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BECSÖNGETTEK: OKTATÁSI KÖRKÉP SIKER A FELSÕOKTATÁSBAN
z
z

A MUNKÁK NAGY RÉSZÉT A NYÁRI SZÜNIDÕBEN ELVÉGEZTÉK
A FELÚJÍTÁSOKRA KÖZEL 95 MILLIÓ FORINTOT FORDÍTOTTAK
z „HÁZMESTER-SZEREP” HÁRUL AZ ÖNKORMÁNYZATRA

 Új tanév, új idõszámítás kezdõdik szeptembertõl az oktatási intézményekben. A teljes magyar közoktatási rendszert a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) irányítja, vagyis az oktatás szakmai, tartalmi része elkerült az önkormányzatoktól, az intézmények üzemeltetése, karbantartása, felújítása (kivéve a szakképzõ iskolákat) viszont maradt.
A felújítások igazán a nyári idõszakra koncentrálódtak, és ezek
java már el is készült, több beruházás és felújítás pedig folyamatban van, ezek az év végig várhatóan befejezõdnek. A részletekrõl
Velkey Péter humánigazgatási
osztályvezetõt kérdeztük.
– Az önkormányzathoz tizenkét
önálló intézmény tartozik, ezeken
belül közel húsz ingatlan, aminek
karbantartását, felújítását, üzemeltetését a város szervezi. Tulajdonképpen egyfajta „házmesterszerep” hárult ránk – teszi hozzá
az osztályvezetõ. Mint mondja, a
nyár folyamán a Cseke Tibor által
vezetett városüzemeltetési osztály
és a Bertók Sándor által irányított
városfejlesztési és tervezési osz-

tály munkatársai igazán lelkiismeretes munkát végeztek, hogy a
tanév kezdetére a vállalt feladatok
megvalósuljanak.
– Az intézményrendszerünkre
szánt beruházások és felújítások
összege meghaladja a 672 millió
forintot, ennek az összegnek a
legnagyobb része az oktatási intézményekre fordítódik. Az egész
évre vonatkozó beruházási jellegû
ráfordítás pedig mintegy 577 millió
forint. Az intézményi felújításokra
közel 95 millió forintot költenek –
sorolja Velkey Péter.
Többek között megtörtént az
Izsák-iskola motoros térelválasztójának felújítása, a ságodi óvoda
gyermekmosdójának felújítása, a
Petõfi-tagiskola tornaterme pad-

INDUL A SZÍNHÁZI SZEZON

ÉVADKEZDÉS A HEVESIBEN ÉS A GRIFFBEN
 Szeptemberben indul a 2013/14-es színházi szezon. Az elmúlt
héten a Hevesi Sándor Színházban és a Griff Bábszínházban is
évadnyitó társulati ülést tartottak. Az elsõ próbák megkezdõdtek.
Bár a mûsorterv és a stáblista kész, mindkét teátrum munkáját
nehezíti néhány körülmény.
– pet –
Mint azt dr. Besenczi Árpád
igazgató, a Hevesi-színház társulati ülésén elmondta: az intézmény pénzügyi helyzete miatt továbbra is takarékoskodniuk kell. A
megyei önkormányzat kiesõ 60
millió forintos támogatását ugyanis nem sikerült pótolniuk. Szeretnék, ha a színház a jövõ év közepére gazdasági társasággá alakulna. Ez egy hosszú procedúra,
így az átalakulás elõkészületeit
ezekben a hónapokban megkezdik.
A nagyszínpadon hét bemutató
lesz ebben az évadban. A hagyományokhoz híven egy ifjúsági elõadással veszi kezdetét a szezon:
Eric Kästner Emil és a detektívek
címû regényébõl készült zenés
kalandjátékot Farkas Ignác rendezi. A felnõttek október 4-én vált-

hatnak jegyet elõször a nézõtérre,
Csiszár Imre Csíksomlyói passiója kerül mûsorra. Novembertõl
egy zalai szerzõ, Szálinger Balázs
Köztársaság címû drámáját láthatja a közönség Babarczy László
és Sztarenki Pál közös rendezésében. Erre az elõadásra egymillió forintos támogatást is nyert a
színház. Az évad további részében A muzsika hangja, a Võlegény, a Csoportterápia és a Svejk
címû musicalek illetve komédiák
kerülnek színre.
A Házi Színpadon mûsoron
marad Az üveganya, az új elõadás pedig a Vaknyugat lesz. A
Kapukód 01-ben és a Diszkószínházban folytatódik a Prah és a
Kebab, ezenkívül mûsorra kerül
az Én, Shirley címû egyszemélyes
monodráma is, Ecsedi Erzsébet
szereplésével.
(Folytatás az 5. oldalon.)

ZALAEGERSZEGEN NÕTT A HALLGATÓK LÉTSZÁMA

 A zalaegerszegi felsõoktatás történetében az eddigi legtöbb elsõéves hallgató kezdi meg tanulmányait. A három helyi fõiskolára 467
lóburkolatának és világításának diákot vettek fel, szemben a tavalyi 363-mal. Mindez a már hagyomákorszerûsítése, a Radnóti Úti nyos tanévkezdés elõtti közös felsõoktatási sajtótájékoztatón hangÓvoda homlokzatfelújítása. Az zott el, ahol az intézmények vezetõi adtak részletes tájékoztatást.
Ûrhajós Úti Bölcsõdében auguszBalaicz Zoltán alpolgármester 58 ezer 844-en tanulnak. Idén
tus elején megtörtént a mûszaki
átadás-átvétel az épületben tör- hangsúlyozta: míg a demográfiai egyébként 10 ezer 885 képzést
tént átalakítási munkákra. Terve- apály miatt országosan csökkent hirdettek meg. Az alpolgármester
zés alatt van a Dózsa-tagiskola a felsõoktatási intézményekbe hozzátette: Zalaegerszegen makertkialakítása, és jelenleg is zaj- jelentkezõk száma, addig Zala- gas színvonalú képzés folyik a
lik a Napsugár Úti Óvoda veszé- egerszegen nõtt. 2013-ban fõiskolákon, ehhez hozzájárul az
lyes udvari berendezéseinek fel- összesen 95 ezer 445-en jelent- is, hogy komoly fejlesztések törújítása, valamint a Petõfi-iskola keztek valamilyen felsõoktatási téntek az elmúlt években, amisportudvarfejlesztése. Több böl- intézménybe, közülük 72 ezer hez a város önkormányzata
csõdében kerül sor nyílászá- 159-et vettek fel, ami meghalad- anyagilag is hozzájárult.
ja a 75 százalékos arányt. ÁllaDr. Solt Katalin, a BGF Zalarócserére.
milag finanszírozott formában egerszegi Gazdálkodási Karának
(Folytatás a 2. oldalon.)

dékánja is arról beszélt, hogy minden fõiskolán visszaesett a hallgatói létszám. A BGF legkisebb
kara a zalaegerszegi, itt viszont
emelkedett a létszám, az elsõ helyes jelentkezõk száma 29 százalékkal nõtt, 269-en kezdik meg tanulmányaikat. Ez részben köszönhetõ a kampuszon megrendezésre kerülõ sok-sok programnak (különösen a Zöld Kampusznak), melynek keretében közel kétezer diák látogatott el hozzájuk. Mint fogalmazott, három
alapképzési szakon – nappali és
levelezõn is – tanulhatnak a
diákok.
(Folytatás a 2. oldalon.)

ISMÉT
BELVÁROSI
SZÜRET
Ezen a hétvégén rengeteg színes programmal,
kézmûvesvásárral, koncertekkel várja az érdeklõdõket a Belvárosi Szüret.
Két színpadon ismert zenekarok, zenészek hívják
bulizni a zalaegerszegieket. Négy belvárosi étterem pedig tájjellegû ételekkel várja az ínyenceket.
(A részletekrõl szüreti
mellékletünkben, lapunk
9–10–11. oldalán olvashatnak.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A pénzügyi mesterszakot nem
tudták indítani a kevés jelentkezõ
miatt, úgyszintén a közszolgálati
alapszakot sem, érdektelenség
hiányában.
Dr. Csidei Irén, a PTE Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi
Képzési Központjának igazgatója
is növekvõ érdeklõdésrõl számolt
be. Az elsõ évfolyamosok létszáma meghaladja az egy évvel korábbit. Szeptember 2-án 137 elsõéves kezdi meg tanulmányait a
képzési központban, közülük
97-en választották a gyógytornász szakirányt, negyvenen pedig az egészségügyi szervezõ
alapszakot. Mint az igazgató elmondta, 2008 óta elõször a teljes
hallgatói létszámuk 400 fõ fölé
emelkedett.
Dr. Varga Mihály, a Nyugat-magyarországi Egyetem Gépészeti
és Mechatronikai Intézetének
igazgatója arról tájékoztatott, hogy
53 fõvel kezdik az elsõ évfolyamot,
ami 20 százalékos növekedést jelent. A beiskolázási programot támogatja a város önkormányzata
és a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány. Az eddig
is gyakorlatorientált képzésben
második alkalommal hirdetik meg
a népszerû, úgynevezett duális
képzési formát. A régió iparvállalataival együttmûködve ebben az
évben már két évfolyamon folytatják ezt a képzést.
Zalaegerszeg számára nagyon
fontos a helyi mûszaki felsõoktatás, azaz a mechatronikai mérnöki
képzés. A jól képzett mérnökök
iránt rendkívül nagy a kereslet a
munkaerõpiacon – hangzott el.

SZEZONBÚCSÚZTATÓ KONCERTEKKEL ÉS TÛZIJÁTÉKKAL VÉGET ÉRT A KÁPOLNA FELÚJÍTÁSA

 Véget ért a nyár, elköszönt az AquaCity is. A zalaegerszegi
vízicsúszda és élménypark nagyszabású búcsúestet rendezett
augusztus 31-én, melyen fellépett Szûcs Judith és az LGT Emlékzenekar. A bulit tûzijáték koronázta meg, ami a szervezõk ígérete
szerint nem volt kicsi.
Kugler László, az Egerszeg
Sport és Turizmus Kft. ügyvezetõje
érdeklõdésünkre elmondta: elégedettek és büszkék arra, hogy idén is
sokat tettek azért, hogy Zalaeger-

napok azonban sokat lendítettek a
vendégszámon, ami több ezer fõvel
szárnyalta túl a tavalyit. Panaszra
nincs okuk, idén is szép és felejthetetlen szezontól búcsúzhatnak.

