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BECSÖNGETTEK: FELKÉSZÜLTEK AZ ISKOLÁK ÚJABB VÁLTOZÁSOK A KÓRHÁZBAN
z

KÖZEL 137 MILLIÓT FORDÍTOTTAK FELÚJÍTÁSRA, KARBANTARTÁSRA
z A KÖZÉPISKOLÁKBAN 933-AN KEZDIK A 9. OSZTÁLYT
z AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN 508 ELSÕST KÖSZÖNTENEK

Fotó: Zavilla András

Homlokzati felújítás a Zrínyi-gimnázium utcafronti épületénél.

 A 2014/15-ös tanévre felkészülten várják a diákokat az oktatási
intézmények. Zalaegerszegen a felújítások döntõ többsége a nyári hónapokban elkészült, és szinte valamennyi intézményben végeztek kisebb-nagyobb karbantartást. A részletekrõl Velkey Péter humánigazgatási osztályvezetõ tájékoztatta lapunkat.
– Egy nagyobb, 131,5 millió forintos felújítási keret és egy kisebb,
4,6 milliós, karbantartásokra fordítható összeg állt rendelkezésre, ez
utóbbit az oktatási, kulturális és
sportbizottság osztott szét, és ebbõl valamennyi intézményben végeztek karbantartásokat – mondja
Velkey Péter. – A több mint százmilliós városi forrás – az óvodáktól
kezdve az iskolákon át a városi
mûvelõdési központokig – összesen 13 intézmény között lett eloszt-

va. A legkisebb összeg egymillió
forint volt, ebbõl az Ady-iskola öltözõ- és elõlépcsõ-felújítása történt
meg, a legnagyobb tétel pedig 30
millió, melybõl a Zrínyi-gimnázium
keleti oldali utcafronti épületének
homlokzati felújítási munkái készülnek el. A Zalaegerszegi Városrészek Mûvelõdési Központ
épülete (Apáczai tér) délkeleti
szárnyának átalakítási munkálatai
mintegy 28 millió forintba kerülnek.
(Folytatás a 3. oldalon.)

SZEPTEMBER 2-ÁN INDUL AZ ÉPÍTKEZÉS MÁSODIK SZAKASZA

 Lapunkban többször beszámoltunk arról, hogy épül a zalaegerszegi kórház kardiológiai és szívsebészeti centruma. A munkálatok miatt újabb változások várhatók az intézet épületeinek megközelítésében.
Szeptember másodikán szükségessé válik az építkezés második szakaszának megkezdése.
Ennek kapcsán a diagnosztikai
épület nyugati oldalánál bontási
munkálatok kezdõdnek, ami az
épület nyugati oldalának lezárását
vonja maga után. Emiatt a
fizioterápia, a központi laboratórium, a genetikai laboratórium, a
kórházhigiénés osztály valamint
az igazgatás az épület keleti, rendelõintézet felõli oldaláról lesznek
megközelíthetõk – tájékoztatta lapunkat a kórház vezetése.
A kórházban folyó 5,5 milliárd
forintos beruházás építési munkálatait a közelmúltban megtekintette a megye és Zalaegerszeg város önkormányzatának vezetése.
A kivitelezést végzõ cég képviselõje arról tájékoztatta a politikusokat, hogy az építkezés az ütemterv szerint halad, az épülettömb
kivitelezési munkálatait 2015.
március végéig kell befejezni.

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

Ehhez természetesen pontos
és összefogott munkára van
szükség. Különösen fontos az
összehangoltság, hogy a betegellátásban az építkezés ne okozzon fennakadást. A kórház zavartalan mûködését biztosítani
kell.
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Közélet

AZ LMP POLGÁRMESTERJELÖLTJE PAKSY ZOLTÁN

ÁTADTÁK

Zalaegerszegen 24 órával az
ajánló aláírások gyûjtésének
megkezdése után Balaicz Zoltán hivatalosan is a FideszKDNP polgármesterjelöltje lett,
aki Bali Zoltán kampányfõnökkel
együtt átadta a helyi választási
irodának a közel 2 ezer ajánló
aláírást. Ugyancsak átadták a
12 egyéni választókerület önkormányzati képviselõjelöltjeinek ajánlásait is. A kompenzációs lista szintén benyújtásra
került.

ÖNÁLLÓAN INDULNAK AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKON

 Dr. Paksy Zoltán történész,
levéltáros a Lehet Más a Politika (LMP) zalaegerszegi polgármesterjelöltje – jelentette be a
szervezet Zala megyei elnöke,
Rikk László, a párt múlt heti
sajtótájékoztatóján.
Bali Zoltán, Balaicz Zoltán és Zsupanek Péter.

MSZP: A LEZÁRT LÉPCSÕSOR ELÕTT
 „Szeretnénk a következõ hetekben bemutatni minden körzetben a körzetre jellemzõ
problémákat, hogy azok megoldása után még otthonosabb legyen a város lakókörnyezete” –
fogalmazott Kiss Ferenc, az
MSZP polgármesterjelöltje a
landorhegyi volt Skála áruház
melletti lépcsõsor mellett tartott
sajtótájékoztatón.
Mint mondta, több éve lezárták
a területet, és a landorhegyiek hiába kérték, a felújítás nem történt
meg. A képviselõ többször interpellált is e kérdésben, mindhiába.
Kiss Ferenc utalt arra, hogy a lépcsõsor nem önkormányzati tulajdonban van, „de a város vezetõi
ennél nagyobb problémákat is
megoldottak már".
Rétai Balázs, a 8-as körzet

képviselõjelöltje, a közgyûlés költségvetési bizottságának alelnöke
elmondta: a városrész szégyene a
lépcsõsor, melynek felújítására
megoldást kell találni, mert a környéken élõk közlekedését nehezí-

ti. Szólt arról is, hogy a VMK elõtti
lépcsõk is rossz állapotban vannak, valamint hogy a Landorhegyi
út és a Platán sori keresztezõdésben jelzõlámpákra lenne szükség
a nagy forgalom miatt.

Mint elhangzott: az LMP mind a
12 zalaegerszegi választókörzetben állított képviselõjelöltet, a polgármesterjelölt kiválasztásánál
pedig nem kívántak koalícióra lépni más szervezetekkel. Megyeszerte önállóan indulnak, mert
nem akarnak koalícióra lépni az elmúlt húsz év erkölcsileg leszerepelt pártjaival. Ez alól némileg kivétel Nagykanizsa, hol két civil
szervezettel (Összefogás Nagykanizsáért Egyesület, Kanizsáért
Közéleti Egyesület) fogtak össze,
polgármesterjelöltjük pedig Marton
István. Más településen nem szállnak harcba a polgármesteri székért, ám néhány kisebb városban
és faluban egyéni jelölteket indítanak.
Paksy Zoltán elmondta: 5–7
százalékos eredményre számíta-

nak Zalaegerszeg egyes körzeteiben, ezzel már sikerülne bejutniuk
a képviselõ-testületbe. Ez azért is
fontos lenne, mert így az LMP határozottabban jelen lehetne a helyi
politikai életben.
Rikk László hozzátette: lokálpatriótaként õk képviselik igazán a
helyi lakosságot.
Az LMP zalaegerszegi jelöltjei:
1. körzet: Baráth László vállalkozó; 2. körzet: Tringer Ferenc mûszerész; 3. körzet: Battancs Ta-

JOBBIK: BEMUTATTÁK A JELÖLTEKET
gét az önkormányzatban, hogy
véleményüket ne lehessen figyelmen kívül hagyni. Gyõzelmük
esetén Munkásjóléti Alapot hoznak létre, ezt azért tartják fontosnak, mert tapasztalatuk szerint a
városban a fizetésekbõl nem lehet megélni. Az alacsony bérek
miatt sokan a nyugati országokban keresnek megélhetést. Az
alap létrehozásának kérdésében
egyeztetést kezdeményeznek a
többi polgármesterjelölttel. Javasolják egy közös nyilatkozat elfogadását a munkavállalók jövedelmi helyzetének javítása érdekében.

INGYENES ÁGYKÖLCSÖNZÉS
A VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT KERETÉBEN
 Tartósan fekvõbetegek otthoni ápolását segíti a Landorhegyi
Gondozóház Alapítványtól a rászorulók számára ingyenesen kölcsönözhetõ 19 darab korszerû betegágy. Az eszközöket 3 millió
forint értékben egy, a város által kiírt pályázat segítségével vásárolta az alapítvány. Az ágykölcsönzés mellett szakmai tanácsadást is felajánlottak a nõvérek, ehhez kapcsolódóan több részes
elõadás-sorozatot is szerveznek a Kossuth utcai Zalaegerszegi
Gondozási Központban.
– B. K. –
A „Szociális városrehabilitáció Zalaegerszegen” projekt
keretében valósult meg a fenti
beruházás, illetve szakmai program. Az elõadáson Balaicz Zoltán alpolgármester beszélt arról,

egerszegi lakosoknak. A kölcsönzés ideje 3 hónap, melyet
több alkalommal lehet hosszabbítani.
Ezt követõen Pálfiné Vass
Györgyi diplomás ápoló mutatta
be a korszerû betegágy mûködését, mely igazodik mind a beteg,
mind az ápoló személyzet, illetve

az ellátó családtagok igényeihez
(emelhetõ, dönthetõ, rácsozható,
speciális felfekvés elleni matraccal és kapaszkodóval ellátott,
mobil). Ezután az úgynevezett
ápolási piramis szintjeit ismertette az érdeklõdõkkel a szakember, vagyis, a tartósan ágyban
fekvõ beteg napi ellátásának
módját, szabályait, felhíva a figyelmet a veszélyforrásokra,
tévhitekre.
A projekt következõ elõadásainak témái a mozgáskorlátozottak rehabilitációja, gyógyászati segédeszközök bemutatója, látás- és hallásszûrés, valamint az
egészséges táplálkozás lesz.

GÓRA BALÁZS MEGYEI LISTAVEZETÕ

 Az MSZP zalai területi szövetség az elmúlt héten döntött a megyei közgyûlés listájáról. A küldöttgyûlést követõen sajtótájékoztatón jelentették be, hogy az MSZP listáját Góra Balázs megyei
ügyvivõ vezeti.

hogy egy gondoskodó város figyelmet fordít az idõs és beteg
emberek ellátására. Majd dr. Kovács Éva, az alapítvány kuratóriumi tagja ismertette az ágykölcsönzés módját. Azaz, szeptembertõl, szakorvosi, illetve háziorvosi javaslatra lehet kölcsönözni
a korszerû betegágyakat, térítésmentesen, a rászoruló zala-

A tizes listán a sorrend a következõ: Brunner Tibor, Lelkó Tamás,
Kollár Gyula, Feketéné Tarpál Ibolya, Dömötör Béla, Novonics Ildikó, Boronyák József, Kovács Viktória és Bakonyi János. Elhangzott, a jelöltek szakmai felkészültsége alkalmas a megye megfelelõ
vezetésére.
A sajtótájékoztatón jelen volt dr.
Ujhelyi István, az MSZP alelnöke,
európai parlamenti képviselõ, aki
jelezte: a megyék többségében,
így Zalában is rendszeresen fogadóórát fog tartani. Mint eu-s képviselõ, az állampolgárok véleményét

szeretné összegyûjteni és továbbítani.
Szólt arról is, hogy ezekben a
hetekben számos, európai uniós
támogatással elkészült beruházást adnak át fideszes városvezetõk, közben megfeledkeznek az
európai értékekrõl. Nemzeti érdek, hogy szövetségeseink értékeit betartsuk, fogalmazott. Hozzátette: az uniós pénzeket a magyar érdekeknek megfelelõen kell
felhasználni a jövõben, és mint
európai uniós képviselõ, munkáját ennek szellemében fogja végezni.

más hivatásos gépjármûvezetõ; 4.
körzet: dr. Temesváry Tibor közgazdász; 5. körzet: Babati Zoltán
mûszaki alkalmazott; 6. körzet: dr.
Paksy Zoltán; 7. körzet: Horváth
Adrienn könyvtáros; 8. körzet:
Horváth Rafael informatikus; 9.
körzet: Viant Zsolt minõségbiztosítási vezetõ; 10. körzet: Rikkné
Musitz Gabriella középiskolai tanár; 11. körzet: Rikk László területi képviselõ; 12. körzet: Boda Attila
vállalkozó.

