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Szezonkezdés optimizmussal
A Balatonba dobott
koszorúval vette kezdetét május 1-jén a balatoni szezon.
A móló elôtti ünnepségen Ruzsics Ferenc
polgármester tartott beszédet. Ebben utalt az
uniós csatlakozás évfordulójára, de a nap korábbi politikai kisajátítására is. Szólt a város
nagyszabású terveirôl,
turizmusának fellendítésérôl, s kijelentette:
elérhetô a Balaton reneszánsza.
A Zala Megyei Közgyûlés elnöke, Manninger Jenô szerint a
Balaton egy érzelmi kérdés: mindenkinek

Falusi krónika
Százhatvannégyen jelentkeztek a második Falusi krónika regionális találkozóra,
melynek a keszthelyi Festetics Kastélymúzeum adott otthont.
A lapzártánkkal egy idôre esô kétnapos
találkozó legfiatalabb résztvevôje 6, míg a
legidôsebb 93 éves volt. Jöttek Zala és Vas
megyéken kívül a Muravidékrôl és a Vajdaságból is mese- és versmondók.
A megnyitón Manninger Jenô, a megyei
közgyûlés elnöke a kétszáz éves hagyo-

mást mond. Ezután a hajósoknak jó szelet, a
vendégeknek jó szezont kívánt.
A résztvevôk ezután meghallgatták a
város himnuszát, majd hajóra szálltak és a
Csobánc fedélzetérôl megkoszorúzták a
Balatont.

Fazekas-fesztivál

A vízitorna jótékony hatása (15.o.)

Hetedik alkalommal rendezték meg az
országos fazekas-fesztivált a zalaegerszegi skanzenban.
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mányokra visszatekintô kulturális
központ, Keszthely
jelentôségét emelte
ki.
A Zala Megyei
Közmûvelôdési Intézmény igazgatója,
Konczér Katalin a
regionalitás szerepét
húzta alá, s elmondta, hogy jövôre egy
felmenô rendszerré
szeretnék átdolgozni
a találkozót, melybe
bevonnak más megyéket is.
Fotó és szöveg:
Zatkalik András
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Új fürdôépület, megújult sétány

A Gránit Gyógyfürdô új fogadóépületét hamarosan birtokba
vehetik a vendégek.

Az európai hírû gyógyhelyhez méltón alakul a zalakarosi
Gránit Gyógyfürdô és annak
környezete. A város önkormányzata, illetve a gyógyfürdô két
olyan pályázatot nyert, mely ezt
lehetôvé teszi.
Az önkormányzat a kisléptékû pontszerû városi fejlesztések tárgyában kiírt pályázaton
50 millió forintos támogatást
nyert el az egyébként 59 millió
forintos összköltségû, a fürdô
elôtt húzódó sétány rendezésére.
– A projekt keretében a fürdô
új épületétôl az autóbusz pályaudvarig vezetô sétányt újítjuk
fel, megtörténik a sétány melletti
zöldterületek rendbe tétele, térbútorok kihelyezése. A munkálatok a szezon indulására befejezôdnek – tájékoztatta lapunkat Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester.
Mint mondta: a színvonalas,
valóban európai mértékkel mérve is igényes sétány mellett
ugyancsak korszerû, igényes
épületet is kialakíthattak: a

gyógyfürdô ugyanis a Nyugatdunántúli Operatív Programból
nyert 809 millió forintos támogatással két ütemben „fürdôplázát” hoz létre 2,7 milliárd
forint nettó értékben. „Új fogadóépület gyógy- és wellness
szolgáltatásokkal, a fedett fürdô
átalakítása (Zalakaros)” tárgyú
kiemelt projekt elsô ütemében
elkészült az új 5200 négyzetméteres, 4 szintes fogadóépület,
amely nagyobb öltözôkapacitást, tágas és színvonalas fogadóteret, új szolgáltatásokat jelent majd a látogatóknak.
Az épület a mozgássérült emberek számára is elérhetô, hiszen
a szintek között lifttel közlekedhetnek, az akadálymentes
közlekedés mindenhol megoldott. A vizesblokkokat és WCket úgy alakították ki, hogy
egészséges és mozgásukban korlátozott emberek is kényelmesen használhassák.
Gondolva a családokra, családi öltözôk, gyermek játszóház
külön WC-vel, pelenkázóval és

etetô helyiséggel várja a kicsiket
és nagyokat.
A kondicionáló és fittness terem lehetôséget nyújt a mozgást
és az egészséges életet kedvelôknek.
A gyermek játszóház az év
minden napján várja a családokat, több mint 100 m2-en, ahol
minden gyermek talál kedvére
való játékot, szórakozást. E blokkban külön kis konyha és etetô helyiség áll a szülôk és gyermekeik
rendelkezésre. Az épületben szintén helyet kapó internet szoba
ugyancsak nyitva tartási idôben
várja a fürdôvendégeket.
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Korszerû intézmények
a gyermekekért
A város rendkívül sikeres pályázatainak következtében számos intézmény szépülhetett
meg az elmúlt idôszakban, sôt,
új – újak felavatására is sor kerülhetett.
A fürdôváros általános iskolája 200 millió forintos pályázati
támogatást nyert el korszerûsítési és bôvítési munkákra, melyeknek köszönhetôen a diákok
e tanévet már egy nagyon modern iskolában kezdhették: mind
a szaktantermek kialakítása és
felszereltsége, mind az intézmény megközelítése és tájékozódási lehetôségei, mind a nyílászárók, fûtési rendszer és vizesblokkok korszerû, a mai kor
követelményeinek megfelelô
átalakításban részesültek, s az
épület új szárnnyal való bôvítése is jelentôsen javítja az oktatás
feltételeit. Sikeres pályázatnak
köszönhetôen a pedagógusok

szakmai továbbképzése, a kompetencia alapú oktatás bevezetése is folyamatosan zajlik.
Ugyancsak eredményes, 50
millió forintos pályázat segítségével a város legkisebbjeinek
elhelyezésére is mód nyílik:
nemrég avathatták fel a bölcsôde
épületét, melyben jelenleg egy
csoport mûködik, ám a remények szerint szeptembertôl a
második is beindulhat.
Az önkormányzat az óvodásokat sem „hanyagolja el”: bár a
nyár folyamán ezen intézményegységben is történtek felújítások, egy újabb pályázattal szeretnék megoldani az egész óvoda belsô festését, a linóleumok
cseréjét, az épület külsô szigetelését és nyílászáróinak cseréjét, sôt, a mosó- és tálalókonyha
teljes felújítását is tervezik.
Szöveg és fotó:
Antal Anita

Élményparkot szeretnének
Komoly lépéseket kíván
tenni a város a turisztikai kínálat bôvítésében is – tudtuk meg
Czirákiné Pakulár Judittól.
Mint mondta: a képviselôtestület egyetért egy zalakarosi
élménypark létrehozásának
szükségességével, hiszen a „vizes” attrakciók és a jelenlegi
programok, túra- és kerékpározási lehetôségek mellett újabbakkal is szeretnék csábítani a
vendégeket.

A testület jelenleg készítteti
a szükséges tanulmányterveket, és felméréseket folytat a
szóba jöhetô helyszíneket illetôen.
– Minden remény megvan
arra, hogy a tanulmány elkészültével a testület mielôbb
döntést hozzon élménypark
kialakítására vonatkozóan, s
ez esetben indíthatjuk a tervezést is – mondta az alpolgármester.

Nemrég avathatták fel a bölcsôdét – a forrásokat pályázattal
biztosította az önkormányzat.
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Csaknem 5 milliárdból fejlesztik a megyei kórházat
lexebb, modernebb feltételek fogadják majd a pácienseket a létesítményben. A teljes beruházásból mintegy hárommilliárd forint jut az építkezésre, és nagyjából egymilliárd eszközbeszerzésre – mondta el Manninger
Jenô, a Zala Megyei Közgyûlés
elnöke.
A projektnek köszönhetôen
centralizálttá válnak a gyógyító
szakmák, vagyis a pózvai külsô
telephelyrôl a központba költö-

A bôvítés látványterve.