FELJELENTÉS
AZ MLSZ-NÉL
JÓL FIZETETT A TIPP-MIX

szeg hírneve messzire eljusson, és
a városba sok turista érkezzen. A
2012-es esztendõ a látogatottságot
tekintve rekordév volt: 92.091 fõ fordult meg az AquaCityben. A 92 ezres vendégszám idén is teljesült
már a zárónapok elõtt. Ez annak ellenére történt így, hogy a rossz idõ
miatt augusztusban sokkal kevesebb látogatójuk volt a tavalyi több
mint 20 ezres vendégszámmal
szemben. A szélsõséges idõjárás
tehát beleszólt abba, hogy 2013ban extracsúcsot érjenek el. A záró-

A szezonzáró ünnepi programok augusztus 30-án pénteken a
Facebook-nappal
kezdõdtek.
Mindazoknak, akik lájkolták az
AquaCity Facebook-profilját, mindössze 10 forintba került a belépõ
az összes szolgáltatás igénybevételével. A szombati buli ingyenes volt. Szûcs Judith „Táncolj
még” és más sikerdalával fokozta
fel a hangulatot. Az LGT Emlékzenekar elõadásában szintén ismerõs dallamok csendültek fel:
„Neked írom a dalt", „Zenevonat”,

BECSÖNGETTEK: OKTATÁSI KÖRKÉP
(Folytatás az 1. oldalról.)
Ha már szeptember, érdemes
elidõzni a zalaegerszegi óvodák
adatai között is. A városban 1616
óvodás jár a négy önálló intézménybe, (Belvárosi I. Sz. Óvoda,
Belvárosi II-es Sz. Óvoda, a kertvárosi és landorhegyi) melynek
összesen 15 tagóvodája van, 71
csoporttal. A csoportok átlagos létszáma 23 fõ.
Az idei évben 486 kisgyermek
jelentkezett az óvodákba, közülük
11-en vidékiek.
***
A zalaegerszegi tankerület iskoláiban várhatóan 4 ezer 11 diák
kezdi meg tanulmányait, közülük
625 fõ az elsõ osztályosok száma
– kaptuk a tájékoztatást Pácsonyi
Imrétõl a tankerület igazgatójától.

„Elfelejtett szó” és számtalan
LGT-sláger. A buli fénypontja, a
szezon méltó megkoronázása a
tûzijáték volt színes alakzatok,
hangos fütyülések és durranások
kíséretében.
A búcsúest még nem az elköszönést jelentette, az AquaCity
szeptember elsején még kinyitott,
és várta vendégeit egy utolsó fürdõzésre.

Megtudtuk: a legtöbb elsõ osztályos a zalaegerszegi kertvárosi általános iskolában, míg a legkevesebb elsõs az Izsák Imre Általános
Iskolában kezdi meg a tanévet.
Az általános iskolás diákokat
közvetlenül érintõ legfontosabb
változásokról a tankerületi igazgató a következõket mondta:
– A legfontosabb az új Nemzeti
Tanterv bevezetése. Szeptembertõl az általános iskolák elsõ és ötödik évfolyamainak diákjai kezdik a
tanulást az új NAT alapján. A mindennapos testnevelésórák az új
tanévtõl felmenõ rendszerben
megjelennek az 1–2. és az 5–6.
osztályokban. Az erkölcstan vagy
a helyette választható hit- és erkölcsoktatás szeptembertõl kötelezõ lesz az elsõ és az ötödik osztá-

lyosoknál. Megjelenik továbbá a 16
óráig kötelezõ iskolában tartózkodás minden általános iskola minden évfolyamára vonatkozóan. Itt a
jogszabályi elõírás kötelezõ,
ugyanakkor a törvény lehetõséget
ad arra is, hogy a szülõ kérelmére
az igazgató saját hatásköre alapján ez alól felmentést adhasson –
fogalmazott Pácsonyi Imre.

A szerdai, Ajka elleni múlt
heti Magyar Kupa-találkozó
elõtt ugyanis egy közösségi
portálon több játékossal jó
kapcsolatot ápoló személy
jelezte, hogy tuti tippje van a
mérkõzésre, amely bejött. A
ZTE vereségére 4,1 szorzóval fizetett a Tipp-Mix.
Nagy Ferenc, a ZTE elnöke a 2-1-es vendéggyõzelmet követõen hivatalos bejelentést tett a Magyar Labdarúgó-szövetségnél a történtekrõl.
– Nagyon szeretném, ha
kiderülne az igazság – mondta Nagy Ferenc. – Ennek érdekében tettem meg a bejelentést is, ám személy szerint
nagyon meg lennék lepõdve,
ha ennek a dolognak bármi
valóságtartalma lenne. A játékosokkal beszélgettünk, akik
nevetségesnek minõsítették
az egészet. Derüljön ki az
igazság, ha valóban nincsen
valóságalapja, akkor a hír keltõje ellen a ZTE jogi lépéseket tesz.

AZ IDÕPONTOT HOZZÁD IGAZÍTJUK!
A VIZSGASZERÛ TESZT OTTHONI GYAKORLÁSÁHOZ
INTERNETES HOZZÁFÉRÉS, EREDMÉNYES FELKÉSZÍTÉS!
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ:

www.ganzautosiskola.hu

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

mozzanatait. 1994-ben tölgyfából
faragott új oltárt szentelhetett dr.
Konkoly István, 2000-ben áldották meg az új üvegablakokat, melyek a II. világháborús bombázások során megsemmisült ablakok
méltó utódai lettek, Budaházi Tibor, az iskola mûvésztanára tervei alapján. Az új évezredben tovább gazdagodott a kápolna a
mûvészi értékû keresztúttal, új
dobogók, szõnyegek, padok, teljes falfestés változtatta át a külsõt, s minderre 2011-ben adta áldását dr. Veres András megyés
püspök. S végül a koronát, a

hetjük mindazt, amit magunk körül látunk – mondta Sipos László,
miközben vastaps köszöntötte a
nõvért.
Mercédesz nõvér 62 éve lépett
a rendbe, hitoktatóként, kántorként találkozhattak vele a hívek, s
nagyon sok papnak volt egykori
tanítója. A püspökök személyes
jó ismerõse, s mindenki szeretettel veszi körül, s ma is kapcsolatot tart a diákokkal. Örömmel
nyugtázta, hogy az elmúlt 20 év
alatt hogy felduzzadt a tanulók
száma, s milyen szép lett végül a
kápolna is.

UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL ÚJ KÖNYVELÕIRODA KERÜLT
KIALAKÍTÁSRA ZALAEGERSZEGEN
2013. 07. 19.

Cserép Erika egyéni vállalkozó 3,56 millió forint
vissza nem térítendõ és ugyanennyi visszatérítendõ támogatást nyert a „Mikrovállalkozások fejlesztése” címû
pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A
projekt összköltsége 7,9 millió forint volt, és Zalaegerszegen valósult meg.

AKCIÓS ÁRON!!!
IDÕPONT
Szeptember 5-én (csüt.) és 10-én (kedd) 15.00 óra.
Honlapunkon a további hónapokra is regisztrálhatsz!

– Húsz évvel ezelõtt, pontosan
ezen a napon, amikor megnyitotta kapuit a Mindszenty-iskola, a liturgikus berendezésen kívül szinte egy üres, csupán székekkel
berendezett kápolna fogadta az
ünnepre összegyûlt 18 Notre
Dame-nõvért, az évkezdõ 133
kisdiákot, a 10 világi pedagógust,
a szülõket és a híveket. Azóta folyamatosan bõvült és szépült ez a
hajlék – mondta köszöntõjében
Sipos László igazgatóhelyettes,
majd felvázolta a teljessé válás

hangszerek királynõje tette fel a
fejlesztésekre. A Johannus-orgonát ez alkalomból Vissi Barnabás,
az iskola egykori növendéke szólaltatta meg.
– Nem mehetünk el szó nélkül
amellett, hogy a megtervezéshez,
a munkálatok irányításához és
nem utolsósorban az anyagi fedezet megteremtéséhez egy koordináló kézre volt szükség. Kápolnánknak van egy földi õrangyala,
aki csendben, észrevétlenül intézte a dolgokat. Tóth Mária Mercédesz nõvér áldozatos tevékenységének, imáinak köszön-

SAJTÓKÖZLEMÉNY

VEZETÕI TANFOLYAMOK

(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

– b. k. –

 Nem kezdte jól a bajnokságot a ZTE labdarúgócsapata, a kék-fehérek ráadásul gyorsan búcsúztak a
kupától is. A kedélyeket
feltehetõen tovább borzolta
egy különös, bár nem példa nélkül álló ügy.

SZEMÉLYGÉPKOCSIHelyszín: Zalaegerszeg, Október 6. tér 19.

 A Mindszenty-iskolában lévõ zárdakápolna új orgonáját áldotta
meg augusztus 28-án dr. Konkoly István nyugalmazott megyés
püspök. Ezzel a szertartással véget ért az a 20 évig tartó folyamat, mely során folyamatosan szépült, gazdagodott a misézõhely.

Belvárosban,
46 m2-es, kétszobás,
részben felújított,
központi fûtéses
lakás, igényes
bérlõnek, hosszú
távra kiadó.
Érdeklõdni:
92/315-215-ös
telefonszámon.

Belvárosban,
54 m2-es,
központi fûtéses
lakás,
igényes bérlõnek,
hosszú távra kiadó.
Érdeklõdni:
92/315-215-ös
telefonszámon.

