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A KERÁMIAMÛVÉSZET ÁRAMLATAI
KONFERENCIA, KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR

– pP –

Míg a zsinagógában inkább a
„Teremtõ tûz” címû kiállítás jóvol-
tából a kerámiamûvészet, addig a
skanzenben a tradicionális faze-
kasság került fókuszba. Átfedések
persze vannak; annál is inkább
mert Németh János keramikusmû-
vész afféle összekötõ kapocsként
volt jelen mindkét helyszínen, sõt
a VMK-ban látható jubileumi kiállí-
tása mellett most az Olajipari Mú-
zeumban is nyílt egy tárlata, „A
Kossuth-díjas fazekas” címmel.

Azt már megszoktuk, hogy min-
den év áprilisában benépesül a fa-
lumúzeum, hiszen immár tizen-
egyedik alkalommal került megren-
dezésre a Zalaegerszegi Országos
Fazekas- és Keramikustalálkozó
és Fesztivál. Az idei rendezvény

szakmai versenyén sümegi fazék
korongozása és egy tál elkészítése
volt a feladat. Mindeközben a Paj-
ta Galériában Csuti Tibor fazekas
munkáiból nyílt tárlat, utána pedig
az Olajipari Múzeumban a már em-
lített Németh János-kiállításra
gyûltek az érdeklõdök. A tárlatot
Gyutai Csaba polgármester kö-
szöntõje után L. Simon László kor-
mánymegbízott, majd dr. Kostyál
László mûvészettörténész nyitotta
meg. A kormánymegbízott utalt rá,
hogy van néhány olyan szakma,
ami nem igazán büszkélkedhet
Kossuth-díjjal. Ilyen a fotográfia és
a kerámiamûvészet. A kerámia rá-
adásul különös helyzetben van, hi-
szen még az iparmûvészet körébe
sem szokták besorolni. Németh
János viszont a hazai keramikus-
nemzedék élvonalába tartozik, így

méltó kézbe került a rangos állami
elismerés.

Egy õsi mesterségbeli tudás
az, amit Németh János mûvel. Ám
mint az az Olajipari Múzeumban
kiállított munkáin (mûvészetének
korai szakaszából származó kor-
sóin és butéliáin) is jól látszik,
anyaghasználatát és formavilágát
a hagyományos technikákból kinö-
võ modernitás jellemzi.

(Folytatás a 6. oldalon.)

Funkció és dekoráció, praktikum és esztétikum, használati tár-
gyak és mûtárgyak – a lényeg, hogy kerámia legyen. Különleges
rendezvénysorozatnak adott otthont Zalaegerszeg április 25–27.
között. A Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben, a Göcseji Fa-
lumúzeumban, valamint a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeumban
minden a kerámia és a fazekasság körül forgott.

POLGÁRI ESTÉLY
FÕVÉDNÖKÖK: KÖVÉR LÁSZLÓ, JÓKAI ANNA

A demokráciához, egy normá-
lis polgári társadalom mûködé-
séhez, épüléséhez nem csak az
kell, hogy az országban vagy egy
városban jó kezekben legyen a
vezetés, hanem arra is szükség
van, hogy az emberek a közélet-
ben is tegyék a dolgukat –
mondta Kövér László, az Ország-
gyûlés elnöke a Zalai Polgári Kö-
rök Egyesületének jótékonysági
estjén, Zalaegerszegen.

MTI

Kövér László szerint hosszú
évtizedeken keresztül megpróbál-
ták megszüntetni ezeket az embe-
ri közösségeket, hagyományokat,
kapcsolatokat, melyeket aztán újra
kellett építeni.

Jókai Anna szerint a civil kez-
deményezés azért is fontos, hogy
az emberek ne veszítsék el méltó-
ságukat, és tettekkel válaszolja-
nak minden olyan támadásra,
amely a mai gyûlölettel teli, rohanó
világban sajnos elkerülhetetlen.
Vigh László országgyûlési képvi-
selõ az estélyen arról beszélt,
hogy sikerült eredményeket, gaz-
dasági növekedést elérni, és en-
nek a folyamatnak részesei a ke-
resztény, konzervatív értékrendet
követõ polgári körök is. Jagasics
János, a Zalai Polgári Körök Egye-
sületének elnöke kérdésre vála-
szolva elmondta: a rendezvény
bevételét jótékony célra fordítják.

Zalaegerszeg területén 2013-
ban 1637 bûncselekményt regiszt-
ráltak, mely 39,5 százalékos csök-
kenés, Pacsa és Zalalövõ városok-
ban összesen 103-at, ez 7,2 száza-
lékos csökkenés, míg a községek-
ben 573 bûncselekményt regisztrál-
tak, ami 29,9 százalékkal kevesebb,
mint 2012-ben. A kiemelten kezelt

bûncselekmények közül a legtöbb
esetben lopás történik, ezen belül is
jellemzõ a betöréses és az egyéb lo-
pások. A slágercikk továbbra is a
mobiltelefon, ez az ügyeknek mint-
egy egyharmada. Az úgynevezett
trükkös lopások esetében megálla-
pítható, hogy az elkövetõk tudato-
san választják ki az idõs embereket,

akiket félrevezetnek, kihasználják fi-
gyelmetlenségüket. A károsultak
sok esetben feltétel nélkül elfogad-
ják, hogy számukra ismeretlen sze-
mélyek valamilyen szervezet vagy
szolgáltató nevében járnak el. A
bûncselekmények helyszíneinek
döntõ többségét a közös tárolók, he-
gyi és alagsori pincék, garázsok, la-
kások, üzletek teszik ki. A lakásbetö-
rések további jellemzõje, hogy Zala-
egerszeg területén is elsõsorban a
családi házak az érintettek.

2013-ban a rablások száma is je-
lentõsen csökkent 2012-höz képest.

(Folytatás a 2. oldalon.)

KEVESEBB A BÛNCSELEKMÉNY
CSÖKKENT A RABLÁSOK ÉS LOPÁSOK SZÁMA

NÕTT A KÖZLEKEDÉSI BALESETEK SZÁMA

TÖBB A RENDÕR A BELVÁROSBAN ÉS KÖRNYÉKÉN
Zalaegerszeg közbiztonságának helyzetérõl számolt be a legutób-

bi közgyûlésen dr. Farkas Tibor rendõr alezredes, városi kapitány-
ságvezetõ. A képviselõk a 2013. évi adatokkal ismerkedhettek meg.
A tájékoztató alapján megállapítható, hogy a Zalaegerszegi Rendõr-
kapitányság illetékességi területén az elmúlt évben a regisztrált bûn-
cselekmények száma 36,42 százalékkal – 1325 darabbal – csökkent.

Az est résztvevõinek egy csoportja.

Fotók: –pP –

Fotó: Seres Péter



(Folytatás az 1. oldalról.)
Az elkövetési módszerek pedig

a tettleges bántalmazásban meg-
nyilvánuló erõszak, illetve a fenye-
getés volt. A gyanúsítottak között
továbbra is meghatározó a fiatalok
és a fiatal felnõttek aránya. A sza-
bálysértések száma a múlt évben
427-tel kevesebb volt, mint egy év-
vel korábban. A rendõrkapitányság
illetékességi területén az elmúlt év-
ben összesen 185 személyi sérü-
léssel járó közlekedési baleset tör-
tént. Ez a szám 13-mal több, mint
az ezt megelõzõ évben. A balese-
tek közül 6 volt halálos kimenetelû,
58 végzõdött súlyos, 121 pedig

könnyû sérüléssel. A baleseti okok
közül továbbra is a sebesség hely-
telen megválasztása miatt követ-
kezett be a legtöbb baleset. A má-
sik fõ ok pedig az elsõbbségadás
szabályainak megsértése. 

A múlt évben, 91 esetben érte-
sítették a rendõrséget családon
belüli erõszakról. Ideiglenes meg-
elõzõ távoltartó határozatot egy
esetben sem kellett hozni, míg
2012-ben négy alkalommal döntöt-
tek ilyen joghátrány bevezetésérõl.
A kiskorúak körében a bûncselek-
mények közül nagyobb számban a
testi sértés, a garázdaság, illetve a
lopás bûncselekmények elköveté-
se fordult elõ. Leggyakrabban ok-
tatási intézmény területén válnak
bûncselekmény áldozatává a kis-
korúak, ezenkívül pedig a közterü-
leteken, néhány esetben szórako-
zóhelyeken, illetve saját otthonuk-
ban. 