 „Az volt a célunk a jelöltállítás során, hogy minél szélesebb réteget képviseljenek társadalmilag és életkor alapján is
jelöltjeink. Fontosnak tartottuk
a szakmaiság magas szintû
képviseletét is” – fogalmazott
Pete Róbert, a Jobbik polgármesterjelöltje, amikor sajtótájékoztató keretében bemutatta a
párt 12 egyéni önkormányzati
képviselõjelöltjét. Hozzátette: a
nyilvános bemutatkozásra nem
mindenki tudott eljönni munkahelyi elfoglaltsága miatt.

A jelöltek: Szakács Csaba
programozó matematikus (1-es
vk.) Lóránt Zoltán agrármérnökhallgató (2-es), Badacsonyi Lajos
nyugdíjas agrármérnök (3-as),
Ferencsov Veronika diplomás
ápoló (4-es), Pete Róbert bölcsész, családi vállalkozásban dolgozik (5-ös), Csiszárné Nagy Erzsébet társadalombiztosítási ügyintézõ (6-os), Takács József kereskedelmi vállalkozó (7-es),
Kemes Lajos nyugdíjas gépésztechnikus (8-as), Nagy Dezsõ
nyugdíjas építõmérnök (9-es),
Stummer Attila fõiskolai hallgató
(10-es), Pintérné Kálmán Marianna tanítónõ (11-es), dr. Sáfár Zoltán egyetemi docens, matematikus (12-es).
Pete Róbert elmondta: olyan
erõvel szeretnék képviseltetni a
zalaegerszegi Jobbik szellemisé-

KARATE
A „JAPÁN ÚT” HARCMÛVÉSZETI
EGYESÜLET (J. K. A. SHOTOKAN)
KÖZPONTI DOJO hirdetése.
Értesítjük jelenlegi és leendõ tagjainkat,
a 2014 szeptember 1-tõl 2015. június 30-ig tartó
szemináriumi évrõl. Az õszi kezdésrõl.
HÉTFÕ:

MINDSZENTY JÓZSEF ÁLT. ISK.

18.00

KEDD:

PETÕFI ÁLT. ISK. ZEG (okt 1-tõl)

18.00

SZERDA

(BAGOD): ÁLT. ISK.

15.00

CSÜTÖRTÖK:

PETÕFI ÁLT ISK. ZEG (okt. 1-tõl)

18.00

PÉNTEK:

MINDSZENTY JÓZSEF ÁLT. ISK.

18.00

LANDORHEGYI ÁLT. ISK.(okt. 1-tõl) 18.00
SZOMBAT:

PACSA

09.30

VASÁRNAP MINDSZENTY JÓZSEF ÁLT. ISKOLA
17.00–19.00-IG. DOJO-PLUSSSZ.
(CSAK REGISZTRÁLT TAGOKNAK !!!)

A szeptemberi iskolakezdéssel
(ILLETVE OKTÓBER 1-TÕL) indulnak tanfolyamaink:
Gyermek és felnõtt regisztáció MINDEN HÓNAP 15-ig
bármelyik edzésünkön. (CSOPORTOK ÁTJÁRHATÓK)
Tel.: 20/456-2318
E-mail: eszelcse@gmail.com
web: www.jkahungary.hu
Minden ami: JKA KARATE Szabó László Csaba

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban N Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. N Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes N Felelõs szerkesztõ:
Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354 N Szerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 N Telefon/fax/üzenetrögzítõ:
(92) 599-353 N Pr–marketing: Molnár Lászlóné 20/261-9685 N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy N Felelõs vezetõ: Lõrincz Endre
ügyvezetõ N E-mail: info@zalamedia.hu NISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
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Aktuális

BECSÖNGETTEK: FELKÉSZÜLTEK AZ ISKOLÁK FÉRFIKÉZBEN A VIRÁGOK

(Folytatás az 1. oldalról.)
Erre azért volt szükség, mert itt
kap helyet a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat, melynek új vezetõje Zsolnai Judit. A felújítások
között szerepel még két nagyobb
tétel: az Eötvös-iskola udvar felöli,
négy tantermes épületrészében
nyílászárócserére és hõszigetelésre került sor, míg a Kosztolányi Téri
Óvoda régi épületszárnyának energetikai felújítása történt meg. Mindkét intézményi felújítás 16,5 millió
forintba került. Az Ûrhajós Úti Óvoda vizesblokk-felújítása 10 millió forintba, az Ady-iskola tornatermi vizesblokk-felújítása pedig 8 millióba.
Ezeken kívül még kisebb felújítások, nyílászárócserék, vakolatjavítások történtek az oktatási intézményekben. A munkálatokat a városfejlesztési és tervezési, valamint a
városüzemelési osztály koordinálta.

A szakbizottság által elosztott
keretbõl karbantartási munkákat
végeztek: nyílászárócsere utáni
festések, csempejavítások, járólapozás, parkettajavítás, tantermek,
ajtók festése, tornaöltözõk felújítása történt meg.
Velkey Péter beszámolt arról is,
hogy a 2014/15-ös tanévben, a zalaegerszegi
középiskolákban
összesen 933 diák kezdi meg tanulmányait a 9. évfolyamon. A legtöbben (197 fõ) a Deák–Széchenyi
Szakközépiskolában. A Kölcseygimnáziumban 175-en, a Zrínyiben
126-an, a Ganz–Munkácsyban
173-an, a Csány-szakközépiskolában 110-en, a Páterdombiban
105-en az Ady Endre Gimnáziumban 47-en tanulnak a 9.-ben.
Az általános iskolák 509 elsõ
osztályos tanulót fogadnak. Az
Adyban 90 diákot, a Béke ligeti

speciális általános iskolába 8 fiatalt, míg a Belvárosi Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvû Általános Iskolába 171-et, a Kertvárosi Általános
Iskolába 148-at, a Landorhegyi
Sportiskolai Általános Iskolába
66-ot, míg az Izsák Imre Általános
Iskolába 26 elsõst vettek fel.
Szakácsné Szentgróti Ágota
óvodai szakreferens érdeklõdésünkre elmondta: a 2014/15-ös nevelési
év indításakor 360 újonnan érkezõ
kisgyermek kezdi meg az óvodát.
Így az óvodában maradó gyermekekkel együtt a várható létszámuk
1520 fõ lesz. A város 13 óvodájában
71 óvodai csoport indítását engedélyezték, a csoportok átlag létszáma
várhatóan 23–24 fõ lesz.
Nem városi fenntartású a Szent
Család Óvoda, itt a száz óvodásból 28 az újonnan érkezõ kisgyermek.

LÚDTALPTORNA ÉS SZENIOR LABDAJÁTÉK
INGYENES MOZGÁS A ZEGCITY STREET FESTIVÁLON
 Különbözõ korosztályokat vár ingyenes, prevenciós célú tornákra és edzésekre az Életed az Egészséged Egyesület. A civil
szervezet (melynek elnöke a ZKSE-bõl ismert Horváth Szabolcs,
és tagja többek között Veszprémi Bori, a Vénusz Fitness Egészségcentrum szakmai vezetõje), a szociális városrehabilitációs
program egyik miniprojektjén nyert támogatást.
Óvodákban, iskolákban, sõt
nyugdíjasotthonban is megfordulnak a következõ hetekben, hogy
szakember vezetésével nyújtsanak segítséget bizonyos mozgásszervi betegségben szenvedõknek, vagy olyan fiataloknak és idõseknek, akiknek eddig vagy kedvük, idejük, vagy lehetõségük nem
volt speciális tornákat kipróbálni. A
ZegCity Street Festival programjait
a Zalaegerszegi Kistérségért Közhasznú Nonprofit Kft. szervezi és
koordinálja, dr. Szili-Fodor Dóra
vezetésével. Az edzéseket és a
preventív foglalkozásokat pedig az

gesek, de a krónikus betegségben
szenvedõkre (fõleg szív- és érrendszeri vagy mozgásszervi) is jótékony hatással van.
A street workout a fiatalabb korosztályoknak szól. Ez egy saját
testsúlyos edzés, látványos edzésmódszerrel, különféle speciális
eszközök segítségével. Szeptembertõl a Petõfi Sándor Székhelyiskola sportpályáján összesen tíz alkalommal próbálhatják ki az érdeklõdõk ezt az Amerikából indult, de
már itthon is közkedvelt mozgásformát.
A gyógytornász elmondta: a leg-

dapedagógusok közremûködése is.
Ha õk is elsajátítják a lúdtalptorna
alapjait, akkor akár otthon, akár az
óvodában is elvégezhetõk ezek a
gyakorlatok, csökkentve ezzel a
gyermekkori bokasüllyedés kialakulását. De ebben a korban korrigálni
is lehet a már kialakult mozgásszervi elváltozásokat.
A ZegCity Festival keretében
szeptember 22-én (az európai
autómentes napon) sor kerül egy
belvárosi kerékpártúrára Horváth
Szabolcs vezetésével, és ezen a
napon egy flashmob zárja a projektet, ami a programban szereplõ
összes korosztályt meg szeretné
mozgatni.

ÚJ TÁJÉPÍTÉSZ A VÁROSBAN

 Kovács Mihály tájépítész helyettesíti a kisbabával otthon lévõ
Horváth Zsuzsanna tájépítész mérnököt a Városgazdálkodási Kft.nél. Hamarosan indulnak az õsszel esedékes fásítási-virágosítási
munkák a városban. Ennek apropóján beszélgettünk.
– B. K. –
– Tájépítész végzettségem
van, született zalaegerszegi vagyok, s korábban a szombathelyi
Hermann Ottó Környezetvédelmi
és Mezõgazdasági Szakképzõ Iskolába tanítottam – kezdte a bemutatkozást.
– Milyen feladatok vannak a
társaságnál, illetve a városban?
– A közterületre kerülõ növények kiválasztása, a telepítés
megtervezése és a munkák koordinálása. Ez azokra a területekre
érvényes, ahol a Városgazdálkodási Kft. a kivitelezõ. Ebbe a körbe most nem tartozik a megújuló
Dísz tér virágosítása, a késõbbi
fenntartás viszont igen. Ezenkívül
parképítési és kertépítési munkákat tervezek.
– Szépen virágosított, nõies
finomságú, rendezett területet
hagyott Önre Horváth Zsuzsanna. Észreveszik a lakosok,
hogy ezután férfikézbe kerül
mindez?
– Remélem, hogy nem veszik
észre, mert valóban mostanában
nagyon megszépült a város ilyen
téren. A nemrég itt járt „Virágos
Magyarországért” mozgalom zsûrije is megdicsérte mindezt. Viszont a munkahelyi elvárás felém,
hogy minden legyen jobb annál,
amit már elértünk. Rövid idõn
belül cél, hogy megnyerjük az
imént említett versenyt. Férfiként
is lehet szeretni a növényeket,
rám is ez jellemzõ, és csak
néhány növényfaj jelent kivételt
ez alól.
– Tervek?

hogy a város. Ami nem idevaló, az
átadja majd a helyét másnak, ami
jobban bírja az itteni klímát, a nehezebb körülményeket és a díszítõ értéke is jelentõs.
– Több helyen eltûntek a fasorok a városban. Mi várható
helyettük?
– A 40–50 évvel ezelõtt telepített nyírfáknak lassan lejár az ideje. Nem hosszú életû fák, és nem
is teljesen a mi klímánkra valók.
Több csapadékot kívánnak, mint
ami itt van, bár ez a mostani esõs
nyáron kevésbé volt feltûnõ. Közterületen nem szabad megvárni,
amíg egy fa teljesen elöregszik,
balesetveszélyessé válik, ezért

történt több kivágás, például a
Hegyalja úton. Õsszel indul a telepítés, õshonos és több száz éves
élettartamú, kislevelû hárssal.
Egyébként a fák között is van divat, jelenleg a selyemakác nagyon közkedvelt. De nem lehet
mindenki kedvében járni, és ez
különösen igaz a közterületi fák
esetében, akár kivágásról, akár
ültetésrõl van szó.
– Milyen szempontok alapján
választanak?
– A terebélyes megjelenés, a
látvány, a magánkertek kiváltsága. Közterületen fontos, hogy jól
bírja a nehezebb körülményeket,
hosszú élettartamú legyen, ne zavarja se az autós se a gyalogos
közlekedést, ne szemeteljen, azaz ne szórjon termést. Ezért nem
lehet például gyümölcsfákat sem
ülteti, sem a gondozás, sem a
gyümölcsszórás miatt.
– Ha teljesen szabadkezet
kapna, mit tenne?
– Egyfolytában álmodozok
arról, hogy milyen növények legyenek körülöttem. Akár a kertben, akár mondjuk a Széchenyi
téren. De egy kertésznek a megrendelõ fejével kell tudni gondolkodni, s egy város esetében az
egész város fejével kellene gondolkodni, hogy kinek mi tetszik. Ez
elég sok, különbözõ ízlésû embert
jelent. A fakivágás is heves érzéseket kelt, pro és kontra, el kell fogadni, hogy ez is az élet körforgásának a része. A belvárosban élek
gyerekkorom óta. Van, ami tetszik, van, amit másképpen csinálnék. Az mindenképpen jó, hogy
egyre több civil kapcsolódik a virágosításhoz. Erre nagyon jó példa
volt a hokicsapat virágültetése a
Tüttõssy utcában, igazi lelkesedéssel dolgoztak. Célom ezt az
irányt tartani.