Európai színvonalú körülmények között és korszerû ellátás keretében gyógyulhatnak a
betegek a jövôben a Zala Megyei
Kórházban. Csaknem 5 milliárd
forintos fejlesztés kezdôdik
ugyanis idén az intézményben.
Mindezt sajtótájékoztatón jelentette be dr. Csidei Irén, a kórház fôigazgatója és Manninger
Jenô, a fenntartó megyei önkormányzat elnöke április 28-án.
A kórház korszerûsítésére
még februárban pályázott a Zala
Megyei Önkormányzat a Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program (TIOP) keretében. Még-

hozzá úgy, hogy fenntartóként
biztosította a 10 százalékos, 500
millió forintot kitevô önrészt. Az
európai uniós támogatás kedvezô elbírálásban részesült, a 4,2
milliárd forint odaítélésérôl áprilisban döntöttek.
– Évek óta tervezzük az
egészségügyi intézmény nagyszabású fejlesztését, most úgy tûnik, megvalósult az álmunk. A
hozzájárulás elnyerésével 25-30
évre meghatározhatjuk kórházunk arculatát, versenyben maradhatunk, s így meg tudunk felelni az egyre magasabb elvárásoknak is. Kényelmesebb, komp-

Egészségügyi
arculatváltás Zalában
zik az onkológia, a tüdôosztály
és a szemészet. A kardiológia és
a szívsebészet is itt – egy teljesen új, háromemeletes, a fôépületet a diagnosztikai tömbbel
összekötô függôfolyosó köré
felhúzott létesítményben – egységesül majd. Emellett zöld kertet, a tetôn pedig kis kápolnát
alakítanak ki. Pózván, az aktív
részlegek áthelyezését követôen
gyakorlatilag a pszichiátria, a
krónikus rehabilitáció, valamint

Új digitális röntgenpark
Kényelmesebb, korszerûbb
digitális rendszer szolgálja a
betegellátást néhány hete a Zala
Megyei Kórházban. Április 2-án
átadták ugyanis az intézmény
felújított és kibôvített röntgenparkját. A fejlesztést a fenntartó
megyei önkormányzat 180 millió
forintos visszatérítendô támogatásából valósították meg. A
hozzájárulásról január közepén
döntött a közgyûlés, melyet két
év türelmi idô után öt év alatt
kell visszafizetnie a kórháznak.
Az átadó ünnepségen Manninger Jenô, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke kiemelte: a kormányzati elvonások és a költségvetési hiány ellenére fontosnak tartják, hogy a legmodernebb, magas színvonalú körülmények között gyógyulhassanak a zalai emberek.
A szakszerû, komplex betegellátást nyújtó központ kialakításához Zalaegerszeg önkormányzata is hozzájárul, méghozzá 10 millió forinttal – mind-

Nagy lépés a betegek szempontjából.

ezt a röntgenpark megnyitóján
jelentette be dr. Gyimesi Endre,
a megyeszékhely polgármestere.
Dr. Csidei Irén, a megyei kórház fôigazgatója arról beszélt,
hogy némi kettôsség jellemzi a
létüket. Egyrészrôl küzdenek az
életben maradásért, még a
gyógyszerek megvásárlásához
szükséges pénz elôteremtése is

az ápolási osztály dolgozik tovább.
– Az átalakítás során a pulmonológia és az onkológia közelebb kerül a központi diagnosztikához, ezzel megszûnik a betegek vizsgálatokra történô utaztatása és lerövidül a várakozási
idô. A tervek között szerepel a
központi sterilizáló új helyre
költöztetése, a mûtôk felújítása,
köztük a mûtôasztalok cseréje,
a világítás és légkondicionálás

gondot okoz számukra, másrészrôl pedig nagyértékû beruházások zajlanak a létesítményben. A gyógyító munka érdekében azonban fejleszteniük kell,
ha nem tennék, akkor lemaradnának.
A korszerûsítés keretében teljesen megszépült a rendelôintézet radiológiai részlege. Üzembe

rekonstrukciója. A változás révén egy helyre összpontosul az
intenzív ellátás, hiszen a jelenlegi intenzív szekciók mellett lel
otthonra majd a kardiológiai
intenzív. Új sürgôsségi osztályt
hozunk létre, egységes betegirányító informatikai rendszer
kialakításával – tette hozzá dr.
Csidei Irén, a Zala Megyei Kórház fôigazgatója.
A munkálatok ôsszel kezdôdhetnek el.
helyeztek egy minden igényt
kielégítô digitális röntgen készüléket. Az új eszköz kisebb
sugárterhelésû, teljesen automatikus, bármilyen vizsgálati típusnál alkalmazható és óránként
akár 100 felvételt is elkészíthet.
– A meglévô, hagyományos
berendezésekhez pedig olyan
kazettákat vásároltunk, melyek
digitálisan is leolvashatók. A
radiológiai eszközök adatbázisa
egyetlen hálózatból elérhetô,
így az elkészült felvételeket
azonnal tovább tudjuk küldeni
a megfelelô osztályra, de akár
közvetlenül a mûtôbe, vagy
szükség esetén más város kórházaiba is – tette hozzá dr. Nagy
Gyöngyi, a radiológia osztályvezetô fôorvosa.
A korszerû informatikai hálózat legfôbb elônye, hogy megoldódott a nagy tömegû röntgenfelvételek archiválási gondja. A betegek szempontjából
pedig nagy lépés, hogy lerövidült a vizsgálati-, és a várakozási
idô.
Kép és szöveg:
Molnár Zsófia
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Újabb lépéssel közelebb az M9-es felé
Térségi Fejlesztési Tanács alakult az autóút megépítéséért
Fordulóponthoz érkezett az
M9-es gyorsforgalmi út megépülése. Az autópálya megvalósulásában érintett hat dunántúli
megye – Gyôr-Moson-Sopron,
Vas, Zala, Somogy, Baranya és
Tolna – nem várt tovább, összefogtak. S a fejlesztés mielôbbi
megvalósulása érdekében megalapították az „M9-es” Térségi
Fejlesztési Tanácsot a zalai megyeházán. A dunántúli szakasz
létrejöttét szorgalmazó testület
fél éves elôkészítô folyamat
után, végül 14 taggal, a régiók
és fejlesztési ügynökségek megbízottjaival látott neki a munkának. Elfogadott költségvetésük 3 millió forint. Legfôbb
céljuk, hogy felgyorsítsák a beruházást és minél hamarabb
konkrét kormányzati döntések
szülessenek az autóút ügyében.
Emellett fontosnak tartják a helyi érdekek egy nevezôre hozását és a lobbitevékenységet az
európai uniós támogatások el-

Megalakult az M9-es Térségi Fejlesztési Tanács.

nyeréséért is. A szervezet nem
említett pontos nyomvonalat, a
tervezett útvonal a térségben
Sopron, Szombathely, Vasvár,
Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Kaposvár, Dombóvár és Szekszárd
településeket érintené majd,
mintegy 380 kilométeren.

Az országos átlagnál
jobb közbiztonság
A Zala Megyei Közgyûlés
április 30-ai ülésén nagy hangsúlyt kapott a Zala megyei rendôrfôkapitány beszámolója, s annak elfogadása.
Dr. Tiborcz János kiemelte:
az országos átlaghoz képest jobb
a közbiztonság Zalában. Kiemelt célkitûzésükként kezelték
egyebek mellett a közlekedés
biztonságának a javítását, a
felderítési tevékenységeket, a
schengeni külsô határ védelmét
és a nyári idegenforgalmi szezon
rendôri feladatainak ellátását.
Dr. Tiborcz János egyetértett abban Manninger Jenôvel, a közgyûlés elnökével, hogy még van
mit tenni a közbiztonság javítása érdekében, de mint mondja,
eredményességük kézzelfogható, ugyanis évrôl-évre javulnak
a mutatóik. Zala megyei rendôrfôkapitány emellett komoly
problémának tartja, hogy a rendôrök átlagéletkora csupán 33,8
év. 1100 rendôr között mindössze 7 olyan dolgozik, aki betöltötte az 50. életévét, pedig a
tapasztalatok átadása lenne az

egyik legfontosabb feladatuk.
Majd bejelentette dr. Bertalan
János, a Keszthelyi Rendôrkapitányság vezetôjének a nyugdíjba vonulását, az ezredes 1993
óta tartó eredményes tevékenységét a közgyûlés tagjai egyhangúan köszönték meg. Tisztségét május 1-jétôl Tamási Zsolt,
alezredes vette át.
Döntöttek a Balatoni Múzeum felújítási kérelmének 22,5
millió forintos önrészének biztosításról és Csonkahegyhát
község fejlesztési pályázatának
100 ezer forintos áfamentes,
vissza nem térítendô támogatásáról. Napirendre tûzték a
gyermekvédelmi ellátást, melyet
a jövôben a megye Nagykanizsával közösen lát majd el. A
közgyûlésen hosszas vitát váltott ki a keszthelyi Vajda János
Gimnáziumban tervezett hatosztályos képzés elindítása. Végül a határozati javaslatot –
mely csupán arról szól, hogy elkezdôdhessen az új osztály terveinek elôkészítése – elfogadta
a közgyûlés.
mzs

Manninger Jenô, a Zala Megyei Közgyûlés és az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács elnöke a
gyorsforgalmi út szerepérôl
szólt az elsô ülésen.
– A projekt kivitelezésével
felélénkülhetne hazánk gazdasága és javulhatna az ország közlekedési rendszere. A dunántúli
városok, községek jobb logisztikai, infrastrukturális adottságokkal rendelkeznének, vonzerôt jelentenének a beruházók,
befektetôk szemében és egyben
új munkahelyek is létesülhetnének a térségben. Zala megyének az a legfontosabb, hogy
megfelelô összekötô útvonalat

alakítsunk ki Zalaegerszeg és
Szombathely között. Távlati célunk pedig, hogy csatlakozzunk
a nemzetközi gyorsforgalmi hálózatra. A 76-os és 86-os fôutak
rekonstrukciója nem oldja meg
a közlekedési gondokat, ezért
sem halogatható sokáig az autópálya megvalósítása. A nyomvonalak részletkérdéseirôl még tárgyalunk, figyelembe vesszük a
környezetvédelmi és gazdasági
szempontokat. Több döntés is
várat még magára, köztük, hogy
Szombathely-Vasvár környékén
a 86-os fôúttal azonos szakaszon, vagy párhuzamosan épüljön meg az út. A fejlesztés azért
is lényeges lenne, mert levezetné a megnövekedett kamionforgalmat a megyében – tette hozzá
Manninger Jenô.
Az M9-es dunántúli szakasza
a tervek szerint 2014 és 2020
között készülne el. A tanács
azonban mindent megtesz annak érdekében, hogy már 2015re befejezôdjenek a munkálatok.
A gyorsforgalmi út akár 1,5–
3 milliárd forintba is kerülhet
kilométerenként, az összeg elôteremtése nem lesz könnyû feladat. A tanácsra tehát még hoszszas munka vár. Legközelebb, június 17-én ülnek egy asztalhoz,
Vasváron.
M.Zs.