A rendõrkapitányságot is érintõ
szervezeti változások következ-
ményeként minimálisan csökkent
az egyenruhás állomány szolgá-
latban eltöltött óráinak száma. Ez-
zel megegyezõ mértékben válto-
zott a közterületen eltöltött szolgá-
lati órák száma is. Az elmúlt évben
kiemelkedõ figyelmet fordítottak
Zalaegerszeg belvárosában és
annak közvetlen környezetében
az úgynevezett mozgóõri szolgálat
megszervezésére. Amióta ez mû-
ködik, csökkent a szabálysérté-
sek, bûncselekmények száma. Ki-
emelten kezelik még az AquaCity
élményfürdõt, illetve annak kör-
nyékét. Ez különösen igaz a nyári
idegenforgalmi szezonra. E tevé-
kenységnek köszönhetõen sem a
fürdõbõl, sem a hozzá tartozó par-
kolóból nem érkezett szinte egyet-
len bûncselekményrõl sem beje-
lentés.
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A Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatá-
sáért Közalapítvány ügyvivõje, Szu-
per Ildikó az egész napos konferen-
ciáról szólva elmondta: az a cél vezé-
relte a pályázatban részt vevõket,
hogy a hallgatók és a duális képzés
iránt érdeklõdõ civilek után megszó-
lítsák a cégeket.

– Az új duális képzésünkhöz
együttmûködõ part-
nerekre van szükség,
és ezek a vállalatok és
a cégek lehetnek.
Egyrészt több mérnö-
köt szeretnének alkal-
mazni, másrészt köz-
gazdászképzésben is
most kerül kidolgo-
zásra a duális képzés.
Szintén szeretnénk
beindítani a logisztikai
képzést, mindezekhez szakmai,
szponzori támogatókat várunk, és
ösztöndíj esetében is szeretnénk
együttmûködni a cégekkel. A prog-
ram úgy került összeállításra, hogy a
partnereink lehetõséget kaptak elõ-
adásaik megtartására. Mivel a
TÁMOP-projektünk félidõnél tart,
vannak teljesített szakmai anyagok,

melyeket be is tudtak mutatni. Ezáltal
kaptunk visszajelzést a cégektõl,
hogy megfelelõ irányba mozdultunk-e
el, és ezt kell-e folytatnunk. Úgy gon-
doltuk, ha pozitívan reagálnak, akkor
csatlakoznak is az elképzeléseinkhez. 

Novemberben már volt egy ha-
sonló konferencia, az a tervekrõl
szólt, és arról, mit szeretnének elérni

a két év alatt, illetve, hogy a város
milyen feladatokat ró ki számukra,
mit kell elvégezniük a projekten be-
lül.

– Minél nagyobb felsõoktatási kí-
nálatot szeretnénk nyújtani a jelentke-
zõknek, hogy itt maradjanak a fiatalok
a városban, illetve hogy a cégek mun-
kaerõ-szükségletét megismerhessük

– folytatja Szuper Ildikó. – A projekt
szakmai részében kiemelt a logisztika.
Sajnos, kevés a logisztikai szakember,
aki oktató is, és nehéz úgy megolda-
ni, hogy egy komplex szakot lefed-
jünk, mert az akkreditációhoz szüksé-
ges a megfelelõ létszám. Ezért szak-
irányokat indítunk. A BGF-en már
szeptembertõl indulni fog. Hasznosak
voltak a konferencia elõadásai a lo-
gisztikai képzésekrõl, valamint a duá-
lis képzést támogató szakmai progra-
mokról. Szó volt a Factory X verseny
tapasztalatairól, és a hallgatói csapa-
tok jármûfejlesztési projektjei is be-
mutatásra kerültek.  

A ZFOK részérõl bemutatkozott
terveivel a HR Café karrieriroda, az
egészségügyi fõiskola képviselõi pe-
dig a munka és a stressz, a munkahe-
lyi egészségvédelem témakörében
tartottak elõadást, melyek a közeljö-
võben, kiadvány formájában is olvas-
hatók lesznek. 

Sor került délután valamennyi fel-
sõfokú intézmény részvételével a ti-
zedik jubileumi vállalati-egyetemi fó-
rumra. Ennek témája az együttmûkö-
désben megvalósuló gyakorlati kép-
zési területek voltak: egyes szaktárgyi
gyakorlati feladatok, önálló labor,
nyári gyakorlatok. 

A Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatá-
sáért Közalapítvány fontosnak tartja a
duális képzést, a kapcsolatkeresést a
cégekkel és a közös munkát a fiatalok
érdekében.

ZALAEGERSZEG FELSÕFOKÚ
OKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. 
Telefon: 92/502-194, Fax: 92/311-474, 
E-mail: zfok@zalaegerszeg.hu

MEGSZÓLÍTANI A CÉGEKET
KONFERENCIA ÉS VÁLLALATI EGYETEMI FÓRUM

Mechatronikai foglalkoztatói konferenciára és a tizedik jubileumi vál-
lalati-egyetemi fórumra került sor az elmúlt héten. A rendezvény az
NYME-BGF-PTE-ZFOK-PFA intézmények TÁMOP-pályázata keretében va-
lósult meg. A téma a duális szakképzés, pályaválasztás és a mechatroni-
ka szerepe volt a felsõoktatásban, valamint a vállalatokkal, cégekkel ki-
alakult kapcsolatrendszerben.

Kerekes elzáró szerkezetekre
alakították át a Gát utcai árvíz-
védelmi mûtárgyakat, melyek
már nem tudták betölteni védel-
mi szerepüket a tavaly húsvéti
nagy árvízkor. A múlt év végén
elvégzett felújítást a zalaeger-
szegi önkormányzat finanszí-
rozta mintegy kétmillió forint-
ból. 

Gyarmati András, az andrás-
hidai településrészi önkormányzat
önkormányzati képviselõje a sajtó-
bejáráson elmondta, a lakók több-
ször jelezték, hogy tegyenek vala-
mit biztonságuk érdekében. Ezt
követõen kérték az önkormányza-
tot, hogy valósítsa meg a beruhá-
zást. A Gát utcában a veszélyt a
Zala holtágja jelenti. 

Gyutai Csaba, Zalaegerszeg
polgármestere felidézte, tavaly
több árhullám vonult le Zalán, a
legnagyobb húsvét vasárnapján,
amikor 358 centiméterrel tetõzött a
folyó. Ezt követõen árvízvédelmi
intézkedési tervet készítettek, és
felmérték azokat a pontokat, me-
lyeket meg kell erõsíteni, így a Gát
utcai mûtárgyakat. A polgármester
jelezte, szintén kritikusnak számít
az Andráshida és az Apátfai utca
találkozásában fekvõ kanyar, ahol
gát vagy védmû építésében gon-
dolkodnak, de egyelõre csak ho-
mokzsákos védekezésre van lehe-
tõség. A másik érintett helyszín a
Zala utca, ahol a töltés megtörik,
és magas vízállás esetén ideigle-

nes töltéssel kell védeni a házakat.
Ezért itt egy árvízkaput építenek
meg még az idei évben. 

Cseke Tibor, a városüzemelte-
tési osztály vezetõje elmondta, a
tavaszi árvízkor és novemberben
is mérték a mûtárgyaknál a víz-
szinteket. Ez alapján készítették el
az intézkedési tervet, melyben
meghatározták a beavatkozások
sorrendjét.

Az árvízvédelmi mûtárgyak fel-
újítása és korszerûsítése 32 millió
forintba kerül, amit az önkormány-
zat saját erõbõl, az Új Deák Fe-
renc Városépítõ programból finan-
szíroz.

ÁRVIZEK ELLEN
MÛTÁRGYAKAT ÚJÍTANAK FEL, VÉDMÛVEKET EMELNEK

SZEMÉLYGÉPKOCSI -v õezet i
tanfolyamokra
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Ingyenes    INTERNETES !!!VIZSGASZER  TESZTÛ  
8900 Zalaegerszeg, Ola u. 27.OKÉV szám: 20-0112-05

Ausztriai
munkalehetõségek,

szak- és
segédmunkák
mindenkinek! 

Valós otthoni munkák:

adatrögzítés,

borítékolás,

bedolgozás!
06-30/363-108206-30/605-5359

Külföldi
munkalehetõségek,

akár nyelvtudás
nélkül is!

