetését ebben az idõszakban is kizárólag szerdán és szombaton lehet
végezni. Ünnepnap égetni tilos!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt utcákban az égetés egész évben szigorúan tilos (rendelet elérhetõ a www.zalaegerszeg.hu honlapon az önkormányzat/
közgyûlés/rendeletek menüpont alatt).
Lehetõségek a zöldhulladék környezetbarát módon történõ
megsemmisítésére
1. Továbbra is lehet csatlakozni a rendszeres zöldhulladékgyûjtéshez, amelyhez a 120 literes gyûjtõedényt a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. térítésmentesen biztosítja. A hulladékgyûjtõk
ürítésére április 1–november 30. közötti idõszakban hetente,
november 30–április 1. közötti idõszakban pedig 2 hetente kerül sor. További információk: személyesen a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Deák tér 3/C alatti ügyfélszolgálati irodában, a
92/900-036 telefonszámon, illetve a www.zkn.hu oldalon.
2. Októbertõl az érintett városrészekben az elõzetesen meghirdetett idõpontokban elkezdõdik az õszi zöldhulladékgyûjtési akció,
melyben térítésmentesen kerül elszállításra a zöldhulladék.
3. A ZALA-DEPO Kft. 360 literes komposztálóedényeket biztosít a
szerves konyhai és kerti hulladékok környezetbarát megsemmisítésére és újrahasznosítására. A komposztálóedények megvásárlási ára 5.040 Ft (+260 Ft szállítási díj, igény szerint). További információ: személyesen a ZALA-DEPO Kft. Gasparich u. 26.
sz. alatti telephelyén, a 92/598-940 telefonszámon, illetve a
www.zaladepo.hu oldalon.
4. Hulladékudvarokban 5 m3/év/lakcím mennyiségig térítésmentesen leadhatók a zöldhulladékok.
Zalaegerszeg-Búslakpuszta: Tel.: 30/491-4908
Nyitvatartás: kedd–péntek 7.00–15.00, szombat 7.30–14.00 óráig.
Vasárnap, hétfõ, ünnep- és pihenõnap: szünnap.
Parki úti Hulladékudvar (volt szennyvíztisztító területén):
Tel.: 30/239-4509
Nyitvatartás: kedd–péntek 9.00–17.00, szombat 7.30–14.00 óráig.
Vasárnap, hétfõ, ünnep- és pihenõnap: szünnap.

TISZTELT
SZÜLÕ!
 A Zalaegerszegi Gazdasági
Ellátó Szervezet a 2016–17-es
tanévre vonatkozó normatív
étkezési kedvezményt a megfelelõ igazolások (hallgatói
jogviszony-igazolás, iskolalátogatási igazolás, rendszeres
gyermekvédelmi határozat és
tartós beteg igazolás) benyújtása után tudja biztosítani.
Az ebéddíj szedése elõre történik. A normatív kedvezmény
megadásához szükséges igazolásokat
legkésõbb
2016.
augusztus 12-ig juttassák el az
ZeGesz étkezési csoportjához
(Zalaegerszeg, Kis u. 8.). A 18 év
felettiek iskolalátogatási és a hallgatói jogviszony-igazolását az intézmények szeptemberben tudják kiadni, ezért az augusztusban
beszedésre kerülõ szeptemberi
díj teljes áron kerül kiszámlázásra. A megfelelõ papírok benyújtása után a túlfizetés jóváírásra, illetve visszafizetésre kerül.
Az étkezés lemondása a
tárgynapot megelõzõ munkanap reggel 8.30 óráig lehetséges. A tanuló hiányzása nem
vonja automatikusan maga
után az étkezés lemondását.
Étkezést lemondani az alábbi elérhetõségeken lehet:
Ingyenes
üzenetrögzítõs zöldszám:
06/80/210-411
E-mail:
zegeszetkezes@gmail.hu
Köszönjük megértésüket és
együttmûködésüket!
Zalaegerszegi Gazdasági
Ellátó Szervezet
Étkezési Csoport

CSOK-OS ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÁSA
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kedvezményes eladási áron történõ megvásárlásra kínálja fel a családi otthonteremtési kedvezményre (CSOK) jogosult magánszemélyek részére az alábbi építési telkeket:
ELADÁSI ÁR
Hely
Helyrajzi Terület
15%-os
30%-os
50%-os
(Zalaegerszeg) szám
(m2) kedvezménnyel kedvezménnyel kedvezménnyel
1 gyermek
2 gyermek
3 vagy több
esetén
esetén
gyermek esetén

Fizetendõ bánatpénz
összege

1. Budaivölgyi utca
697/24

1.100

4.264.110 Ft

3.511 620 Ft

2.508 300 Ft

kedvezményes ár 10%-a

718

3.351.848 Ft

2.760.345 Ft

1.971.675 Ft

kedvezményes ár 10%-a

3.493.663 Ft

2.877.134 Ft

2.055.096 Ft

kedvezményes ár 10%-a

2. Cseresznyésszeri utca 8.
1825

3. Levendula utca (Kaszaházi fennsík)
6316/2

1.173

4. Mezõ utca – (Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt. tulajdonában lévõ építési telkek)
5635/10

810

5.439.150 Ft

4.479.300 Ft

3.199.500 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/11

809

5.432.350 Ft

4.473.700 Ft

3.195.500 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/12

1.039

6.976.885 Ft

5.745.670 Ft

4.104.050 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/13

1.039

6.976.885 Ft

5.745.670 Ft

4.104.050 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/14

1.039

6.976.885 Ft

5.745.670 Ft

4.104.050 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/15

1.040

6.983.600 Ft

5.751.200 Ft

4.108.000 Ft

kedvezményes ár 10%-a

II. Vételi ajánlatok beadása – A vételi ajánlatok folyamatosan beadhatók.
Beadás kezdete: 2016. május 17. (kedd) 13.00 óra
Beadás vége:
2016. december 30. (péntek) 12.00 óra
A részletes ajánlati felhívás teljes szövege az önkormányzat hivatalos honlapján a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon megtekinthetõ és onnan le is tölthetõ.
A kedvezményes telekértékesítéssel kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes ajánlati felhívást és
készpénzátutalási megbízást beszerezni ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
II. emelet, 211. sz. irodájában (Telefon: 92/502-126, 92/502-129) lehet.