örömmel nyugtázva Hujber Klára,
a szervezõ ZVMKK igazgatóhelyettese. – Egy magát megnevezni nem kívánó, környékbeli vállalkozó tette a felajánlást a felfújható játékok tekintetében. Ez adta
az alapot, és erre építettek a há-

rom intézmény (Andráshida,
Csács, Kertváros) mûvelõdésszervezõi. Nagyon jó volt a fogadtatás, ezért mindenképpen hagyományt szeretnénk teremteni,
hogy az iskolakezdés elõtt egy jót
tudjanak szórakozni a gyerekek.

– A még folyamatban levõ és a
közeljövõbeni feladatokra tulajdonképpen már kész tervek vannak, nekem a véleményezés a feladatom. Alapvetõ dolog, hogy
minden növényfajnak megvan az
ökológiai helye, és ez nem biztos,

Kovács Mihály

LÉGVÁRPARTY ANDRÁSHIDÁN
CSAK GYEREKEKNEK!

 Az iskolakezdés elõtti utolsó napokban igyekeznek a nebulók
mind több élményt magukba szívni. Ehhez járult hozzá az
Andráshidán elsõ alkalommal megrendezett, s a fogadtatást látva
valószínûleg hagyományteremtõ, ingyenes légvárparty.
– B. K. –

Életed az Egészséged Egyesület
részérõl Veszprémi Bori gyógytornász tartja.
Szili-Fodor Dóra úgy látja, hogy a
városban nagyon kevés a lakosságnak szóló sportrendezvény; fõleg a
legkisebb és a legidõsebb korosztály
szenved hiányt. Az egyesület pályázata egy jó lehetõség arra, hogy különféle mozgásformákkal, teljesen
ingyenesen több korosztályt is megmozgassanak a belvárosban, és
hogy egy-két preventív, otthon is elvégezhetõ gyakorlatra megtanítsák
õket.
Veszprémi Bori a ZegCity Street
Festival egyes elemeivel kapcsolatban érdeklõdésünkre elmondta:
szeniorprogram, street workout és
lúdtalptorna egyaránt várja a különbözõ korcsoportokat. A szeniorprogram keretében a Zalaegerszegi
Gondozási Központ lakói és nappali ellátottjai részére kifejezetten idõseknek szóló, játékos soft-ball tornát tartanak. Ez a hangulatos, csoportos óra kíméletes módon mozgatja át a „szeniorokat”. Azoknak is
hasznos, akik aktívak és egészsé-

kisebbeket homokozós lúdtalptornára várják. Kétszer már volt torna
az OTP mögötti játszótéren, a következõ alkalmakra pedig óvodákban kerül sor. A szakember hangsúlyozta: ennél a speciális tornánál
szükséges a szülõk, illetve az óvo-

Az egyre bõvülõ Iskola utcai játszótér adott kiválóan alkalmas helyet az egész délutánt átfogó programnak. Különbözõ méretû, alakú,
formájú, megközelíthetõségû, lejtésszögû ugrálóvárak, csúszdák,
egyéb felfújható játékok kavalkádja várta itt a gyerekeket. Óvodástól
kamaszkorig mindenki találhatott
valami izgalmasat, érdekeset. Az
ugrálóvárak melletti jásztóházakban szintén levegõs alapanyagból, lufiból lehetett vidám
mesefigurákat kreálni. De volt mód

OKJ-s képzések a KISOSZ-nál:
–
–
–
–
–

Szakács
Pincér
Vendéglátó eladó
Vendéglátó üzletvezetõ
Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó
– Boltvezetõ
– Logisztikai ügyintézõ
és további szakmai tanfolyamok õszi indítással.
Információ: KISOSZ 8900 Zalaegerszeg, Eötvös u. 22.
Telefon: 92/313-465 • E-mail: zala@kisosz.t-online.hu
Ny.sz.: 01-0869-04

arcfestésre, vagy a szintén látványos csillámtetoválás-készíttetésre. Lótás-futás, ugrás, csúszásmászás és alkotás szünetében pedig elmaradhatatlan volt az édesség, s egész nap szólt a zene.
– Ilyen program még nem volt
a városban – mondta a sikert

POLITIKAI

HIRDETÉS

4

Pályázat+PR

BEMUTATÓNAP A KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM LABORJÁBAN

VILÁGSZÍNVONALÚ FELTÉTELEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSHOZ

Hogyan tegyék érdekesebbé a természettudományok tanítását a diákok körében? – témakörben rendeztek bemutatónapot a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban, ahol 305 millió forintos beruházásban korszerû fizika- és biológialaboratóriumot alakítottak ki. A rendezvényen a projektben közremûködõ iskolák pedagógusai elõadásokat hallgathattak meg a természettudományos oktatás új módszereirõl, és látványos kísérleti bemutatók segítségével ismerték meg az új eszközök
és berendezések használatát.
Pácsonyi Imre tankerületi igazgató köszöntõjében azt hangsúlyozta, hogy Kölcsey-gimnáziumban kialakított modern, 21. századi technika hozzájárul a szakmai
megújuláshoz, melyhez garancia
Zalaegerszeg városának projektje,
valamint a megvalósító intézmény
pedagógusainak szakértelme és
elkötelezettsége. Mint fogalmazott, nem egyszerû azonban ezt a
hatalmas értéket megfelelõen
hasznosítani, elsõsorban a logisztika területén szükséges komoly
szervezõmunka, hogy a környezõ
településeken lévõ partneriskolák
diákjai is igénybe vehessék a szolgáltatást. Kiemelte a szakmai mûhelyként való mûködés, a hasonló
projekteket gondozó intézményekkel való együttmûködés fontosságát is. Javasolta, a pedagógusok
vegyék át egymás jó gyakorlatait,
hogy Zala megye, amely természettudományos versenyeken bizonyítja eredményeit, ezen a területen is elõre tudjon lépni. A kérdés: lesz-e elegendõ fizika-, kémia- és biológiatanár? Éppen
ezért fontos cél, hogy a fiatalok érdeklõdését felkeltsék a természettudományos tanári pályák iránt.
Szûcs Gergely projektasszisztens, a Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója köszöntve a megjelenteket elsõként arról beszélt,
hogy az idén fennállásának 60. évfordulóját ünneplõ középfokú oktatási intézményben 25 osztályban
tanulnak a diákok. Rátérve a projektre úgy fogalmazott, áprilisban

Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet
közoktatási vezetõje beszélt elõadásában. A módszer lényege,
hogy a tanulókat igyekszik „helyzetbe hozni”: azaz olyan szituációkat kialakítani, ahol a tevékenység
aktív részeseként mûködnek közre. Mint mondta, elvárás, hogy a

nagy örömmel vették birtokba az
új laboratóriumot, amit most szintén nagy örömmel mutatnak be.
Reményét fejezte ki, hogy a korszerû labor új lendület ad a természettudományos képzésnek. A
kollégák eddig is lelkesen tanították e tantárgyakat, most a diákokon a sor, hogy a labor eszközeinek használatával elmélyedjenek
ezekben, s ezáltal kedvet kapjanak a természettudományos tanári pályákhoz, illetve a tudományos
kutatómunkához.
Ennek egyik eszköze a felfedeztetõ tanulás a természettudományokban, melyrõl Réti Mónika
biológia–kémia szakos tanár, az

mert képesek önálló gondolkodásra, a nem rutin problémahelyzetek megoldására. Mindez kemény gazdasági érdek is.
Kiss Albert biológia–kémia szakos tanár, a Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
igazgatója az intézményükben alkalmazott kreatív természettudományi pedagógia módszerét ismertette. Szólt arról, hogy az elmúlt 14 évben az általuk meghirdetett Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciájára 3310 tanuló
nevezett be, közülük 1414 tanuló a
regionális fordulóra, míg az országos döntõre 628 diák kapott meghívást. A verseny a tudományok

gyerekek jobban tanuljanak meg
valamit, de egyben az is, váljanak
kreatív szakemberekké. Olyanokká, akik hatékonyan és eredményesen tudnak majd dolgozni,

iránt érdeklõdõ 10–14 éves gyermekeket szólítja meg, akik ez évi
pályamunkáikban többek között a
penészgombáról, a lézer felhasználásának területeirõl, az illegális
szemétlerakók felszíni vizekre
gyakorolt környezeti hatásairól értekeztek.

Bánfalvi Péter, a Csukás István
Nevelési és Oktatási Központ
igazgatója, amatõr csillagász, a
Vega Csillagászati Egyesület elnökségi tagja elõadásában az égbolt legérdekesebb látnivalóiról
beszélt. Ehhez az ingyenesen letölthetõ számítógépes Stellarium
planetáriumprogramot hívta segítségül. Többek között megmutatott
egy planetáris ködöt, ami a honfoglalás idején sugározta azt a
fényt, amit ma látunk. Vagyis a
csillagászati objektumokat történelmi eseményekkel is össze lehet
kapcsolni. Bejelentette, hogy az
egyesület finanszírozásában az
ország elsõ távirányítású csillagvizsgálóját építik kertjében, amit
õsszel helyeznek üzembe. Ezzel a
lehetõséggel a Kölcsey-gimnázium projektjében közremûködõ
iskolák is élhetnek.
Az elõadásokat követõen a jelenlévõk megtekintették az új labort. Pozsik Lajos laborvezetõ elmondta, a mobilfallal elválasztható
illetve összenyitható biológia- és
fizikalabor korszerû Navis-rendszerrel van felszerelve. Mindkét
teremben minden olyan lehetõség
megtalálható (interaktív táblák,
projektorok, laptopok, mikroszkópok), melyek a kísérletezéshez
szükségesek. Emellett be vannak
kamerázva, így a foglalkozásokról
felvétel készül.
Schneider János laboráns,
igazgatóhelyettes hozzáfûzte, a
laborban 18–18 diák dolgozhat
egyszerre, akik minden egyes állomáshelyen párban végzik a kísérleteket. A Navis-rendszer gomb-

nyomásra ereszkedik le, ami erõsés gyengeáramú forrásokat, gázés vákuumos csatlakozást, valamint wifi alapú internet-elérhetõséget tartalmaz. A gyerekeknek csak
az eszköz áll rendelkezésre, ami
éppen az adott kísérlethez szükséges.

