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A nyáron belsõ beépítés törté-
nik, s az új tanévben, augusztus
végén már 28 kisgyermekkel töb-
bet tud fogadni a landorhegyi in-
tézmény. Az így kialakult 108 férõ-
helyével a város legnagyobb böl-
csõdéjévé válik a 42 éve mûködõ
intézmény.

Két bölcsõdei foglalkoztatószo-
bát és egyéb kiszolgáló egysége-
ket foglal magában a 275 négyzet-
méteres új, akadálymentes rész-
leg. A közel 104 millió forintos be-
ruházás 80 milliós uniós támoga-
tással és 24 millió forintos önkor-

mányzati önrésszel valósul meg. A
munkálatokat helyszínbejárással
tekintette meg Gyutai Csaba pol-
gármester, aki a sajtó munkatársa-
inak elmondta, enyhül ezután Za-
laegerszegen a bölcsõdei férõ-
helyszorítás a plusz ellátási hely
következtében. 

A napokban történik a bölcsõdei
beíratás, ahol már figyelembe ve-
szik az új részleg kínálta férõhelye-
ket is, ismertette Pohánka Ivánné,
tagintézmény-vezetõ. Elmondta
még, az új épületrész jobb megkö-
zelíthetõsége miatt a Göcseji út fe-
lõl is lesz bejárat az intézménybe,
illetve szintén ezen az oldalon

mozgássérült-parkolót is kialakíta-
nak, lévén a bölcsõdében speciális
nevelési igényû gyerekeket is fo-
gadnak. Az új foglalkozatószobák
50 négyzetméteres nagysággal
megfelelnek az elõírásoknak. Az
udvart is bõvítik homokozóval és
mozgásfejlesztõ játékkal. A régeb-
bi épületrészben pedig nyílászáró-
cserére kerül sor, valamint komfor-
tosabb körülmények közé költözik
az intézmény alapítványa által lét-
rehozott sószoba, ahova az új tan-
évben már négy csoportnyi kisgye-
rek jár majd felfrissülni. Szintén
megszépült a tanterem, ahol a kis-
gyermekgondozó hallgatók része-
sülnek képzésben.
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Az egykori hallgatók szakdol-
gozatuk témájában mélyedtek el
olyan szinten, mely érdemes volt

tudományos konferencián való
megjelenésre is. Eszter, egy ma-
napság gyakori betegség, a
COPD (krónikus légúti betegség)
egyik, ma még ki nem használt fi-
zikoterápiás lehetõségét kutatta
két éven át. A munkája lényege,
hogy ezen betegek szívmûtét elõtt

is kapjanak fizikoterápiás kezelést,
mert ez javítja a mûtét utáni, jel-
lemzõen rossz légzésfunkciót.

– Közel 60 beteget vontam be a
felmérésbe a szívsebészeti osztá-

lyon. Személyes érintettség miatt
választottam a szívsebészetet ku-
tatási témának. Már a tanulmá-
nyaim elején elhatároztam, hogy
ezzel a témával a tudományos
diákkonferencián is részt veszek –
idézte fel Eszter.

(Folytatás a 6. oldalon.)

KOMOLY KUTATÁSOK
ZALAEGERSZEGI GYÕZELEM

A szakértõ bírák szerint nagyon komoly volt méreteit és tartal-
mát is tekintve az idei, immár XXXI. Országos Tudományos Diák-
köri Konferencia. Az Orvos- és Egészségtudományi Szekción 12
intézmény képviseletében több mint 700 hallgató vett részt, akik
459 elõadást prezentáltak. Õk az ország legjobbjai, s közülük is
akadtak legjobbak. Így a PTE ETK Zalaegerszegi Képzési Köz-
pontja is két elsõ helyezett résztvevõvel büszkélkedhet. Sió Esz-
ter gyógytornász és Csákvári Tímea egészségügyi szervezõ érte-
kezésének köszönhetõen.

BÖLCSÕDEBÕVÍTÉS
JOBB MEGKÖZELÍTHETÕSÉG

UDVARBÕVÍTÉS MOZGÁSFEJLESZTÕ JÁTÉKOK

A tervek szerint halad az Ûrhajós Úti Bölcsõde bõvítése és fej-
lesztése. A munkálatok tavaly szeptemberben kezdõdtek pályáza-
ti és önkormányzati támogatással, s május 31-ig fejezõdnek be. 

Sió Eszter és Csákvári Tímea.



Zalaegerszegi hagyomány,
hogy a középiskolák végzõseit,
a ballagó diákokat a város pol-
gáraivá fogadják. Az idei évben
48 osztályból 1240 diák ballag,
a fiatalokat Gyutai Csaba pol-
gármester köszöntötte a Városi
Hangverseny- és
Kiállítóteremben.

Mint fogalmazott, a diákok fe-
lejthetetlen élménye a középisko-
la, az ebben az idõben kötött ba-
rátságokat, szerelmeket soha nem
lehet elfelejteni, és egy életre ki-
hatnak. Most a nagybetûs élet
kezdõdik. A fiatalok közül többen
maradnak Zalaegerszegen, míg
mások egyetemre, fõiskolára men-

nek, különbözõ városokban, eset-
leg külföldön folytatják tanulmá-
nyaikat. „De soha ne felejtsétek el,

hogy az elmúlt években Zalaeger-
szeg volt az otthonotok, és ez a
város viszszavár benneteket” – fo-
galmazott Gyutai Csaba, majd a
jövõre nézve jó eredményeket kí-
vánt a jelenlévõ ballagó diákok-
nak, és azt, hogy legyenek boldo-
gok!

A polgárrá avatást követõen
Gyutai Csaba és Balaicz Zoltán al-
polgármester a város dísztermé-
ben 66, a tanulmányi és sportver-
senyeken eredményesen szerep-
lõ, kiemelkedõ helyezéseket elért
diákot jutalmazott.  
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A csokoládé- és aszaltgyü-
mölcs-készítõ mûhely a Kereszt-
ury Dezsõ VMK és a Páterdombi
Szakképzõ Iskola uniós pályáza-

tának köszönhetõen indulhatott
el. A két intézmény 28 millió forin-
tot nyert a TÁMOP-kiíráson, a
„KREA-TEAM” Alkotó ifjúsági kö-
zösségek elnevezésû projektje
megvalósítására; a csokikészítés
mellett online újságírás, filmké-
szítés és ékszerkészítés téma-
körében is várták mûhelyfoglalko-
zások az érdeklõdõ fiatalokat –
emlékeztetett Kondor Anita, a
Keresztury Dezsõ VMK igazgató-
ja. Hozzátette: elsõként a
csokikészítõ mûhelyben fejezõ-

dött be a képzés, ami most ünne-
pélyesen is zárul a diákok, kósto-
lással egybekötött mestermunkái-
nak bemutatójával. 

Foki Gizella oktató elmondta,
jó hangulat, a szakma iránti ér-
deklõdés, kíváncsiság és tudás-
vágy jellemezte a mûhelyfoglalko-
zásokat, melynek az is pozitív ho-
zadéka volt, hogy a résztvevõ
diákokból egy összetartó kis kö-
zösség jött létre. Kicsit változta-
tott a tematikán, mert úgy látta,
hogy a pepecselõ munkafolya-
matok mellett a diákok jobban
kedvelik a formába öntött bonbo-
nok készítését, ami nagyobb si-
kerélményt okozott.

CSOKIKÉSZÍTÉS
KÓSTOLÁSSAL EGYBEKÖTÖTT BEMUTATÓ

A kézmûves csokoládékészítés már régóta érdekelte, ezért
most nagyon örül, hogy betekinthetett ezen érdekes szakma rej-
telmeibe, amihez kedvet is kapott – mondta el érdeklõdésünkre
Lukács Violetta, a zalaegerszegi Báthory-szakközépiskola pék-
cukrász tanulója azon az ünnepségen, melyen hat társával együtt
átvehette a tanúsítványt a 75 órás tanfolyam elvégzésérõl. 

FELHÍVÁS
A MINDSZENTY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA,

GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

RENDKÍVÜLI FELVÉTELT HIRDET
NÉGY ÉVFOLYAMOS

– emelt szintû francia nyelvi (01)
– emelt szintû német nyelvi (02)
– emelt szintû angol nyelvi (03)
– emelt szintû informatika (04)
tagozataira 8. osztályos tanulóknak.

Jelentkezési határidõ: 2013. május 15.
A felvétel elbírálása a hozott pontok alapján történik. 

További információ a következõ telefonszámon: 92/310-195,
illetve a www.mindszenty.net honlapon.

IRODALMI KALANDOZÁSOK
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a Belvárosi Ma-

gyar–Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola Dózsa
György Tagiskolája 2013. május 10-én, 14.00 órakor a Dózsa
György Tagiskola (Kis u. 6.) aulájában rendezi meg az Irodal-
mi kalandozások címû megyei levelezõs játék záró rendezvé-
nyét és az eredményhirdetéssel egybekötött gálamûsorát.