06-30/215-2296

Külföldi
partnereink

részére keresünk
eladó

ingatlanokat!

06-30/952-2232

Ingatlaniroda
külföldi partnerei
részére keres akár

azonnali készpénzes
fizetéssel eladó
ingatlanokat!

06-30/988-6658

KEVESEBB A BÛNCSELEKMÉNY

A helyi verseny szorosan kap-
csolódik az országos „Virágos Ma-
gyarországért” mozgalomhoz,
melyben az elmúlt évek sikerén
felbuzdulva Zalaegerszeg idén is
versenybe száll, hogy kivívja a
verseny bíráinak elismerését.

Ezért is bíznak abban a Virágos
Zalaegerszegért felhívás szerve-
zõi, hogy ebben az évben is szá-
mos családi ház, társasház, keres-
kedelmi egység és oktatási-neve-
lési intézmény csatlakozik az ak-
cióhoz. 

Ha a szomszéd kertje zöl-
debb... nevezze be õt a Virágos
Zalaegerszeg környezetszépítõ
versenybe!

2104-ben ismét, nem csak sa-
ját kertjüket, környezetüket ne-
vezhetik be a pályázatra a város-
lakók, hanem szomszédjuk, csa-
ládtagjuk, barátjuk vagy akár egy
ismeretlen, ám szépen gondozott,
ápolt, virágosított kertet, társas-
házat, éttermet vagy intézményt
is!
(A részletekrõl lapunk következõ

számában olvashatnak)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Város-
gazdálkodási Kft. ez évben is meghirdeti a „Virágos Zalaegersze-
gért!” környezetszépítõ pályázatot, melyre 2014. július 1-jéig le-
het 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.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a város lakóit, hogy a Zalaegerszeg, Mártírok u., Eötvös u., Kisfaludy S. u. kö-

zötti szakaszának burkolatfelújítási munkái folytatódnak. A kivitelezés idõtartama alatt ismétel-
ten forgalomkorlátozásra kerül sor.

A Mártírok u. ezen szakaszán 2014. május 5–18. közötti idõszakban egyirányú forgalmi rend, 2014.
május 19-tõl várhatóan 2014. május 31-ig teljes útlezárás lép életbe. A teljes útlezárás ideje alatt a le-
zárt területre az ott élõk, valamint a készenléti szervek szükség szerinti közlekedése biztosított.

KÉRJÜK SZÍVES MEGÉRTÉSÜKET ÉS TÜRELMÜKET!

Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési osztály

MEGHÍVÓ
2014. MÁJUS 7-ÉN

14 ÓRAKOR KERÜL SOR

AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS

ISKOLÁBAN

A HAZAI KÖZLEKEDÉS ÉS

JÁRMÛTECHNIKA 100 ÉVE

CÍMÛ VETÍTETT KÉPES

ELÕADÁSRA, NÁDASKAY

ZOLTÁNNAL –
EZT KÖVETÕEN GRAFIKAI

KIÁLLÍTÁS NYÍLIK

A MAGYAR MOTORKERÉKPÁR-
GYÁRTÁS TÖRTÉNETE

CÍMMEL.

A RENDEZVÉNYRE

AZ ISKOLA AULÁJÁBA ÉS

A DÚS LÁSZLÓ GALÉRIÁBA

VÁRJÁK AZ ÉRDEKLÕDÕKET.

TEGYÜNK EGYÜTT VIRÁGOS VÁROSUNKÉRT!



A zsinagóga mellett afféle
romkocsma-dizájn kerül kialakí-
tása, és itt kap helyet a „fesztivál
buszmegálló”. Ez annyit jelent,

hogy a retró hangulatú Tü-
tübusz, továbbá egy fõzdebusz,
egy fröccsbusz és egy pálinka-
busz mellett várakozhatunk a

fesztiválszínpad programjaira.
Számos koncert mellett, a szo-
kásoknak megfelelõen itt a sá-
torban kerül megrendezésre va-
sárnap a Prószafesztivál, mely
az Egerszeg Fesztiválhoz ha-
sonlóan a 20. születésnapját ün-
nepli.

A változások érintik a harma-
dik színpadot is, mely eddig a
Kossuth utca – Petõfi utca sar-
kán várta az érdeklõdõket. Most
a Dísz térre kerül a kisszínpad,
méghozzá a Kalandpark, vala-
mint a honvédség, a mentõk és
a katasztrófavédelem szom-
szédságába. Ami a harmadik
színpad programjait illeti: a gye-
rekekre és a zenekedvelõkre
egyaránt gondoltak. A felnõtte-
ket rockkoncertek, a gyerekeket
pedig vasárnap igazi mesedél-
után várja. A Dísz téren kerül
sor továbbá a népszerû kéklám-
pás bemutatókra, bringatulajdo-
nosok pedig ingyenesen graví-
roztathatják kerékpárjukat a Za-
laegerszegi Rendõrkapitányság
jóvoltából.
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Felvételeink az elmúlt év fesztiválján készültek.

Mint mondta, idén is sokszínû
programot igyekeztek összeállíta-
ni: minden korosztály és sokféle
zenei stílus képviselteti magát.
Lesznek visszatérõ vendégek
(például az Edda, az Anna and the
Barbies, a Hollywood Rose, az
Animal Cannibals és Rúzsa Mag-
di), de új fellépõk (Péterfy Bori,
Colorstar) is.

Ismét megrendezésre kerül a
Prószafesztivál és a Göcseji Film-
szemle, valamint a kéklámpás fel-
vonulás. A zenei programokra má-

jus 16–18. között kerül sor, ám né-
hány kisebb eseményre már má-
jus 10-tõl sor kerül. Ezen a szom-
bati napon rendezik meg a hagyo-
mányos Söpörjünk végig a váro-
son köztisztasági akciót, május
12-én pedig a zsinagógában a ki-
csinyek városköszöntõ hangver-
senyét lehet meghallgatni. Május
15-én csütörtökön egy múltbéli
barangolásra várják a városlakó-
kat. A „Mennyire ismeri Zalaeger-
szeget?” séta délelõtt 10 órakor
indul a Tourinform-iroda elõl. Szin-

tén ezen a napon pedig egy kert-
városi táncfesztiválra is sor kerül
délután, a Liszt-tagiskola jóvoltá-
ból.

A programigazgató elmondta: a
fesztivál hosszú hétvégéje alatt
(május 15-én 14 órától május 19-én
reggel 6 óráig) a szokásoknak
megfelelõen a Kossuth utca le lesz
zárva az autóforgalom elõl, hiszen
itt kerül kialakításra a vásári forga-
tag, és a Széchenyi téren a Nagy-
színpad. Idén is számos dunántúli
borász és kézmûves képviselteti
magát a fesztiválon, de nem lesz
hiány kiváló ételekbõl sem.

Lesznek persze változások is:
mivel eredetileg a fesztivál idejére
megkezdõdött volna a Dísz tér fel-
újítása, a rendezvénysátornak a
zsinagóga parkolójában találtak új
helyet.  Az építkezés azonban
csak késõbb kezdõdik el a Dísz té-
ren, így, hogy ne maradjon ott sem
üres felület, egy kalandparkot ala-
kítanak ki a gyerekek és a fiatalok
nagy örömére. Itt kerül továbbá
felállításra a kisebb, vagyis a har-
madik színpad.

„A TÁRSRENDEZVÉNY A MOSOLY”
SOKSZÍNÛ PROGRAMOK, ÚJ HELYSZÍNEK
Közös akarat és összefogás áll a 20. Egerszeg Fesztivál meg-

szervezése mögött. A társrendezvény pedig a mosoly – fogalma-
zott Tompagábor Kornél, a Kvártélyház Kft. ügyvezetõje, a feszti-
vál programigazgatója.

Tompagábor Kornél

Ferencz András

ÚJ HELYEN A FESZTIVÁLSÁTOR
„BUSZMEGÁLLÓ” ÉS ROMKOCSMA-HANGULAT

Mint fogalmazott, a város leg-
nagyobb gasztronómiai – és kultu-
rális ünnepe az elmúlt években
márkanévvé vált.

– A fesztiválra nemcsak a he-

lyiek látogatnak el, hanem a kör-
nyékbeli településekrõl is sokan
várják évrõl évre az eseményt.
Sõt, külön öröm, hogy a városból
elkerült, már nem itt élõ, ám magu-
kat zalaegerszeginek valló embe-
rek is rendszeresen hazalátogat-
nak a fesztivál idejére – mondta a
polgármester.

