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Balogh István, a
Gyermekrák Alapít-
vány elnöke május
20-án adta át dr. Csi-
dei Irénnek, a Zala
Megyei Kórház fô-
igazgatójának, vala-
mint Nagy Kálmán-
nak, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöké-
nek 49 millió forint
értékû mûszerado-
mányát.

A XXI. század tech-
nikai elvárásainak
mindenben megfele-
lô két ultrahang ké-
szülék és a komplett
videó-endoszkópos
rendszer a Zala Me-
gyei Kórház Csecse-
mô- és Gyermekosz-
tályára kerül. Az

Csúcskategóriás készülékek
a megyei kórháznak

egészségügyi intézményt fenntartó megyei
önkormányzat és a kórház gazdasági helyze-
te sem tette lehetôvé az eszközpark nagyará-
nyú fejlesztését, a legújabb diagnosztikus
eszközök beszerzését.

A regionális feladatokat is ellátó gyer-
mekosztály korábban nem rendelkezett mû-
ködôképes, a vizsgálatok elvégzésére alkal-
mas ultrahang készülékkel. A többcélú ultra-
hangkészülék elengedhetetlen a hasi, mell-
kasi, valamint a nyirokrendszerbôl kiinduló,
gyermekkori rosszindulatú betegségek di-
agnosztizálásához. A NASA által továbbfej-
lesztett, hordozható készülék vizsgálófejek
széles skálájával és különbözô szoftverekkel
felszerelt, többféle hasi és kardiológiai UH-
vizsgálatra alkalmas. Rövid vizsgálati idô
alatt kiváló képminôséget biztosít, mindezt
rendkívül könnyû kezelhetôséggel.

A kardiológiai ultrahangkészülékkel a
legkisebbek sürgôsségi kardiológiai diag-
nosztikája végezhetô el.

A lineáris ultrahangos videó-endoszkó-

pos rendszer segítségével már újszülöttek
és csecsemôk komplex kivizsgálása is lehe-
tôvé válik. Az endoszkópos rendszernek ki-
emelt szerepe van a hagyományos, UH-vizs-
gálattal nem elérhetô szervekbôl történô
mintavételnél, hiszen ezáltal mellôzhetôk
az ismételt CT- és MR-vizsgálatok. A készü-
lék használatával a daganatok a lehetô leg-
korábban felismerhetôvé válnak, így a meg-
felelô kezelés kiválasztásában nélkülözhe-
tetlen szerepet tölt be.

A rendszerhez tartozik továbbá a csecse-
môk felsô tápcsatorna-vizsgálatára alkalmas
endoszkóp, valamint a csecsemôk légutai-
nak vizsgálatához elengedhetetlen bronc-
hoszkóp is. Mindkét eszközzel lehetôség
van a diagnosztikát követô esetleges bea-
vatkozásokra is.

A Gyermekrák Alapítvány Kiemelkedôen
Közhasznú Szervezet az elmúlt egy évben
118 millió forint értékû mûszerek adomá-
nyozásával támogatta a Zala Megyei Kór-
házat.

A most átadott, összesen 49 millió forint
értékû, csúcskategóriás diagnosztikai esz-
közöket a Gyermekrák Alapítvány a szemé-
lyi jövedelemadó egy százalékából befolyt
támogatásból tudta megvásárolni.

Az alapítvány az elmúlt egy évben közel 120 millió forint értékû
mûszerekkel segítette a kórházat.

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink fi-
gyelmét arra, hogy lapunk leg-
közelebb – a nyári szünetet kö-
vetôen – szeptember közepén
jelenik meg.
Kellemes nyaralást, pihenést
kívánunk.

a szerkesztôség

Hírek, riportok
tényszerûen

www.zalatajkiado.hu

Olvasóink
figyelmébe!
Olvasóink

figyelmébe!

Fedezze fel az 1000 éves Zalát! (6-7.o.)
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A történelmi
emlékpark fejlesztése

A Zala Megyei Önkormány-
zat „A Zalavári Történelmi Em-
lékpark turisztikai fejlesztése” c.
pályázata 73.849.971 Ft támo-
gatásban részesült a Nyugat-du-
nántúli Operatív Program „A ba-
latoni térség turisztikai vonz-
erejének növelése” pályázati ki-
írásán, melyhez a megyei köz-
gyûlés 13.500.000 Ft saját for-
rást biztosított.

A Zala Megyei Önkormány-
zatnak és Zalavár Község Ön-
kormányzatának a honfoglalás
és az államalapítás millenniu-
mára való méltó megemlékezés
kapcsán fogalmazódtak meg
terveik az egykori megyeköz-
pont, azaz Zalavár-Vársziget fej-
lesztésére.

A beruházás keretében meg-
valósul a Zalavári Történelmi
Emlékpark kialakítása, amely
magában foglalja a Makovecz
Imre Ybl és Kossuth díjas építész
által tervezett Millenniumi Em-
léképület felépítését, amely az

A Nagy-Magyarország Em-
lékmû elôtt jelentôs tömeg gyûlt
össze június 6-án  délután Nagy-
kanizsán, hogy a trianoni béke-
diktátum aláírásának 90. évfor-
dulójáról megemlékezzen. Az
ünnepség már délelôtt megkez-
dôdött a Jézus Szíve Plébánia-
templomban tartott szentmisé-
vel, amelynek keretében Fliszár
Károly fôesperes-plébános szé-
kely lobogót szentelt fel.

A rendezvény résztvevôit Ró-
zsás János író, Nagykanizsa dísz-
polgára, volt Gulag-rab köszön-
tötte, aki felolvasta a közelmúlt-
ban elhunyt vitéz Bátki József
papírra vetett, általa azonban el-
mondani már nem tudott gondo-
latait is, melyek a trianoni „béke”
aláírásának körülményeit és
elôzményeit taglalták.

A méltóságteljes megemlé-
kezésen Rajnai Miklós fôszer-
vezô átfogó tájékoztatást adott
a Nagy-Magyarország Emlékmû
helyreállításáról.

Az évfordulóra, a 15 milliós
magyarság történelmének sors-
fordító eseményeire Szántai La-
jos mûvelôdéskutató emlékezett.
Mint mondta: a magyar törté-
nelem évszázadai során sokszor
írták alá hazánk, népünk halálos
ítéletét, de a nemzethalál helyett
mindig, sokszor a legmeglepôbb

Nemzethalál helyett
feltámadás

Méltóságteljes volt a megemlékezés.

pillanatokban, feltámadás követ-
kezett. Véleménye szerint hazánk
feldarabolása már rég eldöntött
kérdés volt, az nem az elsô világ-
háborús vereség után „jutott
eszébe” a gyôzteseknek. „Hiszek
abban, hogy a magyarság, és most
a 15 milliós magyarságról beszé-
lek, újra feltámad, ellentmond e
halálos ítéletnek, és ez a 15 millió
ember ismét össze tud, mert össze
akar kapaszkodni” – mondta.

Hogy erre igenis van remény,
azt a kanizsai iskolák diákjainak
a beszédet követô mûsora is bi-
zonyította.

A trianoni megemlékezés kul-
turális mûsorral, koszorúzással,
a kegyelet virágainak elhelye-
zésével zárult.