MIT

PROGRAMAJÁNLÓ

SZERETEK

ZALAEGERSZEGBEN?
 Június 15-tõl látható a városháza aulájában az a három
legkreatívabb alkotás, amelyet általános iskolás gyerekek
készítettek arról, õk hogyan látják szülõvárosukat, Zalaegerszeget.

A besenyõi Öreghegyen
július 3-án (vasárnap) 11.15
órakor búcsúi szentmisét
tartanak, 15.00 órától pedig
kulturális mûsor várja az
érdeklõdõket.

A pályázat nyertese az Ady-iskola 4. b osztálya lett, a diákok
egynapos AquaCitys vidám napot nyertek kreativitásukkal.
A tárlat július közepéig látogatható.

BAZITAI
LAKOSSÁGI FÓRUM

A GÉBÁRTI TÓFÜRDÕ VÍZMINÕSÉGE KIVÁLÓ
 A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl szóló 78/2008.
(IV. 3.) korm.rendelet 11. § (4) bekezdése értelmében tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Zalaegerszeg közigazgatási területén kijelölt természetes fürdõhely a Gébárti tófürdõ.
A víz minõsége az idei szezon vízvizsgálata alapján: kiváló.
A fürdési idény: 2016. június 15. napjától 2016. augusztus 31.
napjáig tart.
„A fürdõvíz minõségérõl, a fürdõ adatairól, valamint a fürdõvizekkel kapcsolatosan bõvebb információk a www.antsz.hu oldalon találhatók.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a fürdõkkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat megtehetik a Zala Megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézetnél telefonon (92/549-195), e-mailen
(titkarsag.zalaegerszeg@nydr.antsz.hu), valamint személyesen is
(Zalaegerszeg, Göcseji út 24.).
Ugyanitt felvilágosítás kérhetõ a fürdõvíz minõségérõl és egészségre gyakorolt hatásáról.”

Értesítjük Bazita lakosságát, hogy
2016. június 23-án (csütörtökön)
17.00 órakor lakossági fórumot tart
Sándor Dénes György önkormányzati képviselõ, melynek fõ témája a közösségi közlekedés és a települést
érintõ felújítási munkálatok. A rendezvényen részt vesznek a hivatal
mûszaki osztályának munkatársai is.

VÁGÁNYZÁRI
HIRDETMÉNY
A GYSEV Zrt. tájékoztatása szerint 2016. június 18-tól 2016.
augusztus 15-ig módosított vágányzári menetrend van érvényben a
Szombathely–Zalaszentiván vasútvonalon végzett pályakarbantartási
munkák miatt. A vonatok módosított
menetrend szerint közlekednek. Kérjük, utazás elõtt érdeklõdjenek a vasúttársaság információs csatornáin.

A MINDSZENTY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A MINDSZENTY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATOT HIRDET

ANGOLNYELV-TANÁR
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt a 92/310-195 telefonszámon Szabó
Lászlóné intézményvezetõ-helyettes nyújt.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium címére történõ megküldésével (8900
Zalaegerszeg, Zárda u. 21–25.)
vagy
Elektronikus úton a mindszenty.zeg@
enternet.hu e-mail-címen keresztül.
Személyesen az intézmény titkárságán.

INFORMATIKA SZAKOS KÖZÉPISKOLAI TANÁR
ÉS RENDSZERGAZDA

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a 92/310-195 telefonszámon Sipos László intézményvezetõ-helyettes nyújt.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Mindszenty József
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium címére történõ megküldésével (Zárda u. 21–25.)
vagy
Elektronikus
úton
a
mindszenty.zeg@
enternet.hu e-mail-címen keresztül.
Személyesen az intézmény titkárságán.

5

Kultúra

A TEXTÚRA MÛVÉSZE
JUBILEUMI DÚS-TÁRLAT A ZSINAGÓGÁBAN

(Folytatás az 1. oldalról.)
My new abstract – hirdeti a mûvész a fal egyik oldalán, míg a tetején festõhengerrel a kezében
éppen újjáfest/elfed valamit.
A tárlatnyitón Balaicz Zoltán

polgármester köszöntötte az alkotót. Mint fogalmazott: a szülõváros
számára olyan érték a mûvészete,
amit meg kell becsülni. Annál is inkább, mert Zalaegerszegnek fontos az innen elszármazott és az itt

Balaicz Zoltán, Dús László és Takács Ferenc.