Helikon-ünnepségek
Áprilisban ismét föllobbant a
keszthelyi Helikon-ünnepségeket jelképezô láng. A 122 középiskola közel négyezer diákja
18 mûvészeti ágban 625 produkción mérte össze tudását a Festeticsek városában. A Helikon
parkban a Bécsben élô Festetics
György (képünkön) gyújtotta
meg az ünnepségek kezdetét
jelképezô lángot.
A Helikon-ünnepségeket (a
kilencvenes évekbeli felújítása
óta) kétévente rendezik. Költségvetése mintegy negyvenmillió forint, melynek egy részét
Keszthely és Hévíz önkormányzata, más részét az oktatási tárca,
a Zala Megyei Közgyûlés, vállalkozások és magánszemélyek
biztosítják.
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Fedezze fel az 1000 éves Zalát...
Fedezze fel az 1000 éves Zalát…
és közben játsszon velünk!
2010-ben minden számunkban
érdekes oldalak bemutatásával
ízelítôt adunk Önöknek a Fedezze
fel az 1000 éves Zalát! címû könyvünkbôl.
Azok között, akik kérdéseinkre
jól válaszolnak, minden hónapban
3 db könyvet sorsolunk ki.
A megfejtéseket az alábbi címre
várjuk:
Zala Megyei Önkormányzat,
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út
10. zalaweb@gmail.com.
Kérjük, a borítékon, illetve az emailben tüntesse fel: Nyereményjáték
Beküldési határidô: 2010. május
31.
Kérdés: Hol és mikor telepedtek meg a ferencesek elôször Zala
vármegyében?
Elôzô számunk helyes megfejtése: Virág Benedek Dióskálon született, melyet a helyi templom falán
található márványtábla ad tudtunkra.
A nagy érdeklôdésre tekintettel
a helyes megfejtést beküldôk között négy könyvet sorsoltunk ki.
Nyereményükhöz szívbôl gratulálunk! A könyveket postai úton
küldjük.
Nyerteseink:
Marton Attila, 8754 Galambok,
Honvéd u. 16/B.
Tóth László, 8380 Hévíz, Semmelweis u.6.
Horváth Zoltánné, 8372 Cserszegtomaj, Barlang u. 16.
Till Cecília, 2091 Etyek, Hôsök
tere 5.

A kötet 17. és ...

Î
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... és közben játsszon velünk!
...18. oldala

Kosárvarázs

Eladó, vagy bérbe adó ingatlanok
A Zelka Zrt. bérbe adja, vagy értékesíti az alábbi,
Lenti területén lévô ingatlanokat:
• Lenti, Dózsa György utca 1. szám alatt irodai, kereskedelmi célra
bérelhetô 100 m2 alapterület, vagy megvásárolható 2 x 100 m2,
összenyíthatóan 200 m2 alapterület,
• Lenti, Boróka utca 1/B. szám alatt lévô üdülô (lakás) épület (fsz.
nappali, szoba, fürdôszoba, konyha; emelet 2 szoba, fürdôszoba)
megvásárolható, azonnali beköltözési lehetôséggel.

Érdeklôdni a 92/550-620-as telefonszámon.

A kupagyôzelem már sikerült, s a bajnokságban is
remekel a ZTE
férfi kosárlabda-csapata. A
mai együttes
fiatalabb szurkolói csak hallomásból ismerhetik a korábbi egerszegi
bajnok és kupagyôztes csapatok sikertörténeteit.
Itt az ideje, hogy felidézzük a dicsôséges múltat is. Újra kapható a Nagy
csapat címû kötet, ami feleleveníti a kezdeti sikertörténetet.
A kötet megvásárolható szerkesztôségünkben, vagy utánvéttel megrendelhetô.
Ára: 1.500 Ft.
Érdeklôdni: Zalaegerszeg, Rákóczi u.
2-4., telefon: 92/596-936, 30/378-4465,
fax: 92/596-937, e-mail: zalataj@
zelkanet.hu

Zala Megye
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A zalai tizenegy
Egy labdarúgó-csapatnyi politikus
képviseli Zala megye érdekeit az új
Parlamentben.
Az egyéni választókerületekben dr.
Gyimesi Endre, Cseresnyés Péter, Manninger Jenô, Pintér László és Vigh
László (valamennyien Fidesz-KDNP),
listákról Baracskai József, Göndör
István (MSZP), Gyutai Csaba, dr. Kövér
László, Sáringer-Kenyeres Tamás
(Fidesz-KDNP) és Zakó László (Jobbik) szerzett mandátumot.
Összeállításunkban parlamenti terveikrôl szólnak a zalai képviselôk.

Vigh László

Baracskai József

Dr. Gyimesi Endre: – Egyénileg megválasztott képviselôként, az elmúlt két ciklushoz hasonlóan, elsôsorban a zalaegerszegiek érdekeit szeretném érvényesíteni az Országgyûlésben. Fontosnak tartom ugyanakkor, hogy az általános közbizalom helyreálljon az országos politika felé. Minden képviselônek hitelesnek, erkölcsösnek és becsületesnek kell lennie. Nagy hangsúlyt kell
helyeznünk a közvagyont elherdálók példás
megbüntetésére.
A tartalmi munkában pedig a munkahelyteremtés és -megtartás, a régió közlekedési
infrastruktúrájának fejlesztése, az egészségügy talpra állítása, a kis- és középvállalkozások segítése és a közrend megszilárdítása
mindenképp a legjelentôsebb ránk váró feladatok közé tartozik.
Cseresnyés Péter: – Az emberek biztonsága, a munkahelyteremtés, az egészségügy
rendbetétele, a bürokrácia visszaszorítása, a
gazdaság fellendítése mind olyan feladatok,
amelyek mindenkit érintenek attól függetlenül, hogy az ország melyik részében él.
Ezeknek a területeknek a támogatása tehát a
körzetemben élôk érdekeit is szolgálja.
Elsôk között fogom felvetni a munkahelyteremtés fontosságát, valamint az
ipari park bôvítésének
lehetôségét,
amelyik a munkahelyteremtés egyik
alapfeltétele. Fel kell
emelnem a szavamat
a kórház fejlesztése,
a rendôrség megerôsítése érdekében is.
Manninger Jenô:
– Országos szinten
elsôsorban az azon- Göndör István

Dr. Gyimesi Endre

Cseresnyés Péter

nali felelôsségre vonást kezdeményezem a
botrányos privatizációs és egyéb ügyekben,
de abban is, hogy megállapítható legyen,
kik felelôsek azért, hogy pártpolitikai és
nem emberi szempontokat figyelembe véve
mehettek tönkre kórházak, települések.
Szorgalmazom a Három csapás törvény bevezetését, a falvak közbiztonságának növelését, a képviselôk számának csökkentését és a hatóságok munkájának egyszerûsítését. Térségünkre nézve is fontos, ezért kiemelt feladatomnak tekintem az egészségturizmus fejlesztését, a keszthelyi egyetem
kutatásainak támogatását, a biogazdaság
fejlesztését, valamint a sármelléki repülôtér
esetében az állami szerepvállalás növelését.
Pintér László: – Hasonlóan Vigh Lászlóhoz, az én körzetemben is rengeteg a kistelepülés. Életbevágó feladat a mezôgazdaság
teljes vertikumának és a feldolgozóiparnak
az újjáépítése.
Szeretném, ha a gazdaság mielôbb beindulna, és sikerülne munkahelyeket teremteni
vidéken is. Életet kell lehelni a falvakba, s
ezt nem csak a gazdaság élénkítése jelenti.
Az oktatás, a kultúra, a hagyományôrzés erôsítése sem maradhat ki ebbôl a folyamatból.
Így válhat teljesebbé a vidéki emberek élete.
Vigh László: – Miután egy kistelepülés
polgármestere vagyok, s a választókörzetemet is közel száz falu, illetve három kisváros alkotja, legfontosabb feladatom a vidéken élôk érdekeinek képviselete. Meg
kell állítani a falusi iskolák bezárásának folyamatát. Egy kistelepülésen ugyanis nem
csak az alapfokú oktatás helyszíne az iskola,
hanem a falu szellemi, kulturális közösségének színtere is.
Óriási feladat lesz a falvak önellátásának
és önfenntartásának újjászervezése. Mindenképpen szeretnénk elérni, hogy az itt élô
emberek ne másodrangú állampolgárok legyenek.