1000 éves za-
lai ünnepsé-
gek méltó épí-
tészeti alko-
tásaként ma-
radhat a hely-
színen. Az em–
léképületben
kerül elhelye-
zésre a szintén
Makovecz Im-
re által terve-
zett  Életfa, ami

Zala megye településeit kívánja
szimbolizálni. Az épület elsôd-
legesen tájékoztató-informá-
ciós funkciót töltene be: meg-
jelenítésre kerülô tartalom Za-
lavár, és Zala megye kulturális
történelmi örökségének magas
színvonalon történô bemuta-
tásához kapcsolódna. Emellett
az épület kiállító funkciót is
betöltene egyfelôl a településen
és annak környezetében zajló
régészeti feltárások impozáns
eredményei jeleníthetôk meg,
másfelôl egyéb más ideiglenes
kiállítás fogadására is alkalmas
lenne. Az épületben bemutatásra
kerül a Zala megyei lakosság
által megszavazott „Zala megye
7 csodája” is.

A támogatási szerzôdést Man-
ninger Jenô, a megyei közgyû-
lés elnöke és Horváth Jácint, a
Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség ügyveze-
tôje írta alá június 4-én (képün-
kön).

Cserépkályhák, kandallók
építése, átalakítása.

Hordozható cserépkályhák
javítása.

06-70/511-76-55



2010. júniusZala Megye4

2010. május 29-én kéthar-
mados Fidesz támogatással
magalakult a második Orbán-
kormány a magyar parlament-
ben. Ez az erô, amelyre a vá-
lasztópolgárok felhatalmazták a
Fideszt, nemcsak az átmeneti
korszak felszámolására és vál-
ságkezelésre ad lehetôséget, ha-
nem egy új rendszer megterem-
tésére is. Orbán Viktor mi-
niszterelnök kijelentette: nem-
csak a rendszerváltást követô
hatodik országgyûlés alakult
meg, hanem alkotmányozó,
rendszeralapító parlament is.
Manninger Jenôvel, Zala megye
3. számú választókerületének
országgyûlési képviselôjével, a
Zala Megyei Közgyûlés elnöké-
vel beszélgettünk az elsô parla-
menti döntésekrôl.

– A magyar nemzet számára
erkölcsi adósságot törlesztet-
tünk akkor, amikor elsôként a
kettôs állampolgárságról szóló
törvényt megszavaztuk – mond-
ta Manninger Jenô. – Ezzel úgy
érzem, visszaállítottuk a helyes
értékrendszert, hogy a többi
európai országhoz hasonlóan ná-
lunk is magyarnak vallhassák és
érezhessék magukat a hatá-

Erkölcsi adósság törlesztése, felelôsségre vonás
Elkezdôdött a munka a parlamentben

rainkon túl élôk. Nagy öröm szá-
momra, hogy néhány MSZP-s
képviselôn kívül mindenki meg-
szavazta a törvényjavaslatot.

– A Fidesz már az elôzô cik-
lusban javasolta a parlamenti
képviselôk számának csökken-
tését. Akkor elutasították, most
azonban úgy tûnik, sikerül vég-
hezvinni. Pontosan milyen vál-
tozásokra lehet számítani?

– Az egyre nehezedô gazda-
sági körülmények miatt már
régóta kívánatos a parlamenti
képviselôk létszámának csök-
kentése. Alkotmányban lesz rög-
zítve, hogy maximum 200 kép-
viselô, a kisebbségeknek pedig
13 képviselôjük lehet. Elôzetes
elképzelések szerint 91 egyéni
mandátum lesz, ezt egészítik ki
még a listások. Szeretném, hogy
a következô években lefolyta-
tott tárgyalások során elérhet-
nénk, hogy Zalának maradjon
legalább 3 egyéni képviselôje.
Az önkormányzati képviselôk
létszámának csökkentését ez a
cél vezette, amely már az ôszi
önkormányzati választásoknál
érvénybe léphet: a megyei köz-
gyûlésben 40 helyett 15 képvi-
selôt választhatnak. A feladatok
megoldását ez nem fogja veszé-
lyeztetni, viszont a képviselôk-
nek többet kell dolgozniuk a
jövôben.

– Önt melyik bizottságba
kérték fel és milyen területért lesz
felelôs az elkövetkezô négy év-
ben?

– Az országgyûlés Gazdasági
Bizottságának vagyok a tagja,
azon belül a közlekedési téma

felelôse. Rögtön a MALÉV
ügyének tárgyalásával kezdtük
a munkát, az elszámoltatás ré-
szeként. Sajnos újabb felhábo-
rító ügyek kerültek napvilágra:
a MALÉV 35 milliárdos viszont-
garanciát adott az orosz félnek,
a volt, szocialista pénzügymi-
niszterek pedig tagadják, hogy
tudomásuk lett volna errôl… Ki
fogjuk vizsgálni, hogyan kerül-
hetett a MALÉV ilyen hely-
zetbe.

– Sokat hallottunk az elmúlt
évek rossz gazdaságpolitiká-
járól és arról, hogy gyakor-
latilag csôdben van az ország.
Mit tapasztaltak az elmúlt he-
tekben, és milyen intézkedések
várhatóak?

– Folyamatban van az ország
pénzügyi helyzetének feltárása.
A kórházakat, önkormányzato-
kat az utóbbi években nagyobb
adósságfelvételre kényszerí-
tették, ezzel mindenképpen kez-
deni kell valamit. Áttekintjük az
uniós pénzek felhasználását is,
amelyeket munkahelyteremtô
vállalkozások támogatására kel-
lene fordítani. Az EU-s progra-
mok felénél lehet kérni a módo-
sítást, élni fogunk a lehetôség-
gel, mert a támogatások nem
jutottak el az emberekhez. Felül-
vizsgáljuk a vidékfejlesztési
pénzeket is: a Leader-program
valójában sokszor csak a koráb-
bi párt-klientúra építését szol-
gálta.

– Volt már az elmúlt hetekben
Önnek személyes kezdeménye-
zése a bizottsági- vagy parla-
menti üléseken?

– Matolcsi György miniszter
úrhoz tettem fel kérdést, hogy
milyen program várható a
gyógyturizmus és a helyi ter-
melôk megsegítésével kapcso-
latban. Az egészségipar Magyar-
ország egyik húzóágazata, ame-
lyet össze kell kapcsolni nem
csak a gyógyászati termékekkel,
hanem a helyi eredetû áruk és az
ôstermelôk helyzetbe hozásával.
Meg kell szervezni az értéke-
sítési láncot, ahogy ez mûködik
külföldön is. Célként lehetne
kitûzni, hogy minél többen jus-
sanak hozzá az egészségesebb,
helyi élelmiszerekhez. Zala me-
gye ebben élen járhat adottsá-
gainál fogva, és én azon leszek,
hogy ezt elôsegítsem.

– Visszaállítottuk a helyes ér-
tékrendszert.

A Zala Megyei
Önkormányzat Pe-
dagógia Intézete
díjátadó ünnep-
séget tartott június
2-án a Hevesi Sán-
dor Színházban.

– A mai nap kö-
rülbelül 180 diákot
várunk, ennél lé-
nyegesebb több
eredményes tanuló
van, de ide csak
azokat hívtuk meg,
ahol a versenyt nem
követte közvetle-
nül eredményhir-

Diákok és pedagógusok díjazása

a résztvevôket. Elmondta, hogy
az intézet ebben a tanévben több
mint harminc tanulmányi ver-
senyt rendezett.

– Évente meghirdetjük a
Zalai Tehetségígéret címû prog-
ramunkat, melynek keretében a
megye legtehetségesebb fiatal-
jait kívánjuk felkutatni. Több te-
vékenységi területtel lehet pá-

lyázni, így például társadalmi
szerepvállalás, mûvészeti alko-
tás, tudományos alkotás terüle-
tén – mondta el az igazgató meg-
nyitójában.