megtelepedett, otthonra lelt alkotók tisztelete.
Takács Ferenc irodalomtörténész a kiállítást megnyitva elmondta: Dús tehetsége itthon is
korán megmutatkozott, mûvészete
azonban az USA-ban bontakozott
ki igazán. Ott ébredt mûvészi öntudatára. Azt is mondhatjuk, hogy
Dús László az amerikai nép ajándéka nekünk, de a dolog fordítva
is igaz, hiszen mégiscsak innen indult az alkotó, akinek ma Amerika
számos galériájában és múzeumában megtalálhatók mûvei. A
képzõmûvész 1999 óta újra Magyarországon él, így valamilyen
formában „újra kell hasznosítanunk” Dúst, s ehhez segít többek
között a mostani tárlat.
A zsinagógában nyílt kiállításon
– ahogy az irodalomtörténész fogalmazott – kidobásra ítélt tárgyak,
letépett plakátok kerülnek fel esetlegesen különféle felületekre; építményekre, lekopott falakra. Piszkos nagyvárosok látványa tárul

Részlet a kiállított festményekbõl.

elénk, és a mûvész tudatosan vadászik is erre a látványra. Tulajdonképpen kész Dús-mûvekkel
vannak tele a városok, persze
azért még hozzájuk kell tenni valamit.
Dús a textúra mûvésze: az innen-onnan összeszedett anyagok
önreferenciális látványfelületet alkotnak. Éppen ezért nem köthetõ
tisztán a pop art-hoz (a hétközna-

pi tárgyakat, a mindennapi élet képi ikonjait felhasználó irányzathoz)
munkássága. Van benne ugyanis
némi absztrakt expresszionizmus
(színek és formák egymáshoz való viszonyrendszere), ami épp a
pop art ellentéte.
Bár az összhatás nem felhõtlen, sõt némileg komor, nyomasztó hangulatot áraszt, mégis harmonikus, és töredezettsége, ré-

tegzettsége ellenére is teljes. Hiszen jól ismerjük ezeket a falakat.
Mert közöttük járunk, s valahol a
mi alkotásaink is. Mert mi ragasszuk, tépjük, koptatjuk és
gyakran hagyjuk elpiszkolódni,
amortizálódni ezeket az anyagokat, felületeket. A felületeket, amik
lelakottságukban is szépek, hiszen az élet rejlik bennük.
A tárlat július 7-ig látogatható.

NYELV- ÉS IDENTITÁSÕRZÉS A CÉL KÉT ÚJ MÛTÁRGY A MÚZEUMBAN
CIGÁNY ÉS HORVÁT GYÛJTEMÉNY A KÖNYVTÁRBAN

 Kevés szó esik róla, és az érintettek sem mindig tudják, hogy a
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárnak nemzetiségi gyûjteménye is van. Horvát és cigány nyelvû irodalmak közül választhatnak az olvasók. A konkrét gyûjteményen kívül pedig a néprajzi,
szociológiai könyvek között is fellelhetõ a róluk szóló szakirodalom magyar nyelven.
– pP –
A nemzetiségi ellátás talán természetesnek s egyértelmûnek tûnik, azonban nem mindig könnyû
feladat. Kiss Gábor könyvtárigazgatót és Gyenes Imrét, a gyûjtemény kezelõjét arról kérdeztük,
hogy miért pont e két nemzetiség
anyaga került fókuszba.
– A nemzetiségi ellátást törvény
írja elõ a könyvtárak számára,
méghozzá az egyes nemzetiségek
országon belüli elhelyezkedésének megfelelõen – kezdte Kiss

– Jelenleg 174 kötet horvát
nyelvû friss irodalom van a könyvtárban, külön raktári részben –
mondta Gyenes Imre a gyûjteményrõl. – Az, hogy horvát nyelvû,
így önmagában még nem elég,
ugyanis az is fontos, hogy tükrözze a Mura menti – úgynevezett kaj
– nyelvjárást. A beszerzést ezért
úgy kell irányítanunk, hogy muraközi vagy Zágráb közeli kiadók kötetei kerüljenek az állományba,
mert ez a nyelv áll legközelebb az
itt élõk nyelvjárásához. Fõleg olvasmányos, szépirodalmi mûvek-

Kiss Gábor és Gyenes Imre.

Gábor. – A cigányság ebben a
megfogalmazásban speciális, hiszen nem egy jól behatárolható
földrajzi helyen élõ nemzetiségrõl
van szó, hanem egy etnikai kisebbségrõl. Zalában tulajdonképpen csak egy valódi nemzetiség
van, mégpedig a horvátok. Õk egy
jól körülhatárolható területen (a
Mura mellett, hét településen) élnek. Gyakorlatilag ez az oka annak, amiért horvát nyelvû dokumentumok kerülnek a könyvtárba.
Az igazgató hozzátette: korában is volt ilyen jellegû feladata az
intézménynek, ám nem mindig volt
arra lehetõség, hogy fejlesszék az
állományt. Most az Országos
Idegennyelvû Könyvtáron keresztül tudnak új anyagokhoz jutni.