Hozzátette: a programsorozat
színvonalának folyamatos emel-
kedését jól jelzi az, hogy a néhány
éve belvárosi eseménnyé vált
fesztivál, 2012-ben „Kiváló Mûvé-
szeti Fesztivál” minõsítést kapott,
idén pedig elnyerte a „Nyugat-
Dunántúl Turisztikai Régió Kiemelt
Kulturális és Örökségturisztikai

Rendezvénye” címet, amire joggal
lehetünk büszkék.

Gyutai Csaba az idei kínálattal
kapcsolatban úgy látja, hogy a
programsorozat a hagyományok-
hoz híven minden korosztálynak
nyújt valami érdekes és izgalmas
mûsorszámot. Vannak tradicioná-
lis programelemek – ilyen a Pró-
szafesztivál, a verbunkverseny, fú-
vóstalálkozó és a Göcseji Film-
szemle-, és újdonságok is. Idén
például új helyszínre kerül a feszti-
válsátor, a Dísz téren pedig ka-
landpark várja a gyerekeket. A
nagyszínpad mûsorvezetõje a za-
laegerszegi születésû népszerû
énekes és rádiós mûsorvezetõ,
Bella Levente lesz.

Pozitív elõrelépésnek tartja a
fesztivál informatikai fejlesztését
is. Wifi-pont már évek óta mûkö-
dik, ám mostantól QR-kódot is
kapnak az egyes események.
Ezeket okostelefonnal lefotózva,
minden fontos információt meg-
kaphatunk a fellépõkrõl. A polgár-
mester reméli, hogy az idei feszti-
vál is olyan sikeres lesz, mint az
elõzõ években, és sok mosolygós
ember látogat ki a rendezvények-
re. A fellépõk és a vendégek pedig
jó hírünket viszik, és máskor is vis-
szatérnek városunkba.

Szintén jó hír, hogy a ZTE fut-
ballcsapata „Vissza a gyökerek-
hez” jelszóval ismét be kíván kap-
csolódni a város fontosabb ren-
dezvényeibe, így a fesztivál ideje
alatt ZTE'nGO címmel egy lábte-
niszversenyre is sor kerül. A fesz-
tivált pedig Kövér László házelnök
nyitja meg hivatalosan.

JUBILÁL AZ EGERSZEG FESZTIVÁL
KIEMELT ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI

RENDEZVÉNNYÉ VÁLT
20. alkalommal kerül megrendezésre idén az Egerszeg Feszti-

vál. A május 12–18. között megrendezésre kerülõ programsorozat
idén is sok érdekességet kínál. A fesztivált megelõzõ sajtótájé-
koztatón Gyutai Csaba polgármester is üdvözölte a jubiláló ese-
ményt.

Gyutai Csaba

Mint mondta, a fesztiválhoz
kapcsolódó ünnepi közgyûléssel
arra a jeles napra emlékezik Zala-
egerszeg, mikor 1885. május 13-
án rendezett tanácsú várossá vált
a megyeszékhely, és megválasz-
tották az elsõ polgármestert, Ko-
vács Károly személyében. A rend-
szerváltozás után ebbõl az ünnepi
megemlékezésbõl nõtte ki magát
tulajdonképpen az Egerszeg Fesz-
tivál, melyre mindig meghívást
kapnak a testvérvárosok képviselõi
is.

A mostani ünnepségre hat plusz
egy delegáció fogadta el a meghí-
vást. Marosvásárhelyrõl, Goriziá-
ból, Krosnóból, Dobricsból, Szur-
gutból és Marlból érkeznek csopor-
tok, ezenkívül az erdélyi Barót vá-
ros képviselõi is jelen lesznek.

Az alpolgármester a további
programokkal kapcsolatban el-
mondta: a delegáció tagjai termé-
szetesen nemcsak az ünnepi köz-
gyûlésen vesznek részt. A Göcseji
Múzeum szervezésében a Városi
Hangverseny- és Kiállítóteremben
„Közös dolgaink” címmel egy kiállí-
tás nyílik május 13-án, tovább szí-
nesítve ezzel a fesztivál program-
ját. A tárlaton két-két zalaegersze-
gi és krosnói mûvész munkái látha-
tók.

Az olaszországi Gorizia város-
ból érkezõ csapat gasztronómiai

kínálattal készül a fesztiválra; éte-
lekeit és italaikat a vásári forgatag-
ban lehet majd megkóstolni. A ma-
rosvásárhelyiek jóvoltából erdélyi
kézmûvesek is helyet kapnak a fõ-
utcán.

Barót delegációja pedig azért
lesz nagy jelentõségû, mert Zala-
egerszeg egy autóbuszt adomá-

nyoz az erdélyi városnak, amivel
így meg tudják oldani a környékbe-
li falvakban élõ diákok iskolába
szállítását.

Több testvérvárosi csoporttal is
érkezik néptánccsoport, akik a
fesztivál nyitóünnepségén szere-
pelnek majd.

HAT MEG EGY TESTVÉRVÁROS
KÜLFÖLDI DELEGÁCIÓK ÉS OLASZ ÍZEK

Az idei fesztiválra a hagyományokhoz híven ellátogatnak Zala-
egerszeg testvérvárosainak delegációi is. A május 16-i ünnepi
közgyûlésen hat plusz egy város képviselteti magát. A részletek-
rõl Balaicz Zoltán alpolgármester számolt be.

Balaicz Zoltán

Idén új téren, a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem melletti
parkolóban kerül felállításra a fesztiválszínpad. Ferencz András,
a Kvártélyház Kft. produkciós vezetõje elmondta: az idei rendez-
vénysorozat egyik legnagyobb változása, hogy más helyszínre
költözik a fesztiválsátor és a harmadik színpad, s mindkettõnek
megújul a környezete is.

PRÓSZA-
FESZTIVÁL
MÁJUS 18-ÁN VASÁRNAP

11 ÓRÁTÓL KERÜL

MEGRENDEZÉSRE

A 20.
GÖCSEJI PRÓSZAFESZTIVÁL.

MINDENKIT

SZERETETTEL VÁRNAK!

MEGLEPETÉS!

Fotó: –pP –



A fesztiválsátor programja má-
jus 16-án indul a Bohemian
Betyars, majd a Soerii and Poolek
koncertjével. 21 órától pedig a
Mystery Gang lép színpadra. A

rockabilly trió 1998-ban alakult, és
azóta meghódították az ország
klubjait, valamint a hazai és nem-
zetközi fesztiválokat. Kezdetben a
nagy példaképek (Johnny Cash,

Buddy Holly) számait játszották,
majd saját dalokat írtak. Eddig
megjelent mindhárom lemezük
külföldi kiadó gondozásában jelent
meg. Megalakulásuk óta itthon és
külföldön közel 2000 koncertet ad-
tak, hitelesen megjelenítve a
rockabilly és a rock and roll érzést.

A szombati napon a fesztiválsá-
torban fellép többek között az
Animal Cannibals, akik már sikere-
sen szerepeltek az Egerszeg
Fesztiválon. Õket egy igazi ska-

banda, a Pannonia Allstars Ska
Orchestra követi, 22 órától pedig
Beck Zoli pécsi bandája, a 30Y lép
színre. Az alternatív rockegyüttes
2000-ben alakult, de mint maguk-
ról mondják: nem szeretik ezeket a
kategóriákat, mert a zene nem do-
bozolható. Nevüket – ki gondolná
– egy buszjárat ihlette, de mint
mondják, egyikük sem kalauz. Vi-
szont mindegyikük ugyanabban
hisz: „az életnek elõre, háttal a ha-
lálnak”. A közönség pedig hiszi,
hogy igényes zenéjükkel és mély-
reható, elgondolkodtató szöve-
geikkel ütõs koncertet adnak a
fesztivál „Buszmegállójának”
szomszédságában.