Pintér László, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke az iskolák
és a pedagógusok nehéz helyze-
tét ecsetelte. Kiemelte: a megye
vezetése nagyon jól tudja, hogy
mennyi munka van egy-egy
gyerek teljesítménye mögött.

A megnyitó után a díjazott
tanulóknak könyvjutalmat adtak
át. Ezt követte azoknak a felké-
szítô pedagógusoknak a jutal-
mazása, akiknek a diákja az inté-
zet által szervezett verseny me-
gyei fordulóján elsô helyezést ért
el, szám szerint 80-an. A ren-
dezvény végén a „A Zalai Tehet-
ségígéret 2009/10” verseny
tizenkét tanulóját hívták a szín-
padra. Az elért eredmények alap-
ján hat középiskolást és hat álta-
lános iskolást díjaztak.

-sen-

A tanulók könyvjutalomban részesültek.

detés, így a díjazottak most
vehetik át megérdemelt ju-
talmukat – mondja Panácz
Ágnes, a Zala Megyei Önkor-
mányzat Pedagógia Intézet mun-
katársa.

Az ünnepség kezdetén dr.
Szalay Zoltánné, a Zala Megyei
Önkormányzat Pedagógiai Inté-
zetének igazgatója köszöntötte
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Örök nyuga-
lomra helyezték
dr. Bakonyi Ká-
roly szôlônemesí-
tôt, Cserszegtomaj,
Keszthely, és Cso-
pak díszpolgárát.
A Da Bibere bor-
lovagrend nagy-
mesterét a keszt-
helyi  Szent Mik-
lós temetôben, jú-
nius 4-én kísérték

Búcsú dr. Bakonyi Károlytól

utolsó útjára. Ökumenikus szertartás mellett, Ru-
zsics Ferenc, Keszthely polgármestere, Dublecz
Károly, a Pannon Egyetem Georgikon karának
dékánja, valamint a magyar és nemzetközi borász
szakma több képviselôje búcsúztatta a mindig
vidám és humoros dr. Bakonyi Károlyt.

1921-ben született Csopakon. Hadifogságból

hazatérve, 1947-tôl a keszthelyi Agrártudományi
Egyetemen, illetve jogelôdjénél dolgozott, a Ker-
tészeti Osztályon, illetve tanszéken, innen is ment
nyugdíjba 1982-ben, mint tudományos fômun-
katárs, kutató.

 Közben a Kertészeti Fôiskolán szerzett ker-
tészmérnöki diplomát, majd szôlônemesítésbôl
doktorált 1964-ben. Munkatársaival 6 államilag
minôsített szôlôfajtát, köztük a világhírû Cserszegi
fûszerest és számtalan értékelés alatt álló hibridet
állított elô. Munkásságát több kitüntetéssel és díjjal
jutalmazták.

Temetésén – végakarata szerint – az általa
nemesített három legkedvesebb fajtából, a Pát-
riából, a Nektárból és a Cserszegi fûszeresbôl
készített cuvée-vel locsolták be koporsóját, a sírba
szôlôvesszôt szórva helyezték örök nyugalomra
a Cserszegi fûszeres atyját, a magyar szôlône-
mesítés és borászat 89 éves korában elhunyt meg-
testesítôjét.

Akár zarán-
dokhellyé is
válhat a kis
zalai település,
M a g y a r f ö l d ,
ahol kétéves
összefogás és
munka ered-
m é n y e k é n t
ökomenikus fa-
t e m p l o m o t
emeltek. A
templom nem
pusztán épület,
hanem jelképe

Fatemplom épült Magyarföldön
Lélekkel megtölteni

nek és vezetôjének Németh Lászlónak, illet-
ve többen is felajánlottak kisebb-nagyobb
adományokat az anyagi segítség mellett, így
került a templomba egy harmónium és fest-
mény is.

– Télen sem álltak le a munkálatok – tette
hozzá Rátóti Zoltán -, ekkor a templombelsô
kialakításán dolgoztak a mesterek. A pado-
kat és a belsô berendezést Orosz Sándor he-
lyi mester készítette el. Aztán vártuk az eny-
he idôt, hogy a további külsô munkálatokat
és a tereprendezést elvégezzük. Tavasszal
látszottak ennek eredményei, május elején
a Szerencsejáték Zrt. kezdeményezésére
sajtótájékoztatót tartottunk, amin sokan
részt vettek a támogatók és a segítôk közül.

A Szerencsejáték Zrt. kétmillió forinttal
támogatta azt a civil akaratot és összefogást,
közelebbrôl pedig a Magyarföld Faluért
Alapítványt, aminek eredményeként meg-
épült a falu történetében kiemelkedô jelen-
tôséggel bíró fatemplom.

A templom – nyolc és fél méter belma-
gassággal – jól látható már távolról is. Alap-
ja kettévágott kör, két szimmetrikus apszis-
sal. A fôbejárat az oltárral szemben, innen
jobbra a sekrestye. Mellette a temetô és a
közelben a pajtaszínház, maga a környezet
pedig szabadtéri szertartások vagy színházi
elôadás megtartására is alkalmas.

– Az elsô esemény, aminek a templom
helyet adott, egy esküvô volt. Elsôdlegesen
természetesen vallási funkciója van, több
felekezetet várunk, hiszen ökomenikus, így
nyitott mindenki számára. De közösségi és
kulturális szerepet is szeretnénk adni neki.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az,
hogy pünkösdkor, a településen több év-
tizedes hagyományokra visszatekintô Vi-
rágzás napjai az Ôrségben program ke-
retében vasárnap Fellegi Balázs és barátai

léptek fel egy hangversennyel, ahol elôször
szólalt meg az ajándék harmónium, pün-
kösdhétfôn pedig Vukán Györgyöt látták
vendégül, aki zongorajátékával ajándékozta
meg a közönséget.

És vajon mit érez a templomépítô polgár-
mester a felszentelés elôtt? (június 19-én
tartják – a szerk.)

– Izgatott vagyok, hogy minden kész le-
gyen a határidôre és ugyanakkor boldog.
Nagy feltöltô erô, hogy akármilyen gond,
probléma jött szembe, megoldottuk és el-
vitathatatlan, hogy sikerült a célunkat
megvalósítani – búcsúzott Rátóti Zoltán.

kt

Zarándokhellyé válhat.

egy közösség akaratának és annak, hogy az
emberek egy közös cél érdekében össze
tudnak fogni. Magyarföld apró település az
Ôrségben, ahol ma negyvenen élnek és ház
sincs több, mint 25.  Mégis, a templom épí-
tésén 42-en dolgoztak, jöttek a környékrôl
is több helyrôl, a falunapon pedig 300 ember
is összegyûlt.

A település polgármestere sokak számára
nem a falu vezetôjeként ismerôs, sokkal
inkább a Nemzeti Színház színészeként.
Rátóti Zoltán 1997-ban kirándulóként
érkezett Magyarföldre és annyira megtetszett
neki a nyugodt, a fôváros zajától távoli vi-
dék, hogy telket vásárolt, majd azon takaros
rönkházat is épített barátai segítségével.
Nemsokára már díszpolgárrá avatták, hiszen
akkorra már hatalmas lelkesedéssel és buz-
gón mozdította elôre a harangláb újjá-
építésének ügyét, majd a 2006-os választá-
sokat követôen lett polgármester.

– 2000-ben a harangláb megépítése volt
az eredôje a fatemplom ötletének – mesélte
Rátóti Zoltán –,  ezt gondoltuk tovább, így
jött létre a temetô és a pajta közé, ahol már
több színházi elôadás is helyet kapott. Élnek
itt református és katolikus hívôk is, de temp-
lomuk soha nem volt. És fából, ami manap-
ság ritkaság számba megy, de nem ez volt
az elsôdleges, hanem annak megtapaszta-
lása, hogy egy szakrális építkezés mennyi-
ben más, mint ha csak „egy” házat építünk.