rõl, gyermekkönyvekrõl van szó,
de a szakirodalom is megtalálható.
Kiss Gábor szerint a cél az,
hogy anyanyelvükön olvassanak a
Mura mentén élõk. Ez azért fontos, mert jelenleg erõs tájszólással, tájnyelvvel beszélnek, s mindez keveredik a magyar nyelvvel.
Szerencsére azonban egyre többen érdeklõdnek a horvát hagyományok, s így a nyelv iránt is.
Örömteli, hogy a fiatalok körében
is érezhetõ az igény az értékmentésre, értékõrzésre.
A cigány gyûjtemény beszerzése és népszerûsítése egészen
más történet. A beszélt nyelvek
közül a lovári és a beás jellemzõ,
ez számít élõnek. Zalában ezek
közül is inkább a beást beszélik

többen. De ez sem ilyen egyértelmû.
– Egyre nagyobb probléma a
cigányság körében az identitásvesztés és a nyelvvesztés is. A
„tiszta” nyelvet már nagyon kevesen beszélik, hiszen az itt élõ cigányok jó része úgynevezett
romungró. Vagyis asszimilálódott
romákról van szó, akik egy különleges, kevert nyelvet – félig cigányt, félig magyart – beszélnek –
folytatta Kiss Gábor. – Örök probléma ráadásul, hogy hogyan tudnak úgy asszimilálódni, hogy megõrizzék identitásukat, kultúrájukat
is. És sokszor az is kérdés, hogy
ez utóbbit fel merik-e vállalni, vagy
éppen ellenkezõleg, inkább szégyellik. A könyvtár cigány gyûjteményének esetében így az is kérdés, hogy van-e, lesz-e értõ közönség, aki használni
tudja. A cigányságra egyelõre az jellemzõ, hogy a
folklórt inkább megélik,
és nem olvassák.
Gyenes Imre szerint a
tapasztalatok azt mutatják, hogy a cigány dokumentumokat nem is a romák, hanem sokkal inkább a témával foglalkozó egyetemisták vagy kutatók;
szociológusok,
szociográfusok, néprajzosok használják. A
könyvtár rendelkezik cigány nyelvû szépirodalommal, valamint nyelvkönyvekkel és szótárakkal, de ezeket kevesen
használják. Hangsúlyosabb az érdeklõdés a
gyûjteményhez kapcsolódó, cigány témájú, magyar nyelvû szakirodalmak iránt. Ezekbõl 434 önálló kötettel rendelkezik a közgyûjtemény, de vannak még tanulmányok is a témában. A megyei
könyvtár cigánysággal kapcsolatos köteteit és anyanyelvi könyveit
országosan is számon tartja a
szakma.
Kiss Gábor hozzátette: sajnos
pont az érintettek tudnak a legkevesebbet errõl a gyûjteményrõl,
aminek oka lehet többek között a
cigánysággal való tudatos törõdés
hiánya is. Csak remélni lehet,
hogy felnõ egy olyan roma értelmiségi réteg, aki olvasója, sõt írója is
lesz az ehhez hasonló kiadványoknak.

KISFALUDI-SZOBOR ÉS EMLÉKKÖNYV

 A Múzeumok éjszakáján két új mûtárgyat tekinthet meg a közönség a Göcseji Múzeumban. Az egyik közelmúltban vásárolt
tárgy egy Kisfaludi Strobl Zsigmond-szobor, mely az önkormányzat, valamint a Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány és a
Salla Közhasznú Alapítvány támogatásával került az intézmény
birtokába.
A Kisfaludi-szobor
Kallós
Ernõné portréját ábrázolja, ami az
1920-as évek elején, carrarai márványból készült. A mûtárgyat még
2015-ben ajánlotta megvételre a
Göcseji Múzeumnak az egykori
modell egy távoli rokona, és idén
júniusban végül a kínálati árnál
kedvezõbben sikerült azt az intézménynek megvásárolnia. Az ábrázolt hölgy hajviselete jól datálja a
szobor készítésének idejét: a frizura egyértelmûen a húszas évek elsõ felére jellemzõ. Az ötven centiméteres arcmás a Múzeumok éjszakáját követõen Zalaegerszegen az ország legnagyobb
Kisfaludi Strobl-gyûjteményében
kap helyet.
A másik mûtárgyat – azaz egy
különleges emlékkönyvet – egy
aukciós portál kínálta eladásra, és
a Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány gyors támogatásának

köszönhetõen került az intézmény
birtokába. A könyvecske Zalaegerszeg 20. századi történetének egy
kivételes dokumentuma, hiszen a
zalai megyeszékhelyen 1920-tól
mûködõ „Magyar Királyi Internálótábor” egyik fogvatartottjának emlékkönyvérõl van szó, aki feleségének szánta az emlékiratokat.
Érdekesség, hogy nemcsak a
tulajdonos írt bele, hanem rabtársai is leírták érzéseiket, gondolataikat, politikai üzeneteiket, a nõk-

rõl vallott nézeteiket, sõt néhányan
verssel is köszöntötték a „Tisztelt
Nagysádot”. A bejegyzések 1922.
február és július között születtek,
szerzõik között nincs közismert
személy, de a múzeum történészei
dolgoznak azonosításukon. A
könyvecskében képek is láthatók:
a borítóra a tábor õrtornyának és
barakkjainak ábrázolása került,
belül pedig a színházat és a kenyérszállítást ábrázoló kép látható. A beírásokból kiderül, hogy a
fogvatartottak Drótfalunak vagy
magyar Szibériának emlegették
rabságuk színhelyét.
A közönség június 25-én,
szombaton a Múzeumok éjszakáján találkozhat elõször a két új, értékes szerzeménnyel.