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és a Belvárosi Ma-
gyar–Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola Dózsa György
Tagiskolája a 2012/2013. tanévben Irodalmi kalandozások címmel
– már 18. alkalommal – hirdetette meg levelezõs játékát 4–5–6.
osztályos Zala megyei gyermekeknek. A játékba benevezõ kiskö-
zösségek (könyvbarátok, irodalombarátok – max. 5-fõs csapatok)
tagjainak lehetõséget teremtettek ismereteik gyarapítására.

A megyei játék célja az olvasás szeretetének elmélyítése és a
rendszeres könyvtárhasználatra ösztönzés mellett az interneten
található irodalmi érdekességek felkutatása.

A játékban 27 csapat és 132 tanuló vett részt, melyek közül a
hét legeredményesebb kapott meghívást az ünnepélyes ered-
ményhirdetésre, melyre a résztvevõ csapatok az olvasott mûvek-
hez kapcsolódó rövid bemutatkozó jelenettel készülnek.

Utalt arra, hogy Európában Ma-
gyarországon a legmagasabb az
áfa, és „itt az idõ, hogy a kormány
tegyen a szegényekért, a kisem-
berekért, hiszen az áfával az állam
közvetlenül beavatkozhat az ár-
képzésbe.” Szólt arról is, hogy
2008-ban és 2009-ben még a Fi-
desz és a KDNP is áfacsökkentést
javasolt.

A szocialisták úgy érzik, a kor-
mány eddig az elitet támogatta és

a középosztályt. A rezsicsökken-
tés is – melynek elveivel egyetér-
tenek – inkább a jómódúaknak
kedvez, hiszen nagyon sok család
él Magyarországon, akik nem gáz-
zal, hanem fával tüzelnek. Ezért a
módszert igazságtalannak tartják.

Az áfacsökkentés jelentõs ár-
csökkenéshez vezethetne az alap-
vetõ élelmiszerek esetében, és ez-
zel jól járnának az átlagemberek is
– hangsúlyozta Major Gábor.

MSZP: ALÁÍRÁSGYÛJTÉS
Május elsejétõl, két hónapon keresztül országos aláírásgyûj-

tésbe kezd az MSZP, az alapvetõ élelmiszerek áfájának 22 száza-
lékkal való csökkentéséért. Az akció Zalaegerszegen is megkez-
dõdött, a részletekrõl Major Gábor, a párt helyi szervezetének el-
nöke tájékoztatta a sajtó képviselõit.

Hozzátette: helyi példák alap-
ján is el lehet mondani, hogy
olyanok is kaptak trafikjogot,
akiknek korábban semmi közük
nem volt ehhez a területhez. Pél-
dául pedagógus szakemberek,
és a zalaegerszegi képviselõ-tes-
tület Fidesz által delegált képvi-
selõi között is vannak érintettek
ez ügyben. Pete Róbert elmond-
ta: a Jobbik felszólítja azokat a
nyerteseket, akik úgy kaptak tra-
fikjogot, hogy korábban semmi

közük nem volt a kereskedelem-
hez, adják vissza ezt a jogot
olyan emberek javára, akik
emiatt veszítették el megélhetési
lehetõségeiket.

A pacsai baromfifeldolgozó be-
zárásával kapcsolatban megje-
gyezte: nem szeretnének azzal
szembesülni, hogy fillérekért egy
érdekcsoport kezébe kerül a nagy
értékû beruházás, aztán leépítik a
gyárat, a piacot pedig idegenek-
nek játsszák át.

JOBBIK: TRAFIK-ÜGY
A Jobbik zalaegerszegi szervezete úgy látja, hogy a Fidesz

nem a magyar kiskereskedõket kívánja segíteni, hanem egy hoz-
zá hûséges társadalmi réteget kíván helyzetbe hozni – fogalma-
zott sajtótájékoztatóján Pete Róbert a trafikok elosztásával
kapcsolatban. 

A pápai templomban, a közel-
múltban rendezett ünnepségen lo-
vag Tadeus Kaczor, a rend len-
gyel nagymestere nevében lovag
Balla Miklós nagyprior adta át a ki-

tüntetést. Balaicz Zoltán mellett
lovaggá avatták még Buzánszky
Jenõ és Grosics Gyula válogatott
labdarúgót és gróf Bethlen Ist-
vánt. 

KITÜNTETÉS BALAICZ ZOLTÁNNAK
A Vatikánban bejegyzett és 1326-ban Károly Róbert király által

alapított Nemzetközi Szent György Lovagrend a történelmi egy-
házak  támogatásáért, a határon túli (elsõsorban erdélyi, kárpát-
aljai) magyarság segítéséért a lovagrend legmagasabb rangú ki-
tûntetését, a Nagy Csillag Érdemrendet adományozta Balaicz Zol-
tánnak, Zalaegerszeg alpolgármesterének.

PÁLYÁZAT
A közgyûlés legutóbbi

ülésén támogatta a Koszto-
lányi Téri Óvoda felújítását
célzó pályázat benyújtását.
Sikeres pályázat esetén a
szükséges önerõt, legfel-
jebb 10 millió forintot, a
költségvetésben biztosí-
tanak.

A fejlesztés eredményeként
hõszigetelik az épületrésze-
ket, kicserélik a nyílászárókat,
és felújításra kerül az intéz-
mény fûtési rendszere.

A felújítás tervei az idei év-
ben részben elkészültek, a
költségeket 35 millió forintra
tervezték, a tavalyi kiírás
pénzügyi korlátait figyelembe
véve. Az idei évi pályázatnál
az önkormányzat – nem tartal-
maz támogatásmaximumot –
teherviselõ képessége jelent
korlátot.

Az anyagi korlátok miatt a
lapos tetõ szigetelése például
nem készül el, és elmaradnak
belsõ felújítási munkálatok is.
Ezek ugyanis 13–15 millió fo-
rinttal emelnék a bekerülési
költséget.  

LEGYETEK BOLDOGOK!
BALLAGÓ DIÁKOKAT KÖSZÖNTÖTTEK

137 NÉGYZETMÉTERES ÉPÜLETRÉSZ (KÉPÜNKÖN BALRÓL)
4 BEJÁRATTAL, SZABADTÉRI TÁROLÓHELLYEL, VIZESBLOKKAL,

JÓ MEGKÖZELÍTHETÕSÉGGEL,
FÕÚT KÖZVETLEN KÖZELÉBEN KIADÓ!

ÉRDEKLÕDNI LEHET A SPORT UTCA 2. SZÁM ALATT
A SALVO BÚTORÁRUHÁZBAN.

Akár két bérlõ részére is.

Az épület elõtti parkoló szabadon
használható.

SZABADTÉRI

FOLK-KOCSMA

A GYÉRES ZENEKARRAL
IDEJE:

2013. MÁJUS 10.
18.00 ÓRÁTÓL 22.00 ÓRÁIG

HELYSZÍN:
OTELLO DRINKBÁR

(KOSSUTH LAJOS UTCA 62.)

MAGYAR ÉS ERDÉLYI NÉPZENE

AKUSZTIKUS HANGSZEREKEN;
HAGYOMÁNYOSAN, SZABADON.
MUZSIKÁL A GYÉRES ZENEKAR
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A fõszervezõ szerint az elõzõ
évekhez hasonlóan egyfajta minõ-
ségi eklektikát képviselnek a prog-
ramok. Többféle zenei stílus, helyi
és országos hírû elõadók, képzõ-
mûvészeti és hagyományõrzõ mû-
sorok színesítik a palettát. Most is
lezárásra kerül a Kossuth utca
Széchenyi tértõl a Petõfi utcáig
tartó szakasza.  A zenei progra-
mok pedig három színpad (nagy-
színpad, Dísz téri fesztiválsátor és
harmadik színpad) között oszla-
nak meg.

A tavalyihoz hasonlóan idén is
a fesztivál része lesz a Göcseji
Filmszemle, melyre 76 alkotás ér-
kezett. A Kvártélyház néhány nap-
ra kertmozivá alakul, ahol az alko-
tásokat hangulatos környezetben
lehet megtekinteni. Újdonság,
hogy a polgármesteri hivatal elõtti
téren egy üvegfalú média- és
diszkósátor kerül felállítása. Es-
ténként itt úgynevezett silent
(vagyis csendes) diszkóban szóra-
kozhatnak a fiatalok. A zene
ugyanis fülhallgatón keresztül szól
majd.

Szintén a fiataloknak lesz fon-
tos, hogy az elõzõ évekhez hason-
lóan a fesztivál területén ingyenes
wi-fi pontokat alakítanak ki, így aki
szeretné, élményeit, fotóit folya-

matosan megoszthatja a közössé-
gi portálokon.