Cserép Erika egyéni vállalkozó Zalaegerszegen 2008 júniusától
könyvelõirodát vezet. Korábbi telephelye nem saját tulajdonú volt.
Most uniós támogatással lehetõsége nyílt egy – az ügyfelek igényét is jobban szolgáló – földszinti ingatlan megvásárlására. Az ingatlan felújítását, átalakítását követõen az iroda alkalmassá válik új
munkaerõ alkalmazására is. Az új munkaerõ nemcsak az ügyfelek
számának bõvítését, hanem a szolgáltatások körének szélesítését
is lehetõvé teszi. Több idõ jut az adótanácsadói tevékenységre,
illetve pályázatíráshoz, hitelkérelmek összeállításához is nagyobb
segítséget tud nyújtani az ügyfélkör részére.
Az új iroda könnyen megközelíthetõ, belvároshoz közel helyezkedik el, az ügyfelek számára a parkolás ingyenes.
Cserép Erika egyéni vállalkozó
E-mail: kontera1@tolna.net
Telefon: 06-30/410-6478
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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Közélet

PALOTA A KIRÁLYI VÁROSBAN
KAROLING-KORI ÉPÜLET MARADVÁNYAIT TÁRTÁK FEL

 A habarccsal kevert kõrétegek
azok az alapfalmaradványok,
azok a kövek, melyek között csak
föld van, a falkibontás után
visszadobált anyagok, melyekre
nem volt szükség – magyarázza
Ritoók Ágnes, a Nemzeti Múzeum
régésze. A Göcseji Múzeum szervezett sajtóbejárást az ez évre lezáruló zalavári ásatások helyszínén, ahol a 880-as években már
álló Karoling-kori palota falmaradványait tárták fel az idén. Az
eseményen részt vett dr. Csorba
László, a Nemzeti Múzeum
fõigazgatója is.
– A. L. –
– Húsz éve tart már az ásatás,
így kimondottan ez évi szenzációról
nem beszélhetünk, hiszen a feltárt
leletek egymásra épülnek – vette át
a szót Szõke Béla Miklós, a Magyar
Tudományos Akadémia Régészeti
Intézetének fõmunkatársa, aki
Ritoók Ágnessel irányítja a munkálatokat. – Már 2010-ben megtaláltuk
a palota egy kisebb részét, s ahogy
haladtunk elõre évrõl évre, úgy formálódott ki a kõépület alakja, melynek most már három falát ismerjük,
amibõl a negyedik oldala is kikövetkeztethetõ.
Európai szemmel is jelentõs feltárás ez, mivel ilyen jó állapotban,
teljes alaprajzzal feltárt palota csak
Paderbornban található, amit Nagy
Károly építtetett a 780-as években.
A zalavári palotát száz évvel késõbb Karintiai Arnulf keleti frank király és császár építtette, tudtuk
meg.
– A Karoling-birodalom legkeletibb tartománya volt Pannónia,
melynek központja Mosaburg

(Zalavár) volt. A palotát azért építették, hogy a királynak és más rangos személyiségnek megfelelõ
színvonalú szállást biztosítsanak.
Arnulf király 880 és 890 között sokat tartózkodott itt, ezt bizonyítják
máig fennmaradt adománylevelei.
Ezekben jól olvasható a dátum és a
helyszín. Ebbõl a szempontból nagyon jelentõs, hogy az egyik oklevélben Mosaburg, mint regia
civitas, vagyis királyi város van feltüntetve. A Karoling-kori palota ré-

gészeti feltárása ezt az írásos tényt
támasztja alá.
Az alapterülete meghaladta a
15x8 métert, az alapfalak mérete
arra enged következtetni, hogy egyszintes épület volt. A palota azonban nem sokáig állhatott. Arnulf király megállapodást kötött a magyarokkal, hogy ameddig él, az õ uradalmi területét nem bántják. 899ben meghal, ami után a magyarok
megszállják Pannónia nagy részét.
Mosaburg vélhetõen csak a tizedik

század elején esik el. Több olyan
sírt is feltártak, ahol az áldozatok
gerincébõl magyar nyilak állnak ki.
Ezek már Árpád-kori leletek, ahogy
a megtalált pipák és egy dobókocka.
Szõke Béla Miklós kérdésre válaszolva elmondta, a Nemzeti Múzeumban jövõ márciusban nyílik az
a kiállítás, ahol a Zalaváron feltárt
Karoling- és honfoglalás kori leleteket elõször tekintheti meg a nagyközönség. Emellett készítenek egy kiadványt, mely történetileg és régészetileg is bemutatja az ásatás
eredményeit és jelentõségét. Arra a
kérdésre, hogy helyben mindebbõl
látható lesz-e valami, a következõt
válaszolta: számítanak a megye segítségére annak érdekében, hogy
az itt feltárt valamennyi építészeti
érték látható legyen az érdeklõdõk

TOLERANCIA ÉS SZOLIDARITÁS

MAGYAR–IZRAELI BARÁTI TÁRSASÁGOK ÉS KÖRÖK IV. KONFERENCIÁJA ZALAEGERSZEGEN
 Izrael Magyarország barátja volt és lesz, illetve Izrael mindent
megtesz azért, hogy béke és biztonság legyen a Közel-Keleten és
az egész világon – jelentette ki Izrael budapesti nagykövete vasárnap Zalaegerszegen.
Ilan Mor Zalaegerszegen, a magyar–izraeli baráti társaságok és
körök negyedik országos konferenciáját megnyitva arról is beszélt: a
21. században „az antiszemitizmus
és az antiizraelizmus majdnem karöltve jár”. A magyar–izraeli baráti
társaságok tagjai is társak a küzdelemben „azon emberekkel és ordas
eszmékkel" szemben, amelyek ezt
szítják, ezért a találkozó üzenete a
szolidaritás kell, hogy legyen – fogalmazott a nagykövet.
A nagykövet hangsúlyozta,
hogy Magyarország és Izrael, a
magyar emberek és az izraeli emberek között a kapcsolat kiváló. A
következõ esztendõ pedig különle-

ges év lesz a két ország kapcsolatában, illetve a magyarországi zsidók életében: a vészkorszak tragédiáinak 70. évfordulójára emlékezünk, valamint arra, hogy 25 évvel

(Fotó: Zavilla)

számára, ahogy Hadrianus templomának maradványai. 2019-ben lesz
a Szent Adorján bencés monostor
alapításának ezeréves évfordulója,
jó lenne addigra a már feltárt, de be-

temetett fatemplomot és kolostort is
bemutathatóvá tenni. A zalavári történeti-régészeti park jelentõsége
igen nagy, messzire viheti a megye
és az ország hírnevét.

ezelõtt vette fel újra Izrael és Magyarország a diplomáciai kapcsolatokat – mondta.
A kétnapos zalaegerszegi konferencia megnyitóján – a meghívóban jelzettõl eltérõen – Lázár János, a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár és Fónagy János, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
parlamenti államtitkára, az Interparlamentáris Unió magyar nemzeti csoportja keretében mûködõ
magyar–izraeli baráti tagozat elnöke más irányú elfoglaltsága miatt
nem tudott jelen lenni. Felolvasták
viszont Fónagy János üdvözlõ levelét, amelyben az államtitkár
egyebek mellett arra emlékeztetett:
Magyarország a jelenlegitõl eltérõ
társadalmi viszonyok között is az
elsõk között ismerte el Izrael államát és építette ki a két törvényhozás közötti együttmûködést.
Fónagy János utalt arra, hogy
Magyarország többször fogadott
észak-amerikai csoportokat, izraeli
diplomatákat, akik a magyarországi
zsidóság mindennapjai iránt érdeklõdve „örömmel tapasztalták meg a
magyarországi közösségek szervezeti, kulturális fejlõdését”, amelyben

a magyar–izraeli kapcsolatoknak
komoly jelentõsége volt és van.
Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke rövid köszöntõjében arról beszélt: a magyar és az izraeli nép között mindig
volt egyfajta vonzódás, a történelem miatt „a két nép a múltban és a
jövõben is igyekszik egymástól tanulni, egymással szimbiózisban élni, ami mind a két népnek a javára
szolgál”. Mint elmondta: a kormány
és az önkormányzatok oldaláról is
támogatni kell a baráti társaságokat, ebben a Mazsihisznek is feladata van.
Gyutai Csaba, Zalaegerszeg
polgármestere szerint üzenetértéke
van, hogy 1994, az elsõ konferencia
után visszatért a városba ez az esemény. A zalai megyeszékhelynek –
ahová a 18. században települtek
be Rohoncról az elsõ zsidó emberek – olyan zsidó hagyományai vannak, amelyeket meg kell õrizni. Ma
az a feladatunk, hogy a többségi
társadalom és a zsidóság együtt jól
mûködõ kulturális közösségi és hívõ hitközségi életet teremtsen –
mondta a polgármester.
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MAGASABB SZINTEN

PANFA: A RÉGIÓ ELSÕ AKKREDITÁLT KLASZTERE
 Az egyik legrégebben mûködõ hazai faipari társulás, a
Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter régiónkban elsõként nyerte el az Akkreditált Innovációs Klaszter címet, amelynek révén tovább növekedhetnek lehetõségei, hiszen jogosulttá
vált az EU által finanszírozott projektekben való részvételre.
A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány megújult központjában tartott sajtótájékoztatón Doucha Ferenc kuratóriumi
elnök többek között hangsúlyozta, hogy a számos siker, a jelentõs fejlõdés után a PANFA is
megérett az újjászervezésre, a
közös összefogásban rejlõ lehetõségek még jobb kiaknázására,
hogy a fa- és bútoripar még versenyképesebb termékekkel tudjon megjelenni a piacon.
Nagy András, a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
ügyvezetõ igazgatója a faipari
klaszterek közötti nemzetközi
együttmûködést
elõsegítõ
ID:WOOD-projektben való részvételrõl adott tájékoztatást. Mint
mondta, 140 bejegyzett tagjuk
közel fele jelezte, hogy érdekelt

K A S Z Á S É S T Á R S A K F T.
Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

a magasabb szintû együttmûködésben. Az ID:WOOD tavaly
novemberben indult, s elsõ
eredményei máris megvannak,
megteremtették a további elõrelépés lehetõségét. Az ID:WOODprojekt alapvetõ célja kialakítani
a fa- és bútoripari klaszterek, régiós fejlesztési és tudásközpontok nemzetközi hálózatát, ezáltal
segítve az innovációs képességek, az innovációs folyamatok
fejlesztését a szorosabb kapcsolatokban rejlõ lehetõségek
kihasználásával.
Az ID:WOOD-projekt keretében szeptemberben Sopronban
projekttalálkozóra kerül sor, októberben pedig az olaszországi
Pordenonéban szakkiállítás és
vásár közel 100 ország kiállítóinak részvételével.

VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

ÁRRAL SZEMBEN

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

MÁNYOKI ATTILA BEÁLLÍTOTTA A MAGYAR CSÚCSOT

 Mányoki Attila zalaegerszegi hosszútávúszó augusztus 20-án
beállította a magyar csúcsot, amikoris 10 óra 47 perces idõeredménnyel átúszta a La Manche-csatornát Dover (Anglia) és
Tardinghen (Franciaország) között. A 47,23 kilométeres távot
erõs áramlattal szemben, hideg vízben, részben sötétben és medúzacsípésekkel „tarkítva” tette meg. A sportoló így 13 éve dédelgetett álmát váltotta valóra.
Bánfi Katalin

G É P J Á R M Û A L K AT R É S Z K F T.
H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145

NAGYKERESKEDÉS
FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.
NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

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

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA
TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

ZALAEGERSZEG, GYÜMÖLCSÖS U. 12.
TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

Zalaegerszeg hírnevét méltón
öregbítõ ultratávúszót Gyutai Csaba polgármester, úgyis mint a támogatók képviselõje, sajtótájékoztató keretében köszöntötte a városházán.
– 2000 óta tervezem a csatornaátúszást, és néhány éve realizálódott anyagi szinten is a megvalósítás, külön öröm, hogy zalaegerszegi támogatással. A jelentkezõk nagy
száma miatt 3–4 éves várólista után
lehet starthoz állni. 2010-ben kötöttem szerzõdést azzal a hajóssal, aki
végigkísért az átúszáskor – mondta
Mányoki Attila, miközben felidézte
az eseményeket
– Hogyan lehet készülni egy
ilyen feladatra?
– Célirányosan olyan helyeken
versenyeztem a sok meghívás
mellett, ahol hideg vízben kellett
úszni. A leghidegebb víz 6 fokos
volt, de rövid távval, ténylegesen a
12–13 fokos víz már hidegnek számít. A csatornán 15 fokos volt a
víz, de a középsõ szakaszon, mintegy két órán keresztül éltem meg
életem legfázósabb perceit, bár a
tempómon ez nem látszódott. De
tudtam, hogy mire számíthatok,
hogy miért megyek a versenyre és
bíztam az erõmben, mentális és fizikális felkészültségemben.
– A medúzák mekkora veszélyt jelentenek?
– Volt már versenyem, ahol medúzarajba kerültem, és a sok csípés allergiás reakciót okozott,
amiért orvosi utasításra abba kellett hagynom a versenyt. Most is
tartottam ezért ettõl, de három csípést kaptam, abból az egyik volt
erõsebb.
– Milyen érzés egy ilyen sok
éves terv végére érni?
– Elértem az álmom, ez visszaigazolás, hogy jó úton járok. Boldogság, és már megvannak az új
terveim, az új célok, az új motivációk és ezekre koncentrálok. Többek között Japánban, Új-Zélandon
és Amerikában is szeretnék úszni,

a La Manche-csatorna az elsõ állomása volt a terveknek.
– Mennyi idõ kell kipihenni
ezt a teljesítményt?
– Nagyon fáradt vagyok, ezen a
héten 8–10 órát aludtam összesen. Alvás mindenképpen kell. Jövõ héten azonban már Görögországban fogok úszni.
A sajótájékoztatón a polgármester és az újságírók kérdéseire
válaszolva sok érdekesség hangzott el, többek között a hitelesítés

mikéntje. Illetve, hogy a franciák
annyira veszélyesnek tartják a
csatornaátúszást, hogy nem járulnak hozzá. Így a versenyzõ és kizárólag õ, maximum 5 percet tartózkodhat a francia parton, majd
vissza kell úszni a kísérõhajóhoz,
mely a parttól néhány száz méterre horgonyozhat csak le.
Mányoki Attila a nehézségek
között idõjárási körülményeket
(Északi-sarkról érkezõ vihar miatt),
a középsõ szakaszon különösen
hideg vizet, az utolsó két óra sötétségét nevezete meg, illetve, hogy
miközben a távot bõ 10 óra alatt
úszta le, az utolsó 1 kilométer
megtétele 2 órába telt, áramlattal
szemben (néhány versenyzõ ezért
a cél elõtt néhány méterrel esett
ki). S az idõjárás miatti több napos
várakozás mentális megterhelést
is jelentett. A szerencsés fordulatok között az enyhébb medúzacsípéseket, a nem sziklás szakaszon
való partot érést említette, hiszen a
verseny addig tart, míg szárazföldet ér a versenyzõ, melyet a végén
akár sziklamászás is megfejelhet.
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Kultúra

A SZÖRNYÛ KÚT LEGENDÁJA AZ ÉRZELMEKRE HATNAK

MÛHOLDRÓL MÉG LÁTSZIK A BOTFAI, ÁRPÁD-KORI VÁR A TURAY IDA SZÍNHÁZ TÁRSULATA AZ EGERVÁRI VÁRKASTÉLYBAN
 Ma már csak mûholdról látható a XII–XIII. században épült
Botfa-Várberki dûlõi vár. A közelmúltban igyekeztek feltárni az
Árpád-kori maradványokat, de sajnálttal kellett megállapítani,
hogy az agyaglapú várdombot az elmúlt évtizedekben területrendezés során eldózerolták, a leletanyag megsemmisült.

emberi fogyasztásra alkalmas-e, s
ha igen, kellemes pihenõhely lehet
a tervezett Válicka menti bicikliúton. Leirtottuk az itt lévõ nem õshonos, s agresszív terjedése miatt

– B. K. –
A nevezett helyszínen, a
Válicka patak árterében 1970-ben
azonosított és dokumentált vármaradványokat dr. Vándor László
régész, a Göcseji Múzeum nyugalmazott igazgatója. A forma alapján
a XII–XIII. századinak keltezte a
romokat, mely az 1990-es években
végzett helyszíni szemlén már
nem volt megtalálható. Az eltûnés
oka vagy a Válicka patak mederrendezése, vagy a legelõterület tereprendezése volt.
– Az elmúlt években azonban a
mûholdfelvételeken megjelent az
erõdítmény helye, egyértelmûen
azonosítható módon – nyilatkozta
dr. Vándor László. – A feltárástól
jelentõs eredményeket reméltünk.
Dr. Illyés Zoltán, a helyi Mindszenty Ifjúsági Ház vezetõje kezdeményezésére, Gecse Péter
képviselõ támogatásával sikeresen pályáztunk ez ügyben.

„Botfa és Csatár között, a valamikori mocsaras területen helyezkedett el az egykori vár", melynek
nevét ma is utca õrzi (Várberki).
„Mintegy 25 méter átmérõjû, környezetébõl 1 méterre kiemelkedõ
területet 8–10 méteres árok övezte,
melynek külsõ peremén sánc futott
körbe”. „A vár a méretei és elhelyezkedése alapján is a Zalában található Árpád-kori kisvárak csoportjába illik”. Az egykori csatári kolos-

ezt a kapcsolatot elevenítettük fel
és erõsítettük meg egy hosszú távú
együttmûködésben. Eszerint a jövõ
évtõl minimum 12–15 elõadást láthat tõlünk a zalai közönség. A gyerekeket nyári bentlakásos színházi
táborba invitáljuk, ahol beszédtechnikát, éneket, táncot, színpadi moz-

– Antal Lívia –

tor (1138) és a látótávolságban lévõ
vár alapítója feltehetõen a Csatár
és Bot fal(va) birtokosa, a Gutkeled
nemzetség volt. A Gutkeledek a
XII. században az ország legelõkelõbb nemzetségei közé tartoztak, s
a területi súlypontjuk a XIII. századig a Dunántúlon volt. „Kutatásunk
tárgya a jeles nemzetség egyetlen
biztosan azonosított vára a NyugatDunántúlon”, olvasható a pályázati
anyagban.
– A jelenleg magántulajdonban
lévõ területen régészhallgatók és
önkéntes zalaegerszegi gimnazisták vettek volna részt a 3 hetesre
tervezett próbaásatáson, mely a
sajnálatos végeredmény miatt egy
hét alatt lezajlott, Straub Péter és
Orha Zoltán régészek vezetésével
– idézte fel dr. Illyés Zoltán, aki a
környéken jelentõs értékmentõ
munkájáról híres, mely eddig a növény- és állatvilágra korlátozódott.
– Nagy Lajos által írt helytörténeti
könyvben olvastam a vármaradványokról és a mellette lévõ „Szörnyû
kút” legendájáról, innét indult a kezdeményezés. Bár a vármaradványok megsemmisültek, egy kis értékmegõrzõ munkát azért végeztünk az önkéntes diákokkal. Az
úgynevezett „Szörnyû kút” forrás
környezetét rendeztük, lépcsõt építettünk, visszanyestük a bokrokat,
ülõhelyeket készítettünk, szemetet
szedtünk az elhanyagolt, de egyébként szép kirándulóhelyen. Az itteni
vizet még minõsíttetni kell, hogy

INDUL A SZÍNHÁZI SZEZON

ÉVADKEZDÉS A HEVESIBEN ÉS A GRIFFBEN
(Folytatás az 1. oldalról.)
A társulathoz Nagy Péter János
személyében egy új színész is érkezett, aki ráadásul zalaegerszegi
születésû. A színház szeptember
13-án rendezi hagyományos
évadnyitó forgatagát az intézmény
elõtti téren.
A Griff Bábszínház egy nem túl
örömteli hírrel indította a társulati
ülést. Pinczés István igazgató betegsége miatt nem tud részt venni
a színház munkájának elsõ néhány hónapjában, s szeptemberben nem utazik velük Japánba
sem. Az ülés levezénylését és az
intézmény irányítását Szûcs István mûszaki vezetõre bízta. A helyettes elmondta: szerencsére az
idei mûsorterv olyan jól elõ van készítve, hogy nem lesz fennakadás
a munkában.
Szeptember 24–október 2-ig
Japánban lesz a társulat, ahová a
Hétalvó felújított változatával mennek. Az útra 2 millió forint támoga-

 A budapesti Turay Ida Színház nyolc mûvésze korhû ruhákban
igazi reneszánsz hangulatot varázsolt a nyitás két napján a felújított egervári Széchenyi–Nádasdy várkastélyba. Nem véletlenül
voltak jelen, ugyanis a jövõ évtõl az egerszegi közönség is gyakrabban találkozhat a társulattal, mely együttmûködési megállapodást kötött az üzemeltetõ Várkastély Kft.-vel. Ennek részleteirõl
Darvasi Zoltánt kérdeztük.

tást is kaptak az Emberi Erõforrás
Minisztériumtól.
Az évad egy vendégdarabbal
indul: Kecsege facsiga címmel
Ecsedi Erzsébet színmûvész várja
szeptember 20-tól a gyerekeket
egy interaktív verses-zenés mókázásra. Októberben pedig Jámbor
Zsuzsanna Kék nagyapó története
címû meséjével folytatódik az
évad. Mûsorra kerül még Sárkányölõ Krisztián története, egy Tamási
Áron mese (Szegény ördög) és
egy modern boszorkánymese Lázár Ervin tollából. A februárra tervezett Az édes méreg címû élõbábos elõadás Pinczés István betegsége miatt még bizonytalan, hiszen a darabot õ rendezné.
Örömhír, hogy Balázs Nóra
bábszínész visszatért a szülési
szabadságról, és hogy valószínûleg lesz lehetõségük arra, hogy a
Sárkányölõ Krisztián címû vásári
bábjátékkal szabadtéri találkozókon is bemutatkozhassanak.