Beszélt arról is, hogy a biológialabort a kémia, a fizikalabort
pedig a földrajz, csillagászat, informatika robotika területén is
használni kívánják. A kihasználtság tekintetében a következõ célokat fogalmazták meg. Az egyik
célközönségük a partnerintézményekbõl érkezõ diákok, hogy az itt
lévõ lehetõségekkel felkeltsék ér-

deklõdésüket a természettudományok iránt. A második célközönségük a saját 9–10.-kes diákjaik, akik számára az iskola pedagógiai programjában is nevesített
laboratóriumi gyakorlati órákat
biztosítanak. A labor ezenfelül a
11. évfolyamtól az érettségi elõtt
álló diákok számára is rendelkezésre áll, segítve továbbtanulási
szándékaikat. Továbbá várják
azokat a diákokat is, akik szeret-

ZALAEGERSZEG
Megyei Jogú Város

nének jobban elmélyülni a természettudomány valamelyik területén, vagy felkészülni tanulmányi
versenyekre. Az ötödik célcsoportban egy jövõbeni célt határoztak meg. Azt szeretnék, hogy öt
éven belül legyenek olyan diákjaik, akik akár partnerként kutatómunkákban vennének részt.
Az igazgatóhelyettes felhívta a
figyelmet, hogy az új labort nemcsak a Kölcsey-gimnázium diákjai,
hanem a projektben közremûködõ
másik tíz intézmény tanulói is
használhatják.
A Gárdonyi Géza és Szegi Suli
Általános Iskola diákjai már ellátogattak a laborba, és eltöltötték a
pályázatban elõírt harminc órát.
Kustán Jenõ szaktanár érdeklõdésünkre elmondta, a Becsvölgyérõl
és Csonkahegyhátról érkezõ ta-

nulók biológia és fizika laborgyakorlatokon különbözõ méréseket
és megfigyeléseket végeztek. Kiemelte, olyan kísérleteklel foglal-

kozhattak, melyekre kisiskolájukban nincs lehetõségük. Úgy vélte,
a látottak, tapasztaltak alapján a
diákok benyomást szerezhettek
arról is, milyen elvárásokkal találkoznak majd egy középiskolában.
A rendezvényen Vámosi László
laborvezetõ, a kaposvári gimnáziumban kialakított Táncsics Természettudományos Labort mutatta
be, ami a biológia, kémia, fizika és
földrajz területén biztosít kísérletezési lehetõségeket diákjaik, valamint a projektben közremûködõ
más intézmények tanulói számára.
Mint mondta, a korszerû eszközpark a szemléletes tanulást szolgálja a természettudományok oktatásában. Beszélt arról is, hogy létesítettek egy meteorológiai állomást, ahol a diákok földrajzi ismereteiket is bõvíthetik. Egy nemzetközti projekt eredményeként hamarosan egy olyan labort létesítenek, ahol a gyógynövényekbõl
kivont hatóanyagokat vizsgálnak
majd.
A program zárásaként kísérleteket tekinthettek meg a jelenlévõ
pedagógusok Farkas László és
Kocsis István szaktanárok közremûködésével a fizikalaborban.
Pozsik Lajos a biológialabor korszerû berendezéseit mutatta be.
Elmondta, molekuláris vizsgálóeszközök, ökológiai táskák, fényés digitális mikroszkópok, valamint
boncfelszerelések használatával
foglalkoztak. A kollégák állattani
és növényi sejtekbõl különbözõ
metszeteket néztek, és megtekintettek olyan dokumentumfilmeket,
melyek típusállatok boncolását
mutatták be. Szûcs Klára szaktanár pedig az elszívófülke használatát szemléltette különbözõ kísérletekkel.
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EMLÉKTÁBLA UTASSY TISZTELETÉRE ÉVADNYITÓ A HEVESIBEN
NÉGY ÉVE HUNYT EL A KOSSUTH-DÍJAS KÖLTÕ

 Négy évvel ezelõtt Zalaegerszegen hunyt el Utassy József Kossuth-díjas költõ, mûfordító, a Kilencek költõcsoport egyik alapítója.
Az évforduló alkalmával a pózvai külsõkórház pszichiátriai szakambulanciájának épületén helyeztek el emléktáblát, hiszen a költõ
– ahogy a tábla hirdeti – e falak közül lépett fel a Parnasszusra.
– pet –
A dombormûvet Farkas Ferenc
szobrászmûvész készítette a Pannon Írók Társaságának kezdeményezésére, a Göcseji Múzeum támogatásával. Az avatáson részt
vett többek között Gyutai Csaba
polgármester, Péntek Imre költõ, a
Pannon Tükör folyóirat fõszerkesztõje, Szemes Péter irodalom-

kadt; új otthonra és új szellemi közegre talált (Pannon Tükör). Ismét
publikált, verseket írt, melyeket kötetbe is rendezett. Gyutai Csaba
úgy látja, hogy nemcsak fejet kell
hajtanunk Utassy munkássága
elõtt, hanem emlékét is kötelességünk ápolni. Annál is inkább, mert
itt töltött évei alatt egy kicsit zalai
lett, mert talán kicsit sikerült zalaivá tennünk.

járt itt, de a látogatások mindig reményt
jelentettek
számára.
Utassyt harminchárom éves korában támadta meg a betegség, sokáig kerestek megfelelõ intézetet
és terápiát számára, ám mindenhol az volt a zárójelentésben, hogy
állapotán változás nem várható.
Végül Zalába kerültek, és a
Bázakerettyei Pszichiátriai Betegek Otthonában találtak neki helyet. Dr. Gyõri László kezelése
alatt a mûvész állapota sokat javult. Ahogy felesége mondja: nyertek öt évet. Rédicsen éltek, ahol
férje hosszú szünet után ismét írni
kezdett, új kötete jelent meg, rendszeresen látogatták kollégák és újságírók otthonában. Ezek az alkalmak sokat jelentettek neki. Persze
a betegségbõl felgyógyulni már
nem tudott.
Utassy József emléktábláján
Gyutai Csaba, Péntek Imre és
Szemes Péter helyezett el babérkoszorút.

MARAI KAROSSZÉRIA
•

kipufogó-gyorsszerviz

•

sérült és korrodált autók
javítása

történész, a lap fõszerkesztõ-helyettese és Utassy József özvegye, Horváth Erzsébet is.
A polgármester elmondta: bár
Utassy 2005-ben betegsége révén
került a zalai Rédicsre, az itteni
emberek és az itt élõ pályatársak
gyorsan befogadták. Valószínûleg
õ is jól érezte magát ebben a közegben, hiszen itt ismét dalra fa-

Péntek Imre pályatársként, s a
Kilencek csoport tagjaként emlékezett meg a költõrõl. Mint mondta: sugárzó költészete örökre velünk marad, munkásságával pedig
a magyar irodalom panteonjába
került.
A költõ özvegye, Zsóka
asszony a pszichiátria épülete
elõtt állva úgy emlékezett: sokszor

•

alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL
Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,
Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

DOMBORMÛ, KONFERENCIA, KIÁLLÍTÁS
FOLYTATÓDIK A KERESZTURY-EMLÉKÉV

 Szeptembertõl újabb programokkal folytatódik a Kereszturyemlékév. A részleteket dr. Gyimesi Endre, a Keresztury Emlékbizottság elnöke és Szemes Béla, a társaság titkára ismertette. A
városházán rendezett sajtótájékoztatón többek között részt vett
Kiss Gábor könyvtárigazgató is, hiszen a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár az egyik társszervezõje a soron következõ rendezvényeknek.
– pet –
Dr. Gyimesi Endre elmondta:
110 évvel ezelõtt született Zalaegerszegen Keresztury Dezsõ költõ,
akadémikus, a város díszpolgára,
ezért ebben az esztendõben egy

emlékévvel tisztelegnek a tudós
elõtt. A programok januártól zajlanak; sor került már szavalógálára,
iskolai szavalóversenyekre és vetélkedõkre, sõt a költõ halálának napjára emlékezve virrasztást is tartottak. A nyári szünet után a programok szeptembertõl folytatódnak.
Szeptember 4-én fél 10-kor
Keresztury szülõházának (Kazinczy tér–Mártírok utca sarka) egyik

vakablakában felállításra kerül Németh János keramikusmûvész új
dombormûve, mely kifejezetten az
emlékévre készült. Az alkotás a
szülõföldhöz való kötõdést szimbolizálja, és a Dunántúli hexameterek címû versciklus utolsó sora
olvasható majd rajta. A dombormûavatás után a Díszteremben
egy tudományos konferenciára kerül sor, melyen a zalaiak mellett országos hírû elõadók (például
Pomogáts Béla irodalomtörténész) is részt vesznek.
Szintén szeptember 4-én egy
kiállítás is nyílik a Keresztury VMK
Gönczi Galériájában, mely rengeteg dokumentum, fotográfia és sok
más érdekesség segítségével tárja a látogató elé a költõ és akadémikus munkásságát. A kiállítás
szervezõje a megyei könyvtár, az
anyagok összegyûjtésében pedig
Nyakasné Túri Klára, a Bartók Béla úti Keresztury-emlékház vezetõje és az emlékbizottság alapítója
nyújtott segítséget.
A programsorozat szeptember
5-én a Zrínyi-gimnáziumban folytatódik, ahol az iskola jubileumi
(120 éves) ünnepségének keretében emlékeznek meg Kereszturyról. Szeptember 8-án pedig Budapestre utaznak az emlékbizottság
tagjai, ahol két koszorúzásra is sor
kerül.

BESENCZI ÚJABB ÖT ÉVRE KAPOTT MEGBÍZÁST

Szemes Béla elmondta: a konferenciára gimnazistákat is várnak, annál is inkább, mert az érettségi tételek között lehet regionális
kultúra témakört választani. Szeretnék, ha idén Keresztury Dezsõ
bekerülhetne a „regionális tételek”
közé.
Az eseményeket támogatja a
város önkormányzata, a programok koordinálásába pedig a
Keresztury VMK, a Pannon Írók
Társasága és a Keresztury Dezsõ Alapítvány is bekapcsolódott.

Az elmúlt évad sikerdarabja: a Csoportterápia.

 A hagyományokhoz híven egy ifjúsági elõadással indul szeptemberben a színházi évad. Nógrádi Gábor: Anyu, én vagyok! címû bûbájkomédiáját Farkas Ignác rendezi. Az olvasópróbák már
zajlanak, a bemutatóra pedig szeptember 25-én kerül sor.
– pet –
Évadnyitó társulati ülést tartott
az elmúlt héten a Hevesi Sándor
Színház. Dr. Besenczi Árpád igazgató mielõtt részletezte volna az
idei évad fõbb eseményeit, elmondta: a nyár folyamán újabb öt évre
kapott megbízást, hogy vezesse a
zalai teátrumot. Mint fogalmazott,
az eddigi siker nem az õ érdeme,
hanem az egész társulaté, ezért köszöni mindenkinek a munkát. Hozzátette: eddig tartott az útkeresés
idõszaka, most jön a kiteljesedés.
Fegyelmezettségre, összetartozásra van szükség, és olyan légkörre,
ahová jó bejönni nap mint nap. A
színház a portásnál kezdõdik! –

mondta. Ezért minden egyes kollégától – legyen az színész, vagy a
mûszak tagja – precíz munkát és
õszinteséget vár el. Annál is inkább,
mert továbbra is ezzel a csapattal
szeretne dolgozni.
Ami az évadot illet: szeptember
13-án kerül sor immár 5. alkalommal az évadnyitó színházi forgatagra. Idén is be lehet tekinteni a
kulisszák mögé, a színház elõtti
Ruszt téren pedig különféle programok várják az érdeklõdõket.
Több elõadásnak zajlanak már
olvasópróbái. Az évad elsõ nagyszínpados elõadása a Kölyök címû musical lesz, amit Nagy Viktor
rendez. Október 17-én A miniszter
félrelép címû nagysikerû bohóza-

FOLKKOCSMA A GYÉRES ZENEKARRAL
IDEJE: 2014. SZEPTEMBER 12. (PÉNTEK) 18.00
HELYSZÍN: BOROSTYÁN PRESSZÓ (ZALAEGERSZEG, JÁKUM FERENC UTCA 1/B)
Egy hangulatos este a népzene és a néptánc kedvelõinek a magyar népdal napja alkalmából.
Galga menti és zalai népdaltanulás, majd táncház.

Magyarországi, erdélyi és moldvai népzene akusztikus hangszereken;
hagyományosan, szabadon. Muzsikál a Gyéres zenekar:
Ferincz Adrienn – hegedû, ének;
Henczi Dávid – hegedû, ütõgordon;
Babos Attila – 3 és 4 húros brácsa;
Kovács Péter – nagybõgõ, koboz

EGYÜTTMÛKÖDÉS EGERVÁRRAL
SIKERES SZÍNHÁZI ÉVAD A VÁRKASTÉLYBAN

 Szeptember 5-tõl eddig nem látott rendezvénysorozat indul az
Egervári Nádasdy–Széchényi várkastélyban – jelentette be
Zsuppán Beáta PR- és sajtóreferens. A sajtótájékoztatón részt
vett Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere, aki a várkastéllyal való együttmûködésrõl beszélt.
Zsuppán Beáta elmondta, az
év végéig tartó FesztiVÁR elnevezésû programban minden korosztályra gondoltak a szervezõk. Lesz
például mese-, török-, reneszánsz- és humorfesztivál. A fellépõk között ott találhatjuk majd az
ifjabbak körében nagy népszerûségnek örvendõ ALMA zenekart,
aztán a könnyûzene több „nagyágyúja” is fellép, így például Majka

tot láthatja a közönség, amit
Besenczi Árpád rendez. A Tantermi deszka iskolaszínházi sorozat
elsõ elõadása pedig a Semmi lesz,
Madák Zsuzsa rendezésében.
Az õsz folyamán mûsorra kerül
még a Kean, a színész címû komédia is, Sztarenki Pál rendezésében. A Házi Színpadon mûsoron
marad az Üveganya, a Vaknyugat,
a Lakásszínházban az Shirley
Valentine. Itt egy új elõadás is lesz:
Polcz Alaine Asszony a fronton címû mûvébõl készül monodráma.
A társulati ülés további részében a törzsgárdatagok (akik öt, tíz,
tizenöt, húsz, huszonöt vagy harminc éve vannak közszolgálati
munkaviszonyban a színháznál)
részesültek kitüntetésben. Sokak
meglepetésére kiderült: Salamon
Emõke, Tompagábor Kornél és
Gombos Sándor immár harminc
éve tagjai a társulatnak.