Gyutai Csaba

Dr. Kövér László

Manninger Jenô

Pintér László

Baracskai József: – A Parlamentben – az
eddigi nyolc évben tapasztalhatóktól eltérôen – konstruktív, de ezzel együtt kemény
ellenzéki politikát kívánok képviselni, amikor is számon kell kérni a Fidesz kampányban tett ígéreteit, többek közt az egymillió
munkahelyrôl, vagy a 13. havi nyugdíjról.
Egyfajta ellenôrzô és egyensúlyozó szerepet
kell képviselni ebben a helyzetben. Ami Zala megyét illeti, az elmúlt nyolc évben megkezdtük azt a fejlesztô munkát, amivel nagyban megváltoztattuk megyénk infrastrukturális helyzetét, mely egy jó alapot biztosíthat a további munkának. Véleményem
szerint az elsôdleges feladatok, a zalai munkahelyek védelme és továbbiak létrehozása,
a zalai vidéken élôk életminôségének javítása és a fiatalok megtartása.
Göndör István: – A választójogi törvény
módosítását tekintem elsô, egyik legfontosabb feladatomnak az új Parlamentben. Kétszáz fôs országgyûlés létrehozását szorgalmazom, olyan választójogi rendelkezéssel,
mely egyfordulós választást ír elô. Ezt az
eddiginél sokkal igazságosabbnak és költségtakarékosabbnak tartom. Egy új választójogi törvény lehetôséget ad arra, hogy
annyi képviselôje legyen a Tisztelt Házban
egy-egy pártnak, mint amekkora a támogatottsága a választók körében.
Gyutai Csaba: – Mivel listás jelöltként a
megye polgáraitól kaptam bizalmat, az ô érdekeiket szeretném képviselni az Országgyûlésben, nem feledve ugyanakkor, hogy
Zalaegerszegen élô politikusként a városlakókért is felelôsséggel tartozom. Meggyôzôdésem, hogy zalai képviselôtársaimmal
erôs lobbicsapatot tudunk kialakítani, melynek tevékenysége fôként a munkahelyteremtés és az M9-es gyorsforgalmi út mielôbbi megvalósulását illetôen sikeres lesz.
Szeretném a mandátumomat annak érdekében is kihasználni, hogy erôsítsük pozícióinkat a különbözô szakminisztériumokban.
Dr. Kövér László: – A nyolcvanas évek
vége óta családi kapcsolatokon keresztül
kötôdöm Zala megyéhez, mely azóta –
szülôvárosom, Pápa mellett – második szûkebb hazámmá lett. A polgári értékrend
hagyományosan erôs területének számító megyében ma
minden egyéni választókörzetnek kormánypárti képviselôje van, akik három, területi
listán az országgyûlésbe jutott
társuktól azt várják, hogy se-
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gítsék ôket a megye érdekérvényesítô képességének erôsítésében. A magam két évtizedes
képviselôi tapasztalatát – úgyis
mint a Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség Országos Választmányának elnöke – szeretném ehhez felajánlani, hogy Zala megyét kimozdíthassuk abból a „szélárnyékból”, amelybe
az elmúlt idôszakban egy, az ország átlagos
helyzetéhez viszonyítva jobb mutatókkal
rendelkezô régió hátrányos helyzetû tagjaként jutott. A munkahelyteremtés, a kistelepülések életesélyeinek visszaadása, a cigányság problémáinak enyhítése, a turizmus
lehetôségeinek támogatása – csak néhány
kiemelt példa a megoldandó gondok sokaságából. Remélem, a következô négy esztendô nemcsak az egész országnak, de benne Zalának is visszaadja a felemelkedés esélyét.
Sáringer-Kenyeres Tamás: – Új feladat,
új kihívás vár rám, tele vagyok izgalommal.
Amit elsôdlegesen szeretnék: a közösséggel
együtt ezt az országot ebbôl a nehéz helyzetbôl kivinni. Még nem tudom, hol, melyik
bizottság munkájába kapcsolódhatok be;
végzettségemnél fogva a mezôgazdasághoz
kapcsolódó területek állnak hozzám közel,

SáringerKenyeres Tamás

Zakó László

de a környezetvédelmi kérdésekkel is szívesen foglalkoznék. Mindezeken túl természetesen minden, Zala megyét érintô kérdéssel szeretnék foglalkozni. Talán furcsa,
de legelsô feladatomnak a január 1-én életbe
lépett, az oktatási törvényhez kapcsolódó
intézkedés visszavonását kívánom elérni,
mely intézkedés a nemi identitás tudatra
neveléssel szöges ellentétben áll. A KDNP
tagjaként az állampolgárság ügyében is
elôrelépést kívánok tenni, ez azonban, úgy
gondolom, másoknak is fontos feladat lesz.
Zakó László: – Tele vagyok ambícióval,
tenni akarással, ugyanakkor azt is látom,
hogy a Fidesz 2/3-nál nagyobb gyôzelme
nem ad nagy mozgásteret, hiszen a párt „mindent visz”. Képviselôként nyilván az egész
megyéért érzek felelôsséget, legfontosabb
feladatomnak tekintem, hogy a Jobbik radikális programjának mind több pontját megismertessem az itt élôkkel. A társadalmi
igazságtalanságokkal szemben lokális szinten is szeretnék fellépni, ha úgy tetszik, az
„igazság bajnoka” szerepét vállalom fel.
Erôs, kritikus ellenzéke leszek a Fidesznek.
Meggyôzôdésem ugyanis, hogy a Fidesz
ilyen mértékû Parlamentbe jutása az MSZP
elôzô nyolc évi ámokfutásának köszönhetô,
az elôzô nyolc év tagadása azonban nem ad
elég útravalót.

9

Hungarikummá válhat a Pintes
Idôvel akár hungarikummá is válhat a legrégebbi magyar szôlôfajta, a
Pintes. Egyedülálló tulajdonságait,
gyógyhatását tudományos kutatások
sora igazolja. A cél még messze van,
de a csáfordi Veress-család óriási energiával küzd nemes italuk megismertetéséért.
A gyönyörû birtokon a Vinum Veress
Családi Borpince alapítója, Veress János és felesége mesélik el a Pintes történetét. Mesélik, hiszen a véletlennek
köszönhetô, hogy ráakadtak a régesrégen kipusztultnak vélt szôlôre.
– Miután az észak-amerikai eredetû filoxéra csaknem egész Európa szôlôültetvényeit végigpusztította, családok százezrei
maradtak munka nélkül – ismerteti az elôzményeket Veress úr –, de eltûntek az ôsi
szôlôfajták, s csak azok maradhattak fenn,
amelyeket egy-egy gazda meg tudott ôrizni.
– Hogy menekült meg a Pintes?
– A ritka kivételek közé sorolható a Pintes is, melynek néhány tôkéjére csaknem
egy évszázad múltával, 1968-ban bukkant
a Pécs-Cserkút melletti szôlôhegyen Németh Márton ampelográfus. Vizsgálatát Kiss
Ervin szôlônemesítô végezte a Badacsonyi
Kutatóintézetben.
– Honnan az elnevezés?
– A fajtának nevet is kellett adni, jóllehet
korábban a Kárpát-medencében mindenütt
ismert volt más-más elnevezéssel. A Pintes
nevet végül tulajdonságáról kapta: a fajta
termôképessége ugyanis rendkívül nagy.
Egy-egy tôkén akár 1,6 liter (azaz egy magyar pint) borhoz szükséges szôlôt is képes
megteremni.
– Mik a legjellemzôbb tulajdonságai a
pintesnek?
– A szôlô héja tartós, nem reped, puha,
leves húsú. Mindemellett ellenálló is. Magas
savtartalma miatt kezdetben pezsgô alapbornak készítették, ám a törzsültetvények
nem maradtak fenn, pusztán Csáfordon másfél hektár. Kedvezô illat- és aromagazdagságával nagy jövôre számíthat.
– Mik voltak a további lépések?
– Hitünket megerôsítette egy 1997-es
aranyérem is, melyet a kôszegi Jövések napján (Szôlô Jövésnek Könyve borverseny)
kaptunk Magyarország legrégebbi fajtájáért.
2007-ben a Baross Gábor Kutatásfejlesztési
pályázat révén sor kerülhetett a rendkívül

Megmentették a Pintest.