veszélyes keserfû növényt. Ez
utóbbival figyelemfelkeltést is kívántunk végezni, hogy minél elõbb
el kell kezdeni a növény irtását,
mert kontrollálhatatlanná válik – tette hozzá a biológus szakember. – A
munkákban fizikálisan is részt vett
a plébánosunk, Gellért atya, aki
nemcsak prédikálja a környezettel
és egymással való összhangot, hanem be is kapcsolódik tevékenyen,
ahol lehet, s ezzel jól tudja ösztönözni a fiatalokat is.
 Ne félj Nyuszi! Vajon tényleg
nyugtatóan, vagy inkább gúnyosan mondja a képen a lány
a kicsi zöld nyúlfigurának? Jó
volna bízni benne, hiszen olyan
festõi a közeg és ártatlanul
gyermeki a légkör, de azért valami mégsem hagyja nyugodni
– a nyuszin kívül – a látogatót
sem.
– pánczélPetra –
Gazdag Ágnes festõmûvész
alkotásaiból nyílt tárlat augusztus
30-án a Gönczi Galériában. Az alkotó életútját Balaicz Zoltán alpolgármester részletezte köszöntõjében. A Szentendrén élõ, ám Zalaegerszegen született mûvész az
Ady-gimnázium után a képzõmûvészeti egyetem festõ szakán tanult Gaál József osztályában,
majd ugyanitt a mûvészettörténet–rajz tanári képzést is elvégezte. Azóta fest, tanít, sõt a gyermekmentõ szolgálat munkáját is
segíti.
Képeivel pedig õsi félelmeket
tud ébreszteni az emberben – tehetnék hozzá, ha ez ilyen egyszerû lenne. A jelenség azonban ennél összetettebb. A Gazdag Ági által elõidézett „para” ugyanis nem
késztet menekülésre, sõt! Szinte
leragadunk a képek elõtt, beszippant a légkör, s mi is játékfigurák
leszünk egy-egy németalföldi festményt idézõ tájon. De mi az oka a
nyugtalanságnak, hiszen „csak”
nagyra nõtt babafejeket, ismert já-

– A Darvasi Ilona alapította magánszínházunk 13 éve mûködik.
Hiánypótló szerepet töltünk be a
magyar színházi világban, miután
az egykori Déryné Színházhoz hasonlóan utazószínházként járjuk
az országot. A Turay Ida Színház
célja, hogy a vidéken élõ színházi
közönségnek megmutasson olyan
mûveket, amelyek az igényes szórakozást biztosítják. Fontos, hogy
láthassák azokat a mûvészeket,
akik ma a budapesti színházi élet
meghatározó egyéniségei, egyúttal alkotási lehetõséget biztosítva
azok számára, akik esetleg méltánytalanul vannak mellõzve a
színpadról. Több mint négyszázötven elõadásunk van évente, nézõszámunk pedig bõven százharmincezer feletti. Repertoárunkban
több mint ötven nagyszínpadi elõadás szerepel.
Harminchét társulati tagunk
van, és több mint százra tehetõ
vendégmûvészeink (zenészek,
táncosok, színészek) száma, akikkel rendszeresen dolgozunk.

Huszti Péter, Piros Ildikó, Pásztor
Erzsi, Hûvösvölgyi Ildikó, Bencze
Ilona, Mikó István, Benkõ Péter,
Nagy Gábor, Keresztes Ildikó,
Nyírõ Beáta, hogy néhány nagy
nevet említsek társulati tagjaink
közül.
– Hogyan kapcsolódnak az
egervári várkastélyhoz?
– Rendszeres fellépõi voltunk
korábban az Egervári Esték nyári
színházak rendezvénysorozatnak.
Most, hogy megújult a várkastély,

gást tanulhatnak neves mûvészektõl, szakemberektõl. Mindeközben
begyakorolnak egy produkciót, amit
a tábor zárásaként a szülõk elõtt is
bemutatnak majd. Az egész várkastélyt szeretnénk belakni, így a
termekben, szobákban kamara- és
felolvasóesteket tartunk, és kisebb
darabokat játszunk majd. Ez a hely
történelmi szerepe miatt is megérdemli, hogy újra a kultúra fellegvára legyen! – hangsúlyozta Darvasi
Zoltán.

PRÉMES ÁLLATOK SPANYOL GALLÉRBAN
INFANTILIS MOTÍVUMOK, KLASSZIKUS KÖZEG

tékfigurákat, kedves prémes állatkákat, és kifestett arcú gyerekeket
látunk – mint akiket épp most kaptak lencsevégre egy jól sikerült
ovibuli után.
Csakhogy az arcok néhol fenyegetõen nagyra nõttek, a szemek majd kiesnek a helyükrõl, a
szõrös állatkák pofikája pedig csodás barokk vagy éppen reneszánsz környezetben tetszeleg.
Mintha csak egy Tiziano-, Rubensvagy Rembrandt-képet nézne a látogató, ahol a portrék alanyát prémes bundájú lényekre cserélték,
akik büszkén viselik a spanyol gallért. Hogy kerültek oda? Maguknak „kaparták ki” a képen a központi helyet, vagy valami láthatatlan erõ tette õket oda? És különben is, minden olyan tökéletesnek
látszik; az arcok szimmetrikusak, a
mosolyok negédesek. Ez az ami
gyanús, ami nyugtalanítja a szemlélõt. A jóég tudja, mi lenne, ha lejönnének a képrõl.
Ahogy a kiállítást megnyitó
Szuharevszki Mihály képzõmûvész (Ági egyetemi csoporttársa)
is mondta: az alkotó festményein
az állatok klasszikus pózokat
vesznek fel, s ez az alapja a Gazdag Ágnes munkásságát megha-

tározó
kettõsségnek.
Japán
anime-k, európai rajzfilmek és
egyéb (plüss)játékok infantilis világából merít, hogy azt klasszikus
festészeti (a már említett barokk,
reneszánsz) környezetbe ágyazza. Néha olyan, mintha preparált
állatokat öltöztetne fel színházi jel-

mezbe. Képei egyszerre abszurdak és kedvesek, így a látogató
úgy érezheti magát, mintha olyan
terepre tévedt volna, ahol a rózsa
és a csalán egyszerre nõ.
Gazdag Ágnes tárlata szeptember 25-ig látogatható a Gönczi
Galériában.
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ELADÓ INGATLAN

FELHÍVÁS SZAKKÉPZÉSI

– ZÁRDA UTCAI ORVOSI RENDELÕ

ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁSRA

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

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS 64/2009. SZ.

Cím
(Zalaegerszeg)

Megnev.

Alapterület

Induló (licit)ár

Pályázati
biztosíték

Zárda u. 13.

kivett
orvosi
rendelõ

611 m2
épület: 208 m2
bruttó alapter.:
254 m2

28.500.000 Ft

2.850.000 Ft

A pályázatokat „Zárda u. 13.” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
Pályázat beadásának határideje:
2013. szeptember 9. (hétfõ) 10.00 óra
Helye:
ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja:
személyesen vagy postai úton
A pályázat akkor minõsül határidõre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidõ lejártáig a megadott címre beérkezik. A késve érkezett
ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minõsíti.
Pályázat bontásának idõpontja:
2013. szeptember 9. (hétfõ) 10.15 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal IV. em. 401. tárgyaló
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
A pályázat bontása – külön meghívó nélkül – a megjelent pályázók
jelenlétében történik.
Pályázati tárgyalás idõpontja: 2013. szeptember 9. (hétfõ) 10.30 óra
Helye:
ZMJV Polgármesteri Hivatal IV. em. 401. tárgyaló
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
A pályázat eredményhirdetése a pályázati tárgyalások befejezésével egyidejûleg történik.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

KUSELBEN JÁRTAK A FÚVÓSOK
 Augusztus elején nyolc csodálatos napot tölthettünk egy zenei
táborban a Zalaegerszeg testvérvárosa, Kusel mellett fekvõ
Lichtenberg várban. Rézfúvós kvintettünk tagjai: Lõvey Márk,
Vörös Patrícia – trombita, Bauer Márta – kürt, Salamon György –
harsona, Fehér Gábor – tuba.

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ALAPJÁN
A szakképzési ösztöndíj igénylésének feltételei:
– a tanuló zalaegerszegi állandó lakhellyel rendelkezzen és a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott és
mûködtetett, Zalaegerszeg megyei jogú város közigazgatási
területén mûködõ intézmény nappali tagozatán végezze tanulmányait;
– a pályázat benyújtására az a középfokú intézményben tanuló
diák jogosult, akinek tanulmányai Zalaegerszegen hiányszakmának minõsített szakképesítés megszerzésére irányulnak;
– a szakképzési ösztöndíjra 2013. szeptember 15-ig azok
nyújthatnak be pályázatot, akik 2013. szeptember 1-jén:
a) szakiskola 9–11. évfolyamán hegesztõ, gépi forgácsoló,
szerkezetlakatos vagy épület- és szerkezetlakatos szakmában;
b) szakközépiskola érettségit követõ szakképzõ évfolyamán gépgyártás-technológiai technikus szakmában
végzik tanulmányaikat;
– a szakképzési ösztöndíj iránti kérelmet 2013. szeptember 15-ig
kell Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális és
Sportbizottságához benyújtani;
– a pályázat benyújtása, a támogatás igénylése a rendelet mellékleteként szereplõ „Kérelem” kitöltésével történik, amelyhez csatolni kell a „Kérelem” adatlapon feltüntetett mellékleteket;
– az 1. félév vonatkozásában az ösztöndíj 5 hónapra igényelhetõ,
amelynek alapösszege 12.000 Ft/hó. Mértékét és összegét a tanulmányi eredmények befolyásolják, így a legkisebb összeg
6.000 Ft/hó, a legmagasabb 15.000 Ft/hó lehet.
A szakképzési ösztöndíj részletes szabályozását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének 64/2009. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelete tartalmazza, amely megtalálható a
http://www.zalaegerszeg.hu/tart/index/27/1 portálon, az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez szükséges
nyomtatványok a www.zalaegerszeg.hu/tart/index/173/1 honlapon
érhetõk el.
További tájékoztatás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Kossuth L.
u. 17–19.), illetve az 502-190-es telefonon kérhetõ.
A „Kérelem” adatlapot és mellékleteit a 2013/2014. tanév 1. félévére vonatkozóan 2013. szeptember 15-ig a szakképzõ iskola
igazgatójához, vagy a fenti címre kell benyújtani.