és Curtis, Charlie, Zséda és a Bikini zenekar. A humor mûfajban sem
kisebb név szórakoztatja majd a
nagyérdemût, mint Fábry Sándor.
Az operett világából az Orfeum
Vándorszínpad Oszvald Marikával
együtt érkezik majd a várkastélyba
egy kétórás mûsorral. Valamennyi
programon ingyenesen vehetnek
részt a látogatók.
A rendezvénysorozat fõvédnöke

Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ lesz, a védnöke pedig
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere, tette hozzá a sajtóreferens.
Balaicz Zoltán úgy fogalmazott,
az egervári nyári színház rendezvénysorozata az eltelt negyven évben sok ezer zalaegerszegi polgárnak nyújtott kellemes élményt. Éppen ezért azt gondolták, hogy a következõ ciklus elején megújuló idegenforgalmi koncepcióban sokkal
nagyobb hangsúlyt fektetnek a környezõ településekkel való együttmûködésre, hogy egységes zalaegerszegi illetve Zalaegerszeg kör-

nyéki idegenforgalmi programkínálattal tudjanak élni. A zalai turisztikai brand kialakításába jól illeszkedik Egervár, a várkastély és a nyári színház, emiatt az itt zajló események hangsúlyos elemei lesznek együttmûködésüknek. Már
nem tervezik az alsóerdei nyári
színház újranyitását, ehelyett a
belvárosi Kvártélyház kínálata mellé fogják ajánlani az egervári nyári
színházat. A két teátrum tökéletes
társai lehetnek egymásnak, ezért
is örülnek a megkeresésnek,
mellyel Zalaegerszeg és Egervár is
jól jár, hangsúlyozta.
Gyerkó Gábor, az Egervári Estékért Alapítvány titkára hozzáfûzte, a helyieknek mindig sokat jelentett a várkastély, és annak mûködése valamennyi egervári szívügye volt. Az idei évad sikerességét jól mutatja, hogy mintegy ötezer látogatója volt annak a tizenegy darabnak, amit a Turay Ida
Színház mûvészei állítottak színpadra.
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FELHÍVÁS SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁSRA

FELHÍVÁS

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

JELÖLÕSZERVEZETEK ÉS KÉPVISELÕJELÖLTEK RÉSZÉRE
 A MAHIR Cityposter Kft., mint Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata által megbízott reklámgazda, esélyegyenlõséget biztosítva lehetõséget kíván nyújtani a jelölõszervezetek és képviselõjelöltek részére kampányeszközeik
kihelyezésére.
A közterület-használat az errõl szóló 47/2004. (XII. 03.) önkormányzati rendelet alapján – az egyéb vonatkozó jogszabályok betartásával – történik, az esélyegyenlõség biztosítása érdekében a
következõkkel kiegészítve:
Az eszközök maximum darabonként 2 m2 reklámfelületet tartalmazhatnak.
Nem adható közterület-használati engedély a Kossuth L. u. –
Csányi L. tér – Dísz tér – Széchenyi tér – Kisfaludy u. területére.
A közterület-használati engedélyek a választásokhoz kapcsolódóan, meghatározott idõszakokra kérhetõk.
Amennyiben több jelölõszervezet, képviselõjelölt azonos helyszínre kér közterület-használatot, a közterület-használati hozzájárulás csak akkor adható ki, ha elõzetes bejárás során az igénylõk
az eszközök pontos elhelyezésében megegyeznek, illetve, az eszközök kihelyezése minden igénylõ számára azonos láthatósággal
biztosítható.
IDÕSZAK: 2014. szeptember 12–2014. október 12.
FIZETENDÕ KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ:
A hivatkozó rendelet alapján az adott helyszín díjtételének megfelelõen, 2 m2 felületre számított, idõszakonként 1 hónap idõszakra
számított közterület-használati díj.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2014. szeptember 10. 10.00 óra
Csak a megadott idõpontig írásban megérkezett (levélben – postacím: 1095 Bp., Soroksári út 121., ill. faxon – Faxszám: 06-1-2808047), a közterület-használatról szóló rendelet elõírásainak megfelelõen benyújtott igényeket tudjuk elfogadni.
BEJÁRÁS IDÕPONTJA: 2014. szeptember 11.
A bejárás szükségességérõl, pontos idõpontjáról, a találkozás
helyérõl minden érdekeltet a megrendelõ által megadott értesítési
módon értesítjük.
A MAHIR Cityposter Kft. a közterület-használati szerzõdéseket a
beérkezett igények, valamint a szükséges bejárások alapján
2014. szeptember 11-én 16.00 óráig
készíti el, amelyek a MAHIR Cityposter Kft. zalaegerszegi irodájában közterület-használati díj megfizetése után adhatók ki.

FELHÍVÁS
JELÖLÕSZERVEZETEK ÉS KÉPVISELÕJELÖLTEK RÉSZÉRE
A MAHIR Cityposter Kft. – vállalt kötelezettségének megfelelõen, esélyegyenlõséget biztosítva – meghirdeti a zalaegerszegi fa
körüli henger plakáteszközök hirdetõfelületeit a jelölõszervezetek
és képviselõjelöltek részére a 2014. évi önkormányzati képviselõés polgármester-választás idõszakára.
IDÕSZAK:

2014. szeptember 12–2014. október 12.

FELHÍVÁS
 Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a köztisztaság, valamint településtisztaság
fenntartásáról és a közhasználatú zöldterületek használatáról szóló
46/2004. (XII. 03.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az
ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
a) az ingatlan elõtti közterület (járda, zöldsáv stb.) úttestig terjedõ teljes
területének gondozásáról, tisztán tartásáról, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról;
b) a járdaszakasz melletti vagy az ingatlan elõtti nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról, továbbá
c) tömbtelken és úszótelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület, az ingatlan elõtti,
valamint körülötte lévõ 4 méter széles területsáv tisztán tartásáról, valamint, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolításáról;
d) a beépítetlen ingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítésérõl;
e) az ingatlan használatában lévõ, közterületre kihelyezett hulladékgyûjtõ
edényzet környezetének tisztán tartásáról;
f) az ingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok
megfelelõ nyesésérõl úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-, illetve a közúti forgalom zavartalanságát, a közúti jelzések és úttartozékok (forgalomirányító lámpa és tábla) láthatóságát.
Kérjük az ingatlantulajdonosokat és használókat, hogy fenti kötelezettségeiknek folyamatosan tegyenek eleget!

A szakképzési ösztöndíj igénylésének feltételei:
– a tanuló zalaegerszegi állandó lakhellyel rendelkezzen és a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott
és mûködtetett, Zalaegerszeg megyei jogú város közigazgatási területén mûködõ intézmény nappali tagozatán végezze tanulmányait;
– a pályázat benyújtására az a középfokú intézményben tanuló
diák jogosult, akinek tanulmányai Zalaegerszegen hiányszakmának minõsített szakképesítés megszerzésére irányulnak;
– a szakképzési ösztöndíjra 2014. szeptember 15-ig azok
nyújthatnak be pályázatot, akik 2014. szeptember 1-jén:
a) szakiskola 9–11. évfolyamán hegesztõ, gépi forgácsoló,
szerkezetlakatos vagy épület- és szerkezetlakatos, szerszámkészítõ szakmában,
b) szakközépiskola érettségit követõ szakképzõ évfolyamán gépgyártás-technológiai technikus, mechatronikai
technikus szakmában
végzik tanulmányaikat;
– a szakképzési ösztöndíj iránti kérelmet 2014. szeptember 15-ig
kell Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális és
Sportbizottságához benyújtani.
A pályázat benyújtása, a támogatás igénylése a rendelet mellékleteként szereplõ „Kérelem” kitöltésével történik, amelyhez csatolni
kell a „Kérelem” adatlapon feltüntetett mellékleteket.
Az 1. félév vonatkozásában az ösztöndíj 5 hónapra igényelhetõ,
amelynek alapösszege 12.000 Ft/hó. Mértékét és összegét a tanulmányi eredmények, illetve a rendeletben meghatározott egyéb feltételek határozzák meg.
A kérelmet az önkormányzati rendeletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:
1. az iskolalátogatási igazolást,
2. a tanulmányi eredményt tartalmazó, az egyes tanévekre vonatkozóan meghatározott tanév végi bizonyítvány vagy félévi értesítõ másolatát,
3. szakközépiskolai tanulók esetében az érettségit követõ 13.
évfolyam elsõ félévében a 2. pontban meghatározottak mellett az érettségi bizonyítvány, ezt követõen a tanév végi bizonyítvány vagy félévi értesítõ másolatát,
4. a szakközépiskolai és a szakiskolai tanuló esetében (amennyiben ilyennel rendelkezik) a tanulmányi szerzõdés másolatát,
5. az iskola igazolását az önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésében meghatározott igazolatlan mulasztás tényérõl
és mértékérõl, vagy annak fenn nem állásáról,
6. azon szakiskolai tanulók esetében, akik számára a szakképzésrõl szóló törvény szerint az elõképzettségük figyelembe vételével a képzési idõ lerövidíthetõ, az iskola igazolását a tanuló tanulmányai megkezdése szempontjából elsõ szakiskolai évfolyam teljesítésérõl.
A szakképzési ösztöndíj részletes szabályozását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének 64/2009. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelete tartalmazza, amely megtalálható a
http://zalaegerszeg.hu/tart/index/35/Rendeletek portálon, az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez
szükséges nyomtatványok a http://zalaegerszeg.hu/tart/index/
134/Oktatasi__kulturalis_ugyek honlapon érhetõk el.
További tájékoztatás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Kossuth
L. u. 17–19.), illetve az 502-191-es telefonon kérhetõ.
A „Kérelem” adatlapot és mellékleteit a 2014/2015. tanév 1. félévére vonatkozóan 2014. szeptember 15-ig a szakképzõ iskola
igazgatójához, vagy a fenti címre kell benyújtani.

MENNYISÉG: 45 db, fa körüli henger, teljes hirdetõfelülettel.
ELOSZTÁSI MÓD: A hirdetõeszközök a jelentkezõk között arányosan kerülnek elosztásra.
HIRDETÉS ÁRA: A plakátkihelyezés bérleti díja: 20.000 Ft + áfa fa
körüli hengerenként.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2014. szeptember 10. 10.00 óra
Csak a megadott idõpontig írásban megérkezett (levélben – postacím: 1095 Bp., Soroksári út 121., ill. faxon – Faxszám: 06-1-2808047) igényeket tudjuk elfogadni.
A MAHIR Cityposter Kft. a beérkezett igények alapján
2014. szeptember 10-én 16.00 óráig
adja ki ajánlatát.