Vasárnap a Prószafesztivált kö-
vetõen az Ivan and the Parazol,
valamint a The Carbonfools zárja
az idei fesztivál programjait. A szó
szerinti fordításban Szénhülyék-
nek nevezett zenekar fõleg elekt-
ronikus zenét játszik, de a rock,
blues, reggae, folk és darkwave
irányzatok is megfigyelhetõk da-
laikban: az elektronikus és a hang-
szeres zene egysége adja a jelleg-
zetes carbonfools-os hatást. Saját
számaikon kívül több hazai elõadó
(Kispál, Jazz+Az, Korai Öröm)
számait is remixelték. Az elmúlt tíz
évben négy nagylemezük jelent
meg.
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A zalaegerszegi születésû
énekessel büszkélkedõ zenekar
már sokadszorra nyitja az
Egerszeg Fesztivál programját,
sõt nyaranta koncertekkel tarkí-
tott tábort is rendeznek a zalai
megyeszékhelyen. Az együttes
eleinte csak a nagy elõd és pél-
dakép dalait játszotta, ám most
már önálló számaik is vannak, sõt
2008-tól több saját szerzemé-
nyekbõl álló albumuk is napvilá-
got látott.

Szombaton fél 6-kor egy hazai
– immár klasszikusnak számító –
banda, a Shabby Blues Band
lép fel a Dísz téri harmadik szín-
padon. Talán nincs is olyan em-
ber a városban, aki ne tudná,

hogy az együttes története szoro-
san összefügg Kránitz Tóni nevé-
vel, aki a kezdetektõl (és ennek
már több mint 20 éve) mozgatóru-

gója a csapatnak. A
zenekar ugyan át-
esett néhány tag-
cserén, ám ez nem
akadályozta meg
õket abban, hogy
folyamatosan új
számokat írjanak,
és új albumokkal
ö rvendez tessék
meg a közönséget.
Legutóbb 2011-ben
jelent meg leme-
zük, Bluesvadász
címmel.

Tóniék után a

Napkutya zenekar lép színpad-
ra, akiknek tavaly jelent meg
Ugatni szabad címû albumuk.
Az alternatív együttes mind-
össze két éve alakult, de már
bejárták az ország szinte vala-
mennyi klubját, sõt nagyobb fõ-
városi színpadokra is eljutottak.
Fújjon címû dalukat több rádió
is játszotta már.

Vasárnap a délutáni mese-
délután után egy helyi zene-
kar a Kriszti és a Magyarucca
lép színpadra a Dísz téren,
majd az Elefánt zárja a feszti-
vált.

Mindjárt az elsõ nap, vagyis
péntek este fél 8-kor, egy igazi
klasszikust köszönthetünk: a feszti-
vál elsõ nagy koncertjét ugyanis az
Edda Mûvek adja. Pataky Attilát és
csapatát nem kell bemutatni a kö-
zönségnek, hiszen az ország egyik
legismertebb rockbandájáról van
szó. Az együttes magva már 1973-
ban létezett, azonban a fenti néven
csak 1980-tól kezdtek el játszani. A
„mûvek” elnevezés arra utal, hogy
az együttes Miskolcon, egy igazi
iparvárosban kezdte meg pályafu-
tását. Õk voltak azok, akiknek vidé-
ki létükre sikerült megtörniük a fõ-
városi rockegyüttesek egyedural-
mát. Sikerüket és színvonalas ze-
néjüket mi sem fémjelzi jobban,
minthogy szinte az összes albumuk
aranylemez lett.

Az Eddát egy olyan zenekar kö-
veti péntek este, akik az elmúlt

években váltak a hazai rockélet
meghatározó szereplõivé. Az An-
na and the Barbies frontembere
Pásztor Anna olyan energiákat ké-
pes felszabadítani a színpadon,
amire csak kevesek képesek.
Ahogy honlapjukon is olvasható: a
banda dinamikus, erõtõl duzzadó
megszólalást produkál, amitõl „le-
szakadnak a fejek”. Anna pedig
hol angyalszárnyban, hol több
száz szöggel a hátában áll szín-
padra, majd tombolja végig a fellé-
péseket.

Szombaton több neves zenekar
is színpadra lép már délutántól
kezdve: az estet a ColorStar kezdi,

majd a Junkies lép színpadra, aki-
ket Rúzsa Magdi és az Irie Maffia
követ. Rúzsa Magdi nem elõször

lép fel a nagyszínpadon és valószí-
nûleg most rengetegen látogatnak
majd el koncertjére. A vajdasági
születésû elõadó 2005-ben tûnt fel
a hazai zenei életben, egy tehet-
ségkutató verseny résztvevõjeként.
Azóta megjárta az Eurovíziós Dal-
fesztivált, zenélt Hobóval, de önálló
esteket is tartott a Pesti Színház-
ban. 2012-ben jelent meg harmadik
stúdiólemeze Tizenegy címmel,
mely platinaminõsítést kapott.

Vasárnap ismét dívák állnak a
Széchenyi tér színpadára. Elõbb a
zalaegerszegi születésû Odett,
majd Péterfy Bori következik a
Love Band-del. Bori a Vámpír cí-

mû dalával lett igazán népszerû,
bár az énekes – aki foglalkozását
tekintve színmûvész – korábban
az Amorf Ördögök zenekar tagja is
volt. 2008-ban a Nemzeti Színház
színmûvészeként megkapta a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend lo-
vagkeresztjét. Talán kiváló színé-

szi kvalitásainak köszönhetõ, hogy
énekesként fergeteges erejû szín-
padi show-kat produkál... az
Egerszeg Fesztivál vendégeként
most elõször; és reméljük, nem
utoljára.

Május 18-án este a fesztivál
Demjén Ferenc koncertjével zárul
a nagyszínpadon.

DÍVÁK A NAGYSZÍNPADON
PÁSZTOR ANNA, RÚZSA MAGDI ÉS PÉTERFY BORI IS FELLÉP

Egerszeg Fesztivál idején a Széchenyi tér egyet jelent a nagy-
színpaddal. Május 16–18. között számos, országosan elismert hí-
resség – köztük „régi motorosok” és napjainkban befutott elõ-
adók – lép színre.

Ruzsa Magdi

Péterfy Bori

The Carbonfools

30Y

Pásztor Anna

HARMADIK SZÍNPAD A DÍSZ TÉREN
HOLLYWOOD ROSE, SHABBY BLUES BAND, NAPKUTYA

A Hollywood Rose, vagyis a Guns and Roses Tribute Band
unplugged koncertjével indulnak a programok a Dísz tér kis-
színpadán május 16-án.

KÉKLÁMPÁS

FELVONULÁS
AZ EGYENRUHÁSOK

IS KÉSZÜLNEK
Évek óta aktív résztvevõi

a fesztiválnak a zalai rend-
õrök, akik a programsoro-
zat idején rendõrnapot is
tartanak, sõt az Év zalai
rendõre kitüntetõ címeket
is ez idõ alatt adják át az ar-
ra érdemes kollégának.

Salamon Róbert, a Zala
Megyei Rendõr-fõkapitányság
titkárságvezetõje elmondta: a
mostani rendezvénysorozat
hétvégéje alatt számos érde-
kes és izgalmas programmal
kapcsolódnak be az Egerszeg
Fesztivál menetébe. Most is
megrendezésre kerül a tûzol-
tókkal és a mentõkkel közö-
sen a Kéklámpás felvonulás,
melyet évrõl évre sokan vár-
nak. Jelen lesz a készenléti
rendõrség zenekara, akiket lo-
vas rendõrök is kísérnek. Má-
jus 17-én szombaton, a Szé-
chenyi téren kerül megrende-
zésre a baleseti szimuláció, a
Dísz téren pedig folyamato-
san kéklámpás bemutatók
zajlanak.

Az egyenruhások idén is
birtokba veszik az OTP mö-
götti területet, ahol a zalai
rendõrök a terrorelhárítási
központtal (TEK) tartanak kö-
zös bemutatókat.

ROCKABILLY, ALTEROCK, ELEKTRO
ZENEI SOKSZÍNÛSÉG A FESZTIVÁLSÁTORBAN

A fesztiválszínpad ebben az esztendõben új helyszínen, a zsi-
nagóga melletti parkolóban várja az igényes zenék, na és a
krumpliprósza kedvelõit.