2009 májusában tették le az alapfát, mi-
után sikerült megegyezni a közös osztatlan
tulajdonban lévô terület tulajdonosaival.

– Segítséget nyújtott a Volksbank Zrt., a
legnagyobb támogatónk még 2008 végén –
folytatta a polgármester – és aztán vártuk a
további szponzorokat. Egyik magával von-
zotta a másikat, elindult az adományozás.
2009 januárjában egy nagyszabású gálamû-
sort szerveztünk Budapesten, melyen több
ismert mûvész is fellépett. Több mint két-
millió forint gyûlt össze

A templomot Mújdricza Péter építész ter-
vezte, a kivitelezési munkákat a Magyar-
földrôl elszármazott Jakosa Attila és Hollósi
Tamás, bajánsenyei ácsmester irányította, de
sokat köszönhetnek a lenti Németh-Fa Kft.-

Rátóti Zoltán

A legfrissebb hírek szerint a Zala Me-
gyei Önkormányzat összesen 500 ezer
forintos támogatásról biztosította Rá-
tóti Zoltán polgármestert a magyarföldi
ökumenikus fatemplom építéséhez.
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Fedezze fel az 1000 éves Zalát...
A kötet 129. és ...

2010-ben minden számunkban
érdekes oldalak bemutatásával
ízelítôt adunk Önöknek a Fedezze
fel az 1000 éves Zalát! címû köny-
vünkbôl.

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 e-
mailben tüntesse fel: Nyeremény-
játék

Beküldési határidô: 2010. június
30.

Kérdés: Hol található Deák
Ferenc szülôháza?

Elôzô számunk helyes meg-
fejtése: Csáktornyán és Sümegen
már a 17. században megtelepedtek
a ferencesek, a béke beköszöntével
Kanizsán és Búcsúszentlászlón is.

Nyereményükhöz szívbôl gratu-
lálunk! A könyveket postai úton
küldjük.

Nyerteseink:
Kéri Balázs, 8360 Keszthely,

Berzsenyi u. 2.
Novák Ferencné, 8960 Lenti,

Zrínyi Miklós u. 8/e
Farkas Gábor, 8353 Zalaszántó

Fô u. 42.

www.
zala.hu

Kiadónk honlapján állandó rova-
tot indítunk, amelynek fô célja ked-
venc háziállataink; kutyáink,
macskáink tartásával kapcsolatos
ügyes-bajos dolgok, tennivalók
segítése.
Lehetôség van elveszett állataink
keresésével kapcsolatos felhívások
közzétételére, korlátozott terjede-

Honlapunk címe:
www.zalatajkiado.hu

lemben, díjmentesen hirdetések
(adás-vétel, stb.) feladására is.
Célunk, hogy ily módon is segítsük
az állatbarátokat.

Várjuk az állatbarátok
jelentkezését:

zalataj@zelkanet.hu,
vagy a 92/596-937-es faxon.

Hû társaink
érdekében!
Hû társaink
érdekében!
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... és közben játsszon velünk!
...130. oldala

Idén ünnepli
90 éves fennál-
lását a Zala-
egerszegi Torna
Egylet. A pati-
nás klub egy-
kori szakosztá-
lyainak kiváló-
ságai szerepel-
nek abban a kö-
tetben, amely is-
mét kapható
szerkesztôsé-
günkben, 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

ZTE-jubileum

Rendhagyó
kötetet ajánlunk
lapunk olvasói-
nak. Farkas László
a rendszervál-
tásnak nevezett
átalakulás évei-
be vezet vissza
bennünket iro-
nikus írásaival
és összetéveszt-
hetetlen karika-
túráival.

A kötet megvásárolható szerkesz-
tôségünkben, vagy utánvéttel megren-
delhetô.

Ára: 1.500 Ft.
Érdeklôdni: Zalaegerszeg, Rákóczi

u. 2-4.,
telefon: 92/596-936, 30/378-4465,
fax: 92/596937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Egyedülálló korrajz
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218 elôadás, 73 ezer 213
nézô, 8700 bérlet – számokban
ez a mérlege a Hevesi Sándor
Színház 2009/2010-es szezon-
jának. Az évadzáró felvonása-
ként értékelô ülést rendezett a
társulat május 29-én. Besenczi

Köszönet a közönségnek
Évadzáró a Hevesi Sándor Színházban

Árpád, a februárban direktori
székbe ült igazgató eredményes,
tartalmas, izgalmas idôszaknak
tekinti a magunk mögött ha-
gyott idényt. S ezt jól példázza,
hogy mind az öt nagyszínpadi
bemutató komoly közönségsi-
kert aratott. A János Vitéz ugyan
kisebb indulatokat kavart, egyes
jelenetei miatt ki is vették az if-
júsági bérletsorozatból. A szín-
ház vezetôje a bírálattal kap-
csolatban azt mondta: nem jól,
nem „helyi értékként” kezelték
a produkciót. A helyette játszott
musical, A Padlás viszont meg-
mentett nyolc bérletet. A Pál
utcai fiúk és a Revizor pedig
szintén a közönség elismeré-
sében részesült.

– A nézôinknek szeretnék
elôször is köszönetet mondani,
hogy megtiszteltek bennünket
és mosolyukkal, csillogó sze-
meikkel kifejezték elégedett-
ségüket, viszonozták munkán-
kat. A jövôben is erre törekszünk,
népszerû, színes darabokat ter-
vezünk. Célunk, hogy minden-
kinek megfeleljünk és esténként
megteljen a színház. Nem bul-
vár, nem kabarészínház, nem a
fôvárosi József Attila vagy a
Thália Színház fiókteátruma lesz
a zalaegerszegi, hanem továbbra
is  a Hevesi Sándor Színház. Azt
pedig, hogy ki milyen ember és
mûvész, a színpadon fogjuk
megmutatni 19 órától. Hálánkat
szeretnénk továbbá kifejezni a
városnak és a megyének, vala-
mint szponzorainknak a támoga-
tásért – tette hozzá Besenczi
Árpád, a Hevesi Sándor Színház
igazgatója.

A következô évadra kilenc új
bemutatóval készülnek. A sze-
zont szeptemberben Lázár Ervin
zenés mesejátéka: A kisfiú meg
az oroszlánok nyitja. Színre vi-
szik Csehov Cseresznyéskert,
Szigligeti Ede Liliomfi, Alfonso
Pasó Mennybôl a hulla, Axel
Hellstenius Minden jót Elling,
Ken Ludwig Primadonnák és
Egressy Zoltán Portugál címû
mûvét. Az évad utolsó premierje
klasszikus, nagyszínpadi operett
lesz, a Mágnás Miska. Folyta-
tódnak az iskolaszínházi elô-

adások, Shakespeare Rómeó és
Júlia, Salinger Zabhegyezô és
Wedekind A tavasz ébredése
címû darabját mutatják be, a pro-
dukciókról rendhagyó iroda-
lomórákat tartanak. Az Ádámok
és Évák programhoz csatlakoz-
va pedig Az ember tragédiá-
jának különbözô színeit más-
más iskola tanulói adják majd
elô a Magyar Kultúra Napja elôtt
tisztelegve. A társulat valameny-
nyi színészének ajánlottak szer-
zôdést; Bagó Bertalan, mûvé-
szeti vezetô, Ligeti Kovács Ju-
dit, Kricsár Kamill, Mészáros
András, Nagy Péter, Szegezdi
Róbert, Szakács László, Vizke-
leti Zsolt és Benedek Albert még-
is búcsút vesz a zalaegerszegi
teátrumtól. Tucsni András iro-
dalmi vezetô, Bors József szerve-
zô, Simon Géza gondnok pedig
nyugdíjba vonul. Érkeznek új
tagok is, a társulathoz csatlako-
zik Bálint Péter, Bellus Attila,
Kálóczy Orsolya, Nádházy Pé-
ter, Sztankay Orsolya, Spisák Ist-
ván, Csávás Dóra, Katona Kor-
nél, Kováts Dóra, Lupaneszku
Vivien, Zsíros Viktor, Farkas
Erzsébet és Kômûves Zsófia.