TÁJÉKOZTATÁS
Zalaegerszeg megyei jogú város települési reprezentativitást
megállapító bizottsága – a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 6/A § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Kjt. 6/A § (5) bekezdésében megállapított idõszakban – 2014. augusztus 27-én hozott döntése szerint
az alábbi ágazati szakszervezeteket tekinti az önkormányzat területén reprezentatív szakszervezetnek:
1. Bölcsõdei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (BDDSZ)
2. Közgyûjteményi és Közmûvelõdési Dolgozók Szakszervezete
(KKDSZ)
3. Magyar Köztisztviselõk, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ)
4. Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MSZ EDDSZ)
5. Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)
6. Színházi Dolgozók Szakszervezete (SZÍDOSZ)
Dr. Kovács Gábor s. k.
jegyzõ

ÚTLEZÁRÁS
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2014. szeptember 4-én
(csütörtök) 9.25 órától 9.50 óráig dombormûavató ünnepség miatt
lezárják a Mártírok útja Kazinczy tér–Eötvös József utca közötti
szakaszát.
Szíves megértésüket köszönjük.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

MEGHÍVÓ
A „LANDORHEGYI GONDOZÓHÁZ” ALAPÍTVÁNY TISZTELETTEL
MEGHÍVJA ÖNT A KÖVETKEZÕ RENDEZVÉNYÉRE

„Szociális városrehabilitáció Zalaegerszegen”

TÁJÉKOZTATÓ
 Tájékoztatjuk Zalaegerszeg város lakóit, hogy a
Landorhegyi ABC buszmegállók átépítési munkái elkezdõdnek. A kivitelezés idõtartama alatt forgalomkorlátozásra és buszmegálló-áthelyezésekre kerül sor.
A Landorhegyi úton, a Platán sor és Landorhegyi út 6. sz.
közötti szakaszon várhatóan
2014. augusztus 4–2014. szeptember 30. közötti idõszakban
egyirányú forgalmi rend lép
életbe a Platán sor felé vezetõ
irányban. Ez idõ alatt a Puskás
Tivadar u. is egyirányú lesz a
Landorhegyi út felé.
Kérjük szíves megértésüket
és türelmüket.
Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztály

A ZVMKK Könyvtára

Projektazonosító:
NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0001-miniprojekt-004

(korábbi Apáczai VMK)

ZALAEGERSZEG,
APÁCZAI TÉR 5.
folytatja a

KÖNYVBARÁT
KÖRT.
Az elsõ összejövetelre
SZEPTEMBER 8-ÁN
17 ÓRAKOR
kerül sor.
Szeretettel várunk
minden irodalmat,
olvasást, társaságot
kedvelõ felnõttet.
Információ: 92/549-402
konyvtar@zvmkk.hu

„Ágykölcsönzés és a korszerû otthonápolás”
A rendezvény témája: Ingyenes látásvizsgálat
Helyszíne:

Zalaegerszegi Gondozási Központ ebédlõje
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 58–60.

Idõpontja:

2014. szeptember 9. 10–13 óra

PROGRAM:
10.00–13.00

Okuláré Optika szûrõvizsgálata

Bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén kérjük, lépjen kapcsolatba
velünk az alábbi elérhetõségen:
„Landorhegyi Gondozóház” Alapítvány
Dr. Vargáné Dr. Papp Éva
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 13/A.
E-mail:
gondozohaz.alapitvany@gmail.com
Dr. Halász Erzsébet
Alapítvány kuratóriumi tag
Tel.: 92/ 511-343

7

Sport

A

H
OSSZABBÍTOTT A ZÁÉV ZRT.
Z ORSZÁG EGYIK CSÜCSKÉBÕL A MÁSIKBA
 Meghosszabbította névadó
szponzori szerzõdését a ZÁÉV
Zrt. a ZTE ZÁÉV nõi tekecsapatával, amely az elmúlt évi Szuper Ligában ezüstérmes lett, il– A mostani „kérõim” mind Du- letve az egyéni bajnokságok
nántúliak voltak, azaz mindenkép- során kilenc érmet szerzett a
pen távolra kerültem volna Nyír- különbözõ korosztályokban.
egyházától. Emellett szakmailag
Sõt idén rendezõként is bemuZalaegerszegen vázolták fel a legkedvezõbb jövõképet, komoly tatkozott, közmegelégedésre boedzõi stáb, menedzsment foga- nyolította le az országos nõi egyédott, úgy láttam, itt föl van építve ni bajnokságot. Az egy bajnoki évminden. A játékosok zöme nem re szóló szerzõdést Peresztegi Imidegen számomra – köztük van két re, a társaság vezérigazgatója és
nyíregyházi –, a vezetõedzõt is Borsos József, a tekeklub elnöke
még Debrecenbõl ismerem. Azaz látta el kézjegyével.
nem sokat töprengtem…

MOHÁCSI MÁTÉ NEM SOKAT TÖPRENGETT

 Mohácsi Máté annak a Nyíregyházának volt jó ideig egyik meghatározó játékosa, amelyikkel szemben az elmúlt bajnokság utolsó, biztos bennmaradást jelentõ mérkõzését vívta a Zalakerámia
ZTE férfi kosárcsapata. Az idei idényben viszont már az
egerszegieket erõsíti.
– Mikor ismerkedett meg a
kosárlabdával? – kérdeztük beszélgetésünk elején.
– Hétéves koromban, azaz
meglehetõsen korán kezdtem el
kosarazni – emlékezett vissza a
játékos a kezdetekre. – Folyamatosan jártam végig a ranglétrát a
nyíregyházi korosztályos csapatoknál, kiváló utánpótlásedzõkkel
dolgozhattam együtt. Az alapok elsajátítása nekik is köszönhetõen
könnyen ment, s talán ezért is élvezem ma is a játékot.
– Csak a nyírségi csapatban
játszott?
– Nem, szerencsére korábban
volt olyan lehetõség, hogy egy fiatal játékos párhuzamosan A- és Bcsoportos csapatokban is játszhatott. Jól szolgálta fejlõdésemet,
hogy a Nagykálló és a Tiszaújváros csapataiban is játszhattam.
Talán ennek is köszönhetõ, hogy
három évig magyar utánpótlás-válogatott
voltam,
sõt
az
Universiade-válogatottnak is tagja
lehettem.
– Elõször hagyja el játékosként a Nyírséget. Korábban ez
nem került szóba?
– Két évvel ezelõtt, amikor még
élõ szerzõdésem volt, s nagyon jól
ment a játék, 14 pontos átlagom
volt, szinte a fél elsõ osztály bejelentkezett értem. De akkor – fõ-

ként tanulmányaim befejezése
miatt – a maradás mellett döntöttem. Utolsó éves voltam Debrecenben a jogi egyetemen.
– Most mi késztette mégis a
váltásra?
– Egyrészt befejeztem tanul-

A ZTE ZÁÉV-NÉL MAGASAN VAN A LÉC
BAJÁN JÁNOS A NÕI TEKÉZÕK ÚJ EDZÕJE

 A szezon elõtti sajtótájékoztatón mutatták be a ZTE ZÁÉV
szuper ligás nõi tekecsapatának új edzõjét. Baján János nem ismeretlen a sportágat kedvelõk körében. Jelentõs játékosmúlt áll
mögötte, és edzõként is tapasztalattal rendelkezik. Már irányította
a magyar felnõtt nõi válogatottat is. Korábban a ZTK FMVas tartalékcsapatánál dolgozott.

Fotó: Pente Valéria

mányaimat. Másrészt a tavalyi
évem korántsem sikerült úgy, mint
az elõzõ, részben az én hibámból,
de azért is, mert megromlott a kapcsolatom a klubbal. Ezért mindenképpen a távozás mellett döntöttem. Most viszont jóval kevesebben érdeklõdtek utánam…
– De azért voltak kérõi…
Miért a ZTE-t választotta?

– Mire lehet jó a jelenlegi ZTE?
– Számomra egyértelmûen a
play off-ba való bejutás a cél, annál is inkább, mivel még soha nem
játszottam a legjobb nyolc között.
Ott aztán majd meglátjuk. Remélem, erõs, masszív csapat lesz a
ZTE, amely itthon mindenkit megverhet, s idegenben sem megy feltartott kézzel a pályára.

TÖBB ÉVTIZED A SPORT VILÁGÁBAN
CSIKÓS SÁNDORNAK VAN MIRE EMLÉKEZNIE
 Több évtizedes eredményes edzõi és testnevelõi munka után
vonult vissza Csikós Sándor, a Zalaszám ZAC kiváló utánpótlásedzõje. A több mint négy évtizedes edzõi pályafutása során rengeteg gyermekkel kedveltette meg az atlétikát, illetve pályája elején a vívást. Amikor leülünk beszélgetni otthonában, megelevenedik a múlt. Tárgyak, újságcikkek, fotók idézik fel több évtizedes sikeres edzõi és pedagógiai tevékenységét.
– Nem atlétaedzõként kezdõdött a pályafutásom, hanem még
1967-ben vívó szakedzõként –
emlékezik a kezdetre Csikós Sándor. – Elõször úgy nézett ki, hogy
a ZTE-nél alakul meg a vívószakosztály, végül a Z. Dózsánál találtak otthonra. Eleinte 2–3. osztályosokkal, késõbb elsõ és másodikasokkal ismertettem meg a vívás
alapjait.
– Hogyan került képbe az atlétika?
– Szakály István, a ZAC jelenlegi ügyvezetõje, akkor a ZTE atlétikai szakosztályánál dolgozott.
Többször agitált, hogy jöjjek hozzájuk edzõsködni. Végül beadtam
a derekam. Egybõl nem fordítottam teljesen hátat a vívásnak
sem, 1968–72 között párhuzamosan dolgoztam a két szakosztálynál. Amíg a vívás nem került megfelelõ szakmai kezekbe, nem
hagytam ott. Az edzõi pálya mellett nagyon szerettem volna iskolában is tanítani. Erre 1972-ben
nyílt lehetõségem, amikor a Petõfi-iskolába kerültem. Négy évvel
késõbb megszereztem a testnevelõ tanári diplomát, rá két évre az
atlétikai edzõi oklevelet.
Csikós Sándor 2006-ig, nyugdíjba vonulásáig kitartóan dolgozott az intézményben. A sportnapok szervezésébõl kihagyhatatlan
volt, a diákolimpiákon is nagyszerûen szerepeltek tanítványai.
Edzõként az atlétáknál fõként a
gyermek korosztály edzéseit irá-

nyította, 1987-tõl a serdülõ B korcsoportot edzette. Nagyon sok tanítványa lett korosztályos válogatott. Serdülõcsapatai sok országos csapat- és egyéni bajnoki
címmel örvendeztették meg.

– Nevelõmunkám nem lehetett
volna ennyire sikeres, ha nincs
olyan két kiváló edzõ kollégám,
mint Pintér Jánosné és Hajas Éva,
akik a kezem alá dolgoztak. Annak
külön örülök, hogy tanítványaim
közül többen választották a testnevelõi és edzõi pályát. Hogy így történt, abban minden bizonnyal ben-

ne van kollégáim és az én munkám is.
– Az évek során biztosan bõven akadtak kedvencei a tanítványok közül…
– Több órán át sorolhatnám a
neveket, de ha kihagynék valakit,
lehet, hogy megsértõdne. Így inkább el sem kezdem. Nagyon
megható volt számomra, hogy a
pécsi egyetem egyik hallgatója az
edzõi pályámat választotta diplomamunkájának témájául. Egy példánnyal meg is ajándékozott.
A sikeres pedagógusi
és edzõi pályáját többször elismerték. A sok kitüntetés közül párat emel
ki. Pesten a Néprajzi
Múzeumban vette át a
Tanuló Ifjúság Testi Neveléséért emlékplakettet.
A 97–98-as év után Zala
megye legjobb atlétanevelõ díjat érdemelte ki,
’98-ban fõtanácsosi címet kapott Egerszeg önkormányzatától. Öt évvel
késõbb a zalai edzõ kollégák szavazatai alapján
a megyében a Nemzeti
Atlétikai Program legjobb
edzõjének választották.
Erre az elismerésre nagyon büszke, mert a kollégák ismerték el munkáját. Egy évvel késõbb
Zala megye sportjáért elismerésben
részesült
eredményes pedagógiai és edzõi
tevékenységéért.
– Akkor jöhet a megérdemelt
pihenés?
– Nem mondhatnám, unokázom, és azért
figyelem a
Zalaszám ZAC-nál a történéseket,
illetve nyugdíjasként egy kis kerti
munkával is lekötöm magam.

– Nagykapornaki vagyok, az ottani csapatban ismerkedtem meg
a tekével – emlékezett a kezdetre
Baján János. – Jött azonban a katonaság, és hátérbe szorult a teke.
Leszerelésem után tömegsportos
csapatokban játszottam. A versenyszerû tekét a Tungsram
NB II-es csapatában folytattam.
Késõbb ebbõl az együttesbõl alakult meg a ZTK, elõbb megnyertük
az másodosztályt, majd az NB
I-et. A Szuper Ligában több éven
át vezettem a csapat edzéseit és
játszottam is. Az edzõi posztról
való leköszönésem után még egy
kis ideig játszottam. Következett a
tartalékcsapat, amelynek szakmai
munkáját megszûnéséig irányítottam. Nagy megtiszteltetés volt
számomra, hogy irányíthattam a
nõi válogatottat is.
– Hosszú egyeztetés után
vállalta el a nõi csapat szakmai
munkájának irányítását. Nehéz
volt kimondani az igent?
– Alaposan át kellett gondolnom, hogy igent mondhatok-e a
felkérésre. Egy szuper ligás csapat szakmai munkájának irányítása elég nagy lekötöttséggel jár.

edzõ a hibás. A ZTE ZÁÉV-nél
magasan van a léc. Sok botlást
nem követhetünk el a bajnokság
során.
– Mennyire ismerte meg a játékosokat?
– Nem kellett egymásnak be-

A csapat és új edzõje.