Ferencz András a többi újdon-
sággal kapcsolatban elmondta: új
külsõt kap a Dísz téri fesztiválsá-
tor, aminek szomszédságában
egy mászófal is felállításra kerül.
Idén elõször a borászok mellet egy
pezsgõház is képviselteti magát.
pünkösdhétfõn pedig ingyenes
dottó járat közlekedik majd a bel-
város és a Gébárti-tó között.

A szervezõk úgy fogalmaztak,
hogy mivel az Egerszeg Fesztivál
tavaly elnyerte a Kiváló Mûvésze-
ti Fesztivál besorolást, komoly mi-
nõségi követelményeknek kell
megfelelniük. Vonatkozik ez az
árusokra, borászokra és a kultu-
rális, könnyûzenei programokra
is. 

KIVÁLÓ FESZTIVÁL, MINÕSÉGI PROGRAMOK
CSENDES DISZKÓ ÉS ÚJ FESZTIVÁLSÁTOR A TÉREN

Kilencvennyolc program, tizennyolc borász a borutcában, kéz-
mûves-bemutatók és -vásár, utcazenészek, na meg fergeteges
hangulat. Röviden így lehetne összefoglalni az Egerszeg Feszti-
vál idei kínálatát. Tompagábor Kornél fõszervezõ és Ferencz
András produkciós vezetõ azért néhány részletbe is beavatta
szerkesztõségünket.

Ferencz András

GANXSTA ZOLEE ÉS
A KARTEL

Ganxsta Döglégy Zolit, vagy
polgári nevén Zana Zoltánt több
korosztály és más-más zenei stí-
lust kedvelõ emberek is szeretik.
Zenélt a Sex Action-ben és a le-
gendás F.O. System nevû dark
rock zenekarban. A kilencvenes
évek közepén jött létre a mostani

formáció, mely meghatározó szín-
foltja a hazai gangster rap mûfaj-
nak. A banda elhíresült szókimon-
dó szövegeirõl, kemény, kritikus,
de mégis rádióbarát számairól. Ti-
zenkét lemezük jelent meg, ebbõl
hét aranylemez, két platinalemez,
valamint számtalan zenei díjat tud-
hatnak magukénak. (Május 17. 21
óra)

ANNA AND THE BARBIES
Színházi, táncmûvészeti és

zenei elõélete után Pásztor Anna
2004 õszén testvérével, Sámuel-
lel közösen megalapította az An-
na and the Barbies együttest. Az
elmúlt években vidéken is egyre
többet fellépõ zenekar tavaly a
hazai fesztiválok biztos szereplõ-
je lett. A Petõfi rádió top 30-as
slágerlistáján 3. helyig kapaszko-

dó „4kézláb” címû dal után, a
Quimby zenekarból ismert Kiss
Tibi közremûködésével készült el
a szintén nagy népszerûségnek
örvendõ Márti dala címû sláger,
ami már-már közönséghimnusszá
vált. 2012 õszén jelent meg ne-
gyedik nagylemezük, Ánem cím-
mel. És ahogy írták róluk: Az An-
na and the Barbies-koncerteken
olyan energiák szabadulnak fel a
színpadon, amelyek mellett az
sem tud ülve maradni, aki elõször
hallja a nem csak fergeteges
színpadi elemekkel tarkított, ha-
nem mélyebb szövegvilággal is
átszõtt produkciót. (Május 18. 22
óra)

A FESZTIVÁLSÁTOR SZTÁRJAI
A FENEGYEREK ÉS A DÍVA

KELL EGY KIS DEPRESSZIÓ
VIGYÁZZ, HANGOS LESZ!

Legalábbis egy koncert erejéig biztosan. De természetesen
csak ami a zenét illeti. Május 18-án 22.30-kor lép fel a nagy-
színpadon az egyik legnépszerûbb hazai rock/metal zenekar,
a Depresszió. Az öttagú csapat 1999 végén vált teljessé.

Elsõ nagylemezüket 2000 augusztusában rögzítették. Öt tel-
jes albumot, egy EP-t és két DVD-t adtak ki idáig. Az együttes
zenei stílusán többek között a Sepultura, a Korn és a Tank-
csapda hatása érzõdik. A 2010-ben jubiláló csapat Nincs jobb
kor címû válogatása, a Hammer World Magazin exkluzív mel-
lékleteként jelent meg. Ahogy a zenekar honlapján olvasható:
a több ezer rajongói szavazat alapján összeállított válogatás az
együttes tizenhat legjobb dalát tartalmazza.

Ezekbõl biztos hallhatunk párat szombat éjjel a Széchenyi
téren is. Vigyázat, ez hangos lesz!

Mint fogalmazott: a Fiatalok He-
te programjainak szervezésében
nagy segítséget nyújtott a Kvár-
télyház Kft., cserébe úgy döntöttek
a középiskolások és a fõiskolások,
hogy az Egerszeg Fesztivál idején
õk is jelen lesznek egy sátorral, és
afféle információs pontként segíte-
nek a fiataloknak eligazodni a kü-
lönféle programok között.

A diákok az alpolgármester sze-
rint nagy reményekkel várják a má-
jus 18-i DSP-koncertet. „Jó, hogy a
klasszikus rock és alternatív zenei
kínálat mellett az ifjabb generáció
körében népszerû hip-hop is képvi-
selteti magát, ráadásul ez most az
egyik legmenõbb hazai együttes
ebben a mûfajban. Egy új színfolt-
ja lesz a fesztiválnak a csapat fellé-
pése.” – fogalmazott az alpolgár-
mester. Sõt, mivel nagy rajongója
ennek a zenei stílusnak, õ is biz-
tos, hogy ott lesz a koncerten.

Balaicz Zoltán a komolyabb
programelemek közül kiemelte az
ilyenkor hagyományos ünnepi
közgyûlést, melyen sor kerül a
díszpolgári cím és a Pro Urbe dí-
jak átadására. Idén posztumusz
díszpolgári címet kap Závodszky

István, a 17. Magyar királyi gyalog-
ezred parancsnoka. A rendezett
tanácsú várossá válás tiszteletére
rendezett közgyûlésen öt külföldi
(klagenfurti, szurguti, goriciai, ma-
rosvásárhelyi és baróti) delegációt
is köszöntenek.

„Örömteli, hogy a fesztiválon a
Zegasztár verseny gálaestjén teret
kaphatnak a tehetséges fiatalok is,
akiket biztos nagyon sokan meg-
néznek majd a nagyszínpadon.” –
mondta az alpolgármester.

ÚJ SZÍNFOLT
HIP-HOP ÉS KOMOLY PROGRAMOK

A tavasz színes és izgalmas programokat ígér a zalaegersze-
gieknek. Nemrég fejezõdött be a Fiatalok Hete, melyen a fõisko-
lások és a középiskolások is diáknapokat tartottak, most pedig
hamarosan indul az Egerszeg Fesztivál – mondta lapunknak
Balaicz Zoltán alpolgármester.

Az egyhetes programsorozat hí-
re a megyehatárokon is túlnyúlik.
Még az M7-es autópályán is azt hir-
deti egy óriásplakát, hogy „Minden-
ki Egerszegre!” Hát, legyen így! –
folytatta a polgármester.

Mint fogalmazott: örömteli, hogy
a klasszikus programelemek mel-
lett (prószafesztivál, verbunkver-
seny, fúvóstalálkozó, filmszemle),
évrõl évre akadnak újdonságok is.
Idén a fesztivál részeként, május 8-
án kerül sor az Inkubátorház máso-
dik ütemének felavatására, ami
azért jelentõs, mert a beruházással
170 új munkahely jön létre a város-
ban. Az igazi gõzhenger azonban
május 14-tõl indul be. A programfü-
zetet lapozgatva jól látszik, hogy
most sokkal több program lesz,
mint az elõzõ években, és pün-
kösdhétfõ miatt egy nappal
hosszabb is lesz a fesztivál.

„Bízom benne, hogy a mostani
rendezvénysorozat is egy vidám,

és mosolygós fesztiváli forgatagot
eredményez, ahol jó lesz együtt
lenni, ahol jó lesz zalaegerszeginek
lenni. Annyi a gondunk, bajunk,
hogy bizony néha ránk fér néhány
nap kikapcsolódás és önfeledt szó-
rakozás.” – mondta Gyutai Csaba.

JÓL ESIK A SZÓRAKOZÁS
ISMÉT VIDÁM FORGATAG A BELVÁROSBAN

Tizenkilencedik alkalommal kerül megrendezésre az Egerszeg
Fesztivál, mely a város legnagyobb kulturális-gasztronómiai ünnepé-
vé vált az elmúlt években. Május 13-a Zalaegerszeg rendezett tanácsú
várossá válásának napja, ebbõl az emléknapból nõtte ki magát évti-
zedekkel ezelõtt a fesztivál, mely márkanév is lett azóta – fogalmazott
Gyutai Csaba polgármester az idei rendezvénnyel kapcsolatban.