Veress János

alapos (és drága) vizsgálatokra is. Ezek közt
nemcsak a laboratóriumi, hanem orvosbiológiai és egyéb elemzések is szerepeltek.
Csakhamar kiderült, hogy a Pintes olyan
pozitív élettani hatásokkal bír, amelyek fölkeltették az orvosok figyelmét is. 32 fôt vontak be egy egyhónapos kísérletbe. Kétséget
kizáróan megállapították, hogy mértékletes
fogyasztása (hölgyek esetében napi 1-1,5 dl,
férfiaknál 2-3 dl) egyrészt gátolja a rákos
sejtek fejlôdését, másrészt a szív- és érrendszeri, továbbá a diabétesz betegségek megelôzésében jótékony hatása van egyéb borokkal szemben. A kutatások, vizsgálatok
máig sem zárultak le, ám egyre több a
kedvezô visszajelzés, gyógyulási eredmény.
– Ma hol tart a Veress-birtok Pintes termelése?
– Egyelôre 10,5 hektáron termesztünk
szôlôt, ebbôl 1,3 hektáron Pintest, amelybôl
évente 8-10 ezer palack kerül forgalomba.
– Hol vásárolható a bor?
– Ma már a jelentôsebb éttermekben, áruházakban is megkapható, ám ami ugyancsak
figyelemreméltó, hogy a környék gyógyhelyein is ott van.
– Továbbá bélyegeken…
– Igen, a ritkaságra felfigyelt a Magyar
Posta is, s 2005-ben (dr. Csizmazia Darab
József szôlô-nemesítô és Varga Pál grafikus
áldozatos munkájának köszönhetôen) immáron bélyegen is látható az ôsi magyar szôlôfajta, a Pintes. Palackját pedig ôsi magyar
motívum és rovásírásos felirat különbözteti
meg a többitôl.
Bár e sorok írója nem áldatott meg jóstehetséggel, de meri azt hinni, hogy a pintessel
egykoron úgy lesznek az emberek, mint az
autók közt a Rolls-Royce-szal: nincs szüksége reklámra, mert a köztudatba a minôség
szimbólumaként épül be…
Zatkalik András
Fotó: Zatkalik-Peresztegi Virág
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A népmûvészet kimeríthetetlen ereje
Németh János állandó kiállítása
Május 13-án, Zalaegerszeg város
napján az egykori Mecénás Galéria helyén: a Göcseji Múzeum Batthyány utcai
déli épületszárnyának pincéjében nyílt
meg Németh János állandó kiállítása.
A szobrász, keramikus munkássága
nemcsak a magyar kerámiamûvészetben kiemelkedô, de nemzetközi szinten
is; mind témáiban, mind kifejezésmódban, és a megmunkálás módjában is új
színt hozott, noha, mint mondja, egészen
ôsi gyökerekbôl táplálkozik mindaz,
amit csinál. Németh János nemrég múlt
76 éves. Alkotókedve, életereje és szeretete töretlen, május 13-án, a kiállításmegnyitó elôtt, a Deák Ferenc Megyei
Könyvtárban mutatták be a munkásságát felölelô életmû-katalógust is.
– Lassan eljutunk oda, hogy összegezzük
azokat a dolgokat, amiket az ember tett az
életében – mondja a fazekascsaládból származó mûvész. – Ilyenkor az ember elgondolkodik, hogy mi lesz a sorsuk azoknak a
munkáknak, amik eddig készültek. Közel
ötven év munkája, ami most itt lassan körülöttem van. És nem csak itt, hanem különbözô múzeumokban, gyûjteményekben,
és én arra gondoltam, hogy – tekintettel arra,
hogy zalaegerszegi vagyok és egész életemet itt töltöttem valójában – ez az ötven évnek egy válogatása lesz, amit a múzeumnak
adok. Közel 100 darab alkotás kerül most a
Göcseji Múzeum tulajdonába: Zalaegerszeg
adja át a múzeumnak ezt az anyagot. A város
ötven darabot megvásárolt, a másik ötvenet
én adom ajándékba. Zalaegerszeg egy pályázatot nyert a megyével és a múzeummal
együtt közösen egy tárlatra, ennek köszönhetô a lehetôség, hogy egy állandó bemutatónak helyet alakítanak ki, és biztosítanak
a jövôben is. Ez a hely a Göcseji Múzeum
alatt lévô pincerendszerbôl kialakított tér,
valaha itt volt a Mecénás Galéria. Ez a tér
most kicsit bôvült, változott, esztétikusabb
lett, kôburkolatot kapott, egy bejáratot is
csináltunk, amelynek én magam készítettem
a feliratát, illetve szignóját, a dombormûvét
és a környezetét. Ide kerül az a 100 munka,