A TÍZES SZÁM BÛVÖLETÉBEN

CSÁRDÁSKIRÁLYNÕ ÉS JUBILEUMI ÉVAD A KVÁRTÉLYHÁZBAN
(Folytatás az 1. oldalról.)
Július elsején egy Shakespeare-parafrázissal indítanak: a
M/Ámor, vagy amit akartok címû
zenés „vígnépszínmûvelet” a Terminál Workhouse és a Manna közös elõadása. Másnap egy operabeavató lesz a Katona József
Színház jóvoltából, Cosí Fan Tutte
címmel. A Mozart operájából készült darab zenei vezetõje
Dinnyés Dániel, rendezõje pedig
Göttinger Pál.
Immár hagyomány, hogy a kortárs fesztivál minden évben egy
koncertnek is otthont ad; ezúttal
Hernádi Juditot láthatja a közönség július 3-án. Az ezt követõ napokban Göncz László: Olvadó jégcsapok címû mûvének színpadi
adaptációja, majd Vinnai Andrásné: A szerelem zsoldosai címû
zenés párterápiája kerül mûsorra.
Sor kerül két monodrámára is:

Péterfy-Novák Éva: Egyasszony
címû elõadásának Tenki Réka,
Willy Russel: Shirley Valentine címû konyhai komédiájának pedig
Vándor Éva lesz a szereplõje. A
Bethlen Téri Színház, a Manna és
a Tünet Együttes közös munkája
révén egy egyszerre vidám és
szívszorító baráti történetre is jegyet válthat a közönség. A Mary
és Max címû elõadás egy kislány
és egy középkorú, autista férfi különös barátságát meséli el. A Manna-produkció a gyerekekre is gondolt: július 3-án a János vitéz, július 10-én pedig a Tökváros címû
interaktív, élõzenés mesejáték kerül színre.
Tompa Gábor a Kvártélyházi
Nyár programjaival kapcsolatban
elmondta: július 12-én indulnak a
szabadtéri színház saját programjai. Az idei repertoáron a jubileumi
évad jegyében egy új és két ré-

gebbi elõadást játszanak. A Komámasszony, hol a stukker? címû
vígjátékot nagyon szerette a közönség, remélik idén is nagy sikert
arat. Csakúgy, mint A padlás, ami
az elmúlt tíz év egyik legkedveltebb elõadása volt. 2008-ban mutatták be elõször a Kvártélyházban, s most ismét várják rá a zalaegerszegieket és a környéken élõket. Az évad legnagyobb attrakciója pedig a Csárdáskirálynõ lesz. A
darab épp 100 esztendõs, így egy
dupla jubileum a mostani bemutató. A nagy népszerûségnek örvendõ operett szereplõi között találjuk
többek között Debrei Zsuzsát, Bot
Gábort és Hertelendy Attilát is. Az
operettet július 28-án láthatja elõször a közönség.
Az elõadások részleteirõl és a
jegyvásárlásról a kvartelyhaz.hu
oldalon lehet bõvebb információkat találni.
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AZ ÖNTÖDE ZEUS AZ ÉLVONALBAN TELJESÜLT CÉLOK A GÖCSEJ SK-NÁL
BENT MARADNI A LEGJOBBAK KÖZÖTT

 Önállóan szerepelt már a legjobbak között a ZEUS SE férfi fallabdacsapata, egy év után azonban kiesett az elsõ osztályból. A
történtek után összedugták a fejüket a délnyugat-dunántúli régió csapatainak (Szombathely, Kaposvár, Zalaegerszeg és Nagykanizsa) vezetõi, és az egyesülés mellett döntöttek. Meglett a
döntés eredménye, az Öntöde ZEUS I. feljutott az élvonalba.
– Szerettünk volna bajnokként
feljutni az élvonalba, de ez sajnos
nem jött össze – tekintett vissza
az elmúlt idényre Balázs Erik
klubelnök, a csapat játékosa. –
Érdekes módon a második fordulóban a pesti GO-AHE AD II.-tõl
kaptunk ki, akivel szemben a papírforma alapján mi voltunk a találkozó esélyesei. A bajnokságot
végül Kecskemét csapata nyerte.
Náluk szerepelt légiós, ennek ellenére döntetlent játszottunk velük.
– A feljutás csapatérdem,
vagy akadtak kiemelkedõ egyéni teljesítmények?
– Egyértelmûen csapatsikerként könyvelem el, hogy ismét a
legjobbak között szerepelünk. Ráadásul összetett csapatsikerrõl
kell beszélnem.
– Megmagyarázná?
– Négy felnõttegyüttessel szerepeltünk a bajnokság különbözõ
osztályaiban. Már a bajnokság
elején eldöntöttük, hogy a másik
három csapat aládolgozik az elsõnek. A többi együttes áldozatvállalása is kellett a sikerünkhöz. Sérülés vagy elfoglaltság esetén alulról

érkezett játékos. A második csapatunk talán emiatt esett ki a harmadosztályba. A harmadik számú
csapatunk negyedik lett itt. A lányok szintén a 4. helyen zártak,
akárcsak a szeniorok. Nálunk egyértelmûen érvényesült a piramis
rendszer.
– Terveznek erõsítést az elsõ
osztályra, illetve mi a cél az elsõ
évben?
– Nem tervezünk erõsítést, fõ-

leg nem légiósok igazolását. Saját
nevelésû fiataljainknak kívánunk
lehetõséget biztosítani, ha alkalom
lesz rá. Úgy érezzük, hogy amatõr
csapat lévén – mindenki munka,
tanulás mellett fallabdázik – kár
lenne légióssal megbontani az

egységet. A jelenlegi keretet alkalmasnak tartjuk a csontnélküli megkapaszkodás kiharcolására, ha ez
mégsem sikerülne, osztályozón
mindenképpen bent kell maradnunk.
– Meglesz az elsõ osztályra
az anyagi háttér?
– Sokkal többe nem kerül az élvonal, mint a másodosztály, csak
többet kell utaznunk, amit eddig is
sikeresen megoldottunk.