Mystery Gang

Hollywood Rose

Shabby Blues Band
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– pP –

A Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben megrendezett talk-
shown (melynek Németh János ke-
ramikusmûvész és Polgár Odett
énekes is vendége volt) sok minden-

rõl szó esett: külföldön töltött évekrõl,
televíziózásról, írásról, na és a nõk-
rõl. Szóval, hogy hová tûnt, és miért
nincs mûsora? Mert ahogy mondta:
az õ közönségébõl sokan már nem
néznek tévét, egyre kevesebben
igénylik a minõségi, beszélgetõs mû-
sorokat vagy dokumentumfilmeket.
A jelenlegi televíziós légkörbe pedig
sehogy sem tudja magát „beszer-
keszteni”. Nincs olyan csatorna, aho-
vá szívesen menne. Aszépirodalom,
az oktatás (több fõiskolán, illetve
egyetemen is tanít) tökéletesen ki-
elégíti.

Kepes persze nemcsak tévés
múltja, profizmusa, páratlan mûvelt-
sége és szerénysége miatt érdekes
figura. Élete ugyanis már kora gye-
rekkorától elég izgalmasan alakult.
Mivel szülei diplomaták voltak, há-
rom földrészen és összesen kilenc
iskolában végezte el a 8 általánost.
Budapesten kívül Bejrútban és Bue-
nos Airesben is éltek. Mint meséli,
nem volt ez annyira egyszerû dolog,
hiszen úgy nõtt fel, hogy bárhová is
mentek, mindig õ volt az „új fiú”, akit
érdeklõdéssel szemlélt egy megszo-
kott közösség. Viszont korán megta-
nulta, hogy kell alkalmazkodni ide-
gen kultúrákhoz és nyelvi közegek-

hez. Ennek késõbb, már televíziós ri-
porterként nagy hasznát vette. Az
egyetemet Budapesten végezte az
ELTE-n, magyar–esztétika szakon,
majd az amerikai Standford egyetem
posztgraduális képzésére járt. Miu-
tán végzett, a Magyar Rádió gyakor-

noka, majd munkatársa és rovatve-
zetõje lett. Aztán jött a tévézés; és a
’80-as évek egyik legnépszerûbb
mûsora, a Stúdió '80. Kepes András
tudósított elsõként a híres nemzetkö-
zi filmfesztiválokról, és õ szólaltatott
meg elõször olyan világsztárokat,
mint Woody Allen, Dennis Hopper
vagy Sophia Loren.

Azt meséli: a rossz dolgokra nem
szokott emlékezni, csak a pozitívu-
mokra és a sikerekre. A ’80-as évek
televíziós szempontból jó idõszak
volt számára, hiszen akkor már lehe-
tett külföldön is forgatni, híres embe-
reket megszólaltani. Igaz, ami igaz,
emiatt „szétutazott” két házasságot,
a harmadikra viszont vigyáz! Persze,
mindenben van valami jó: összesen
hat gyermeke és négy unokája van. 

Annak ellenére, hogy fiatal kora
óta író akart lenni, csak 60 éves korá-
ban született meg elsõ szépirodalmi
regénye. Miért? Mert rájött arra, hogy
az „íróságban” sokáig csak külsõsé-
gek tetszettek neki: pipa, szakáll, ká-
véház. Komolyra fordítva a szót: úgy
érzi, el kellett jutnia odáig, hogy ne az
érdekelje, hogy mások mit monda-
nak, hanem hogy neki legyen fontos
az, amit ki akar fejezni, amit meg akar
mutatni a világból. Az sem baj, ha ez

valami olyan dolog, ami csak kevese-
ket érdekel. Az egyetlen mérce ön-
maga kell, hogy legyen.

Így született meg a Tövispuszta,
amit az ihletett, hogy a dolgok úgy
alakultak az évszázadok alatt, hogy a
magyarországi történelmet nem tud-
juk egymásnak elbeszélni. Mindenki
a saját családtörténetét meséli, és a
múltértelmezést a társadalmi státus
erõsen befolyásolja. A könyvben
ezért három különbözõ család szem-
üvegén át jelenik meg a múlt. Hiszi,
hogy a nemzet is úgy mûködik, mint
az emberi lélek: ha feldolgozzuk a
traumákat, akkor tovább tudunk lép-
ni. Amíg viszont nem javítjuk ki a hi-
báinkat, csak körbe-körbe forgunk.

6 Kitekintõ

Vegye igénybe a Zala Megyei Békéltetõ Testület 
DÍJMENTES ELJÁRÁSÁT!

Ne bosszankodjon tovább, ha a megvásárolt termék vagy igénybe vett 
szolgáltatás minõségével nem elégedett, és jogosnak vélt panaszát

az üzletben vagy a szolgáltatónál elutasították! 

FOGYASZTÓI JOGVITÁK GYORS, 
INGYENES ÉS SZAKSZERÛ ELBÍRÁLÁSA

A ZALA MEGYEI BÉKÉLTETÕ TESTÜLETNÉL

Ügyfélfogadás és jogi tanácsadás hétfõn és pénteken délelõtt 
9.00–11.00 óráig a 8900 Zalaegerszeg, Petôfi u. 24. 

(Kamarák Háza) földszinti irodában. 
Telefon: 92/550-513 • e-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

www.zmkik.hu

(Folytatás az 1. oldalról.)
Alkotásai, bár a klasszikus fa-

zekasedényekhez hasonlóan ko-
rongon készülnek, és kubusokból
épülnek fel, korsói mégsem hasz-
nálati, hanem mûtárgyak. Ezen a
ponton pedig elérkeztünk a hétvé-
ge másik fontos eseményé-
hez, a Magyar Kerámiavá-
rosok Találkozójához. Míg a
skanzen fazekastalálkozó-
ján és -vásárán ugyanis a
használhatóság és a funk-
cionalitás párosult esztéti-
kus kivitelezéssel, a zsina-
gógában rendezett kiállítá-
son sokkal inkább mûalko-
tásokat láthat a közönség,
amik az õsi technika alapján
készülnek.

A funkcionalitás itt legin-
kább ötletként szolgál ah-
hoz, hogy az alkotó a kerá-
mia klasszikus használható-
ságát meghaladja, és mû-
vészeti értékkel bíró tárgyat
hozzon létre. A dán Hole Nina pél-
dául országának jellegzetes temp-
lomait alapul (mintául) véve teás-
kannákat készített. De megfordít-
va a gondolatmenetet, azt is
mondhatnánk, hogy a teáskanna
funkcionalitásán túllépve jutott el a
templomok formavilágához.

Akárhogy is, a hangversenyte-
remben rendezett tárlaton – me-
lyen három város, Kecskemét,
Hódmezõvásárhely és Zalaeger-
szeg-GébArt nemzetközi kerámia

mûvésztelepeinek anyaga került
bemutatásra – jól látszanak a 21.
század kerámiamûvészetének
fontosabb áramlatai. Vannak hazai
és külföldi alkotók, akik teljesen
hagyományos gyártási módsze-
rekkel dolgoznak, mások azonban

szívesen keverik az agyagot más
anyaggal, a kívánt kompozíció el-
éréséhez.

A zsinagógában megrendezett
kerámiamûvészeti találkozó apro-
póját az adta, hogy 2012-ben tíz
település részvételével megalakult
a Magyar Kerámiavárosok Szövet-
sége, és minden évben más hely-
színen rendezik meg a találkozót,
idén Zalaegerszegre esett a vá-
lasztás. A cél az, hogy minél szé-
lesebb körben népszerûsítsék a

kerámiakultúrát. A programot
(melynek szervezésében az ön-
kormányzat, a Gébárti Kézmûve-
sek Háza és a Zala Megyei Nép-
mûvészeti Egyesület is részt vett)
nemcsak a rangos tárlat fémjelez-
te, hanem egy szakmai konferen-

ciára is sor került.  Az elõadók kö-
zött volt többek között Antoine di
Caccio, az európai uniós szakmai
szervezet elnöke, és Giuseppe
Olmeti, az Olasz Kerámiavárosok
Szövetségének igazgatója, akik
egy európai kerámiaszövetség lét-
rehozásáról beszéltek.

A „Kossuth-díjas fazekas” címû
tárlat május 28-ig látogatható az
Olajipari Múzeumban, a „Teremtõ
tûz” pedig május 8-ig a zsinagógá-
ban.