TISZTELT BORTERMELÕK,
BORKEDVELÕK!
ZALAEGERSZEGEN

IMMÁR HATODIK ALKALOMMAL

KERÜL MEGRENDEZÉSRE A

2013.

A kuseli Fritz Wunderlich Társaság által szervezett táborban fiatal
lengyel, francia és német zenészekkel dolgozhattunk együtt nagyszerû mentorok irányítása alatt, mint
pl. Roland Vanecek tubamûvész,
zeneszerzõ, vagy Leonhard Paul, a
hazánkban is jól ismert Mnozil Brass
basszustrombitása, vezetõje.
A közös zenekari munka mellett
minden csoport készült a saját országára jellemzõ mûsorral is. Mi
szintén vittünk néhány ilyen darabot,
többek között Erkel Ferenc Dózsa
György címû operájából a Fegyvertánc c. részletet, melyet Salamon
György hangszerelt. A záró koncert
elsõ részében ezek el is hangzottak,
majd befejezésképp a közös
produkció
következett,
mely
egészen egyedi módon született. A
mû alapjául szolgáló dallamok nagy
részét Roland Vanecek, a tábor
vezetõje komponálta, de végsõ
formáját a közös munka közben
kialakuló ötletek, játékok adták meg.
Az elsõ három napon egy másik
tábor is zajlott a várban. A világ számos pontjáról érkezõ, világzenét
játszó muzsikusokkal is megismerkedhettünk, és tanulhattunk tõlük.
Megfigyeltük a klasszikus zenetanulástól merõben eltérõ tanulási
módszereiket, és esténként mi is
bekapcsolódhattunk a közös zenélésekbe. Igazi örömzene volt ez.
Ennek eredményeképp Salamon
Gyögyöt (harsona) és Lõvey Márkot
(trombita) meghívták a jövõ évi
jazztáborba, ill. Salamon Györgyöt
felkérte a tábor vezetõje, hogy a
jövõ évi Classic Camp számára
komponáljon egy darabot.

Természetesen a zenei foglalkozások mellett megismerhettük a környék gyönyörû tájait és Kuselt is.
Pihenésképpen kirándultunk és
sétáltunk a városban.
Szavakban ki sem fejezhetõ az a
rengeteg új tapasztalat, amit itt szerezhettünk ezalatt a röpke hét alatt. Új
tervekkel és inspirálva tértünk haza.

SZEPTEMBER

6.

BELVÁROSI SZÜRET
8. KÖZÖTT.

ÉS SZEPTEMBER

Ha szeretné megmérettetni kedvenc borát, erre lehetõséget
biztosítunk a Szüret keretein belül hagyományosan megrendezésre kerülõ borversenyen.
NEVEZNI A PICCOLO ÉTTEREMBEN LEHET
2013. SZEPTEMBER 7. 12.00 ÓRÁIG.
Valamennyi nevezést szívesen fogadunk, és mindenkit biztosítunk arról, hogy a szakértõ zsûri alapos körültekintéssel fogja kiválasztani a Díszpolgárok Borát!
Az érdeklõdõk az alábbi telefonszámon kaphatnak felvilágosítást: 06-20/293-2229.

Bauer Márti

A

VÁLTOZÁS
AZ ISKOLAI ÉTKEZTETÉS RENDJÉBEN
A ZALAEGERSZEGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKNÉL
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet értesíti a szülõket,
hogy 2013. szeptember 1-tõl az iskolai étkezési díjjal kapcsolatos ügyintézés központilag történik Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49–53. sz. alatt,
a Kölcsey Ferenc Gimnázium gazdasági irodájában. Ezen naptól változás még, hogy az étkezési díj beszedése nem utólag, hanem elõre történik. (Szeptemberben két alkalommal szeptember elején a szeptember havi, szeptember végén az októberi havi térítési díj kerül beszedésre. December hónapban nem lesz térítésidíj-szedés.) Természetesen
az esetleges hiányzások korrigálásra kerülnek a tárgyhót követõ második hónapban. További változás, hogy az étkezést csak étkezési kártyával lehet igénybe venni 2013. október 15-tõl, ennek egyszeri térítési díja 625 Ft, amelyet az ingyenes és kedvezményes étkezõknek
is meg kell vásárolni. (Az elsõ tanítási napra kérjük behozni.) Az étkezést lemondani, módosítani, a tárgynapot megelõzõ napon 8 óra
30-ig, és információt kérni az ingyenes zöldszámon 06/80/210-411
lehet, (az ügyintézõ a bejelentkezést követõen kérdés esetén felveszi
a telefont, más esetben az üzenetrögzítõn üzenet hagyása), vagy
e-mail-ben lehet zegeszetkezes@gmail.hu címen. Mobil: 06/30-451
7045. Személyesen: Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49–53. Telefon: 0630/737-0610. Utólagos igényt jelentkezési lapon (zegesz honlapról
letölthetõ) Kölcsey-gimnáziumban leadva lehet kérni.
Ügyfélfogadási rend: H–P.: 7–9 óráig, szerda.15–17 óráig.
A tanuló étkezésének ellenértékét az adott oktatási intézményben
havonta két alkalommal van lehetõség kifizetni az adott iskolában a
www.zegesz.hu honlapon közzétett idõpontokban.
FIZETÉS MÓDJA LEHET:
– készpénzzel,
– átutalással: a számlán szereplõ számlaszámra gyerek neve,
iskola, osztály megjelölésével,
– csoportos beszedési megbízással, melynek elindításához, elintézéséhez a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban tartózkodó kollégáink segítséget nyújtanak.
A 2011. évi CXC. tv. A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény szerint
az önkormányzatnak étkezési lehetõséget kell biztosítani a tanulóknak,
de a szolgáltatás igénybevétele térítésidíj-köteles. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint:
(5) Gyermekétkeztetés esetén
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ
aa) bölcsõdés,
ab) óvodás,
ac) 1–8. évfolyamon nappali rendszerû iskolai oktatásban részt
vevõ,
ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az
Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj
100%-át,
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek és tanuló után az intézményi
térítési díj 50%-át,
c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,
d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani [az a)-e) pont a továbbiakban együtt:
normatív kedvezmény].
(6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehetõ igénybe.
A kedvezményeket igazolni kell.
A fentiek alapján az étkezési díj fizetésének elmulasztása esetén a tanuló az étkezés igénybevételébõl kizárásra kerül. A fennálló díjtartozás behajtása érdekében a szükséges jogi lépéseket
megtesszük. (Fizetési felszólítás, fizetési meghagyásos eljárás lefolytatása, végrehajtás kérése…)
Az iskolai étkezéshez kapcsolódó kedvezmények ügyintézése a
központban, Zalaegerszeg Rákóczi u. 49–53. sz. alatt, a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban történik.
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és betartását.

KUTYÁK KÖTELEZÕ 2013. ÉVI VESZETTSÉG ELLENI
VÉDÕOLTÁSA ZALAEGERSZEG KÜLTERÜLETEIN

Andráshida (Takszöv melletti parkoló)
Bazita (Templom melletti presszó)
Becsali (Csáfordi forduló)
Bozsok (Posta elõtt)
Ebergény (Orvosi rendelõnél)
Nekeresd (Nekeresdi út buszmegálló)
Neszele (Gébárti és Jedlik út keresztez.)
Pózva (Buszforduló Akácfa utca)
Ságod (Orvosi rendelõnél)
Szenterzsébethegy
Öreghegy (szokott helyen)
Újhegy (szokott helyen)
Újavas
Zalabesenyõ

2013.
2013.
2013.
2013.
2013.
2013.
2013.
2013.
2013.
2013.

szeptember
szeptember
szeptember
szeptember
szeptember
szeptember
szeptember
szeptember
szeptember
szeptember

18.
9.
13.
9.
11.
17.
7.
7.
7.
8.

7.30–8.30
7.00–8.30
10.00–11.30
7.30–11.00
7.30–10.30
17.00–18.30
9.00–10.00
10.30–11.30
7.00–8.30
8.00–9.30

óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra

2013.
2013.
2013.
2013.
2013.

szeptember
szeptember
szeptember
szeptember
szeptember

12.
12.
13.
10.
16.

9.00–10.00
10.00–11.00
7.30–9.30
7.30–10.30
17.00–18.30

óra
óra
óra
óra
óra

Kérjük a tulajdonosokat, hogy az oltási könyveket szíveskedjenek magukkal hozni.
A kutyák veszettség elleni védõoltása a 164/2008. (XII. 20. FVM-rendelet alapján) kötelezõ.
2013. január 1-tõl a 4 hónaposnál idõsebb kutya csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ez a
feltétele a veszettség elleni védõoltásnak (115/2012. (VI. 11.) korm.rendelet).
A rendeletek be nem tartása szabálysértési eljárást von maga után.
A kutyák kötelezõ 2013. évi veszettség elleni védõoltását Zalaegerszeg városban a magán-állatorvosi
rendelõk végzik. Az idõpontokat és a rendelõk listáját a www.zalaegerszeg.hu hírportál kezdõ oldalán
olvashatják. Kérjük az ebtulajdonosokat, hogy az oltási könyveket szíveskedjenek magukkal hozni!