MATYASOVSZKY INDUL AZ IFI EB-N

 Hódmezõvásárhelyen rendezték meg az ifjúsági úszók országos bajnokságát. A versenyen remekül szerepelt Matyasovszky
Dalma, az EuropTec ZÚK sportolója. 200 m háton biztosan gyõzött, idõeredménye: 2:15,9 perc volt.
Aranyérme mellé az indulási jogot is megszerezte az ifjúsági Európa-bajnokságra, amelyet szintén
Hódmezõvásárhelyen rendeznek.
Az egerszegiek tehetséges versenyzõje 50 m háton 0:30,12-vel
bronzérmes lett, 100 m háton szintén harmadik lett 1:03,57 idõvel.

Bekerült még a nyolcas döntõbe Szabó Rajmund, aki 200 m
háton ötödik lett 2:08,28 perccel,
50 méter háton pedig tizedik helyen zárt 28,08 másodperces
idõvel.
Az Europ Tec ZÚK fiatalabb
versenyzõi közül a 2003-ban szü-

A FÉRFIAK BENT MARADTAK, A NÕK FELJUTOTTAK

 Évrõl évre lépeget elõrébb a Göcsej Sport Klub. Az egyesületnél legnagyobb eredményt a futsalcsapatok érték el. A következõ
évtõl már a nõk is a legjobbak között szerepelnek, követték az élvonalba a férfiakat.
– Maximálisan elégedettek vagyunk csapataink szereplésével –
hangoztatta Friss Szabolcs, a Göcsej SK elnöke. – Férficsapatunk
biztosan maradt bent az élvonalban, a nõk osztályozón kettõs gyõzelmet aratva jutottak fel az NB Ibe. Az ETO után nekünk lesz
egyedül két csapatunk az élvonalban.
– Nézzük elsõként a férfiak
szereplését… Nem sikerült a felsõházba jutni, utána az alsóház
bajnoki címe volt a cél. A pályán
megnyerték, de...
– Valóban így volt, azonban a
mögöttünk álló Aramis jogosan
megóvott egy mérkõzést, a fegyelmi bizottság döntése után kapott
három ponttal megelõztek minket.
Így lettünk nyolcadikak. Nem bánkódunk, végül is gond nélkül maradtunk bent. A kiesés szele nem
legyintett meg minket.
– A rájátszás során is kisebb
hullámvölgybe kerültek, de sikerül kilábalni.
– A rájátszásban sorozatban
jöttek a mérkõzések, amit amatõr

csapatként nem volt könnyû bírni.
A másik tény, mi utaztuk a legtöbbet, ellenfeleink többsége pesti
együttes. A sok utazás is fárasztotta a csapatot.
– A csapat remélhetõen sok
tapasztalatot, rutint szerzett az
idény során.
– Nemcsak a fiúk, hanem a
szakmai stáb, a vezetés is sok tapasztalatot szerzett az idényben,

ALAKUL A ZTE KK KERETE
DEVON MOORE AZ ELSÕ LÉGIÓS

amelyet a következõ szezon során
hasznosítani akarunk.
– A mondás úgy szól, hogy
az újoncnak a második év a nehezebb, mert jobban figyelnek
rá.
– Szeretnénk együtt tartani a
csapatot, egyelõre senki nem jelezte távozási szándékát. Két
meghatározó tudású játékost szeretnénk igazolni. Tervünk a következõ idényre az elõrelépés. Változik a bajnokság versenykiírása, a
csapatok számára kötelezõ lesz
nevezni három 23 év alatti játékost.
– Térjünk át a gyengébbik
nemre!
– Náluk a bentmaradás az
alapcél. Itt is szeretnénk együtt
tartani a csapatot, melléjük 3–4
meghatározó tudású játékost
igazolni, ami nem lesz könnyû
feladat. Nem lesz egyszerû náluk sem a megkapaszkodás. A
szövetség csökkenti az NB I létszámát, a jelenlegi tízrõl nyolcra.
A biztos bentmaradást a 7. hely
jelenti. A nyolcadik osztályozót
játszik az utolsó kettõ kiesik a
másodosztályba. Nagyon reméljük, hogy jövõ nyáron is két csapatunk lesz futsalban az NB Iben.