– A. L. –

Dr. Gárdos László osztályveze-
tõ fõorvos, az alapítvány tagja saj-
tótájékoztatón elmondta, a korsze-
rû orvostechnikai eszköz használa-
ta három elõnnyel is jár az ellátás-
ban, ami eddig nem állt rendelke-
zésre. Egyrészt lehetõvé teszi a
betegek lélegeztetését az MR-vizs-

gálat alatt, másrészt szállítható,
emellett non-invazív lélegeztetésre
is alkalmas, vagyis a súlyos állapo-
tú csecsemõket és gyermekeket a
hagyományos, agresszívnak te-
kinthetõ mód helyett gyengéden és
kíméletesen lehet lélegeztetni spe-
ciális maszkok segítségével. Be-
szélt arról, hogy mûszer „MR-funk-
cióját” várhatóan évente csak 3–4

alkalommal fogják használni, be-
szerzését azonban mindenképpen
indokoltnak vélték.

Baldauf Csaba, az alsópáhoki
Kolping Hotel igazgatója, az alapít-
vány egyik tagja hangsúlyozta: Az
országban nagyon kevés osztá-

lyon áll rendelkezésre ez a speciá-
lis készülék, amit 3,7 millió forintért
vásároltak meg. A pénz az szja
egy százalékok felajánlásából,
egyéb adományokból, valamint az
alapítvány gazdasági tevékenysé-
gébõl jött össze. 

BIZTONSÁGOS ÉS KÍMÉLETES
ÚJ MÛSZERT KAPOTT A GYERMEKOSZTÁLY

MR-kompatibilis lélegeztetõgépet szerzett be a Koraszülött-
mentõ és Gyermekintenzív Alapítvány a zalaegerszegi megyei
kórház gyermekosztálya számára. Hazánkban, de Európában is
ritkaságnak számít a speciális mûszer alkalmazása, mely a sú-
lyos állapotú, lélegeztetésre szoruló betegek MR-vizsgálatát te-
szi biztonságossá és kíméletessé.

A KERÁMIAMÛVÉSZET ÁRAMLATAI
KONFERENCIA, KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR

FOLK-KOCSMA

A GYÉRES ZENEKARRAL

2014. május. 10. 18.00 órától
OTELLO DRINKBÁR

(Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos utca 62.)

MAGYARORSZÁGI, ERDÉLYI ÉS MOLDVAI

NÉPZENE AKUSZTIKUS HANGSZEREKEN;
HAGYOMÁNYOSAN, SZABADON.
MUZSIKÁL A GYÉRES ZENEKAR:

FERINCZ ADRIENN – HEGEDÛ, ÉNEK, HENCZI

DÁVID – HEGEDÛ, GARDON, DOB, BABOS

ATTILA – HÁROM- ÉS NÉGYHÚROS BRÁCSA

KOVÁCS PÉTER – KOBOZ, HÁROM- ÉS NÉGY-
HÚROS BRÁCSA. SIMON NORBERT– NAGYBÕ-
GÕ, TANGÓHARMONIKA. 

KEPES A KANAPÉN
TÉVÉ HELYETT REGÉNYÍRÁS – HAT GYERMEKE ÉS NÉGY UNOKÁJA VAN

Hová tûntél, András? – Kepes András író, újságíró ezt kérdez-
né elsõként magától, ha saját magával kellene interjút készítenie.
A Zalai Kanapé vendégeként Turczi István költõ, mûsorvezetõ be-
szélgetett az egykori televíziós személyiséggel, aki öt éve tûnt el
a tévé képernyõjérõl, 2011-ben azonban megjelent elsõ szépiro-
dalmi regénye, a Tövispuszta.

Kepes András életérõl, munkásságáról mesél.

Kiállításmegnyitó az Olajipari Múzeumban.



A pontversenyt és ezzel
együtt az Euro-Geo Kupát a ren-
dezõ egyesület nyerte el. A kü-
löndíjakon Móricz Bálint (Szom-
bathelyi Haladás VSE), Horváth
Kitti (Keszthelyi VDSE), Szûcs
Valdó (Zalaszám-ZAC) és
Ferenczi Melinda (Zalaszám-
ZAC) osztoztak.

A verseny fõdíját, a Németh Ist-
ván vándorserleget Szûcs Valdó

100 m-en elért 10,7 mp-es teljesít-
ménnyel nyerte.

A díjazottakon kívül jó ver-
senyt vívott a Zalaszám-ZAC két
tehetséges diszkoszvetõje, Major

Márk és Aczél Norbert. Hári Anna
400 m gáton új versenycsúccsal
mutatkozott be. A fiatalok közül
Dienes Mátyás és Bagladi Mar-
cell vívott nagy csatát 100 m-en.
200 m-en pedig Köcse Richárd
futott jól. Biztató volt a két zala-
egerszegi dobólány – Veiland
Violetta és Takács Dóra – teljesít-
ménye is.
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2014. MÁJUS HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2014.

április hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2014. 05. 12 13–17 óra Teleki Blanka Kollégium
2014. 05. 13. 13–17 óra

Kovács Károly Kollégium 2014. 05. 14 és 15. 13–17 óra Kovács Károly Kollégium
Kaffka Margit Kollégium 2014. 05. 14 és 15. 13–17 óra Kovács Károly Kollégium

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2014. 05. 19. 13–17 óra Liszt-iskola
2014. 05. 20. 7–14 óra

Eötvös József Ált. Iskola 2014. 05. 14. 13–17 óra Eötvös-iskola
2014. 05. 15. 7–14 óra

Ady Ált. Iskola 2014. 05. 12. 13–17 óra Ady-iskola
2014. 05. 13. 7–13 óra

Páterdombi SZK. 2014. 05. 14. 9.30–12 óra Páterdombi-iskola

Landorhegyi Ált. Iskola 2014. 05. 12. 7–13 óra Landorhegyi-iskola
2014. 05. 13. 12–17 óra

Izsák Imre Ált. Iskola 2014. 05. 19. 7–13 óra Izsák-iskola
2014. 05. 20. 13–17 óra

Petõfi Sándor Ált. Iskola 2014. 05. 13. 13–17 óra Petõfi-iskola
2014. 05. 14. 7–13 óra

Dózsa Ált. Iskola 2014. 05. 20. 13–17 óra Dózsa-iskola
2014. 05. 21. 7–13 óra

Deák–Széchenyi SZK. 2014. 05. 12. 13–17 óra Teleki Blanka Kollégium
2014. 05. 13. 13–17 óra

Kölcsey Ferenc Gimnázium 2014. 05. 21. 9–15 óra Kölcsey-gimnázium
2014. 05. 22. 9–15 óra

Öveges József Ált. Iskola 2014. 05. 19. 13–17 óra Öveges-iskola
2014. 05. 20. 7–14 óra

Zrínyi Miklós Gimnázium 2014. 05. 21. 9.30–15 óra Zrínyi-gimnázium
2014. 05. 22. 9.30–15 óra

Csány László SZK. 2014. 05. 21. 9.30–15 óra Zrínyi-gimnázium
2014. 05. 22. 9.30–15 óra

PÓTBESZEDÉS: 2014. MÁJUS 28. 9–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8 óra 30-ig lehetséges az

üzenetrögzítõs, 06/80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt.

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

AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDÕPONTOKAT KÉRJÜK BETARTANI!

FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓ
ZALAEGERSZEG, 2014. MÁJUS 17. SZOMBAT

Az Egerszeg

Fesztivál keretében

megrendezik

a XIV. Zalaegerszegi

Fúvószenekari

Találkozót, melynek

helyszíne a

zalaegerszegi

zsinagóga melletti

parkoló.

10.30-TÓL FÚVÓSZENEKARI FELVONULÁS,
FÚVÓSZENEKARI TÉRZENE ÉS KONCERT.

– A bajokság elõtt a dobogós
helyek egyikének a megszerzését
tûztük ki célul a csapat elé – érté-
kelte a szezont Borsos József, a
ZTE ZÁÉV elnöke. –  A második
hely nem csalódás számunkra.
Büszkék vagyunk a csapatra,
hogy az utolsó fordulóig nyílttá tet-
te a bajnokságot. A fõvárosiaknál
öt válogatott játszik, jobbak az
anyagi körülményeik. Idén a lá-
nyoknak munkahelyi és egyéb
gondokkal is meg kellett küzdeni,
hogy a csapat rendelkezésére áll-
janak az edzéseken és a bajnoki
találkozók során.  Mi és a
Rákoshegy kiemelkedtünk a me-
zõnybõl. A BKV Elõre hétpontos
hátránnyal szerezte meg a harma-
dik helyet. Örvendetes, hogy a fel-
nõttcsapat mellett az ifjúságiak is
ezüstérmesek lettek a Szuper Li-
gában. A tény mutatja, hogy az
utánpótlás-nevelés helyén van a
klubnál.