Egyéb dolgaimmal is ütközhet. A
másik, hogy elhangzott a sajtótájékoztatón, hogy elõdömmel egy nagyon sikeres idõszakon vannak túl
a lányok.
– Netán félt attól, hogy önnel
nem lehet ilyen eredményes a
ZTE ZÁÉV?
– Egy edzõ mindig a még jobbra törekszik, még többet akar kihozni a csapatból. Dolgozhatok a
legjobb tudásom szerint, ha nem
jönnek az eredmények, akkor az

mutatkoznunk, nem volt idegen
számomra a ZTE ZÁÉV. Edzõként
viszont egész más szemmel nézem a játékosok tevékenységét,
edzésmunkáját, teljesítményét.
Szép kihívásnak tekintem a feladatot. Láttam a játékosokat, vannak, akik az eddigi teljesítményüknél többre képesek. Mindenkibõl
igyekszem kihozni a maximumot.
Mérkõzésrõl mérkõzésre minél
jobban teljesítõ csapatot szeretnék a pályán látni.

IDÉN IS A DOBOGÓ A CÉL A ZTE FC-NÉL
RAJT A NÕI MÁSODOSZTÁLYBAN

 Az elmúlt hétvégén megkezdõdött a bajnokság a nõi labdarúgás második vonalában is. A
ZTE FC tavaly megnyerte a bajnokságot az NB II Nyugati
csoportjában, az osztályozómérkõzéseken elõbb kikapott
a Dorogi Diófa csapatától, majd
a Szegedi Boszorkányoktól.
Nem sikerült feljutniuk az élvonalba. A csapat egyébként sem
bõ kerete a nyáron tovább fogyott.

– A távozók helyére
tudjuk felmérni. Ennek
három utánpótláskorú jáellenére az idei bajnoktékos került fel a felnõttságban is szeretnénk
csapathoz – folytatta
mindenképpen a doboKostorják Zsolt. – Folyagón végezni.
matban van egy felnõtt
A csapat költségvetéjátékos leigazolása is. Az
se a szakvezetõ szerint
NB II Nyugati csoportjábiztosított, a lányoknak
nak mezõnye is átalacsak a játékra kell konkult. A Veszprém visszacentrálniuk. A csapat
lépett a bajnokságtól,
sorsolását
Kostorják
szerencsére a szövetségnek sike- Zsolt kedvezõnek tartja, kezdetrült feltöltenie a mezõnyt. Az új ben a gyengébb ellenfelekkel találcsapatok: Sopron, Százhalombat- koznak. Sikeres rajt esetén kellõ
– Barti Luca – utánpótlás-válo- ta és Dunaújváros. A mezõny já- önbizalommal léphetnek pályára a
gatott kapusunk – a Ferencváros- tékerejét teljes mértékben nem jobb képességû együttesek ellen.
hoz igazolt – sorolja a „veszteségeket” Kostorják Zsolt edzõ. –
Boda Patrícia pedig osztrák csapatban folytatja játékos-pályafutását.
Kazincbarcikai VTSE–ZTK FMVas 2:6 (3269:3413)
Az ittmaradottak a nyár során
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Kazincbarcika.
szorgalmasan gyakoroltak, az
edzések látogatottsága 80 százaZTE ZÁÉV–Szentes TE 6:2 (3278:3113)
lékos volt. A csapat heti három
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
edzéssel készült a rajtra. A felkéSZTK-Erima–ZTE FC 3-1 (1-1)
szülés során három edzõmérkõNB II-es labdarúgó-mérkõzés, Szigetszentmiklós.
zést játszottak, és Jászberényben

A

részt vettek egy nyolccsapatos tornán. Megítélésük szerint a felkészülés jól sikerült.

HÉTVÉGE EREDMÉNYEI

Tarr Sprint Andráshida–Szerszámsziget-Zalalövõ 2-0 (1-0)
Megyei I. osztály labdarúgó-mérkõzés, Andráshida.
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Közérdekû

BAZITAI POGÁCSAFESZTIVÁL

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

 Második alkalommal kerítettek sort pogácsafesztiválra a
bazitaiak és környékbeliek örömére. Nemcsak a zsûri, hanem a
változatos programokon részt vevõ közönség is szorgalmasan
kóstolgatta a Kárpát-medence jellegzetes sós sütijét.
– b. k. –
– A rendezvény célja, hogy
azok az emberek, akik esetleg hétköznapokon elmennek egymás
mellett, most adjanak egymásnak
néhány percet – mondta ifj. Sándor Dénes György önkormányzati
képviselõ, a rendezvény házigazdája. Õ, a szervezõ ZVMKK mûvelõdésszervezõivel együtt zsûrizte

magukat a Rendért Zalai Közbiztonsági és Polgárõr Egyesület, a
bazitai polgárõrök és a Toposházi
utcaiak. A gyerekek számára játékos, több állomásos versenyt szerveztek, az erõsebbik nem pedig
fociban jeleskedhetett.
A fellépõk produkciói között minden korú és érdeklõdésû vendég
találhatott kedvérevalót. A helyieket
a bazitai óvodások képviselték a

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
VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

Zsûrizés közben.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

a pogácsákat. Díjazták a legtöbb
tészta készítõjét, csakúgy, mint a
legkreatívabb megjelenésû illetve
a legkülönösebb ízû finomság sütõjét. De ezenkívül még számos
elismerés került átadásra, hiszen
vetélkedésben bõvelkedett a nap.
A fakanál mellett mérettették meg

színpadon. A gyerekekhez szólt a
Griff Bábszínház meséje, az õsi zene kedvelõi számára ifj. Horváth
Károly és kísérõi adtak át egy dalcsokornyi élményt. Ezenkívül moderntánc-produkciónak, mulatós
zenének, operettnek és slágermixnek tapsolhatott a közönség.

GÓLYADOMBI BULI
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
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

 A Kaszaházi Településrészi Önkormányzat kezdeményezésére
és finanszírozásában elsõ alkalommal rendeztek közösségépítõ
jelleggel fesztivált Gólyadombon. A fõként fiatalok lakta városrészen a gyerekes családoknak szólt a programok zöme.
B. K.
A 10 éve létesült lakónegyedben elsõ alkalommal várták fesztiválozni a kaszaházi lakosságot. A
cél közösségépítés és hagyományteremtés, nyilatkozták dr.
Tóth László és Kiss Ferenc önkormányzati képviselõk. Bár a programok egy részét az esõ megzavarta, a debütálás is így megesett. Fõ-

ként gyerekprogramokkal készültek a szervezõ ZVMKK munkatársai. A játéklehetõségek között modern és népies fajátékok egyaránt
megtalálhatók voltak. A fellépõk
között bábjátékos és bohóc szólt a
kicsikhez, a felnõtteket a Zala
Brass fúvósok, a Press Dance
tánccsoport, a Hevesi Sándor
Színház mûvészei és sztárvendégként Auth Csilla szórakoztatta.

VÁLTOZÁS AZ EZE JELÖLTJEINÉL

Az Együtt Zalaegerszegért
Egyesület jelöltjei között változás történt. A 11-es választókerületben Takács Ágnes indul, a
12-esben pedig Sümegi István

vállalkozó. A többi helyeken
nincs változás – közölte szerkesztõségünkkel dr. Kocsis Gyula, az EZE elnöke, polgármesterjelölt.

INDUL A BELVÁROSI SZÜRET
BOR ÉS MINÕSÉG A FESZTIVÁLON

 Hetedik alkalommal kerül megrendezésre a Belvárosi Szüret
és Zalai teríték Bor- és Gasztrofesztivál, mely a hagyományokhoz híven Zalaegerszeg belvárosában várja a látogatókat. A
Dísz tér átalakítása miatt ugyan most egy kicsit kisebb területen. A szeptember 3–7-ig megrendezésre kerülõ fesztivál jelképesen már augusztus 30-án elindult, mégpedig a sohollári zalai
vadászati évadnyitóval.
Mindkét rendezvénynek az a
célja, hogy népszerûsítse a zalai
vadászati és borászati hagyományokat, illetve az ehhez kötõdõ
kulináris élvezeteket. A programsorozat részleteirõl a városházán
tartott sajtótájékoztatót Gyutai
Csaba polgármester, Balaicz Zoltán alpolgármester, Ferencz András, a fesztivál produkciós vezetõje, Tompagábor Kornél, a Belvárosi Szüretet szervezõ Kvártélyház Kft. ügyvezetõje, és Steyer
Edina, a Zalaerdõ Zrt. kommunikációs munkatársa.
Gyutai Csaba örömét fejezte ki

az iránt, hogy az immár hétéves
fesztivál – mely tavaly elnyerte a
Nyugat-dunántúli régió kiemelt
örökségturisztikai rendezvénye
címet – jól beilleszkedett a városi
programsorozatok közé. A kínálat
évrõl évre bõvült, csakúgy, mint a
látogatók száma: idén tízezernél
is több vendéget várnak az ötnapos eseménysorozatra.
Balaicz Zoltán szerint azért fontos a belvárosi szüreti kavalkád,
mert egyrészt felhívja a figyelmet a
vadászati és szõlészeti hagyományokra, másrészt viszont összehozza a városlakókat és a kör-

nyékrõl érkezõket néhány hangulatos, vidám estére. Az alpolgármester kiemelte: a szüreti felvonulásnak és a Díszpolgárok bora versenynek már komoly hagyománya
van. Az elõzõ évekhez hasonlóan
most is sokan várják a díszes és
látványos felvonulást, és a borversenyre is sokan jelentkeztek már.
Ferencz András szerint a fesztivál két legfontosabb szereplõje
most is a bor és a minõség. A Belvárosi Szüret kezdi megtalálni a
helyét az országos hírû boros rendezvények sorában, annál is inkább, mert a zalai borászok mellett
egyre több híres pincészet is képviselteti magát. A részletekkel kapcsolatban elmondta: tavaly bevált
a „üvegpoharas rendszer", amit
vissza is lehetett váltani, de akár
haza is lehetett vinni. Igazi borospoharakból sokkal gusztusosabb
és esztétikusabb bort kóstolni,

ezért most is e módon történik
majd a pavilonoknál a vásárlás. A
belváros-rekonstrukció miatt a
Dísz tér most kiesik a fesztivál forgatagából, így csak a Széchenyi
téri Nagyszínpadon lesznek koncertek, a Kvártélyház udvara
azonban jobban benépesül, mint
eddig; környezetvédelmi programokkal és civil szervezetek képviselõivel találkozhatnak a betérõk.
Tompagábor Kornél néhány, a
fesztivált érintõ változásról szá-

molt be. A szombati Hrutka Róbert és zenekara koncert betegség miatt elmarad, helyette a Kaukázus lép fel a Széchenyi téri
színpadon. Szintén nem szerepel még a mûsorfüzetben, de a
hagyományos Könnyû zenei,
könnyû zalai koncertsorozaton
fellép a Bazooka együttes is. A
Belvárosi Szüret programjai már
szeptember 3-án, szerdán elkezdõdnek, mégpedig a helyi Bõgõmasina és az Edda Mûvek zene-

kar koncertjével. Ez utóbbi a májusi Egerszeg Fesztiválon lépett
volna fel, ám a kedvezõtlen idõjárás miatt elmaradt a koncert.
A szervezõk remélik, hogy az
idõjárás valamennyire „visszavesz” szeszélyébõl a szüreti mulatság idejére. Akárhogy is, a mosolygás és a barátság végig jelen
lesz a VII. Belvárosi Szüreten,
melynek hivatalos megnyitójára
pénteken 16.30-kor kerül sor a
Széchenyi téren.