CSATÓ SÁNDOR
AZ ÚJ VEZETÕEDZÕ

 A klubvezetés döntése alapján a 2016/17-es sze A Zalakerámia ZTE KK szakmai stábja meg- zonban ZTE FC futballcsapatának vezetõedzõje
Csató Sándor (képünkön) lesz.
letett Betlehem Dávid 1500 m találta az elsõ légiósjelöltet a formálódó csagyorson 13. lett 17:09,37 perccel, patba.
Pályaedzõk: Szabó Zsolt és Bozsik József. Kapus800 méter gyorson 9:05,58-cal 25.
A 26 éves, 193 cm magas, 1–2-es poszton be- edzõ: Vlaszák Géza. Erõnléti edzõ: Gáspár László. Rehelyen végzett.
vethetõ amerikai Devon Moore nem ismeretlen a habilitációs edzõ, gyógytornász: Póka Tamás.
***
Ifj. Mihalecz István visszatér az utánpótláshoz.
Az idei évben június 18-án ren- honi közönség elõtt, mivel 2013/2014-es szezonTöbb távozó játékosa
dezik meg a magyar úszás nap- ban a Körmend csapatában már játszott a magyar
is van már az NB I-rõl leját. Az eseményhez csatlakozik elsõ osztályban.
Az amerikai játékos próbajátékra érkezik Zala- maradt ZTE FC-nek.
az EuropTec ZÚK és az Egerszegi Sport Turizmus Kft. is, az egerszegre és szeptember 1–15-e között bizonyít- Simonfalvi Gábor, a ZTE
saját nevelésû játékosa,
úszás kedvelõi 9–11 óráig ingyen hat a vezetõknek.
A játékos pályafutásának fontosabb állomásai: csapatkapitánya, Koller
használhatják a 25 méteres meJMU (NCAA – James Madison University) Krisztián, Gyagya Attila
dencét.
2008–2013, MJUS Körmend 2013–2014, SC Kryv- és Horváth Roland nem
bas (Ukrajna), Team Ehingen Urspring (Német- lesz tagja a jövõ évi keország elsõ, majd második liga) 2014–2016.
retnek.
Czinger Zoltánnal és Gáll Dominikkal egyéves
A ZTE FC a héten
kontraktust kötött a klub. Így már hatra nõtt (Szabó megkezdi a felkészülést,
Zsolt, Benke Szilárd, Kerpel-Fronius Balázs, Feke- július 29-én kerül sor az
te Viktor, Czinger Zoltán, Gáll Dominik) a csapat elsõ bajnoki mérkõmagyar játékosainak a száma.
zésre.
kolett KVDSE 28,48 m, 3. Kaszás
Viktória Zalaszám-ZAC 25,59 m.
U–13 – fiúk
60 m: 1. Soós Dávid Olivér Zalaszám-Zac 8,14 mp 2. Vass Gergely Zalaszám-ZAC 8,27 mp, 6.
Somkereki Patrik Zalaszám-Zac
8,70 mp.
Távolugrás: 1. Vass Gergely
 Olaszországban, Cortina
Zalaszám-ZAC 447 cm.
Kislabdahajítás: 6. Losonczi D'Ampezzo-ban rendezték meg
az Alpok–Adria súlyemelõverPéter KVDSE 36,31 m.
senyt.
Lányok:
60 m: 1. Röszler Dóra ZalaHét csapat indult: Veneto (ITA)
szám-ZAC 8,79 mp. 4. Kusztor Virág KVDSE 8,94 mp, 5. Koller és Friuli Venezia Giulia (ITA) tartományi válogatottal, Horvátország,
Dorina Zalaszám-ZAC 8,96 mp.
Távolugrás: 2. Röszler Dóra Szlovénia és Bosznia-HercegoviZalaszám-ZAC 443 cm, 3. Kusztor na nemzeti válogatottal, NiederVirág KVDSE 432 cm, 4. Koller österreih (AUT) és a ZTE SK klubcsapattal vett részt a versenyen. A
Dorina Zalaszám-ZAC 412 cm.
csapatokat egy-egy felnõtt, junior,  Ideális idõjárási viszonyok fogadták a Gébárti-tó strandján
ifjúsági férfi és egy nõi sportoló al- lévõ pályákon a ZEUS SE és a városi röplabda bizottság közös
rendezésén részt vevõ strandröplabdásokat.
kotta.
A tartalékos zalaiak az ötödik
Vegyes párosok: 1. Molnárhelyen végeztek. Szanati SzaAz évad elsõ rendezvényén
bolcs és ifj. Takács Tamás sérülés
férfi és vegyes párosok mérték né Czigány Judit – Pais Lászmiatt nem tudott részt venni a verössze tudásukat. A két elsõ helyet ló, 2. Molnár Lilla – Balázs
senyen.
leszámítva (amelyen veretlenül Erik, 3. Molnár Martina – Papp
ZTE sportolóinak eredményei.
végeztek a párosok), minden he- Zsófia.
A szervezõk férfi és vegyes
Juniorok. 69 kg: Geröly Lilla
lyért hatalmas küzdelem zajlott.
136 kg (58+78).
Eredmények. Férfi párosok: párosok részére legközelebb júIfjúságiak. 69 kg: Varga Kristóf
1. Balázs Erik – Mészáros Bálint, lius 9-én rendeznek szintén a
125 kg (60+65). 77 kg: Bakos Erik
2. Csóka Tamás – Rákosi Kris- Gébárti-tó strandján tornákat,
205 kg (95+110).
tóf, 3. Molnár Barnabás – Molnár amelyre várják a nevezõket,
Bálint.
résztvevõket.
Felnõttek 62 kg: Papp Péter
183 kg (83+100).

CSÓTI JUSZTINA BALATON-BAJNOK
REKORD LÉTSZÁMÚ RÉSZTVEVÕ A WHC KUPÁN
A 200 m-en országos vidékbajnok Csóti Jusztina Veszprémben,
a Balaton bajnokságon a 100 m-es
síkfutásban – azt követõen, hogy
már az elõfutamban is 11,94 mpcel remek egyéni csúcsot futott –
magabiztos rajt-cél gyõzelmet aratott. Edzõje: Csikós József.
*
Az országos vidékbajnokság
keretében 22. alkalommal került
megrendezésre a WHC Kupa Ki a
leggyorsabb, ki a legkitartóbb atléta? versenysorozat döntõje a zalaegerszegi rekortánpályán.
A ma már a MOB Sport XXI.
Program versenysorozatának kiemelt egyéni gyermekversenyére
30 egyesület és iskola 464 fõvel
nevezett. Az U–11 és U–13 korosztályú atléták immár 4 versenyszámban mérték össze tudásukat,
a 60 és 800 méteres síkfutás kiegészült távolugrással és. Az idõjárás nem fogadta kegyeibe az indulókat és versenyszervezõket, a
800 m-es síkfutás rajtjáig két alkalommal kellett félbeszakítani a versenyt a heves zivatar miatt. Csak
az igazán kitartó versenyzõk vállalták a két kör teljesítését.
ZALAI EREDMÉNYEK:
U–11 – fiúk
60 m: 1. Horváth Boldizsár Zalaszám-ZAC 8,92 mp, 2. Szírmai
Nimród Zalaszám-ZAC 9,41 mp,