de ebbôl úgy gondolom, a felét lehet úgy
kiállítani, hogy egy
kiállításnak megfeleljen, az esztétikus legyen, ne raktár, ne látványtár, hanem valójában egy kiállítás. Ez
az anyag, a kerámia
nagyon sokrétû dolog: csinálok épületkerámiát, agyagszobrot, és csinálok edényeket, korsókat is,
tulajdonképpen három profil, amibôl – Eljutottunk oda, hogy összegezzük a dolgokat.
összetevôdik a munkásságom. Úgy gondoltam egyébként, hogy bormûveket is: mert azok a szobrok félmetha ez egy állandó kiállítás lesz, akkor az szetei. Ez új dolog, amit én az építészeti keanyagot idônként cseréljük. Például egy al- rámiába hoztam, hogy korongozott domborkalommal csak az építészeti kerámia lesz mûveket csinálok. A tálakon, alakokon is
látható a hozzá tartozó makettekkel, ter- lehet ezt látni, hogy ezekben van egy formai
vekkel, vázlatokkal, fotókkal, arról, amit rendszer, mivel forgáselemekbôl állnak: csömegcsináltam az országban, vagy külföldön. vekbôl, kúpokból, ezek a fazekaskorongon
Aztán egy olyan kiállítás lehet, ahol csak készülnek. Ugyanúgy, mint egy korsó, egy
agyagszobrok vannak, a harmadikban pedig edény: csak én ezeket félbevágom. Felépícsak korsók, edények, dombormûves tár- tem a falra, az alapsíkra, és akkor ezekbôl
gyak, tálak, amik a hagyományos kerámiá- alakul ki a forma.
hoz tartoznak. Nagyon sokszor visszanyú– Olvastam egy Önnel készült interjúban,
lok a népmûvészethez, a formavilághoz – hogy minden reggel ugyanazzal a lendüde nem csak a magyar népmûvészethez, ál- lettel, jókedvvel ébred és dolgozik. Ez alaptalában az archaikus ókori mûvészetek vi- természet kérdése, vagy annyira kimeríthelágába is elkalandozom, nem másolom, csak tetlen a népmûvészet forma-, és témavilága,
a hangulatát próbálom átvenni. A magyar hogy az eleve meggátol minden alkotói válnépmûvészet különösen értékes dolog, ságot?
ahogy ezt más mûfajok is bizonyítják, Ko– Valójában nagyon gazdag, mert tényleg
dály vagy Bartók – ugyanúgy meg van ez a kimeríthetetlen. Nézze, például ott van egy
formai gazdagság a népmûvészetben: a feszület: Perczel János feszülete, abban minpásztorfaragásokban, a fazekasságban, de den benne van. Ha azt mondom, ôsiség és
bármilyen ágában a népmûvészetnek. Na- modernség: benne van, minden korban
gyon ôsi, ugyanakkor pedig nagyon mo- megállja a helyét. Annyira egyszerû, annyira
dern. Tulajdonképpen ezt az ôsiséget kell tiszta, olyan formai ereje van, olyan szellemi
átültetni a mába úgy, hogy az mai legyen, kisugárzása a népmûvészetnek, gyönyörû.
modern legyen. Úgy nyúlok bele ezekbe az Különösen a pásztormûvészetnek, az arértékekbe, hogy átteszem a magam világába, chaikus mûvészetnek, a naív mûvészeteka magam hangulatába, s ezeket az ôsi for- nek. De ezt, ha bármilyen korban megnézi,
mákat meghagyom az eredeti tisztaságában. benne van. Az a szellemiség, az a gondolkoÚgy próbálok egy mai tárgyat létrehozni, dásmód, amikor minden tisztán jelenik meg,
hogy benne legyen valahol a magyar nép- csak a belsô intuícióval. Nincs semmi ráramûvészet is. Ez az én ars poeticam, és így kódva, nincs semmi, amit átvesz, csak az ô
alakultak ki ezek a kisugárzása, úgy csinálja, ahogy tudja, és
munkák is: a szobrok, ebben óriási kifejezôerô van. Ez a szépség,
az épületkerámiák. ez a gyönyörûség, ez a korai mûvészeteknek
Nagyon ôsi megfor- is a szépsége. A jáki templomot, például ha
málás-módhoz nyú- megnézzük, egyszerû mesteremberek készílok vissza, a koron- tették, azért van olyan ereje. Tiszta formagozáshoz, fazekas- világ, még akkor is, ha vannak sutaságok,
sághoz. Van egy esetlegességek, ha nincs is precíz anatómiai
olyan technika, hogy felépítés, a kifejezés akkor is hatalmas erôvel
csövekbôl, gömbök- jelenik meg. Ezt a fajta dolgot képviseli minbôl, kúpokból állí- den népmûvészet, nem csak a magyar, az
tom össze a szobro- afrikaitól az óceániaiig minden. Szerintem
kat. De nem csak a ez kimeríthetetlen, és csodálatos.
szobrokat; a dom- esszé –
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Pünkösd-ünnep és kikapcsolódás megyeszerte
Programajánló
Május 13-16. XVI. Egerszeg Fesztivál
Zalaegerszeg, belváros • www.egerszegfesztival.hu
Május 16. XIV. Göcseji Prószafesztivál
Zalaegerszeg, belváros • www.kereszturyamk.hu
Május 14-15. II. Kanizsai Sárkányhajó Bajnokság
Nagykanizsa, Csónakázó-tó • Tel.: 93/313-285
Május 14-16. Hévízi Tavasz – Hagyományôrzô és Kulturális
Fesztivál
Hévíz, Deák tér • Tel.: 83/540-131 • E-mail: heviz@tourinform.hu
Május 21-22. III. Zalalövôi Magyar Pünkösd
Zalalövô, Általános Iskola és környéke • Tel.: 30/901-0650
E-mail: kerecsenzalalovo@freemail.hu
A pünkösd a keresztény egyház egyik fô ünnepe, az apostolokra
leszállt Szentlélek emlékére tartják a húsvétot követô ötvenedik
napon. Elnevezése is erre utal, a görög pentekosztész szóból
származik, aminek a jelentése ötvenedik.
A tavaszi és a nyári napfordulóhoz fûzôdô ôsi európai szokások
és hiedelmek kapcsolódtak a keresztény ünnephez. A különbözô
eredetû és korú népszokások közül a legarchaikusabb az ügyességi
próbákkal egybekötött pünkösdi királyválasztás. Ennek emlékét
ôrzi egyik szólásunk is, miszerint „rövid, mint a pünkösdi királyság”.
Néhány helyen napjainkig élô szokás többek között a leányok és
legények végezte pünkösdölés és a kislányok agrármágiával
összefüggô köszöntése, a pünkösdi királynéjárás is.
A pünkösdi ünnep ismét színes, változatos programokkal várja a
helybôl és a távolabbról érkezôket egyaránt, ebbôl szeretnénk rövid
ízelítôt adni – a bôséges választék miatt természetesen a teljesség
igénye nélkül.
Balatongyörökön a Pünkösdi Szezonnyitó Napokon sportversenyekkel, gyermekprogramokkal, kézmûves vásárral, a helyi kulturális csoportok bemutatóival, kiállítással és az elmaradhatatlan
Balaton-koszorúzással várják a látogatókat.
Gyenesdiáson rendezik a Nemzeti vágta egyik elôfutamát, a
Festetics Futamot a Faludi síkon. Többek között lovas-, kulturális-, sport- és gyermekprogramok, kirakodóvásár, a Pünkösdi Szezonnyitó keretein belül pedig folklórprogramok és horgászverseny
teszik teljessé a kínálatot.
Hévízen a Pünkösdi Fesztiválon minden adott a zûrös hétköznapok elfeledéséhez és a testi-lelki feltöltôdéshez: koncertek,
kulturális bemutatók, táncház, fúvós-mazsorett találkozó és kirakodóvásár szórakoztatják a vendégeket.
Keszthelyen pünkösd hétfôn, a Sétáló utcán népi kismesterségek
bemutatói, zenés gyermekmûsor, néptánc- és népzenei mûsor, majd
azt követôen táncház nyújt kellemes kikapcsolódást az érdeklôdôknek.
Nagykanizsán a Medgyaszay Ház ad otthon a III. Vinalia Canisa
programjainak. A Kisbirtokosok Országos Borversenye mellett
továbbképzések, fotó- és grafikai kiállítás, valamint a Vinalia Canisa
Borgála várja az érdeklôdôket.
Zalaegerszegen pünkösd hétfôn a Kézmûvesek Házában egész
napos mesterség-bemutatók, kulturális programok, népi ételbemutató és kóstoltatás, gyerekeket bábszínház, lópatkolás, szekerezés
és póni-lovagolás várja.
A III. Zalalövôi Magyar Pünkösdön népi iparmûvészeti és veterán
motorkiállítás, könnyûzenei koncert, népmûvészeti, ôstermelôi és
kézmûves kirakodóvásár, népmûvészeti játszóház, kulturális mûsorok és íjászbemutató ígér tartalmas kikapcsolódást kicsiknek és
nagyoknak egyaránt.
A rendezvényekkel kapcsolatos további információkért keresse
a szervezôket vagy a Tourinform irodákat!

Május 22-24. Pünkösdi Szezonnyitó Napok
Balatongyörök, Móló melletti sétány
Tel.: 30/617-3893
Május 22. Orbán-nap
Zalakaros, Orbán szobor, Szent Orbán út • Tel.: 93/340-852
Május 22-23. Pünkösdi Piknik
Zalakaros, Kertmozi, Gyógyfürdô tér • Tel.: 93/340-421
Május 22-24. Pünkösdi Fesztivál
Hévíz, Deák tér • Tel.: 83/540-131
E-mail: heviz@tourinform.hu
Május 22-24. Pünkösdi Szezonnyitó
Gyenesdiás, Községháza, Horgásztanya
Tel.: 83/511-790 • www.gyenesdias.info.hu
Május 23. Festetics Futam – a Nemzeti Vágta Gyenesdiási
Elôfutama
Gyenesdiás, Faludi sík
Tel.: 83/511-790 • www.gyenesdias.info.hu
Május 24. Pünkösdi programok
Keszthely, Sétálóutca • Tel.: 83/515-230
Május 24. Magyar- Horvát Családi Pünkösd- Népi
Hagyományôrzôk Fesztiválja
Zalaegerszeg, Kézmûvesek Háza • Tel.: 92/312-744
Május 24. Pünkösdi király- és királynôválasztás, máléfesztivál
Rédics
Május 26-30. IDF Tánc Világbajnokság
Nagykanizsa, Hevesi Sándor Mûvelôdési Központ
Tel.: 30/204-2442
Május 29. Strand- és szezonnyitó ünnepség
Vonyarcvashegy • Tel.: 83/548-073
E-mail: vvashegy@t-online.hu
Május 29. VI. Piroskereszt-túra
Vonyarcvashegy
Tel.: 83/548-073 • E-mail: vvashegy@t-online.hu
Június 5. Keszthely Város Napja
Keszthely, Balaton part • Tel.: 83/515-250
Június 12. II. Hévízi Jazz Fesztivál
Hévíz Galéria Átriuma
Tel.: 83/540-131 • E-mail: heviz@tourinform.hu
Június 12. Olajos körút, Papp Simon útján – teljesítménytúra
(10, 20, 30 km)
Bázakerettye térsége • Tel.: 93/313-040/71338
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A Szentlélek eljövetele
Néhány nap
múlva Pünkösd
ünnepnapjait éli
a keresztény világ. Elnevezése a
görög pentékosztész (ötvenedik) szóból
ered. A kereszténység egyik
kiemelkedô ünnepének ideje a
Húsvét utáni ötvenedik napon
van, mikor is a
Szentlélek eljövetelét ünnepeljük.
A bibliai történet szerint Jézus mennybemenetele után a
magukra maradt Giotto: Pünkösd (National Gallery, London).
tanítványok bezárkózva, rettegésben élték min- Néhányan az ablakhoz ugrottak,
dennapjaikat. Azon a napon is s elképedve látták, hogy odakint
együtt voltak, újra tizenketten, levél se rezdül. A zúgás azonban
mert akkor már Mátyás is csat- egyre erôsödött, a Mesterük néllakozott hozzájuk. Remény- kül hitehagyottá lett tanítvávesztetten, magukba roskadva nyok nem tudták mire vélni a soültek a jeruzsálemi házban az sem tapasztalt jelenséget, fogasztal körül.
vacogva, halálfélelemben várták
Hirtelen nagy zúgás támadt, sorsuk beteljesülését.
mint amikor szélvihar csap le.
Akkor lángnyelvek jelentek