Ganxsta ZoleeAnna and the Barbies

Tompagábor Kornél

Gyutai Csaba

Balaicz Zoltán
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BÕGÕMASINA
Dob, szaxofon, harsona, har-

monika, trombita, billentyûk, gitár
és basszusgitár. Ennyi hangszer
minimum szükséges egy jó kis
ska-zenéhez. A zalaegerszegi
csapat 2007-ben jött létre a
Nemérdekes együttesbõl. Aki járt
már Bõgõmasina-koncerten, tud-
ja, hogy egy szórakoztató, pör-
gõs és igényes esten – ez eset-
ben délutánon – vesz majd részt.
Ez a Bõgõmasina vidám, garan-
táltan nem fakad sírva senki a
számok hallatán. Sõt, a jókedv
már az elsõ szám után garantált.
„Annak ellenére, hogy sokat kon-
certezünk, mi még mindig egy
hobbizenekar vagyunk, mert min-
denkinek megvan a saját kialakí-
tott élete. Ez egy kiváltságos
hobbi, amelyben jól érezzük ma-
gunkat, barátságok köttetnek, és
közben a zene által sok érdekes
helyre is eljuthatunk” – nyilatkoz-
ta egyszer a zala.hu portálnak
Hanisch András, az együttes
frontembere. (Május 19. 16 óra)

KRISZTI ÉS
A MAGYARUCCA

Játszanak klubokban, kávé-
zókban és utcán is. Pál Kriszta és
Lukács Sándor hosszú évek óta

zenélnek együtt, és saját számok-
tól kezdve a feldolgozásokig,
megzenésített versekig sok min-
den szerepel repertoárjukban. Mi-
ért épp ez lett az akusztikus for-
máció neve? Mert kizárólag ma-
gyar dalokat játszanak. Ahogy

egyszer Kriszti nyilatkozta: Aki
betéved a mi utcánkba, az renge-
teg saját dal mellett az elmúlt
30–40 év legnagyobb magyar slá-
gereit hallhatja, olyan dalokat,
amiket mi is szeretünk! (Május
19. 18 óra)

Az elemi és polgári fiúiskolát Zala-
egerszegen végezte, majd a nagykani-
zsai katolikus fõgimnáziumban foly-
tatta tanulmányait. Az érettségi után
két évvel, 1896-ban beiratkozott Bu-
dapesten az Országos Magyar Királyi
Mintarajziskolába rajztanár szakra. Ki-
emelkedõ tehetsége miatt tanárai ér-
demesnek tartották arra, hogy 1900
novemberében a Nemzeti Szalonban
kiállítsák két kisebb méretû olajfest-

ményét. Neve az újságokban szere-
pelt, a Pesti Hírlap közvetlenül az is-
mert nevek után foglalkozott a ké-
peivel.

Tanári pályáját a Nagyváradi Pre-
montrei Fõgimnáziumban kezdte, és
több tanulmányutat is tett Európa
nagyvárosaiban a különbözõ országok
népi díszítõmûvészetét tanulmányoz-
va. Tevékenyen részt vett Nagyvárad
szellemi életében: tagja volt az Emke

kávéház törzsasztalánál szervezõdõ
Holnaposok társaságának, melyhez
többek között Ady Endre is tartozott.
Az addig családja révén hagyományo-
san vallásos beállítottságú Udvardy itt
került elõször kapcsolatba a szabad-
kõmûves és baloldali eszmékkel, me-
lyek gyökeresen megváltoztatták élet-
szemléletét. Emiatt családjával össze-
tûzései voltak. 1919-ben magukkal ra-
gadták a politikai események, és belé-
pett a Kommunista Pártba. Ennek kö-
vetkeztében családja megszakított ve-
le minden kapcsolatot. 

A végletekre hajlamos mûvész sze-
mélyisége az idõk során kétszer vett
száznyolcvan fokos fordulatot. Nagy-
bányai korszakában szinte szerzetesi
magányba vonult vissza. Olyan mé-

lyen vallásos
életet élt,
hogy 25 éven
keresztül na-
ponta járt
t emp lomba
áldozni. Nõt-
len maradt,
vegetáriánus
lett, kis ker-
tes házában
minden mun-
kát maga végzett. Élete vége felé újra
visszatért baloldali nézeteihez, ennek
következtében halála után a családi
sírbolttól külön temették el.

Udvardy anyagi helyzete változó
volt. A második világháború elõtt a
magyarországi premontrei rend ismét

kieszközölte nyugdíjának folyósítását,
de közbeszólt a háború, melyben a
bombázások során csaknem minde-
nét elveszítette, és 67 évesen szinte
elölrõl kellett kezdenie az életét. Saj-
nos nagyon sok képe megsemmisült a
háborúban, és sok maradt a határon
túlon, Erdélyben. 

1943-tól 1961-ben bekövetkezett
haláláig Zalaegerszegen élt és alkotott.
Ezekben az évtizedekben sokat harcolt
egy olyan közös mûteremért, ahol fia-
tal és idõsebb festõk együtt dolgoz-
hatnának. Emellett meggyõzõdése
volt, hogy nagy szüksége lenne a vá-
rosnak egy képcsarnokra. 1959-ben
változás állt be Udvardy életében: Za-
laegerszegen megalakították a
Zalamegyei Képzõmûvészeti Munka-
csoportot, melynek elnökévé válasz-
tották. Ugyanebben az évben megren-
dezésre került a zalai képzõmûvészek
gyûjteményes kiállítása, melynek ha-
tására újra felfedezte õt a mûértõ kö-
zönség

Udvardy Ignác 84 éves korában
hunyt el. (Emlékkiállítása május 14.
17 óra, Keresztury VMK)

HELYI ERÕK A HARMADIK SZÍNPADON

PRÓSZAFESZTIVÁL ÉS

NÓTAVERSENY
Az Egerszeg Fesztivállal egy-

idõs a Prófesztivál, mely szintén
19. alkalommal kerül megrende-
zésre. A finom zalai csemege kö-
ré szervezõdõ verseny népszerû-
sége töretlen, idén is húsz csapat
jelentkezett a megmérettetésre.

Kondor Anita, a versenyt
szervezõ Keresztury VMK igaz-
gatója elmondta: bár hagyomá-

nyos rendezvényrõl van szó,
minden évben igyekeznek vala-
mi újdonsággal elõállni. Az elõzõ
években ki kellett már sütni Ma-
gyarország megyéit, tavaly vers-
be foglalhatták a játékosok a
prószával kapcsolatos gondola-
taikat.

2013-ban többek között arra
is kíváncsi lesz a zsûri, hogy ki
lesz a Prósza Hangja. A különle-
ges megmérettetésre május 13-ig
lehet jelentkezni a VMK-ban, a
zsûri elnöke pedig Gyõrffyné
Könczöl Tímea lesz. A P-Faktor
fantázianevû versenyre nótázó
kedvû jelentkezõket várnak.
Nem kell profinak lenni, hiszen
ez egy amatõr nótaverseny lesz.
Közben pedig sülnek a fino-
mabbnál, finomabb prószák; kü-
lönféle ízesítésekkel és felté-
tekkel.

Az idei Prószafesztivál az ed-
digiekkel ellentétben nem vasár-
nap, hanem pünkösdhétfõn kerül
megrendezésre, hiszen már rég-
óta hagyomány, hogy a verseny-
re mindig a fesztivál zárónapján
kerül sor. A nótaverseny és a
prószasütés mellett folk-funk stí-
lusú koncertek is várják az ér-
deklõdõket.

GYEREKRAJZOK RENDÕRÖKRÕL
UJJLENYOMATVÉTEL ÉS

TERRORELHÁRÍTÁS A FESZTIVÁLON
Fokozottabb lesz a rendõri jelenlét az eddigieknél az

Egerszeg Fesztiválon. Na, nem védelmi szempontok miatt,
hanem a rendõrök szeretnék mindennapi munkájukba jobban
beavatni a közönséget. Eddig is volt kéklámpás felvonulás és
baleseti szimuláció, most azonban a Zala Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság új ötletekkel állt elõ. A részletekrõl Salamon Ró-
bert alezredes, a ZMRFK titkárságvezetõje tájékoztatott.

Május 14-én egy nagyszabású kiállításra készülnek az Art Mo-
ziban. „Zalai rendõrök gyerekszemmel” jeligére hirdettek rajzpá-
lyázatot, melyre a megye 54 intézményébõl 800 rajzot küldtek be
a gyerekek és nagyobb diákok, 5–14 éves kor között. A pályázat
anyagából nyílik a tárlat, melyen harmincnégy díjat is kiosztanak.