A 2009/2010-es évad sem
telhetett el ünneplés nélkül.
Ezúttal a társulat öt tagját jutal-
mazták. A Máriáss-díjat Kiss
Ernô színmûvész; a Forgács-
gyûrût Jurina Beáta súgó; az
Aranydeszka-díjat pedig Imre
István színpadmester vehette át.
A közönségdíjat Kricsár Kamill
színmûvész érdemelte ki, míg a
Színházbarátok Körének elis-
merésében György János szín-
mûvész részesült.

- mzs –

Az idei kitüntetettek.

A 11 közép-európai ország 25
tagszervezetét tömörítô Central
European Youth Cooperation
(CEYC) pécsi közgyûlésén nagy
többséggel a keszthelyi Grózner
Dánielt (27) választotta a szer-
vezet fôtitkárává.

A Fidesz Ifjúsági Tagozata,
illetve a horvát HAZ Croatia
által közösen megrendezett 4
napos konferencián olyan ran-
gos elôadók szólaltak fel mint
Hans Kaiser, a Konrad Adenauer
Alapítvány budapesti elnöke, il-
letve Páva Zsolt, Pécs polgár-
mestere. A Martonyi János kü-
lügyminiszter védnöksége alatti
rendezvény több mint 15 ország
50 résztvevôje számára teremtett

Zalai az új fôtitkár
lehetôséget a közvetlen infor-
máció- és véleménycserére az
Európa Kultúrális Fôvárosa
címet viselô Pécs festôi környe-
zetében.

A CEYC ifjúsági szervezet
azzal a céllal jött létre, hogy Kö-
zép-Európa országainak ifjúsági
szervezeteit tömörítve közös
ügyekben és érdekekben együt-
tesen tudjon fellépni.

A szervezet formális kereteket
ad a régióban még mindig létezô,
fiatalok és tanulókat kiemelten
érintô fizikai és adminisztratív
határok ledöntésének és a régiós
párbeszéd és együttmûködés
elmélyítésének.Grózner Dániel
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Ifjúsági mozgalomként indult, közösségi
szellem éltette, hamar népszerû, elismert
zenekar lett – így lépett színre a Lorenzo
együttes az 1960-as években, Gelsén. Azóta
eltelt 43 év, s még mindig együtt vannak,
közösen muzsikálnak. Varázsuk nem múlt
el, nemcsak egy zenekart alkotnak, annál
többet, értékesebbet. Létük mást, a zené-
lésnél többet jelent, az emberek szívéhez
szólnak. A csapatot Lôrincz Kálmán, Kovács
István, Tamás József, illetve Takács István
alapította, majd csatlakozott hozzájuk
Lengyák György, Bohuss Ottó és Lakatos
József. Hangulatos Fonográf, Illés, Bródy
János, Tolcsvay László szerzeményeket
dolgoznak fel, s játszanak utánozhatatlanul.
A zenekar múltjáról, jelenérôl és jövôjérôl
vezetôjével, Lôrincz Kálmánnal beszél-
gettünk.

– Pedagógusként került Gelsére, éveken
át tanított a községben. Milyen közegbe
csöppent akkor, a ’60-as évek közepén?

– Egy rendkívüli, ritkán tapasztalható
közösségbe. A településen olyan összefogás
létezett, mely hatalmasabb, erôsebb volt
mindennél. Belefért a néptáncolás, a szín-
játszás, az éneklés, a sportolás és persze a
zenélés. Nem az számított mit csinálunk,
hanem hogy közösen tesszük és éljük át.
Csak a sors kezén múlt, hogy éppen egy
helyen voltunk azok, akik tehetségesnek bi-
zonyultak a zenében.

– Oly annyira, hogy a hazai beatkorszak
aktív szereplôivé váltak, saját stílust alkot-
tak, melyet soha nem hagytak el.

– Találtunk egy mércét, a tánczenét,
amely nekünk és másoknak is tetszett.
Létezett egy társaság, melyben az embe-
reknek fontosak voltak az értékek, ugyan-
azokat az elveket vallottak, elfogadták,
megértették, szerették egymást. Egyek vol-
tunk a közönségünkkel, velük osztoztunk
örömünkben, élményeinkben. Nagyon sokat
köszönhetünk Gelsének, felemelték a csa-
patot, erkölcsileg és anyagilag is támogatták
minden kezdeményezésünket.

– Kezdetben csak a helyi klubban ját-
szottak, majd beköszöntött a siker.

– Egyre több ember érdeklôdött felôlünk,
teltházas bulikban zenéltünk, megfordul-
tunk a megye szinte minden településén.
Bemutatkoztunk a Bergendy együttes elô-
zenekaraként, turnéztunk Kovács Katival,
Karda Beával, Korda Györggyel.  Jól ment

a szekér, csábított minket a hírnév, a nagy-
világ, szerencsére másképp döntöttünk.
Megmaradtunk annak, akik voltunk, meg-
gyôzôdéseink mellett, azóta is örömbôl –
tisztes polgári foglalkozásunk mellett –
zenélünk. Szerettem tanítani, számomra
nagyobb megtiszteltetés, ha tanár úrnak
szólítanak, mint mûvésznek.

– A progresszív rock korszaka lehanyat-
lott, a tánczenélés véget ért, a dallamoktól
azonban ezután sem szakadtak el.

– Zenés darabokban játszottam a Reflex
Színpadon, majd a Hevesi Sándor Szín-
házban. Megismerkedtem Kardos Endrével,
akivel máig szoros a kapcsoltunk. A Lorenzo
zenekar egy percre sem oszlott fel. 1967 óta
fogjuk egymás kezét, elszakíthatatlan kö-
telék fûz össze bennünk. Idôközben felnôt-
tek gyermekeink és tanítványaink, akik mö-
génk sorakoztak. Megalakították a Kis Lo-
renzo együttest, s most már ôk viszik tovább

múltunkat, mindazt, mit képviselünk.
Tagjai: Lôrincz Tamás, a fiam; Takács Attila,
Pógyor Tamás és Kiss Krisztián. Felbukkant
a harmadik generáció is, Takács Attila fia
gyakran tölti be a billentyûs posztot. A
Lorenzo és a Kis Lorenzo zenekar össze-
kapaszkodott és közösen munkálkodunk,
együtt adunk koncerteket. Fellépéseink elôtt
próbálunk, folyamatosan újulunk és tanu-
lunk. Nagy büszkeséggel tölt el, hogy leg-
utóbb szeretett lakhelyemen, Hagyároson
léphettünk fel a május 8-ai Mûvészeti Na-
pon.