4. Kovács Ákos Zalaszám-ZAC
9,65 mp, 6. Mózer Benedek Zalaszám-ZAC 9,68 mp.
Távolugrás: 2. Szírmai Nimród Zalaszám-ZAC 380 cm, 4.
Mózer Benedek Zalaszám-ZAC
355 cm, 6. Horváth Bálint KVDSE
335 cm.
Kislabdahajítás: 2. Kozma
Ádám Zalaszám-ZAC 34,19 m, 4.
Kákossy-Márk Balázs ZalaszámZAC 31,28.
800 m: 3. Nánássy Máté
KVDSE 2:59,32 mp.
Lányok:
60 m: 4. Nagy Amarilla 2007
9,53 mp, 5. Kaszás Viktória ZAC
9,67 mp.
Távolugrás: 5. Farkas Nikolett
KVDSE 379 cm.
Kislabdahajítás: 1. Farkas Ni-
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Hirdetés
Másfél-kétszobás
albérletet keresek
Zalaegerszegen
2 személy részére.
Tel.: 06-70/881-5103

ZALABÉREN, A FALU KÖZPONTJÁTÓL ÖT PERCRE, LAKHATÓ HÉTVÉGI HÁZ GYÜMÖLCSÖSSEL
ELADÓ. ÉRDEKLÕDNI: 30/9595-181

AMIT NÉGY ÉVE MEGÁLMODTAK
ÉVET ÉRTÉKELT A GÖCSEJ SK

 Zalaegerszegen, a Belga étteremben sajtóreggeli keretében tekintett vissza az elmúlt idõszak történéseire, eredményeire a Göcsej Sport Klub vezetése. A jelenlévõk egyúttal tájékoztatást kaphattak a bekövetkezett szerkezeti változásokról is.

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI
NYÁRI GYORSÍTOTT TANFOLYAMOK

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

IDÕPONTOK:
Június 28-án 9.00 és 15.00 és július 4-én 9.00 és 15.00 óra
OTTHONI GYAKORLÁSHOZ: TESZT-RENDSZER HOZZÁFÉRÉS

LEGÚJABB KÖLCSÖNTANKÖNYV! • RÉSZLETFIZETÉS!
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: EL: 48,65% FOR: 61,76%; ÁKÓ: 152,3% 179,8%; ÁKK: 155.346; 183.396

– Sikeres évet zárt a klub,
olyat, amilyet éppen négy éve álmodtunk meg – kezdte mondandóját Friss Szabolcs, a Göcsej SK
elnöke. Mind a férfi, mind a nõi
futsalcsapat az élvonalban kezdi a
következõ bajnoki szezont, s a
többi szakág teljesítményére sem
lehet panasz.
Ezt követõen az elnök beszélt a
klub szerkezeti átalakításáról,
melynek elsõ lépéseként Rózsa
Árpádot és Major Gábor választotta meg alelnöknek a közgyûlés. Az
eddigi alelnöki posztot betöltõ, a
klub alapítói közé tartózó Varga
Tamás a megnövekedett munkája
miatt adta át a stafétabotot kollégáinak.
Majd Bagó Gábor, a férfi
futsalcsapat edzõje értékelte az elsõ NB I-es szezonjukat:
– Tavaly õsszel teljesen új világba csöppentünk bele és az elején jöttek is az eredmények. Aztán
visszaesett a teljesítményünk, ami
csak részben igaz, mivel az elmúlt
évek legerõsebb bajnoksága volt
az elmúlt szezon. A fiúk küzdöttek,
és kiharcolták az elsõ osztályú
tagságot.
Bagó Gábor elmondta továbbá,
hogy a jövõben is arra törekednek,

hogy a megye tehetséges fiataljaiból állítsák össze a keretet. Ha viszont eredményesek akarnak lenni, ahhoz elengedhetetlen máshonnan is igazolni játékosokat.
Az összejövetelen jelen volt Orbán Szandra, a nõi futsalcsapat
legeredményesebb játékosa, aki
32 találatával az NB II gólkirálya
lett. A gyengébbik nem képviselõivel két éve kezdték el a munkát,
és a Skorpió SE ellen sikeresen
megvívott osztályozót követõen jutottak az elsõ osztályba. Orbán
Szandra kérdésre válaszolva elmondta, véleménye szerint feltétlenül kell erõsíteniük, mivel nagyon nehéz szezon vár rájuk
Friss Szabolcs ezután arról tájékoztatott, hogy Pass Edinát – aki
már 18 éve ûzi ezt a sportágat és
nagy tapasztalattal rendelkezik –
bízták meg kézilabda-szakosztály
vezetésével. A kézilabdások után
dr. Orsós Ferenc, a tekézõk szakosztályvezetõje ismertette a városi
bajnokságban szereplõ nõi és férficsapat eredményeit. Kiemelte,
hogy a játékosok minden mérkõzésen tisztességgel helytálltak.
Egyre több fiatalt szeretnének
megismertetni a megye egyik legnépszerûbb tömegsportjával.