ZALAI BOROK A FESZTIVÁLON KOCCINTSUNK BUSSAY EMLÉKÉRE!
MINÕSÉGI PINCÉSZETEK A MEGYÉBEN

 Az idei Belvárosi Szüret is kiemelt figyelmet fordít a zalai borok
népszerûsítésére és a helyi borászati hagyományok felelevenítésére. A fesztivált megelõzõ sajtótájékoztatón Gyutai Csaba polgármester is utalt rá, hogy sokan nem is tudják, hogy Zala milyen régi
szõlészeti múltra tekint vissza. Annak idején a hazai pezsgõgyártás
alapanyagait is innen szállították a Törley és Pannónia gyárakba.
Mint az a programsorozat mûsorfüzetében is olvasható, Zala
vármegye a XIX. század végén az
ország harmadik legnagyobb bortermelõ régiója volt, hiszen akkor
még a megyéhez tartozott Csopak, Badacsony, Sümeg és Szent
György-hegy. A trianoni döntést
követõ új megyeszerkezetben Za-

la elveszítette ezeket a régiókat, s
vele hosszú idõre a minõségi bortermelés hagyományát is.
Az elmúlt évtizedben szerencsére változott a helyzet, és néhány
környékbéli pincészet sikerének köszönhetõen ismét bebizonyosodott,
hogy Zalában igenis lehet minõségi
bort készíteni; elég, ha csak a

csörnyeföldi Bussay-, a cserszegtomaji Bezerics- vagy a nagyradai
Cézár-pincészetekre gondolunk.
Sõt, immár Zalaegerszegtõl néhány
kilométerre, a Csácsi-hegy déli lankáin a László-pincészet kiváló borait
is megízlelhetjük.
Ami biztos, hogy az idei Belvárosi Szüret és Zalai teríték hétvégéje alatt is találkozhatunk e borházak
kínálatával, többek között a Lászlópince csicsergõjével és trónjával, a
Bussay esküvéjével és Rajnai rizlingjével, Bezericsék pogányvári
dejavu-jével vagy a Cézár-féle
Cuvee le patronnal.

Illusztráció

VESZTESÉG ÉRTE A HAZAI BORÁSZATOT

 A Belvárosi Szüret programjainak szervezése közepette súlyos tragédia érte a megyét és
a zalai borászatot: hosszan tartó, súlyos betegség után 57
éves korában elhunyt dr.
Bussay László orvos, borász, a
csörnyeföldi Bussay-pincészet
tulajdonosa.
Bussay László Baranya megyében született, Pécsett járt egyetemre, onnan került 1987-ben
Muraszemenyére. Öt kis zalai település háziorvosa lett, emellett –

kezdetben hobbiból – bortermelésbe fogott, és pincét alapított. 6,5
hektáron gazdálkodott, fõként fehérborokat készített, de pinot noirt
és a ritkaságnak számító hazai fajtát, csókaszõlõt is termesztett.
Munkáját több kitüntetõ címmel
is elismerték. Elõbb Zala megye
díszpolgára lett, majd 2013. március 15-én a Magyar Érdemrend
Lovagkeresztjét vehette át többek
között a hazai borkultúra fejlesztése és a zalai borvidék itthoni és

külföldi népszerûsítése érdekében
végzett munkája elismeréseként.
Tulajdonképpen neki köszönhetõ,
hogy a zalai minõségi borok országos szinten is fókuszba kerültek.
Halálával nagy veszteség érte
mind a helyi, mind az országos bo-

rászatot. Aki a fesztivál idején
esküvét, traminit vagy Rajnai rizlinget kóstol valahol, feltétlenül
emlékezzen meg egy koccintással
dr. Bussayról, és arról a példaértékû, magas színvonalú, kitartó
munkáról, amit végzett.
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KLASSZIKUSOK A NAGYSZÍNPADON
EDDA ÉS KARTHAGO NEMCSAK „ÖREG MOTOROSOKNAK”

 A májusi Egerszeg Fesztiválon lépett volna fel az Edda Mûvek
zenekar, ám az idõjárás sajnos közbeszólt, és a heves esõzés
miatt törölni kellett az aznapi koncerteket. Kárpótlásul most a Belvárosi Szüreten lép (szeptember 3-án) fel a legendás banda. Azért
egy szerdai napon, mert még most is annyira népszerûek, hogy a
szervezõknek nem sikerült hétvégi idõpontot egyeztetni velük.
Nem csoda, hiszen Pataky Attilát és csapatát nem kell bemutatni a közönségnek. Az együttes
magva már 1973-ban létezett,
azonban a fenti néven csak 1980tól kezdtek el játszani. A „mûvek”
elnevezés arra utal, hogy az
együttes Miskolcon, egy igazi
iparvárosban kezdte meg pályafutását. Õk voltak azok, akiknek
vidéki létükre sikerült megtörniük
a fõvárosi rock-együttesek egyeduralmát. Sikerüket és színvonalas
zenéjüket mi sem fémjelzi jobban,
minthogy szinte az összes albumuk aranylemez lett. Ugyan több
válság és hosszabb szünetek is
voltak a zenekar életében, de
Pataky Attilának mindig sikerült
újraéleszteni az együttest. Dalaikat nemcsak az idõsebb korosz-

társadalmi problémákra fókuszáló
szövegeikkel sokakat meg tudnak
szólítani.
A fesztivál zárónapján egy másik klasszikusnak számító rockegyüttes lép a színpadra, mégpedig a Karthago. A csapat 1979ben alakult, és egy évvel késõbb
már az ország egyik legnépszerûbb zenekara lett. Zenéjük itthon
újdonságnak számított, mert
amerikai típusú, úgynevezett
west coast rockot játszottak.
Ahogy honlapjukon is olvasható,
ez a stílus keményrock-alapra
épül, ebbõl bontakoznak ki a dallamos énekvezetésbõl és ötszólamú vokálból álló nóták. Elsõ lemezük 1981-ben jelent meg, két
évvel késõbb pedig Requiem címû dalukkal megnyerték az

Karthago

tály ismeri és szereti, a fiatalok
körében is mindig találnak újabb
rajongókat. Valószínûleg azért,
mert dallamos, gazdagon hangszerelt dalaikkal, és érzelmes,

ausztriai Villachban a Nemzetközi
Táncdalfesztivál nagydíját. Ezt
követõen szerzõdést kötöttek az
osztrák OK Musica (Teldec
Company) lemeztársasággal. Két

nagylemezük jelent meg a kiadóval Nyugat-Európában, amelybõl
az elsõ, a Requiem, Ausztriában
aranylemez lett. Koncertjeik nemcsak Magyarországon, hanem
Ausztriában, az NSZK-ban, Ku-

bában, valamennyi volt szocialista országban és az egykori Szovjetunióban komoly eseménynek,
rendkívüli látványosságnak számítottak. Összesen közel 2500
koncertet adtak fennállásuk alatt.
Bár az együttes 1985-ben beszüntette mûködését, tagjai azonban továbbra is aktív muzsikusok
maradtak. 1990-tõl kisebb-nagyobb szünetekkel, ám annál nagyobb szabású koncertekkel, és
sikerekkel ismét koncerteztek.
2004-tõl (fennállásuk 25. évfordulójától) pedig újra aktívak, s a jubileumi alkalomra egy új stúdiólemezt is összehoztak.

Edda

ÜDE BOROKHOZ FIATALOS LENDÜLET
MAGASHEGYI UNDERGROUND, KAUKÁZUS, HONEYBEAST

 A fesztivál hétvégéjén a Széchenyi téri Nagyszínpad igazi
zenei kalandozást ígér, hiszen
sokféle mûfajjal és zenei stílussal találkozhat a közönség.
Többek között fellép néhány
olyan zenekar is, akik az alternatív zenei körökben
mainstreamnek számítanak, s
gyakran szerepelnek a Petõfi
Rádióban, illetve az adó különféle zenei eseményein.
A Magashegyi Underground
együttes énekesnõje, Bocskor
Bíborka az egyik tehetségkutató
versenyen tûnt fel. Ezután kereste fel a zenekar két alapítója, Kardos-Horváth János és Fodor Máriusz, hogy énekeljen a már évek
óta létezõ, de nem éppen aktív
korszakát élõ együttesben. Elsõ
közös daluk, a Szeplõs váll és
hozzá készült videoklip igazi siker
lett. Kardos-Horváth figyelme
azonban egyre inkább a másik

KÖNNYÛ ZALAI, VADDAL TÛZDELVE
HELYI ZENÉK, TÁJJELLEGÛ FINOMSÁGOK
 Az országosan ismert elõadómûvészek és pincészetek mellett Így például a város egykor néptermészetesen a helyi zenei élet és a helyi gasztronómia is képvi- szerû
blues-bandájának,
a
selteti magát az idei Szüreten.
Pókhálónak néhány dalát is hallhatja a közönség. A cél, hogy a
Könnyû zenei, könnyû zalai szerepel, de olyan zenekarok banda kedvenc dalai, saját értelcímmel, idén is több zalaeger- számai is felcsendülnek, melyek- mezésben szólaljanak meg.
szegi együttes színpadra lép; az ben a tagok korábban játszottak.
A fesztivál részeként helyi
bor- és gasztronómiai kínálat is
várja a közönséget. A helyi borosgazdák idén is nevezhetnek a
Díszpolgárok bora versenyre. A
Zalai Teríték programsorozat részeként pedig három belvárosi
étteremben (Arany Bárány Hotel,
Pedro kocsmája, Piccolo étterem) is vadétel-különlegességgel
várják a betérõket. Az ínyenc
menüsorban többek között elõételek (vaddisznó-rilette szederlekvárral, vadpástétom, libamáj),
levesek (vadragu- és fácánleves), fõételek (konfitált vaddisznókaraj sült céklával, sült
szarvasszeletek, vaddisznópörkölt) és desszertek (tökmagfagylalt, szõlõvel töltött túrógombóc,
szilvás-diós rétes) is szerepelnek.
A részletes menü a fesztivál a
Hard Chords
mûsorfüzetében olvasható.
Edda-koncert elõtt például a ska
zenei stílust képviselõ Bõgõmasina. Szombaton pedig már kora
délután elkezdõdnek a programok a Nagyszínpadon. Fellép a
Phantom Akusztik, a Bazooka
együttes és a Hard Chords is.
Ez utóbbi csapat már évek óta
visszatérõ vendége a zalaegerszegi fesztiváloknak. A zenekar
fõleg feldolgozásokat játszik. A
repertoárban
Jimi
Hendrix,
Cream,
Lenny
Kravitz,
Audioslave, Foo Fighters, KEX

Kaukázus

zenekara, a Kaukázus felé fordult,
így némi szünet után nélküle folytatta a Magashegyi Underground
a dalszerzést és a koncertezést.
2010-ben jelent meg Szívtakarítás címû EP-jük, majd ugyanez év
decemberében az Ezer erdõ címû
nagylemezük. Az album legsikeresebb dala a Metróhuzat lett.

Újabb nagylemezük tavaly jelent
meg Tegnapután címmel.
A Belvárosi Szüret szombati
napján, Hrutka Róbert zenekara
helyett (a koncert betegség miatt
elmarad) lép színpadra a már említett Kaukázus zenekar. Elsõ lemezüket a 2000-es évek elején
töltötték fel az internetre. A linket

a Pál Utcai Fiúk zenekar honlapjára is elküldték, ismeretségük ekkortól kezdett nõni. 2008-ra önálló
hangot találtak, és néhány slágerükkel (Szalai Éva, Tesco, Tartós
béke) betörtek a hazai zenei csatornákra is. Ebben az évben már
több mint 120 koncertet adtak országszerte. Alkotásaik egészen a
2010-es médiatörvényig ingyenesen letölthetõk voltak honlapjukról. 2010-ben ugyan feloszlottak,
ám három év kihagyás után újra
összeálltak, habár Kardos-Horváth egyre többször szerepel szólóban, Kafkaz néven.
Vasárnap Zalaegerszegen is
bemutatkozik a rádiókból már jól
ismert, és sokak által kedvelt
HoneyBeast zenekar. Ezzel a
névvel 2011-tõl mûködnek, bár
Honey Bee néven már korábban
is léteztek. A 2011-es év azonban
a nagy változások idõszaka volt
számukra. Ekkor csatlakozott a
csapathoz többek között Tarján
Zsófia énekesnõ, aki kezdetben
death metal bandában énekelt,
majd rappelt a Balkán Fanatikban, végül pedig a Kõbányai
Zenei Stúdióban profi jazzénekes
lett. Részt vettek az Eurovíziós
Dalfesztivál válogatóin, és a Dal
címû mûsorban is. Legismertebb
számuk az Isten álma, az Itt a tavasz és a Maradok.

Fesztivál
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Hirdetés

Asztali
számítógépek,
laptopok, monitorok
javítását vállalom
szombaton és
vasárnap is!
Tel.: 30/247-0700

Az ajánlat 2014. szeptember 30-ig vagy a készlet erejéig tart!

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

Legközelebb szeptember 4-én (csütörtök) 15.00 óra
szeptember 9-én (kedd) 15.00 óra
VIZSGASZERÛ TESZT INGYENES INTERNETES HOZZÁFÉRÉSSEL!
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ:

www.ganzautosiskola.hu

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

ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!

„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR
Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035
Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu  Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187.
SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK
KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK
Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…

ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET!