– Az ezüstéremért kik tették a
legtöbbet?

– Nem emelnék ki senkit, mivel
a lányok egyénileg eléggé hullám-
zó teljesítményt nyújtottak. Egyér-
telmûen csapatsiker az ezüstér-
münk, amit alátámaszt, hogy sok
5:3-as gyõzelmet arattunk. Itt a
csapatszinten ütött több fa dönt a
gyõztes javára. 

– A második hely Európa-ku-
pa-szereplést ér?

– Ott biztosan elindulunk. A
Bajnokok Ligájára is nevezhet-
nénk, elnökségi ülésen döntünk,
hogy végül is részt veszünk-e eb-
ben a kupasorozatban.

– Várható változás a nyáron
az ezüstérmes csapatnál?

– Errõl még korai beszélni, el-
képzelhetõ, hogy lesz.

– Az anyagiakkal nem volt
gond a szezon során?

– A két fõ szponzorunk – a
ZÁÉV Zrt. és az önkormányzat –
valamint a többi támogatónk segít-
ségével, ha szerényen is, de bizto-
sított volt a mûködésünk háttere.

– Tervezik már a jövõt?
– Természetesen. Továbbra is

dobogóra várjuk a csapatot. Re-
méljük, szponzoraink is elégedet-

tek teljesítményükkel, és kitarta-
nak mellettünk. Nekünk nem lehet
más célunk, mint jó eredménnyel
meghálálni a bizalmat.

BAJNOKI CÍM UTÁN EZÜSTÉREM
NEM CSALÓDOTTAK A ZTE ZÁÉV-NÉL

A tavalyi megosztott bajnoki cím után idén ezüstérmes lett a
ZTE ZÁÉV nõi szuper ligás tekecsapata. Idén minden kétséget ki-
záróan megelõzte õket a Rákoshegy I. együttese. A fõvárosiak
õsszel és tavasszal egyaránt legyõzték a ZTE ZÁÉV-t, megérde-
melten lettek aranyérmesek.

ÚSZÓ

MEGYECSÚCSOK
Dunaújvárosban az utánpót-

lás részére megrendezett Arany
Üst úszóversenyen az
EuropTec-Zalavíz ZÚK csapatát
4 versenyzõ képviselte.

Közülük legsikeresebben Büky-
Erdõs Norbert szerepelt, aki 200 m
háton (2:14,71) ezüst-, 100 m há-
ton (1:03,90) pedig bronzérmet
szerzett, ezek az eredményei
azonban így is megyecsúcsok Za-
lában. 100 m pillangón meglepe-
tésre a 2. helyen (1:02,27) csapott
célba a 2000–2001-ben született
fiúk között, nagyon jó idõered-
ménnyel.

Szabó Rajmund az eggyel idõ-
sebb korcsoportban, egy évjárattal
fiatalabbként versenyezve, szintén
kiváló úszással három számban is
döntõbe került, 100 m háton 7.,
200 m háton 6., valamint 400 m
vegyesen 7. helyen ért célba.

A lányok közül Betlehem Dorka
és Dén Delila álltak rajthoz, akik
remek egyéni teljesítménnyel javí-
tottak egyéni legjobb eredményei-
ken. Betlehem Dorka 800 m gyor-
son egyéni csúcs mellett a korosz-
tályos országos bajnokság szint-
idejét is sikerrel teljesítette.

– A Magyar Kupában megszer-
zett bronzérem mindenképpen át-
lag feletti teljesítmény a csapattól.
A bajnokságban a hatodik helyet
terveztük, nem sikerült teljesíteni. A
gyengébb bajnoki szereplésünkbe
talán az is belejátszott, hogy az
idény során nem kerültek el ben-
nünket a sérülések, valamint a me-
zõnyben mi rendelkeztünk az egyik
legszûkebb játékoskerettel – véle-
kedett Tóth László, a klub ügyveze-
tõje. – A két helyezés kiegyenlítette
egymást. A kupaszereplés után az
egyik szemünk nevetett, a bajnoki
teljesítmény után a másik sírt.

– Szinte minden bajnoki év
végén felmerül a kérdés, hogy
marad-e képviselõje Egersze-
gen az egyetlen élvonalbeli
klasszikus nõi csapatspor-
tágnak?

– A Zala Volán Zrt. vezetésé-
vel kötött 2014. december 31-ig
szóló elvi megállapodás értelmé-
ben a következõ bajnokságra is
a mostanihoz hasonló szinten
biztosított lesz a csapat költség-

vetése. A társasági adó nyújtotta
lehetõségeket is sikerült jól ki-
használnunk, bízom benne, hogy
ez a tendencia tovább folytató-
dik. Az idei bajnokságban mindig
idõben megkapta járandóságát a
csapat, ez a jövõben sem lesz

másképp. A költségvetésünk az
alsóházban tanyázó Vasaséval
mozog egy szinten.  Mindig ad-
dig nyújtózkodtunk, ameddig a

takarónk ért, ebbõl a jövõben
sem engedünk.

– Várható változás a játékos-
keretben? Bõvülhet a létszám?

– Biztosan lesznek változások.
Légiósunk, Ivanovics távozik. A
többiekkel rövidesen leülünk tár-
gyalni. Célunk továbbra is magyar
játékosokkal kialakítani egy jó csa-
patot. Csak nagyon szükséges
esetben igazolunk légióst. Egy ru-
tinos mag köré építve szeretnénk
fiatal hazai játékosoknak szereplé-
si lehetõséget biztosítani.

– Lehetne hallani a jövõ évi
tervekrõl?

– A cél nem változik, olyan ke-
retet szeretnénk kialakítani,
amely reális eséllyel pályázik a 6.
helyre.

EGYIK SZEMÜK SÍRT, A MÁSIK NEVETETT
FELEMÁS BAJNOKSÁG UTÁN A ZTE NKK

Befejezõdött a nõi kosárlabda-bajnokság az NB I A csoportjá-
ban, a ZTE NKK a nyolcadik helyen végzett, úgy, hogy a rájátszás
mindhárom párharcát elbukta. A Sopron ellen érvényesült a pa-
pírforma, a Szekszárd, majd az MTK ellen viszont többet vártak a
csapat szimpatizánsai.  A megszerzett 8. hely a vártnál gyen-
gébb. A Magyar Kupában viszont nagyszerûen szerepelt a csa-
pat, igaz, szerencsés sorsolás is kellett hozzá, de éltek a sors ad-
ta lehetõséggel, és megszerezték a bronzérmet.

BIZTATÓ EREDMÉNYEK AZ IDÉNYNYITÓN
Az esõs idõ ellenére is – végül 5 nyugat-dunántúli sportegye-

sület atlétái részvételével – sikerült megrendeznie a Zala-
szám–Zalaegerszegi Atlétikai Clubnak az Euro-Geo Kupa Zala-
egerszeg város nyílt bajnokságát.

Zalakerámia ZTE–Fortress Jászberény 78-87
(26-16, 13-20, 17-18, 22-33)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, középszakasz. Zalaeger-
szeg, 1200 nézõ.

Gyirmót FC–ZTE FC
5-1 (2-0)

NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Gyirmót, 800 nézõ.

Gyõri ETO FC–ZTE FC
1-2 (1-0)

NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés. Gyõr. 100 nézõ.

Tarr Sprint Andráshida SC–Tököl VSK
4-0 (3-0)

NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg, 150
nézõ.

Barcsi VSE–Egerszegi KK
31-27 (17-14)

Somogy–Zala megyei bajnokság nõi kézilabda-mérkõzés,
Barcs.

Mindig aktuális sporthírekkel,

információkkal, érdekességekkel

www.zalasport.hu



8 Hirdetés

Zalaegerszeg
Kertvárosban (a Penny

felett, a Liszt Ferenc
Általános Iskola mellett)
2 és fél szobás, tetõtér-

beépítéses, sorházi lakás
garázzsal, udvarral eladó.

Érdeklõdni lehet
a 06-30/652-7425-ös

telefonszámon 17 óra után
vagy hétvégén egész nap.

cipõboltokba!
Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11.

(Bella Pizzéria mellett)

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált autók

javítása

• alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,

Hegyi u. 17.

Telefon: 30/9373-638

MARAI KAROSSZÉRIA