Május 17–20-ig bûnmegelõzési szolgálat is lesz a fesztivál ide-
jén, a rendõrség kollégái nemcsak megismertetik az érdeklõdõket
a munkájukkal, hanem segítséget is nyújtanak, ha szükséges. A
szombati napon csatlakozik a rendezvényhez a készenléti rendõr-
ség fúvószenekara, sõt egy lovasegység is érkezik Zalaegerszeg-
re. Ugyanezen a napon az OTP mögötti téren izgalmas rendõrsé-
gi bemutatókra kerül sor: ujjlenyomat- és lábnyomvétel, valamint a
terrorelhárítási központ bemutatója színesíti a programot.

P-FAKTOR, AVAGY KI LESZ A PRÓSZA HANGJA?

SPECIAL
PROVIDENCE

A mûfaji korlátoktól mentes, dal-
lamos és egyszerre energikus és
egyedi zenét játszó csapat napja-
inkra a modern progresszív rock
egyik legmeghatározóbb zenekara
lett. Sokak által kedvelt, dallamos
és energikus zenét játszanak. Me-
rítenek a fúziós jazz, jazz-rock, a
spirituális és progresszív zenék, de
még heavy metal világából is. A ze-
nekar folyamatosan koncertezik itt-
hon és külföldön is. 2012-ben meg-
jelent a harmadik stúdióalbumuk, a
Soul Alert. (Május 16. 19 óra)

COMPACT DISCO
Ki ne emlékezne a 2012-es év

nagy slágerére, a Sounds of our
hearts-ra, mely az Eurovíziós Dal-
fesztiválra is eljutott. A népszerû
elektronikus zenekar 2008-ban
jött létre. A 2010-es nyári feszti-
válidényben a zenekar már szinte
az összes jelentõsebb magyar
fesztiválon fellépett, és ugyanerre
az idõszakra esett, hogy a magyar
MTV Icon címû mûsorában Ákos

két dalát dolgozták fel, de számos
más együttesnek is készítettek
remixeket. 2010 végén a zenekar
elkezdett dolgozni második nagy-
lemezükön. 2011 januárjában a
Compact Disco-t három kategóri-
ában („Az év hazai elektronikus
zenei produkciója”, „Az év felfede-

zettje”, „Az év dala – I'm in Love”)
jelölték a 2011-es Fonogram Díj-
ra. Az együttes a díjat megnyerte
„Az év hazai elektronikus zenei
produkciója" kategóriában 2011.
március 2-án. A 2012-es Eurovízi-
ós Dalfesztiválon 24. helyezést
érték el 19 ponttal. (Május 17.
21.30)

TÖRÖK ÁDÁM ÉS
A MINI

Török Ádám fuvolista, énekes
és dalszövegírót talán már nem
kell bemutatni a zalai közönség-
nek. A Mini együttes frontembere

gyerekkorában kezdett el fuvoláz-
ni, majd elvégezte a Bartók Béla
Zenemûvészeti Szakközépiskola
dzsessztanszakának elõkészítõ-
jét. 1965-ben – gimnáziumi évei

alatt – kezdett el zenélni zenekar-
ban. 1968-ban, a Dogs együttes
énekese lett, majd ugyanebben az
évben megalapította a progresszív
rockot, blues-rockot és jazz-rockot
játszó Mini együttest. Több éves
sikeres koncertezés után az
1980-as évek elején megszûnik a

Mini, s megalapítja a Mini RC-t
(Robot Company) és a Tát-
rai–Török Tandemet. 1998. január
31-én jubileumi koncertet adott a
Petõfi Csarnokban, ahol 30 éves
zenei pályafutását és 50. születés-
napját ünnepelte, majd még
ugyanebben az évben újra indult
az addig szünetelõ Mini együttes,
ezúttal Török Ádám és a Mini né-
ven. (Május 18. 20.30)

QUIMBY

A zenekar 1991-ben alakult Du-
naújvárosban. Epikus, sanzonos
hangvételû dalok, expresszív ze-
nei világ, erõteljes elõadásmód,
szimbolikus szövegvilág jellemzi
õket. Miért épp Quimby lett a ne-
vük? Ahogy Kiss Tibor 2007-ben
nyilatkozta: „Egyik ismerõsünk
rendszeresen küldözgetett haza
nekünk egy Quimby Comics nevû
bostoni szubkulturális újságot. An-
nak a fõszerkesztõje volt Birth
Quimby. Miért ne legyünk akkor
Quimby? Jól hangzott, és nem je-
lentett semmit. Végül e név rajtunk
maradt. 13 album 1993 óta.  2007-
ben Gundel mûvészeti díjjal jutal-
mazták õket.  Az új Quimby-album

Kicsi ország címmel 2010 decem-
berében jelent meg, és 2010 50.
hetében a MAHASZ Top 40 al-
bum- és válogatáslemez-listájá-
nak az élén debütált, és aranyle-
mez lett. Egyik legnépszerûbb si-
kerdaluk a Most múlik pontosan cí-
mû dal. (Május 19. 21 óra)

HANGOK A NAGYSZÍNPADRÓL

UDVARDY IGNÁC-EMLÉKKIÁLLÍTÁS
TERET NEVEZNEK EL A FESTÕMÛVÉSZRÕL

Udvardy Ignác Ödön 1877. május 8-án született Zalaegerszegen. Apja,
Udvardy Ignác (1848–1920) iskolaigazgató és a város elsõ lapszerkesztõje
volt. Aktív közéleti szereplésével rengeteget tett Zalaegerszeg felvirágoz-
tatásáért.  Édesanyja pedagóguscsalád lánya volt. A család nemesi szár-
mazással büszkélkedhetett, leányágon a Thököly családdal álltak rokon-
ságban. Birtokaikat a Thököly- és Rákóczi-szabadságharcban való részvé-
tel miatt kobozták el.

Quimby

Special Providence
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– pánczélPetra –

Bogdán Klára fazekassal, népi
iparmûvésszel a fazekastalálko-
zón beszélgettünk a használható
népmûvészetrõl. Egyrészt, mert a
fesztivál ideje alatt szakmai elõ-
adás tárgyalta a fazekastermékek
megújult zsûrizését, másrészt pe-

dig, mert 2011-ben a Zala Megyei
Népmûvészeti Egyesület közre-
mûködésével szervezett népi de-
sign pályázaton díjat nyert egyik
kollekciójával. A projekt – ahogyan
Bogdán Klára munkái is – a hasz-
nálható népmûvészetre fókuszált.

– Mit jelent pontosan ez a
használhatóság? Nyilván nem
egyfajta szakítást a gyökerek-
kel.

– Nem, errõl nincs szó. A faze-
kasság már önmagában is valami-
féle õsiséget, tradíciót jelent, és ez
így is marad. Inkább az a lényeg,
hogy olyan tárgyak készüljenek,
amik a mai korban, a mai modern
környezetben is funkcionálnak. Ne
csak díszként, emlékként tekint-
sünk rájuk, hanem használjuk is

õket. Ma már a pályázatokon is
követelmény, hogy a fazekaster-
mékek elegyítsék a hagyományos
eljárásokat a modern technika ad-
ta lehetõségekkel vagy új motívu-
mokkal. Ez egy kis kreativitással
könnyen megvalósítható.

– Honnan, mibõl lehet új mo-
tívumokat meríteni? Munkáidon

például sok játékos mesefigurát
látni.

– Nagyon szeretem a Reich
Károly-mesékhez készült illusztrá-
ciókat! A különbözõ bájos és sze-
rethetõ állatfigurákat ültetem át a
kerámiára. Ezenkívül vannak új
technikák, lehet alkalmazni új szí-
neket, formákat és mintákat. So-
kan szeretik a hûtõmágneseket, a
kerámia házi áldást, de a klasszi-
kus formájú, ám új színvilágú
mézescsuprot, fûszertartókat is.

– Szintén népszerû az alma-
sütõ, illetve a mézeskalács-
szett. Ez utóbbival megnyerted
a népi design pályázatot. Mitõl
sikeresek ezek a termékek?

– Tényleg, immár nyolc éve
árulok kerámia almasütõt a fõvá-

rosi Vörösmarty téri karácsonyi
vásáron. Ez nem saját ötlet, mert
nagyon sok fazekas készít alma-
sütõt vagy éppen fondue-szettet.
Azonban minden kéz másképp
dolgozik, mindenki mást tesz hoz-
zá. Az almasütõhöz például adok
magyar és angol nyelvû receptet,
illetve a helyszínen frissen készí-
tek sült almát, amit meg lehet
kóstolni. A mézecskalács-szett
pedig egy több elembõl álló kis
csomag. Egyrészt feleleveníti a
mézeskalács készítés hagyomá-
nyát, másrészt újragondol olyan
klasszikus tárgyakat, mint a sod-
rófa, nyomóforma vagy a kuglóf-
sütõ. Fontos, hogy a kerámiák
mellé valami pluszt is adjon az
ember.