Lôrincz Kálmán útravalóként végül any-
nyit mondott még: figyeljünk kicsit jobban
embertársainkra. Majd folytatta: József
Attila azt írta egykoron, hogy az igazság
megismeréséhez idô és elmélyülés kell, a mai
ember élete kevés a napi gondok elsorolására
is. Ezek a szavak örökérvényûek és még
inkább aktuálisak.                                 - mzs -

Örömbôl zenél immár 43 éve a Lorenzo együttes
Több mint egy zenekar

Takarmánynak alkalmas
LUCERNÁS FÛ Zalaegerszeg
közelében lekaszálás fejében
INGYEN ELVIHETÔ!

Érdeklôdni: 30/378-4465

Ingyen elvihetô!

Összekapaszkodott a Lorenzo és a Kis Lorenzo zenekar.
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Új ügyfélszolgálati irodát nyitott a Tarr
Kft. Zalaegerszeg belvárosában. A ká-
beltévé-, internet és telefonszolgáltató
vállalat kellemes, színvonalas, korszerû
környezetben, a Munkácsy u. 1 szám
alatt várja régi és leendô ügyfeleit. A
Kazinczy tér sarkára költözött irodát
június 1-jén ünnepélyesen avatták fel.
Tarr János, a cég ügyvezetô igazgatója
köszönetet mondott elôfizetôiknek a
feléjük nyújtott bizalomért, hûségért és
a mellettük való kitartásért. A Tarr Építô,
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ebben
a hónapban tölti be 20. életévét. Két
évtizede, sikeres, elismert vállalatként
szerepel a piacon.

– Kisiparosként kezdte a szakmát
édesapám, Tarr János 1978-ban Szek-
szárdon és Dombóváron. Kezdetben 2-3
ezer háztartást láttunk el központi
antennával. Az 1990-es évekre a ke-
reskedelmi elvárásoknak megfelelô, nye-
reséges, versenyképes céggé fejlôdtünk.
Csillagpontos hálózatot, majd optikai
gerinchálózatot építettünk ki, emellett
pedig internet-szolgáltatással bôvítettük
palettánkat. A vezetékes-telefon lehe-
tôségét 2006 óta vehetik igénybe elô-
fizetôink. E modernizációval a családok
összetartozását, elérhetôségét szeret-
tük volna megkönnyebbíteni. Filozófiánk

Átadták a Tarr Kft. ügyfélszolgálati irodáját a megyeszékhelyen

Uniós tá-
mogatás hi-
ányában saját
erôbôl oldja
meg a Zala
Megyei Ön-
kormányzat és
Keszthely ve-
zetése a városi
tanuszoda fel-
építését. A fe-
lek helyszíni
bejáráson ta-
lálkoztak a
kivitelezôvel
és a sajtóval.

A Zala Me-
gyei Közgyû-
lés elnöke,
M a n n i n g e r

Uszoda lesz Keszthelyen

Jenô (Fidesz) elmondta, hogy a
269 millió forintos beruházás a
megyei büdzsét, a fenntartás
pedig a keszthelyieket terheli.
Emellett a – Balaton fôvárosa
bejegyzett címet viselô – város
térítésmentesen biztosította az
ingatlant.

A város és a megye közötti
együttmûködésrôl még tavaly
döntött a megye közgyûlése, s

elôirányzatként 250 millió fo-
rintot különítettek el a tanuszo-
dára. A fennmaradó összeg (19
millió forint) biztosításáról idén
februárban döntöttek.

Keszthely polgármestere, Ru-
zsics Ferenc (Fidesz) megerôsí-
tette, hogy régóta érzik szüksé-
gét egy tanuszodának, ahol akár
versenyszerûen is megtanulhat-
nak úszni a gyerekek. Rámu-

tatott, hogy hosszabb távon az
üzemeltetési és fenntartási költ-
ségek terhet róhatnak a költ-
ségvetésre, de a mintegy ezer ál-
talános iskolás és középiskolás
diák érdekében hozott áldozat
megtérül egy egészségesebb
nemzedék felnövekedésével.

A tanuszoda kivitelezésére –
a közbeszerzési eljárást köve-
tôen – helyi vállalkozással, a

Dunántúli Magasépítô Kft.-vel
kötöttek szerzôdést, s ha az
ütemtervet tartani tudják, akkor
a szeptemberi terheléses pró-
baüzemet követôen októberben
már birtokba vehetô a 11x25 és
6x9 méteres fûtött medence, va-
lamint a kiszolgáló helyiségek,
köztük egy szauna is.

Az uszodát a környék iskolá-
sai, az egyetemisták, s a kiesô
idôben a lakosság is használ-
hatja. A jegyárakról – csakúgy,
mint a nyitvatartási idôrôl – még
nem határoztak.             Zatkalik

Az uszoda látványterve.

Saját erôbôl építik.

középpontjában az egy régió, egy hálózat
koncepciója áll, nagy figyelmet fordítunk
arra, hogy ügyfeleinket mindenhol azonos
kiszolgálásban és választékban része-
sítsük. Az egyik legnagyobb és leg-
elismertebb, magyar tulajdonú távköz-
lési szolgáltatóvá nôttük ki magunkat
napjainkra, kollégáim és jómagam kitartó,
áldozatos munkájának köszönhetôen.
2007-ben ismét elôreléptünk, hét új, di-
gitális televíziós programcsomaggal ruk-

koltunk elô, ezzel is még TARR-talma-
sabb szórakozást nyújtva ügyfeleinknek.
A technológiai fejlesztések folyama-
tosak, egy percre sem felejtjük el minô-
ségi szolgáltatásokkal viszonozni a la-
kosság bizalmát.  Jelenleg több mint 240
településen 170 ezer ügyfelet szolgálunk
ki – tette hozzá Tarr János, a TARR Kft.
ügyvezetô igazgatója.

Az iroda átadó ünnepségén részt
vettek Zalaegerszeg vezetôi is.

– Kitûnôen végezte a tulajdonváltást
és az átállást a TARR Kft. Megtartotta a
régi dolgozókat, újakat alkalmaz, a
lakosságnak pedig szolgáltatásbôvítés-
sel kedvez. Elnyerte a város és a megye
bizalmát. A sport és kulturális életben
való szerepvállalásával, a helyi rendez-
vények pártfogásával pedig nagymérték-
ben kivívta tiszteletünket, s köszönetün-
ket – hangsúlyozta dr. Gyimesi Endre,
Zalaegerszeg polgármestere.

A távközlési társaság közel 35 ezer
ember kábeltelevíziós, szélessávú inter-
netes és telefonos szolgáltatását vette
át a megyében az elmúlt hat hónapban.
Történésekben gazdag idôszakot tudhat-
nak maguk mögött. Elsô „sorbanállós”
akciójuk felbolygatta a zalaiak életét. A
jelenleg futó kedvezményes kínálatuk is
hasonlóan nagy sikert aratott, melyben
szabad kezet, variációs lehetôséget biz-
tosítanak ügyfeleiknek. Az elôfizetôk a
jövôben is zavartalanul élvezhetik a leg-
jobb kép és hangminôséget. Ennek érde-
kében a cég munkatársai megállás nélkül
végzik a hálózati rekonstrukciókat, tech-
nológiai fejlesztéseket és a kínálat bô-
vítését. Családi vállalkozásként pedig
továbbra is ügyfélbarát szolgáltatásokra
törekednek.

(x)

Kényelmes, korszerû körülmények között fogadja ügyfeleit a TARR Kft.

TARRtalmas szolgáltatásokat nyújtanak
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A regionális rádiózás nem-
csak az aktuális témákat hozta
közelünkbe, hanem azokat a
személyiségeket is, akik nap
mint nap hírekkel, informá-
ciókkal látnak el bennünket. Így
aztán nem véletlen, hogy sokan
észrevették azt a struktúravál-
tást, ami a keszthelyi Helikon
Rádióban történt. A miértekrôl
a rádió új igazgatóját, Halász
Gábort kérdeztük.