A zalai gyermekekért
A Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriumának
döntése értelmében 2010-ben a következôk kaptak kitüntetést:
Zalai Gyermekekért Egyéni Díjban részesült a nagykanizsai
Thury György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakközépzô Iskola tanára, Tóthné Birics Gyöngyi. Rászoruló
tanulókat segített, gyûjtést, valamint jótékonysági estet szervezett 2009. február 24-én, április 19-én. Folyamatosan keresett
külsô támogatókat, tartotta velük a kapcsolatot, segítette Simon
Józsefet és családját, hogy súlyos gondjuk megoldást nyerjen.
Ügyükkel megismertette a médiumokat és az egész országot.
Zalai Gyermekekért Egyéni Díjban részesült még Tóth Mária
Mercédesz nôvér, kit a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium javasolt. Az elismerés
indoklásában ez szerepel: Gyermekek hittan oktatása, az iskola
rászoruló diákjainak étkezési térítési díját befizeti, rászoruló
gyermekek és szülôk anyagi támogatása, diákok részére kirándulások szervezése és anyagi fedezetének biztosítása, erdélyi
árvák támogatása.
Zalai Gyermekekért Közösségi Díjban a hahóti Vörösmarty
Mihály Suli Harmónia Általános Iskola tantestülete részesült.
Tevékenységük jellemzése: Hahót 6-14 éves gyermekeinek az
összefogása, a gyermekek életének színesebbé tétele változatos
programok segítségével, a település kulturális életének fellendítése, segítôkész, fejlett empatikus készséggel rendelkezô
fiatalok nevelése.

meg a szobában, mindegyikük
feje felett egy, s azok lassan reájuk szállottak. Abban a pillanatban elhagyta ôket a csüggedés, vége lett minden félelmüknek, erôs tettvágy szállta meg
bensôjüket. Lassan rádöbbentek, hogy Jézus elküldte rájuk a
Szentlelket, amint mennybemenetelekor megígérte azt nekik.
Azokban a napokban a jeruzsálemi zsidókon kívül, a népek
nagy serege gyûlt össze a városban. Jöttek férfiak Egyiptomból,
pártusok és médeabeliek, jöttek
Ázsiából, s a Föld akkor ismert
országaiból még sok helyrôl. Az
apostolok, megszabadulván félelmeiktôl, a Szentlélek által
szívükben megerôsödve, kimentek a népek közé. Beszélni
kezdtek, fennhangon hirdették
az Úr dicsôségét. S az ott lévôk,
bár sokféle nemzetséghez tartoztak, különbözô nyelveken beszéltek, mindannyian értették a
szónokok szavát.

2010. május
Péter így szólt a sokasághoz:
„Zsidó férfiak s ti mind, akik itt
vagytok, tudjátok meg, hogy az
Úr kiönti az ô lelkét reátok és
csodákat tesz és jeleket s a nap
sötétségre változik és vérszínûvé
lesz a hold, mielôtt eljön az Úr
nagy és fényes napja. Jézust,
Dávidnak fiát, eladtátok és megfeszíttettétek a gonoszok által,
de nem halt meg, hanem harmadnapon feltámadott, aminek
mi mindannyian tanúi vagyunk.
Cselekedjétek tehát azt, hogy
megkeresztelkedtek Jézus Krisztus nevében, bûneitek bocsánatára és akkor veszitek a Szentlélek ajándékát. Mert mindenki,
aki segítségül hívja az Úr nevét,
üdvözül.”
A teret megtöltô embersereg
döbbenten hallgatta Péter és társai szavait. Ôk sem értették, hogyan lehetséges az, hogy legyenek bár frígiaiak, Kappadócából
vagy Pontuszból valók, mindegyikük a saját nyelvén hallja
szólni az apostolokat. Megkeresztelkedtek, s azon a napon
mintegy háromezren Krisztus
követôi közé álltak.
f.l.
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„Farkasokra táncoló”
Az egyik leg(el)ismertebb
zalai könnyûzenei elôadó Farkas Attila, a Wolf és a Lobo Latino zenekarok vezetôje, aki 27
évvel ezelôtt kezdett el foglalkozni a zenével. A Wolf együttessel a nyár beköszöntével leköltöznek a Balatonra, vagy Hévízre, de az ország más táján is
találkozhatunk velük. A Lobo
Latino jelenti az igazi szórakozást, az együttes tagjai élnekhalnak a latin zenéért, örömmel
szolgáltatják a kíséretet rangos
táncversenyeken.
– Sajnos a gazdasági válság
ebben a mûfajban is érezhetô, a
Lobo Latinoval a fellépések száma lecsökkent, többnyire táncos
rendezvényeken játszunk. A
Wolf zenekarral a vendéglátós
helyeket céloztuk meg. Sajnos
az ilyen táncos jellegû szórakoztatási lehetôségekre nagyon
kevés pénz marad – mondja Farkas Attila, majd így folytatja:
– Rá kell érezni, hogy mit érdemes játszani. Ha egy számot
sokszor, sok helyen hallani,
akkor a közönség számára is is-

merôsen cseng majd. Általában
visszamegyek a múltba: például
a harmincas-negyvenes évekbe,
utána a hatvanas-hetvenes évekbe, aztán jönnek az újdonságok.
Ezáltal van egy körforgás, ami
segít, hogy ne legyen unalmas,
amit csinálok, mert erre tettem
fel az életemet.
Hozzáteszi: a mai technikai
háttér hatalmas segítség. Évekkel ezelôtt nehezebb dolguk
volt a zenészeknek, akkortájt
nem lehetett csodákat mûvelni
egy-egy szintetizátorral vagy
számítógéppel. Manapság a
technikai újítások sokat segítenek a hangok finomításán is.
– Ennyi év elteltével is elôfordul, hogy új stílusokkal találkozom. A latin zene mindig a szívem csücske volt, de mindenre
vevô vagyok. Sokan egy bizonyos stílusban nagyon profik, és
abból nem engednek, mert más
nem fekszik nekik. A szórakoztatáshoz a közönség fejével is
kell gondolkodni – fejti ki.
A zenéket úgy válogatja,
hogy minden korosztályhoz

Farkas Attila (jobbról) és a Lobo Latino zenekar.

szóljanak, így amellett, hogy
minden este dolgozik, összeállítottak egy gyerekmûsort is.
Mint meséli, sok a tehetséges
fiatal, de a vele egyidôs korosztály már kikopott: lassan már
nem lesz kinek játszani, hiszen
ötven felett a fiataloknak már
öregek lesznek, a középkorosztály pedig ritkábban jár el szórakozni.
– Építésznek tanultam, de
úgy gondoltam, hogy nem rontom édesapám jó szakmai hír-

nevét – mondja nevetve. – Az
igazi zenész, akinek benne van
a vérében a szakma, soha nem
tudja abbahagyni. Nem szabad
belefásulni, mert akkor a felkérések száma is csökken. Többször gondolkoztam már saját lemez kiadásán, vagy önálló szórakozóhely létrehozásán, de
mindig arra jutottam, hogy jelenleg jól érzem magam a bôrömben. Nem biztos, hogy ezek
után is így lenne…
Pataki Balázs

Panágl Tamás
gyógymasszôr, táltostanítvány
z mély-, izomlazító masszázs
z táltosmasszázs (ízületi és
porckorongbetegségek
kezelése és megelôzése)
z energetikai és radiesztéziai
tanácsadás
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Bejelentkezés:
ZALAEGERSZEG, Ola u. 16/B.
PÁKA, Ady Endre u. 21.
Telefon: 06-30/2676-036

Hirdetésszervezôket KERESÜNK
a megye minden részébôl!
Érdeklôdni lehet:
92/596-936, 8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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A helyes megfejtôk között a Zalatáj Kiadó által felajánlott ajándékutalványt sorsoljuk ki. Áprilisi helyes megfejtôink közül a
szerencse Szabó Piroskának (8999 Zalalövô, Bajcsy Zsilinszki út 2/a/5.) kedvezett, aki a szerkesztôségünk által felajánlott
ajándékutalványt nyerte.
A megfejtéseket lapunk címére (postán: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4. Pf.: 381., faxon: 92/596-937, e-mail:
zalataj@zelkanet.hu) kérjük beküldeni 2010 május 31-ig.

ZTE-jubileum
Idén ünnepli 90 éves fennállását a Zalaegerszegi Torna
Egylet. A patinás klub egykori
szakosztályainak kiválóságai
szerepelnek abban a kötetben,
amely ismét kapható szerkesztôségünkben, vagy utánvéttel megrendelhetô.
A könyv ára: 1.000 Ft.
Érdeklôdni: Zalaegerszeg,
Rákóczi u. 2-4., telefon: 92/
596-936, 30/378-4465, fax:
92/596-937, e-mail: zalataj@
zelkanet.hu