– Volt egy bögresorozatod,
ami egy kis vitát is kiváltott. A
falusi háztartásokban sokáig di-
vatos, hímzett, hol tréfás, hol
pajzán szövegû falvédõk képét
ültetted át bögrére.

– Így igaz. Volt több eszmecse-
re is arról, hogy ez vajon mennyire
számít fazekas- vagy kézmûves-

terméknek, de aztán megoldódott
a probléma. A közönség pedig
imádta, elfogyott mind egy szálig!

– Mennyire nyitott vagy fogé-
kony a szakma az újítások felé?

– Egyre inkább. Nemrég válto-
zott a zsûrizés szabálya, ami azt
jelenti, hogy a hagyományos népi
elemek mellé, a modern, vagy ha
úgy tetszik design-elemeket is be
kell emelni a munkafolyamatba.
Ettõl a fazekasság tradíciói nem
sérülnek, de tény, hogy nyitni kell
az újdonságok és az új korszellem
felé. Azt hiszem, az a jó, ha amo-
lyan középutat képviselünk: az õsi
gyökerekbõl táplálkozunk, de vála-
szolunk is a mai kor kihívásaira.
Úgy érzem, hogy nekem sikerült
rátalálnom erre az útra. Azt is tu-
domásul kell venni, hogy egyre
több fazekas megélhetésként te-
kint a foglalkozására, nem pedig
hobbiként. A termelést így növelni
kellett, hiszen nemcsak kiállításra,
bemutatókra készülnek a tárgyak.
Ez pedig a fazekas szakmát már
egy picit elmozdítja az iparmûvé-
szet felé.

MINDEN KÉZ MÁSKÉPP DOLGOZIK
BOGDÁN KLÁRA A HASZNÁLHATÓ NÉPMÛVÉSZETRÕL
A Zala és Somogy határán, de már a szomszéd megyéhez tar-

tozó Nemesviden él és alkot. Sokan tiszteletbeli zalaiként tekinte-
nek rá. Nemcsak a somogyi, hanem a Zala Megyei Népmûvészeti
Egyesületnek is tagja, élnek itt barátai, és rendszeres kiállítója a
Zalaegerszegi Országos Fazekas-Keramikus Találkozó és Feszti-
válnak.

– pet –

A fõ játékos irányítja a fejet és a
jobb kart, míg a többiek a bal kezet
és a lábakat. De külön mozog a
száj, a csukló és a láb egyes ré-
szei is. A Griff Bábszínház a közel-
múltban mutatta be a japán
Tojama megyei Bungeiza Gekidan

Színházzal közösen Kinosita
Dzsundzsi „Hétalvó” címû mesejá-
tékát.

A bunrakubábokkal játszott tör-
ténet õsbemutató is volt egyúttal,
hiszen Magyarországon még nem
volt mûsoron olyan elõadás, ahol
ezt a bonyolult bábmozgatási
technikát alkalmazták volna. A da-

rabot Koizumi Hirosi rendezte, de
a díszlet- és a jelmeztervezõ is ja-
pán volt, sõt az itteni színészeknek
a rendezõ felesége, Koizumi
Kuniko színésznõ, elõjátszotta az
egyes mozzanatokat.

A történetet a vendégrendezõ
hozta magával, mely egy lusta fa-
lusi fiúról szól, akit mindenki csak
Hétalvónak (Balázs László) hív. A

fiú Nagyanyóval (Benkõ Zsuzsan-
na) él együtt, ám ahelyett, hogy
dolgozna, azon töri a fejét, hogy
hogyan tudna ésszel, vagyis legin-
kább csalafintaságokkal és mások
átejtésével pénzt keresni. Elnyer-
ve ezzel a falu leggazdagabb lá-
nyának kezét.

Európai szemmel érdekes ez a
japán történet, hiszen Hétalvó
majdnem leleplezõdik, de aztán
mégsem bukik el. Míg a hagyomá-
nyos magyar és európai mesék
végén a rosszaságért mindig jár

valami méltó büntetés, vagy leg-
alább egy végsõ tanulság, itt más
filozófiai síkon fejezõdik be a törté-
net. Hétalvó egyik cselszövése
ugyanis szerencsés kimenetelû
lesz, és a „megsegített” ember
helyreállítja a szavahihetõségét. A
dolgok így jó irányba terelõdnek.

A Hétalvó egy nyugodt, már-
már lassú mese, sajátos, visszafo-
gott, de idõnkét éles humorral. A
díszlet és a speciális bábmozga-
tás pedig különleges színpadké-
peket és jeleneteket eredményez.
Néha a Mátrix-filmekre emlékezte-
tõ „belassítások” és fényeffektusok
színesítik az elõadást. Bár tradi-
cionális bábjátékról van szó, a ren-

dezõ mégis újítónak számít ezzel
a produkcióval, hiszen – mint az
az elõadás után kiderült – Japán-
ban a bunraku az arisztokrata vilá-
got mutatja be. Koizumi Hirosi ez-
zel szemben a falusi társadalmat
ábrázolja a történetben.

Az elõadásban a bábszínház
egész társulata részt vett, a ma-
gyar társrendezõ pedig Pinczés
István, a Griff Bábszínház igazga-
tója volt, aki évtizedek óta jó kap-
csolatot ápol a Tojama megyei mû-
vészekkel.
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A Bakon élõ fiatal mûvész a
Csány-iskola tanulója volt, mellet-
te rajzolni járt az Adyba, majd a
dekoratõr-tanfolyamot is elvégez-
te. Tanította többek között Nagy
Szilvia, Farkas Ferenc, Horváth M.
Zoltán és Tánczos György, a baki
rajziskolában pedig Kocsisné
Horváth Katalin. Érettségi után a
Kaposvári Egyetem grafika sza-
kán végzett, de mint mondja, csak
azért, mert abban az évben festé-
szet szak épp nem indult. Jelenleg
a Nyugat-magyarországi Egyetem
Mûvészeti Karának végzõs diákja,
s az említett képével pályázott a
legutóbbi OMDK-ra.

A Folklór utópia alapötlete on-
nan származik, hogy néprajz sza-
kos barátainak segített egy gyûj-
tésben, melynek témája a göcseji
táncok voltak. Aztán látott egy tán-
cost, aki crocspapucsot viselt,
mintha ez a világ legtermészete-
sebb dolga lenne.

– Már korábban is foglalkozta-

tott a gondolat, hogy a mai ember
tárgyai közül vajon mi kerül majd
ötven vagy száz év múlva a nép-
rajzi gyûjteményekbe. A népi kul-
túra ma is mûködik, mindennap
tetten érhetõ, és a mai kornak is
vannak olyan tárgyai, illetve sajá-
tos elemei, amik késõbb biztos,
hogy a múzeumokba kerülnek –
folytatta az alkotó.

Így született meg a triptichon el-
rendezésû festmény, mely egy vélt
képet, egy víziót dokumentál. Arra
helyezõdik a hangsúly, hogy a jö-
võben a látogató mit láthat majd
egy néprajzi kiállításon. A mû-
anyag szék, a rózsaszínû papucs
és a póni a jelent képviselik, a népi
barokk asztalra helyezett agyag-
edény, a régi szenes vasaló, és a
Mária-szobor pedig a múltat, illetve
azt, amit mi most értékesnek íté-
lünk az elmúlt kor tárgyaiból. Per-
sze ezek egy része már a maga
korában is konfekciótermék volt.

Gombos Zsófia azt is elmondta,
hogy a kép központi színeként a

kéket – méghozzá a kékfestést
idézõ árnyalatot – határozta meg,
ennek ellensúlyozására pedig ró-
zsaszínû tárgyak kerültek a vá-
szonra. A meszes hatású fal, a
döngölt padló szintén a népies ha-
tást erõsíti. A festmény körülbelül
három hónapig készült, közben el-
látogatott a skanzenbe, ahol meg-
figyelte az épületbelsõket és a tár-
gyak elrendezését, majd vázlato-
kat készített, és – mûterem híján –
egy általános iskola osztálytermé-
ben megépítette azt a teret,
amelyben a „víziója” tárgyait elhe-
lyezte.

A festményt nemcsak el kellett
küldenie a versenyre, hanem meg
is kellett védenie egy zsûri elõtt.
Erre Egerben került sor. A bírálók,
bár elsõsorban a technikát nézték,
díjazták az ötletet, illetve azt az iz-
galmas elgondolást, hogy valaki a
valósághoz közeli módon fest meg
egy utópiát.

NÉMETORSZÁGBA
MIKROBUSSZAL
(háztól házig is)!