– A rádió talált Halász Gá-
borra vagy fordítva?

– A rádió tulajdonosi köre
keresett meg azzal a szándékkal,
hogy a szakmai irányításban
érezhetô és minôségi változásra
van szükség. A felkérés múlt év
végén érkezett, a Helikon Rádió
akkor már több mint két hónapja
szakmai vezetés nélkül mûkö-
dött. Több hónapon keresztül fi-
gyeltem, ismerkedtem a rádió
mûködésével, gazdasági hátte-
rével, végül 2010 áprilisában
kezdtem meg hivatalosan a
munkát.

Másképp szól a Helikon Rádió
– A szakmai elvárások a rádió

gazdasági helyzetének tükrében
összhangban maradhatnak-e?

– Mindenképpen erre törek-
szem. Sûrû két hónap áll a hátam
mögött. Az országgyûlési kép-
viselô választási kampány ide-
jén vettem át a rádiót, legelsô
feladatom az volt, hogy meg-
bízható hírszolgálati hátteret
biztosítsak. Úgy gondolom, jól
sikerült, a kiélezett helyzeteket
is kiegyensúlyozottan tudtuk
kezelni. A tulajdonosok arra kér-
tek fel, hogy szakmailag és gaz-
daságilag is újrapozícionáljam
a rádiót. Úgy gondolom, nem
minden pénz kérdése. Jó ötletek,
kreatív munkatársak és elhiva-
tottság jó indulópont ahhoz,
hogy elérjük a kitûzött célt.

– Saját elképzeléseit ötvöznie
kell a hallgatói elvárásokkal.
Mik ezek, s az áprilisi „székfog-
lalója” után eltelt másfél hónap
letelte után beértek-e ezek?

– Kereskedelmi és szórakoz-
tató rádió lévén elengedhetetlen

a jó zene, de a hallgatóknak
emellett értelmes és értékes tar-
talomra is szükségük van,
amikor rádiót hallgatnak. Új mû-
sorokat indítottunk: a Kerek-
asztal politikai-közéleti vitamû-
sor, a Helikon Detektív pedig az
oknyomozó és tényfeltáró új-
ságírás színtere. Május 31-én új
reggeli ébresztô mûsor indult, a
Balatoni Riadó, amely könnyed,
szórakoztató, napi bulvártémá-
kat dolgoz fel, nyári hangulat-
ban. Új szlogenünk van: Új hul-
lám a Balatonon, amely egyrészt
utal a nyárra, a Balaton közel-
ségére és hangulatára, valamint
arra, hogy a Helikon Rádióban
új élet indult. Nagyobb hang-
súlyt fektetünk a saját mûso-
raink promócióira, mûsorveze-
tôink egyéniségének megjelen-
tetésére, és arra, hogy a hallgató
érezze, egy friss, lendületes ke-
reskedelmi rádiót hallgat akkor,
amikor a Helikonra kapcsol.
Zenevonat címmel tehetségku-
tató mûsort is indítunk a nyáron,

ahová kilenc tehetséges fiatal
„komponálhatja” be magát szer-
zeményével. Tematikus mûso-
rokat is tervezünk, várhatóan
egy gasztronómiai, utazási ma-
gazinnal indulunk el és kurió-
zumként tervezünk egy idôsek-
nek szóló mûsort is. Úgy érzem,
hogy a hallgatók jól reagáltak a
változásokra, persze, korai még
errôl nyilatkozni.

– A hallgatók érezzék saját-
juknak a rádiót.

Keszthelyen a „Mentor” ma
már jól ismert fogalom. A több
mint egy éve mûködô Mentor
Ifjúsági, Szolgáltató és Infor-
mációs Irodát a keszthelyi ön-
kormányzat egy 100%-ban tá-
mogatott pályázat segítségével
hívta életre. A Mentor munká-
járól Papp Gábor irodavezetôt
kérdeztük.

– Bizonyára sokszor tették
már föl Önnek a kérdést: Hévízen
él, az ottani és a megyei, térségi,
olykor az országos politikai
életben komoly szerepet vállal,
képviselôként tevékenykedik;
hogyan került hát egy keszthelyi
ifjúsági iroda élére?

– Amikor Keszthelyen felve-

A fiatalokat segítve

tôdött a szociális és egyéb terü-
leten hátrányos helyzetû fiata-
lok, fiatal felnôttek beilleszke-
dését, munkáját, mindennapi le-
hetôségeit segítô TÁMOP-os,
uniós pályázaton való részvétel
lehetôsége, úgy éreztem, ennek
a pályázatnak a kidolgozásában
sokat tudnék segíteni. Legfô-
képpen azért, mert korábban a
szombathelyi Nyugat-magyar-
országi Egyetem Egészség-
tudományi tanszékén 4 éves
egészségtantanár szakon három
szakiránnyal kiegészítve –  ink-
luzivitás, integráció a közokta-
tásban; ifjúsági közösségi mun-
ka és munkahelyi egészségfej-
lesztés szakirányú – diplomát

szereztem. A magam ismereteit
a pályázat írása, a lehetôségek
feltérképezése során felajánlot-
tam a keszthelyi önkormányzat-
nak. Amikor összeállt a pályá-
zati anyag, az egyik posztra – az
irodavezetôire – az én önélet-
rajzom került beadásra. A pályá-
zat pedig nyert.

– Egészen új területen pró-
bálhatja ki magát. Nagy a ki-
hívás?

– Természetesen igen. Habár
éppen közéleti múltamból kifo-
lyólag – 8 éve oktatási, szociális,
egészségügyi bizottságban dol-
gozom; a református egyház
világi tisztségviselôje is vagyok
– számos tapasztalatra tettem
szert ezeken a területeken.
Mindamellett nekem is van öt
gyermekem, egy óvodás, két ál-
talános iskolás és két középis-
kolás korú, látom, tapasztalom
az ôket érintô problémákat.

– Miben tudnak segíteni az
Önökhöz forduló fiataloknak?

– Térítésmentes tanácsadá-
saink vannak életvezetési, élet-
szervezési, párkapcsolati, mun-
kavállalási, egyéni vállalkozás-
ra felkészítés témájában, és in-
gyenes jogi tanácsadással is ren-

delkezésre állunk – természete-
sen szakember kollégák segítsé-
gével. Legnépszerûbb szolgálta-
tásunk az ingyenes internet hasz-
nálat, illetve a diákmunka és ál-
talában a munkakeresés. Komoly
feladat hárul az iroda minden
munkatársára – velem együtt 6
fô –, mivel napi személyes, csa-
ládi, iskolai problémákkal keres-
nek meg minket. Számos prog-
ramot szervezünk: karácsonyi és
húsvéti készülôdés, önkéntes
ajándék- és adománygyûjtés,
sport- és tehetségkutató verseny.
Utóbbi, a Keszthelyen is Csillag
születhet, igen népszerû volt, az
itt kiemelkedô teljesítményt
nyújtó fiatalokat azóta is számos
programra hívják. Büszkék va-
gyunk arra, hogy a mi bábásko-
dásunkkal jöhetett létre a Keszt-
helyi Musical Társulat és a Keszt-
helyi Városi Diákönkormányzat.

– Az iroda pályázati úton
mûködik. Folytatás?

– A keszthelyi önkormányzat
a két támogatott éven túl még
két évre felvállalta az iroda mû-
ködtetését, de kollégáimmal
most egy újabb, nagyobb volu-
menû pályázati anyag benyújtá-
sán dolgozunk.