Május

Pünkösd hava – Tavaszutó Ígéret hava – Borjútor (Virágzó élet) hava
A latin Maius hónapot Ovidius szerint a meglett
korúak (maiores) tiszteletére nevezték volna el.
Valószínûbb azonban, hogy régi római Maia istennô vagy férfi párja Maius volt a névadó. A görögöknél Maia a pleiászok egyik csillaga volt, Zeusz
szeretôje, és a fôistennek együtt töltött éjszakák
eredményeként Hermész (latin Mercurius) anyja.
A május mindenütt a nyár aggodalmas adventjének tûnik, aminek a jövendô termés féltése volt
az alapja. Május az ókorban Európa-szerte engesztelô és tisztító szertartások böjtös idôszaka volt.
Rómában tilos volt ekkor új ruhát ölteni, házasságot kötni, és házaséletet élni, ekkor takarították
ki a templomokat, mosták le az istenszobrokat,
mintha csak a hónap elôkészület lenne a nyárközépi nagy ünnepekhez. A nép szerelmes szívû
legényei május elsején „májusfát” állítanak kedvesük háza elé. E hónap ünnepségei – a majálisok
– a tavasz és a nyár örömeinek szólnak. A szerves
élet fejlôdésének ekkor van a tetôpontja.
Pongrác, Szervác és Bonifác, mint régrôl fogva
tudjuk, könnyen visszacsalogathatja kertjeink rémét a hajnali fagyot, és kárt okozhat veteményeseinkben, sôt még a szôlô-gyümölcs ültetvényekben is. Persze a nagy riadalom elôtt célszerû em-

lékeznünk az agrometeorológusok tapasztalataira,
mert a hosszú évtizedek óta folyó meteorológiai
megfigyelések elemzése bebizonyította, hogy a
fagyosszentekre vonatkozó néphit nem légbôl kapott állítás.
Népi megfigyelések:
– májusi csendes esô növeli a vetést
– száraz május, száraz esztendô
– ha májusban erôsen halljuk a békákat kuruttyolni, úgy igen sok esô lészen
– ha május elején esik, úgy kevés borunk lesz
– nagyon meleg május után esôs június következik
– ha májusban a tölgy szépen virágzik, és a cserebogár rajta tanyázik, gyakran fogunk hallani
mennydörgést
– sok bort hoz ám a három ác, (Pongrác, Szervác,
Bonifác), ha felhôt egyiken se látsz
– Szervác, Pongrác, Bonifác, megharagszik,
fagyot ráz
– Pongrác, Szervác, Bonifác, Zsófia is lehet
gyász
– Szervác, Pongrác, Bonifác, mind a fagyos
szentök, hogy a szôlô el ne fagyjon, füstöljenek
kendtök.
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Az agy és az izmok összhangja
A tájfutás varázsa
A tájékozódás mindennapi szükségletünkké, készségünkké vált. A futásról, a testmozgásról pedig sajnos egyre inkább leszoktunk. A tájékozódási futás (tájfutás) lehetôséget ad e szellemi és fizikai készség
együttes próbára tételére.
– Különbözô jellegû terepeken kijelölt
pálya áll a versenyzôk rendelkezésére. A
sportolóknak a futás mellett a tájékozódási
jeleket nagyon jól kell ismerniük. Alapfeltétel a jó tájékozódási képesség, hiszen a
megtanult jelek mellett csak a térkép a
segítségünk. A versenyzôknek egy számukra ismeretlen versenypályán a kijelölt ellenôrzô pontokat kell felkeresniük, és legrövidebb idô alatt célba érni – ismerteti a
szabályokat Fehér Ferenc, a Zala Megyei
Tájékozódási Futó Szövetség elnöke.
A versenyzôknek egyfajta érettség is kell,
hogy megmérettessék magukat, de 10 éves
kortól már részt lehet venni tájfutó erôpróbákon. Ekkor még úgynevezett szalagozással segített pályákon versenyezhetnek,
de az ügyesebbek már normál pályákon is
nekivághatnak a terepnek.
– Természetesen a különbözô korosztályokban technikai fokozatok vannak. A ki-

sebbeket még vonalazás segíti,
az ifjúságiaknál már fizikálisan
is egyre nehezebbek a feladatok. Egy ifjúsági korú fiú versenyzônek a 10-12 kilométeres
pálya már nem okoz gondot. A
sportágban több versenyforma
van, a rövid távú versenyeket
például idôre, így 12-15 percesre tervezik. A középtávú versenyek 30-35 percesek, a normál
távnál 70-90 percig tart – folytatja Fehér Ferenc.
Zalában jelenleg három
egyesületet tartanak nyilván: az
idén 18 éves Zalaegerszegi Makrai Éva
Tájékozódási Futó Clubot
(ZTC), a Nagykanizsai Zalaerdô SE-t és a van: a tavalyi diákolimpiai bronzérmes
Göcsej KTFE-t (Göcsej Környezetvédô, Simon Alexandra, és az utóbbi években dobogós Fekete Ágoston. Idén az ifjúsági lányTájékozódási és Futó Egyesület).
– Zalában sok versenyt rendezünk. Van- csapattól várunk érmet, de nagyon büszkék
nak országos és regionális rangsoroló ver- vagyunk a serdülô fiú és lány csapatainkra
senyek, utóbbiak a térség versenyzôit szol- – árulja el Fehér Ferenc, aki a ZTC vezetôgálják ki. Nemrég 460 indulóval Csödében edzôje is. Hozzátette, hogy ebben a sportrendeztünk hosszútáv szakágban országos ágban nagyon sokan 35 év felett is rajthoz
versenyt. Ott egyesületünk büszkesége, a állnak, legüdítôbb példa erre a 68 éves Bátöbbszörös válogatott, 26-szoros felnôtt nyai Attila. Ô saját korosztályában rendre
magyar bajnok, Makrai Éva 2. helyezést ért dobogós helyezéseket ér el.
Pataki Balázs
el. A gyerekek között is számos tehetségünk

A vízitorna jótékony hatása
2005-ben kezdte meg
mûködését a teskándi
uszoda, melyet a helyi
iskolával és óvodával
együtt a Teskánd, Babosdöbréte, Böde, Hottó
és Boncodfölde Önkormányzata mûködtet. Mára már rengeteg programmal és sportolási lehetôséggel várja a környékbeli fiatalokat, s
idôseket egyaránt.
A helyi szabadidôuszodában speciális eszközök állnak a vendégek
szervezôtôl, Cseke Ti- Az
rendelkezésére.
bornétól megtudtuk,
hogy tizenkilenc falu iskolása jár ide úszni, felnôtteknek, nyári úszótanfolyam, úszóa helyiekkel együtt közel négyszáz gyer- tábor, továbbá medence-parti.
mek, de ezenkívül még számos lehetôséget
Az uszodában vízitorna (aquafitness) lebiztosítanak az uszodában. Büszkén össze- hetôséget is biztosítanak heti két alkalomgezte, hogy egyre népszerûbbek, majd hoz- mal, ami mozgás közben a víz felhajtóerejét
zátette:
használja ki. Ennek köszönhetôen az ízü– Szerintem az úszás kiváló sport, mert letek terhelése nélkül mozgatja meg az izjól megmozgat, amellett már szinte része az mokat, gyorsan égeti a zsírt, és a szinte már
alapmûveltségünknek is, ezért fontosnak népbetegségnek számító hát- és gerincfájtartom, hogy a gyerekek mielôbb megta- dalmakra is kiváló gyógyírt jelent. 2006 óta
nuljanak úszni.
Gellérné Gulyás Ildikó edzi a vízben moA feszített víztükrû tanuszoda tizennyolc zogni vágyókat, aki elmondta:
méter hosszú, a víz 29-30 oC-os, és hetvenöt– A víz teljesen más közeg, hiszen itt
kilencven-száznegyven centiméter mély. Az sportsérülés veszélye nélkül lehet mozogni,
uszodában számos lehetôség nyílik a sport- és a fiatalok együtt tornázhatnak az idôsekra: szabadúszás hétköznaponként, továbbá kel, sôt a kismamáknak is kifejezetten ajánbabaúszás, oktatás és edzés iskolásoknak, lott, már volt is nálunk erre példa. Ez a fajta

sport mindenkinek javasolt, mivel súlymentes mozgás. A fogyni vágyóknak ideális, s
kimondottan alkalmas mozgásszervi rehabilitációknál, gerincelváltozásnál, illetve
ízületi problémáknál.
Salamon Enikô

A kupát is sikerül?
2002-ben elsô –
azóta egyetlen –
bajnoki címét szerezte az élvonalban a ZTE labdarúgócsapata.
Idén – fennállása során elôször –
Magyar Kupa döntôt játszik az egerszegi együtes. Itt a
nagy lehetôség egy
újabb hatalmas siker elérésére.
Addig is idézzük fel a bajnoki aranyéremhez vezetô utat a Megkoronázva címû
kötet segítségével. A rengeteg fotót, statisztikai adatot, riportot tartalmazó könyv
ismét megvásárolható szerkesztôségünkben, vagy utánvéttel megrendelhetô. Ára:
2.500 Ft.
Érdeklôdni: Zalaegerszeg, Rákóczi u.
2-4., telefon: 92/596-936, 30/378-4465,
fax: 92/596-937, e-mail: zalataj@
zelkanet.hu.
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HIRDETÉSÉT FELADHATJA
a 80.000 példányban megjelenô

ZALA MEGYE havilapban.
Telefon: (92) 596-936• Fax: (92) 596-937
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

www.
zala.hu
Munkatársakat
keresünk
Hévíz és
környékére,
elsôsorban
– fiatalos nyugdíjas
hölgyeket és urakat –
jó kommunikációs
készséggel,
jó megjelenéssel,
TÁJÉKOZTATÓ JELLEGÛ
munkára.

+36/70/409-7209