SZERETSZ RAJZOLNI?
A kiváló minõsítésû Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
délutáni rajzcsoportokat indít a 2013/2014-es tanévben
7–22 éves diákok számára.
Várjuk azon tanulók jelentkezését, akik szeretnék fejleszteni
rajztudásukat vagy továbbtanulási céljaik közt szerepel
a képzõ- és iparmûvészeti képzés.
A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVÕ DIÁKOK MUNKÁJÁT
ÁLLAMI BIZONYÍTVÁNNYAL ISMERJÜK EL.
Beiratkozás: 2013. szeptember 13-ig
az Ady-iskolában – Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 2.
Információ: 92-596-308
Azoknak a tanulóknak, akik rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülnek (GYVK), a képzés ingyenes!
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RUTIN ÉS FIATALOS LENDÜLET BIZTOS BENTMARADÁS A CÉL
ZTE KK: BEKERÜLNI A LEGJOBB 8 KÖZÉ

 Augusztus elején megkezdte a felkészülést az új bajnoki szezonra a Zalakerámia ZTE KK NB I-es férfi kosárlabdacsapata. Az
együttes csaknem teljes kerete az elmúlt évekhez képest hamar kialakult, s úgy tûnik, csupán egyetlen kérdõjel maradt. A kék-fehér
együttesrõl ezúttal Urbanics Pál ügyvezetõ igazgatót kérdeztük.
– Befejezõdött a ZTE
KK-nál a játékosmozgás
és reméljük, hogy idén
már nem kell változtatnunk a kereten, viszont
ez függ még attól, hogy
az érkezõ külföldi játékosok beváltják-e a hozzájuk fûzött reményeket. Kiválasztásuknál megpróbáltunk a lehetõ legkörültekintõbben eljárni, hiszen nem lenne szerencsés, ha a szezon elsõ része a
légiósok cseréjével telne el. A magyar játékosokat tekintve egyetlen
kérdõjel maradt, de egyre valószínûbb, hogy Koma Dániel is velünk
marad a következõ idényben.
– A légiósokat milyen szempontok alapján választották ki?
– Mindenekelõtt anyagi lehetõségeinket kellett szem elõtt tartani.
Szeretnénk az általunk vállalt ígéreteinket maradéktalanul betartani,
a tavalyinál alacsonyabb bérkerettel dolgozni, így a külföldieknél is
az olcsóbb, elsõ európai idényüket
kezdõ tengerentúli játékosok közül
válogattunk. A kanadai Doug

Plumbbal egykori játékosunk, Spencer McKay
ajánlásával
kötöttünk
szerzõdést. Õ elsõsorban kettes poszton használható, dinamikus, jó
kezû játékos. Fontos elmondani vele kapcsolatban, hogy nem ügynökségen keresztül került
Egerszegre, így anyagiak szempontjából szerzõdtetése kedvezõ a
klubnak. Gerald Boston kimondottan irányító játékos, gyors, robbanékony és jó szervezõ. Az õ jó játéka nagyban befolyásolja majd a
csapat eredményességét. Justin
Safford viszont rutinos és sokoldalú kosarasnak számít. Õ a svéd, illetve a spanyol bajnokságban is
játszott már.
– Milyen csapat lehet az új
szezonban a ZTE?
– Ha azt nézzük, hogy a rutinos
játékosok – Kámán Tamás, Gáspár
Dávid, Lekli József és Koma Dániel
– mellett elsosorban fiatalok alkotják a keretet, úgy gondolom, hogy
lendületes, a szurkolóknak sok örö-

met okozó csapat lehet a ZTE. Eltökélt szándékunk, hogy az elkövetkezõ idõszakban zalaegerszegi
kötõdésû játékosokat építsünk be a
keretbe, minden évben legalább
egy fiatalt vigyünk fel a felnõttcsapathoz. Az idei évben Kis Raul már
ott lesz. Ugyanakkor bízunk az
edzõk – Völgyi Péter, Heinrich Róbert és Gáspár László – munkájában, többek között ezért is merjük
kijelenteni, hogy a ZTE szeretne ott
lenni a végelszámolásnál a legjobb
nyolc csapat között.
– Hogyan alakul a csapat
programja az októberi rajtig?
– Szeptemberben szeretnénk
minél több mérkõzést játszani.
Sok új játékos érkezett hozzánk,
nekik össze kell csiszolódniuk a
rajtig. A két, Körmenden lejátszott,
csapatot keresõ amerikaiakból álló
SMAA Team USA elleni mérkozés
után is 2–3 naponta játsszuk a felkészülési meccseket. Kétszer találkozunk a Kecskemét gárdájával, majd Kaposváron, a III. Orosz
László Emléktornán lépünk pályára, majd következik a Göcsej Kupa, illetve szeptember utolsó hétvégéjén Szombathelyen a IV. Horváth Zoltán Emléktorna. Az azt követõ hétvégén pedig már bajnoki
mérkõzésen fogadjuk a Falco
együttesét.

ÚJ CSAPATKAPITÁNY A ZTE FC-NÉL
– Milyen érzés Kocsárdi után felhúzni a
kapitányi karszalagot?
– Nem idegen számomra a feladat – válaszolta Máté Péter. –
Amikor Gergõ rövid ideig
Szlovéniában játszott,
már voltam az elsõ számú csapatkapitány. A
ZTE-ben legtöbbet szerepelt játékos után mindenképpen megtisztelõ feladat ellátni e felelõsségteljes posztot.
– A kapitányi feladatok ellátásával mintha kicsit lehiggadt

volna, visszavett a
temperamentumából?
– A csapatot képviselem a pályán, a játékvezetõkkel én tartom a
kapcsolatot. Muszáj kicsit visszafognom magam. Õszintén bevallom,
amikor a játékvezetõ ítéleteivel rendre minket
sújt, nagyon türtõztetnem kell magam, hogy ne csináljak valami butaságot.
– A társak mennyire hallgatnak az új kapitányra?
– Nincs ezzel gond, elfogadnak

 Mozgalmas múlt hete volt az
egerszegi sportéletnek, kudarcokkal, kevesebb sikerrel.

TÖBB KUDARC, KEVESEBB SIKER

A ZTE labdarúgócsapata gödörbe került, a szerdai kupafiaskót
lehangoló dunaújvárosi vereség
követte. Az Andráshida – bár vereséget szenvedett – nagyszerûen
helytállt a Magyar Kupában az élvonalban szereplõ, több nagy névvel felálló Puskás Akadémiával
szemben. Vasárnap viszont –
hogy örömük ne legyen teljes, itthon szenvedtek vereséget a tabellautolsó Veszprémtõl.
Az NB II-es nõi focisták nagyszerûen mutatkoztak be Gyõrben,
s a férfi tekések hozták a kötelezõ
nagyarányú gyõzelmet.
EREDMÉNYEK:
ZTK FMVas–Nyíregyházi TK 8:0
(3507:3245)
Szuper ligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
A fölényes sikerhez közepes
teljesítmény is bõven elég volt.
ZTE FC–FC Ajka 1-2 (0-0)
Magyar Kupa labdarúgó-mérkõzés, második forduló. Zalaegerszeg, 1200 nézõ. Jv.: Böcskei.
Gólszerzõk: Pavicsevics, illetve
Sowunmi (2).
Az Ajka megérdemelten jutott
tovább a kupában.

AZ ELMÚLT HÉT SPORTESEMÉNYEIRÕL

Az Andráshida nagyszerûen helyt állt élvonalbeli ellenfelével szemben.

Dunaújváros–ZTE FC 3-0 (1-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés.
Dunaújváros, 600 nézõ. Jv.: Varga.
Gólszerzõk: Lázár (33. p.), Godslove (50. p.), Urbán (59. p.). Piros
lap: Böõr (61. p. Dunaújváros).
Tarr Sprint Andráshida SC–
Puskás Akadémia FC 2-3 (0-2)
Magyar Kupa labdarúgó-mérkõzés, 2. forduló. Zalaegerszeg, 700
nézõ. Jv.: Radványi. Gólszerzõk:
Tóth L., Polareczki, illetve Lencse
(11-esbõl), Czvitkovics, Haraszti.

 Egyéves önkéntes számûzetés után az NB I B Nyugati csoportjában fölényesen lett bajnok a Zalaegerszegi Csuti
Hydrocomp sakkcsapata. Jogot szerzett, hogy ismét a legjobbak között szerepeljen. A klub vezetése Horváth Tamás szakmai
igazgatóval a nyáron mindent megtett, hogy adottak legyenek a
feltételek az NB I A-csoportjához.

– Megnyugtatom az egerszegi
sakkbarátokat, vállaljuk a legmagasabb osztályban a szereplést –
hangoztatta Horváth Tamás. – Sikerült elõteremteni az anyagi hátteret. Örvendetes, hogy névadó
szponzorunk, a Hydrocomp Kft. nagyobb támogatást nyújt az új
idényben. Bizakodunk, hogy az önkormányzat is jobban segíti a klubunkat, hiszen a legjobbak között
szerepelünk, és ez mindenképpen
rangot jelent. A két fõszponzor mellett a kisebb támogatók segítsége
is kell majd a gondtalan mûködéshez. Visszatérve a szakmára: tehetséges fiataljaink is nagyon szeretnék kipróbálni magukat az
elitben, ezért is vállaltuk az indulást
a legjobbak között. A bajnokcsapat
játékoskeretébõl mindenki vállalta
az NB I A-csoportos szereplést.
Erõsítés nélkül viszont simán kiesnénk az élvonalból, ekkora a különbség a két osztály között.
Az átigazolási szezon során
visszaigazolták a nõi táblára Mádl Ildikót. Az ifjúsági korú Bubits Bence,
aki tavaly a legjobb pontszerzõ volt
a csapatnál, kiöregedett, helyére
mindenképpen igazolni kell. Szerzõdtették az erdélyi magyar Szabó
Gergelyt, aki már játszott Kanizsán.
A tavaly csak párszor szerepelt
Czebe Attila játékára többször számítanak, miként a rutinos Sax Gyuláéra is. Mellettük az egerszegi dea pályán és az öltözõben egyaránt. rékhadnak kell kiemelkedõt teljesíteIgyekszem meghálálni bizalmukat, ni a biztos bentmaradáshoz.
jó tanácsokkal ellátni õket.
– A vezetõk és a szakmai
stáb mit vár el öntõl?
– Kapocs legyek a csapat és
közöttük. Azt hiszem, ezzel sem
lesz gond.
– Milyen eredményt vár a bajnokságban?
– Bár kisebb mozgás történt
a játékoskeretben, úgy vélem,
nem gyengültünk. A ZTE szurkolótábora megérdemelné, hogy
visszajussunk az élvonalba. Több
élvonalbeli együttesnél kevesebb
a nézõ, mint nálunk. A feljutás az
egy csoportos NB II-bõl persze
nem lesz könnyû feladat. Jó lenne, ha a kapitányságom alatt sikerülne visszajutni a legjobbak közé.

HIGGADTABBNAK KELL LENNEM
 Visszavonult Kocsárdi Gergely, a ZTE ikonja. Távozásával
nemcsak a jobb oldali védõ posztján hagyott ûrt maga után, hanem a csapatkapitányi poszt is megüresedett. Az új kapitány
Máté Péter, a ZTE rutinos középpályása lett.

ÚJRA A LEGJOBBAK KÖZÖTT A Z. CSUTI HYDROCOMP

Az élvonal újonca ellen nagyszerûen helyt állt az Andráshida.
Tarr Sprint Andráshida SC–
Veszprémi FC 1-2 (1-1)
NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg, 300
nézõ. Jv.: Mód. Gólszerzõk: Török,
illetve Hanák (2).
DAC Unió Gyõr–ZTE FC 1-7 (0-2)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés. Gyõr, 50 nézõ. Jv.: Németh R.
Gólszerzõk: Végh (5), Gáspár, Király, illetve Farkas.