Telefon:
72/441-542

30/237-5007

VALÓSÁGHÛ UTÓPIA A FOLKLÓRRÓL
ZALAI SIKER AZ ORSZÁGOS MÛVÉSZETI VERSENYEN

Egy utópiát is lehet dokumentálni, és a crocspapucs, meg a
mûanyag szék is lehet népmûvészeti tárgy. Mondjuk ötven év
múlva. Egyelõre azonban mindez egy festményen látható, ami dí-
jat nyert a közelmúltban. Gombos Zsófia második helyezést ért el
„Folklór utópia” címû alkotásával az Országos Mûvészeti Diákkö-
ri Konferencia (OMDK) festészet szekciójában.

Gombos Zsófia

BÁBMOZGATÁS JAPÁN MÓDRA
MESE A LUSTASÁGRÓL ÉS A CSELSZÖVÉSRÕL

A bunraku egy tradicionális japán bábmûvészeti irányzat. A
szót egyúttal a bábok elnevezésére is használják. Ezek a speciá-
lis bábok nagy méretûek, mozgatásukhoz több színész szüksé-
ges, akik fekete ruhában, az arcukat is fátyollal takarva elevenítik
meg a figurákat.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Egykori hallgatótársa viszont

hosszas tûnõdés után „botlott” a
témájába, egy hazánkban még
alig alkalmazott vizsgálatba.

– A magyarországi kórházak
technikai és mérethatékonyságát
kutattam egy adott számítógépes
program segítségével, több mint
100 intézményt és az OEP adat-
bázisát alapul véve – mondta Tí-
mea. Megállapította, hogy a tech-
nikai hatékonyság 2003 és 2010
között, ha kis mértékben is, de
romlást mutatott. 

Míg a mérethatékonyság
2006–2010 között javult, ez az ér-
ték 60–100 százalék között mozog
országos szinten. A jobb mutatók
a nagyobb ágyszámú intézmé-
nyeknél jellemzõek. Összességé-
ben a leghatékonyabban az egye-
temi és országos intézmények
mûködnek. – Magyarorszá-
gon kevesen használják ezt a
mérést, külföldön jobban jel-
lemzõ, ezért választottam ezt
kutatási témának.

Eszter felmérésében a
megelõzõ fizikoterápia haté-
konyságát egyértelmûen
alátámasztják az eredmé-
nyek. A napi gyakorlatban

ezzel a lehetõséggel csak a na-
gyon súlyos állapotú betegnél él-
nek szakemberhiányra hivatkoz-
va. Eszter a betegeket a kórház-
ba kerüléstõl (mûtét elõtt két
nap) és az operáció után is ré-
szesítette fizikoterápiás ellátás-
ban. Feltehetõen nagyobb mér-
tékû lenne a kezelés hatékony-
sága, ha még korábban kezde-
nék el, ezt azonban nem volt
módja kutatni.

A kiemelkedõ kutatómunkát se-
gítõ konzulensek Császárné Gom-
bos Gabriella szakoktató, Mazur
Mónika gyógytornász és dr.
Rashed Aref fõorvos, illetve prof.
dr. Boncz Imre kapcsolati dékán-
helyettes, Fekete Sándorné dr.
egyetemi adjunktus és Savanyú
Zoltán, a Kanizsai Dorottya Kór-
ház controllingosztály-vezetõje
voltak.

KOMOLY KUTATÁSOK
ZALAEGERSZEGI GYÕZELEM



A férfiaknál Szûcs Valdó most
200 m-en remekelt,  gyõzött 22,1
mp-es idõvel. A férfiak 100 m-es
versenyét Aranyics Bence kiváló,
10,6 mp-es idõvel nyerte. Õk
mindhárman a Zalaszám–ZAC
versenyzõi. 

A negyedik különdíjat pedig a
keszthelyi Horváth Lotti vehette át
a 100 m-es síkfutásban nyújtott
12,4 mp-es teljesítményéért. A dí-
jakat Németh Gellért, az Euro-Geo
Kft. cégtulajdonosa adta át. 

A verseny fõdíját – az Euro-
Geo Kupát – a legtöbb gyõzelmet

elért sportegyesület,  Zalaszám
ZAC vezetõedzõje – Kámán Fe-
renc – vehette át Balaicz Zoltán al-
polgármestertõl.

* * *
A városi diákolimpiát    atlétiká-

ban a   Városi  Sportcentrumban
rendezték meg. A versenyen fõleg
a középiskolások szerepeltek jól,
számos jó  eredményt értek el. A
sportolók közül kiemelkedett
Szûcs Valdó,  Ferenczi Melinda,
Aczél Norbert,  Major Máté ered-
ménye.

Az Euro Geo Kupa keretében

rendezték meg a Zalaszám SI
tehetségkutató versenyét. A „Ki
a leggyorsabb, a legkitartóbb at-
léta?".  A versenyen mintegy
200, 10–12 éves kisiskolás mér-
te össze tudását, 60 és 800 mé-
teren.

7Sport

A projekt során megvalósított fejlesztéseknek köszönhetõen
cégünk gyorsabban, pontosabban tud megrendelõi rendel-
kezésére állni.

A projekt az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív
Program támogatásával valósult meg.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
KOMPLEX TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS A GÉPSYSTEM KFT.-NÉL

GOP-2.1.1-10/B-2010-0090

Cégünk a GOP-2.1.1-10/B „Komplex vállalati technológiai

fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” címû

pályázaton 22.905.752 Ft támogatást nyert el. Az összeget

ingatlanfelújításra, eszközbeszerzésre fordítottuk.

ELÉRHETÕSÉGEINK:
Gépsystem Kft.
8900 Zalaegerszeg,
Bánya utca 2.
www.gépsystem.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával valósult

meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40/638-638

– Az idei bajnokságra kiegyen-
lítõdött a mezõny – vélekedett
Csurgai Anita (képünkön balról)
csapatkapitány. – A bajnokság
elõtt várható volt, hogy a Ferenc-
város, a Rákoshegy I. és mi harco-
lunk a bajnoki címért. A hazai mér-
kõzéseinket egy kivétellel biztosan
hoztuk, idegenben is eredménye-
sen szerepeltünk. Nekünk 3 vere-
ség csúszott be, a Rákoshegynek
két vereség  és két döntetlen. Az
utolsó fordulókig nagy küzdelmet
vívtunk, amikor a Ferencvárost ha-

zai pályán  legyõztük, s az így ki-
szállt a versenybõl. Az utolsó for-
dulóban annak tudatában léptünk
pályára – ellenlábasunk eredmé-
nyét ismerve – ha nyerünk, miénk

a  bajnoki cím, mivel
a csapatpontok te-
kintetében jobban
álltunk. Még ponto-
sabban fogalmazva,
a játszmaarány alap-
ján lettünk elsõk. El-
lenfelünk a bajnok-
ságot végig azonos
játékoskerettel ját-
szotta végig. Nálunk
félidõben Horváth
Katalin sérülés miatt
kiesett, és  válogatott

játékosunk, Airizer Emese is csak
a  bajnokság hajrájára tért vissza.

–  Szülési szabadság után a
hajrára szálltam be a csapatba,
éreztem is a terhet a vállamon, mi-

vel másfél év kihagyás után lép-
tem újra pályára – vette át a szót
Airizer Emese (képünkön jobbról).
–  Tudtam,  csapattársaim és a ve-
zetõk is pontszerzést várnak tõ-
lem. Szerencsére viszonylag jó

eredménnyel sikerült
visszatérnem. Na-
gyon jó bajnoknak
lenni, fõleg úgy,
hogy tudtam segíte-
ni a lányoknak. Bíz-
tam benne, hogy mi-
énk lesz az arany-
érem. 

Második éve dol-
gozik a csapatnál
Zsidó János, a ZTE
ZÁÉV edzõje.

– A lányok az elsõ
évben irányításommal „csak”
ezüstérmet szereztek, ami
nem  volt rossz kezdés – így
az edzõ. – A második  évben
aranyérmesek lettünk. Egyér-
telmûen csapatsikernek
mondható a  bajnoki címünk.
Horváth Kati és Airizer Emese
kiesése után tudtak egymá-
sért küzdeni a lányok, és min-
dig akadt kettõ, olykor  három
vezéregyéniség a  pályán.
Egyértelmûen egy jobb
játékoskerettel rendelkezõ
Rákoshegyet elõztünk meg. A
fõvárosi csapatot összevásá-
rolták. Azért is mozgattak meg
minden követ, hogy elvegyék
tõlünk a bajnoki címet. A siker
ellenére még gondolkodom,
hogy folytatom-e vagy sem az

edzõsködést a ZTE ZÁÉV-nél. Ör-
vendetes számomra az ifjúsági
csapatunk 2. helye is, amely  bizo-
nyítja, hogy a nõi vonalon is  van
utánpótlásnevelés  a városban.