– Újoncként csak ez
lehet a célunk. A Kanizsa
és Paks kiemelkedik a
10 csapatos mezõnybõl,
a többi nyolc csapat között óriási harc lesz a további helyezésekért –
folytatta Horváth Tamás.
A fél pontokat is meg kell
becsülni, mivel többet ér,
mint a vereség. Második

csapatunk az NB II Nyugati csoportjában szerepel. A két csapat
között lehet bizonyos átjárás,
azonban ha egy sakkozó valamelyik osztályban többet játszott, a
meccsszámok felénél nem léphet
át a másik osztályba. A bajnokság
elsõ fordulójában – a
hétvégén – hazai környezetben szerepel a Z.
Csuti Hydrocomp. Az
egerszegiek ellenfele a
szintén újonc Budapesti
Titánok együttese lesz. A
vendégek az NB I Keleti
csoportját nyerték meg
fölényesen, és a nyáron
tovább erõsödtek.
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44 MÁSODPERCRE A DOBOGÓTÓL VANNAK SCI-FI FIGURÁK IS
ISMÉT FUTOTTAK A ZALAEGERSZEGI HARCOSOK

 Teljesítménytúra, extrém sport, kaland, bajtársiasság egyvelege a „Harcosok futása” (Fighters Run) verseny, melyen immár
harmadik alkalommal indult zalaegerszegi csapat is. Az ötfõs társaság javított korábbi eredményein, s mindössze 44 másodpercre maradtak el a dobogós helyezéstõl, 22 csapatot maguk mögött
hagyva.
– b. k. –
A verseny 7 és 10 kilométeres
távon, egyéni és csapat szinten
zajlik. Futás, mászás, sárban kúszás, víz alatti feladatok, s a legkellemetlenebb módon még Zeusz
villáma is lesújt a résztvevõkre.
– Eredetileg a versenyt Békéscsaba mellett, Pósteleken rendez-

ték, de a sok dunántúli résztvevõ
miatt az idén nyáron Zánkán is volt
egy futam – mondják a zalaegerszegi csapat tagjai, Habuczki
Zsolt, Turi Szabolcs, Hegedûs
Barnabás, Mádi János és Bánfi
Zoltán. – A 7 kilométeres távon indultunk, csapatban, ami azt jelenti,
hogy a legutolsónak beérkezõ tag
ideje számít, Az öröm volt, hogy
mindannyian javítottunk az egyéni
teljesítményünkön és összességében is, hiszen korábban a 14., illetve a 12. helyen végeztünk. A mostani negyedik hely tehát siker, de
azért jó lett volna 45 másodperccel
elõbb érni. De mivel eddig minden
évben jobban teljesítettünk, s ez a
cél jövõre is, a dobogót célozzuk
meg legközelebb – teszik hozzá
lelkesen.

– Mennyire erõs a mezõny,
milyen összetételû?
– Vegyes korosztály, férfiak és
nõk, profik és amatõrök együtt indulnak. Az elsõ helyeken általában
hivatásos katonák, rendõrök, aktív
sportolók szoktak végezni. Az idén
a legjobbak 36 perc 40 másodperc
alatt értek be, mi pedig 44 perc 58
másodperc alatt – jegyzik meg. –

A verseny egyre népszerûbb, egyre több közismert személy vesz
részt. Így például az idén Kótai Mihály profi ökölvívó, Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes birkózó, illetve Vadon János rádiós mûsorvezetõ. A mi csapatunknak is volt
tiszteletbeli celeb tagja, Pindroch
Csaba színmûvész (Vígszínház),
aki apósa, Verebes István révén
zalai.
– Milyen feladatokkal kellett
megküzdeni?
– Többek között 4 méteres palánkon mászás, vizes akadályok,
itt speciálisan a Balatonban kialakított víz alatti folyosók, mocsárban járás és a „nagy kedvenc” a
Zeusz villáma, ami villanypásztor
módjára üt, s mindig vizes akadály
után következik. S az egész távot

Basset hound szuka kiskutyák eladók. A kutyusok törzskönyvezettek, féregtelenítve, oltva, chipelve vannak. Apa:
Talajmenti Lokomotív Hobó, anya: Phantom Of Lake Coco
Channel.

Érdeklõdni
az alábbi
telefonszámon
lehet:

06-30/
6527-425.

persze minél gyorsabb futásban
kell megtenni.
– Az áramütés nem lehet kellemes, miért vállaltok ilyesmit?
– A lényeg a saját határok átlépése, az egész verseny errõl szól,
a hétköznapok monotonitása után
igazi kaland, kihívás, csak bírni
kell erõvel, tüdõvel, s a fájdalmat
is.
– Hogyan lehet készülni?
– A feladatok 70 százalékát elõre közlik az interneten, de mindig
akad meglepetés is. Bármilyen
edzés jó, hiszen gyorsaság és
erõnlét ugyanúgy szükséges. Van,
aki a futásra erõsít, van, aki edzõterembe jár.
– S mi a helyzet a leggyengébb játékossal, aki végül is
meghatározza a végeredményt?
– Kellemetlen poszt, de nem
megy a barátság rovására, bár
egy-két beszólás azért akad. S
nem kérdés, hogy újból megpróbáljuk, sõt az lenne a jó, ha minél
több ilyen verseny lenne, s nem
kellene egy évet várni a
következõre – mondják végül a zalaegerszegi harcosok, akik között
a verseny reklámarcait is megtalálhatjuk.

BÕRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

DR. PAPP MALVINA
ERIKA
BÕRGYÓGYÁSZ FÕORVOS

RENDELÉS HELYE:
ZALAEGERSZEG,
DÉL HERCEGNÕJE
RENDELÉSI

IDEJE:

HÉTFÕ–CSÜTÖRTÖK,
BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN

TELEFON:
06-20/319-1606

NEMZETKÖZI MAKETTKIÁLLÍTÁS ÉS -VERSENY

 Makettkiállításra és -versenyre várták az érdeklõdõket a hosszú
hétvége elsõ két napján a zalaegerszegi Apáczai VMK-ba. Az elõbbit tizennegyedszer, az utóbbit kilencedszer szervezte meg a helyi
makettezõ klub. Idei újdonságként kaktuszvásárral kapcsolták
egybe a magyar és horvát résztvevõket vonzó programot.
– B. K. –
– Huszonhét kategóriában, közel 120 makettezõ, 320 modellel
van jelen a Dunántúlról, Budapestrõl és Horvátországból. A helyi
modellezõk nem vesznek részt a
versenyben, mely országosan a
legismertebb öt helyszín között

KARATE
van – mondta Szekér Géza, a
program egyik szervezõje. – Mivel
a makettezés fõként harci jármûvek modellezésérõl szól, a kereskedelmi forgalomban is leginkább
ehhez lehet hozzáférni, ezért
ezekbõl a modellekbõl van a legtöbb, a leggyakoribb 1/72 aranyú
kicsinyítésben. De nagyon szépen
kidolgozott hajómodell is látható a
kiállításon, mely 1/350 kicsinyítése
a valódinak.
– Csak a valóságban valaha
létezett vagy létezõ eszközök
szolgálhatnak modellül?

Apróhirdetés
 Kistraktor összkerékmeghajtású,
14 LE, újszerû állapotban 1,2 M Ft-

Németnyelv-tanár nyelvtanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást vállal.
Telefon: 30/902-4426.

– Nemcsak azok, hiszen vannak sci-fi figurák vagy meseszereplõk is. Azonban aminek van
valós megfelelõje, az fizikálisan is
ellenõrizhetõ a kivitelezés tekintetében. De ha valaki csak a fantáziájából merítkezik, akkor is értékelhetõ a munka precizitása.
Ahogy a saját készítésû alkatrészek is sokat nyomnak a latban.
Többek között a kiállításon van
egy teljesen házilag készített papírmodell, ami ráadásul nem is a
harcászati eszközök világába vezet, egy kerekes kút, mely nagyon
szép alkotás.
– Van-e valamilyen újdonság
az idei versenyen?
– A kiemelt kategóriák minden

évben mások, így az idén I. világháborús jármûvek és a II. világháború, nyugati hadszíntér, szövetséges harcjármûvei tartoznak ide.
Valamint teljesen újdonság, hogy
kaktuszvásár is zajlik velünk párhuzamosan, így az érdeklõdõk
kölcsönösen látogatják a két bemutatót.
– Mi jellemzõ a makettezés
kedveltségére?
– Stagnáló hobbi, idõ- és pénzigényes, és talán ezekbõl van legkevesebb manapság az embereknek. Ez nem azt jelenti, hogy kevés pénzbõl nem lehet jó modellt
létrehozni, csak könnyebb, ha
meg tudják vásárolni hozzá a kiegészítõket.
– Mit kell tudni a szervezõ zalaegerszegi klubról?
– Baráti társaságként mûködünk, igyekszünk segíteni a kezdõknek. Akár egy ilyen kiállítás is
hozhat új tagokat.

ért eladó. Érd.: 20/9674-612.
 Besenyõi Öreghegyen zártkerti
lakóingatlan beköltözhetõen hárommillió forintért eladó. Érd.:
20/9674-612.

A „JAPÁN ÚT” HARCMÛVÉSZETI
EGYESÜLET (J. K. A. SHOTOKAN)
értesíti jelenlegi és leendõ tagjait
a 2013–2014-es programjairól
2013. SZEPT. 1-TÕL 2014. JÚN. 30-IG
Hétfõ:

18.45–21.10-ig (fakultatív)
SZMK-székház (Hevesi-színház mellett)
Kedd:
18.00–19.30-ig (kezdõ)
Belvárosi (Petõfi Általános Iskola)
Szerda:
15.00–16.45-ig
Bagod (általános iskola)
Csütörtök: 18.00–19.30-ig
Belvárosi (Petõfi Általános Iskola)
Péntek:
18.00–19.30-ig
Landorhegyi Általános Iskola
Szombat
9.30–11.00 óráig.
Pacsa (általános iskola)
Vasárnap 17.00–19.00 óráig. (Dojo-Plusz-Klub)
Landorhegyi Általános Iskola

Gyermek- és felnõttregisztráció minden hó 15-ig!
Szeptember elsõ iskolai tanítási napján kezdõdik
a szemináriumi év. Jelentkezés a fenti foglalkozásokon.
Tel.: 20/456-2318 z E-mail: japanut@mailbox.hu
Web: www.jkahungary.hu
Szabó László Csaba