MEGOSZTVA BÁR, DE TÖRVE NEM
MÁSODSZOR ARANYÉRMESEK

Második bajnoki címét szerezte a ZTE ZÁÉV nõi tekecsapata a
Szuper Ligában. Igaz ez akkor is, ha a válogatottak sorát felvo-
nultató  Rákoshegy I. fellebbezett,  s a szövetség elnöksége
végül is dodonai döntést hozott, két bajnokot  hirdetett. A fõsze-
replõkkel beszélgettünk a  második bajnoki címrõl.

MEGHÍVÓ
A NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS EGYESÜLET ÉS

A LOKÁLPATRIÓTA KLUB

EMLÉKÜLÉST TART A 100 ÉVE SZÜLETETT

DR. CZEGLÉDY FERENCNÉ

EMLÉKÉRE „TÖBB, MINT TANÁR” CÍMMEL.
HELYSZÍN: GÖCSEJI MÚZEUM

IDÕPONT: MÁJUS 15. 16.30.

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRNAK!

ÚJ PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY JELENT MEG

A ZALAEGERSZEG, KOSSUTH L. U. 58–60. SZÁM ALATT

MEGÜRESEDETT NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁS

HASZNOSÍTÁSÁRA.
Pályázni egy 34 m2-es, összkomfortos bérlakásra lehet.

A hirdetmény teljes szövege
a www.zalaegerszeg.hu hírportálon olvasható.

ÚJ PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY JELENT MEG

ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK SZOCIÁLIS JELLEGÛ

BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

ATLÉTÁK SZABADTÉRI IDÉNYNYITÓJA
Remek hangulat, kiváló feltételek fogadták 12 klub 300 atlétáját

Zalaegerszegen az Euró-Geo Kupa évadnyitó nyílt városbajnoksá-
gon. A rövidtávfutó számokban országos bajnoki színvonalú me-
zõnyt sikerült összehozni. A Németh István emlékserleget Ferenczi
Melinda nyerte, 100 m-en kiváló, 12,0 mp-es idõvel gyõzött. 

ZTK FMVas–Szegedi TE 5:3
(3771-3738)

Zalaegerszeg, szuper ligás férfi
tekemérkõzés. Rájátszás.

Kiváló hangulat fogadta a pá-
lyára lépõ csapatokat a csarnok-
ban. Erõs sorral kezdtek a vendé-
gek, de elképzelésük nem jött be.
Fehér Zoltán legyõzte Kakukot,
Farkas Sándor pedig a  szerb vá-
logatott  Ernyesit, azaz elsõ kör-
ben  két meccspontot szereztek a
hazaiak.  A második sorban már
csak egy csapatpont kellett a baj-
noki aranyéremhez, amit egész
éves remek teljesítményét megko-
ronázva  Kiss Tamás  megszer-
zett. Fölényesen legyõzte  Karsait,
a nézõtéren pedig felhangzott: baj-
nokcsapat, bajnokcsapat… A haj-
rában  Fehér László edzõ két fia-
talnak is  játéklehetõséget  biztosí-
tott,  így is nyert  az egerszegi csa-
pat, és kettõs gyõzelemmel lett
bajnok.

Eredmények (elöl a hazaiak):
Fehér Z.  (632 fa)–Kakuk (612 fa),
1-0,  Farkas S.  (646)–Ernyesi
(627),  2-0,  Boanta (632)–Kiss N.
(650), 2-1,  Kiss T. (657)–Karsai
(580), 3-1,  Nemes (Pákai) (602)–
Fehér B. (624), 3-2,  Járfás  Sz.
(Kozma) (609)–Zapletán (645), 3-3.

A több ütött fáért járó két pon-
tot, a ZTK FMVas kapta, így ala-
kult ki az 5:3-as végeredmény.

A mérkõzés után tartották a
ZTK FMVas férfi és a ZTE ZÁÉV
nõi aranyérmes csapata számára
az ünnepélyes díjkiosztót. Egyút-
tal a  ZTK FMVas fiú ificsapata
arany-, a ZTE ZÁÉV leány ifi-
együttese ezüstérmeket vehetett
át.

Farkas Sándor, a ZTK FMVas
játékosa: – Harmadszor lettem
aranyérmes, ezt  nem lehet meg-
unni. Most is úgy örülök, mint az

elsõnek, nagyon jó csapat elõtt let-
tünk bajnokok.

Fehér László, a ZTK  játékos-
edzõje. – Köszönöm  a játékosok
példás hozzáállását, valamint a
szponzorok segítségét, akiknek
igyekeztük meghálálni a   támoga-
tást. Az  Olaszországba távozó
Kiss Tamást visszavárjuk.

Takács László, a ZTK FMVas
elnöke: – A két csapat ádáz csatát

vívott egymással a bajnokság során.
A négy egymás elleni  mérkõzésbõl
hármat megnyertünk, ez  hozta meg
számunkra a  bajnoki címet.

KETTÕS GYÕZELEMMEL
BAJNOK AZ EGERSZEGI CSAPAT

ZTE FC–SVSE-GYSEV Goldschmidt
3-2 (2-0)

NB II-es labdarúgó-mérkõzés.
Zalaegerszeg, 1516 nézõ. Jv.: Pintér
(Kovács II., Kóbor). Gólszerzõk: Grbics
(12., 73. p.), Seye (30. p. ), illetve
Fazekas N. (68. p.), Balla (90. p.)

Tarr Sprint Andráshida–
Balatonfüred 2-1 (1-0)

NB III Bakony-csoport labdarúgó-
mérkõzés. Zalaegerszeg, 200 nézõ.
Jv.: Kovács G.

Gólszerzõk: Vittman 39’, Pola-
reczki  50’, illetve Benedek ’76.
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ÉRETTSÉGIRE, SZÜLINAPRA

AKCIÓS ÁRON ajándékozzon
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOT

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

Legközelebb
Május 21-én 15.00 óra június 17-én 9.00 és 15.00 óra

Honlapunkon a további hónapokra is regisztrálhatsz!

AZ IDÕPONTOT HOZZÁD IGAZÍTJUK!
A VIZSGASZERÛ TESZT OTTHONI GYAKORLÁSÁHOZ  

INTERNETES  HOZZÁFÉRÉS, BIZTOS VIZSGA!
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

AZ EURO ECSET BT.
sokéves gyakorlattal, szakmai tudás-

sal és garanciával vállal közületek

és a lakosság részére festést, má-

zolást, tapétázást, továbbá kiegé-

szítõ munkákat (kisebb kõmûves- és

burkolómunkák). Ingyenes helyszíni

felmérés és árajánlat. Gyors,

megbízható minõségi munkavégzés

referenciákkal.

Érdeklõdni: Józsa Ferenc
Zalaegerszeg, 20/217-2863

FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓ
ZALAEGERSZEG, 2013. MÁJUS 18. SZOMBAT

Az Egerszeg

Fesztivál keretében

megrendezik

a XIII. Zalaegerszegi

Fúvószenekari

Találkozót, melynek

helyszíne a

zalaegerszegi

Dísz tér.

10.20-TÓL FÚVÓSZENEKARI FELVONULÁS,
FÚVÓSZENEKARI TÉRZENE ÉS KONCERT.

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145

NAGYKERESKEDÉS
FORGALMAZUNK:

keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

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

NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

GGGG ÉÉÉÉ PPPP JJJJ ÁÁÁÁ RRRR MMMM ÛÛÛÛ AAAA LLLL KKKK AAAATTTT RRRR ÉÉÉÉ SSSS ZZZZ     KKKK FFFF TTTT....

Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

KKKKAAAASSSSZZZZÁÁÁÁSSSS    ÉÉÉÉSSSS    TTTTÁÁÁÁRRRRSSSSAAAA    KKKKFFFFTTTT....

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA

TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

ZALAEGERSZEG,  GYÜMÖLCSÖS U. 12.

TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
LAST MINUTE AJÁNLATAI

ERDÉLY kulturális és természeti szépségei
(félpanzió) máj. 28–jún. 2. 62.000 Ft/fõ

A csodálatos KARINTIA jún. 7–9. 35.900 Ft/fõ

MONTENEGRÓ nemzeti parkjai és tengerpartja
(félpanzió) jún. 12–16. 71.550 Ft/fõ    

ÉSZAK-OLASZ tóvidék és mûemlék városok
jún. 12–16. 66.200 Ft/fõ

PRÁGA–KARLOVY VARY–TELC–CESKY KRUMLOV
jún. 13–16. 44.900 Ft/fõ

Kelet-német körút: DREZDA–BERLIN–WEIMAR…
jún. 24–júl. 1. 108.900 Ft/fõ    

PROVANCE–FRANCIA RIVIÉRA gyöngyszemei és TORINO
jún. 25–30.       101.900 Ft/fõ

SALZBURG-KÖNIGSEE-GROSSGLOCKNER
jún. 28–30. 35.900 Ft/fõ

TOSZKÁNA–CINQUE TERRE–FIRENZE
jún. 29–júl. 3. 73.350 Ft/fõ