Komoly feladat hárul az irodára.
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Átadták a megye kistérségei-
nek az új közigazgatási és köz-
lekedési térképet, mely jelentô-
sen bôvült, illetve a közlekedési
változásokat is igyekszik feltün-
tetni. Nagy Kálmán, a Zala Me-
gyei Közgyûlés alelnöke mon-
dott köszönetet a készítôknek,
majd az új térkép fontossága
mellett érvelt:

– Ha ránézünk a térképre, a
korábbi hat kistérség helyett
jelenleg kilenc található a me-
gyében. Új kistérségként lépett
be a pacsai, a zalakarosi, a hévízi
– magyarázta az alelnök. Lénye-
ges megoldásnak tartja, hogy az
új térkép a települések közigaz-

Új közigazgatási térkép

gatási határait
is jelöli, ami je-
lentôs a tájéko-
zódás és a te-
rületfejlesztés
s z e m p o n t j á -
ból. A megyei
önkormányzat
ajándékaként
valamennyi te-
lepülési önkor-
mányzat kap
egy új térképet,
melyet a több-
célú kistérsé-
gek munka-
szervezeteinél
vehetnek át.

Hali Zsolt, a
Stiefel Euro-

cart Kft. értékesítési vezetôje
elmondta, hogy alapvetôen
közigazgatási térképrôl van szó,
másodsorban közlekedési és
turisztikai adatok kerültek fel rá,
s digitális adatállomány is ké-
szült. A kistérségeknél nagy
gondot fordítottak a határok je-
lölésére. Külön figyelmet szen-
teltek a térkép frissességére,
vagyis a mostani építkezéseket,
készülô autópálya lehajtókat is
jelezték rajta, hiszen három-
négy évre tervezik egy ilyen
térkép idôtartamát. A vízrajzi
rész is erôteljes frissítésre szo-
rult.

-sen-

Nagy Kálmán és Hali Zsolt mutatták be az új
térképet.

június 11–július 11.
Keszthely Open. A Ba-
laton parton Keszt-
helyen az idei nyár slá-
gerprogramja, hogy ki-
vetítôn nyomon követ-
hetô lesz a Dél-afrikai
Labdarúgó VB összes
mérkôzése. Keszthely

június 19. 12.30-tól
III. Halászlé fesztivál.
Programok: Parlamenti
válogatott – Zalasza-

Zalai programajánló

Szent Iván éjjelén elmaradhatatlan a
tûzugrás.

bari öregfiúk barátságos futballmérkôzés. Puskás Ferenc volt
labdarúgónk szobrának megkoszorúzása. Zalaszabar

15 órától a magyarföldi fatemplom ünnepélyes avatása. Progra-
mok: kórusok köszöntôje, Szózat, ünnepi köszöntôk, egyházi fel-
szentelés. A szertartást Veres András szombathelyi megyéspüspök,
valamint Ittzés János elnök-püspök és Steibach József dunántúli
református püspök celebrálja. Ezt követôen énekel Sebestyén Márta
és fellép a Hétrét zenekar is. Magyarföld

18.00-tól Múzeumok éjszakája több helyszínen, változatos prog-
ramokkal. Goldmark Károly Mûvelôdési Központ, Balaton Színház
valamint Balaton Múzeum. Keszthely

18.10-tôl Múzeumok Éjszakája a Göcseji Múzeumban. Progra-
mok: játszóház, gyermektánc együttesek fellépése, mûvészeti elô-
adások, LOS ANDINOS koncert, Csillaglesen – amatôr csillagászati
bemutató, perui élménybeszámoló, táncóra, rendhagyó tárlatveze-
tés, nyitott mûhelyek. Zalaegerszeg

Fúvós fesztivál a Gyógyfürdônél. info: 93-340-421 Zalakaros

Római kori vígasságok – történelmi és várjáték a Szép-kilátónál,
a Római forrásnál. info: 83-546-919

Római-kori ételek és italok, gladiátor bemutató, harci játékok,
színjátszás, nyitott pincék. Balatongyörök

június 26. Szent Iván Éji Mulatság a Fehér Vitorlás étterem elôtti
téren. info: 83-546-919, 30-373-7109. Balatongyörök

június 26-27. Csóstock IV. Országos Rockfesztivál a Csónakázó
tónál. info: 20-982-1069, 20-467-5151. Nagykanizsa

június 29. Cigányság, természet, kultúra - találkozó a Tüskevár
Ifjúsági Szálláshely és Erdei Iskolában. Sármellék

július 8-11. Gyenesdiási bornapok. Helyszín: Gyenesdiás, vasúti
megálló melletti terület. info: 83-314-507. Gyenesdiás

július 25. Egerszeg Búcsú a Göcseji Falumúzeum és Finnugor
néprajzi Parkban. Zalaegerszeg

augusztus 14. Jótékonysági nap az Aquacityben egész nap!
Zalaegerszeg

augusztus 20-tól A rozskenyér története – Az Észt Néprajzi
Múzeum kiállítása a Göcseji Falumúzeum és Finnugor Néprajzi
Parkban. Zalaegerszeg

A programajánló 2 hónapra nyári szünetre vonul. Reményeink
szerint minél több általunk ajánlott programon részt vesznek és
igazán jól érzik magukat! Kellemes nyarat kívánunk a megyei újság
valamennyi olvasójának!

Folyamatosan megújuló programajánlatunkat figyelemmel
kísérheti a www.zalatajkiado.hu honlapon.

PALATETÕJE VIHARKÁRT SZENVEDETT?
MEGOLDÁS AZ ACÉL CSEREPES LEMEZ.

ÖNNEK CSAK GYÖNYÖRKÖDNIE KELL
A SZÉP, ÚJ TARTÓS TETÕBEN!

Beépítésének elõnyei:
• 5 kg/m2

• Régi és új épületekre
   egyaránt alkalmazható
• A palatetõre bontás
   nélkül beépíthetõ
• Kivitelezése gyors
• Nem igényel karbantartást
• Nem piszkolódik, mohásodik
• Jégverésnek,
   szélviharnak ellenáll
• Esztétikus

CSERÉLJE LE RÉGI, ELÖREGEDETT,
TÖREDEZETT PALATETÕJÉT

EGY ÚJ, SZÉP, TARTÓS, KÖNNYÛ,
ÖRÖK ÉLETÛ CSEREPES LEMEZRE!

CSEREPES – ÉS TRAPÉZLEMEZEK AKCIÓJA
A KÉSZLET EREJÉIG: 1990 Ft/m2-tõl
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Amit az Orgonról tudni kell
Ma már Magyarországon is

elérhetô a David Backham-et
gyógyító Orgonsport Terápia,
amit a  magyar feltaláló, Kaval-
kó János ajándékozott az angol
futballsztárnak, és az ôt operáló
finn dr. Sakari Orava profesz-
szornak.

De hogy Magyarországon
maradjunk,  ezzel kezelik a
sokszoros bajnok és kupagyôz-
tes ZTE KK kosaras amerikai
sztárját, a gerincsérvvel bajlódó
Watsont is.

Nem csak a sportolóknak,
hanem az átlagembereknek is
kifejlesztett egy lakossági terá-
piás változatot Kavalkó János,
hogy elérhetô legyen a gyógyu-
lás a lábszárfekélytôl a belsô
bajokig, a ráksejtek, daganatos
betegségek legyôzéséig az Or-
gon energia erejével, ami ne-
gyedével csökkenti a gyógyu-
lási, rehabilitációs idôt.

De hogyan is mûködik ez a
terápia?

Minden élô szervezet sejtjei,
szövetei, rendelkeznek önálló,
csak rájuk jellemzô rezgéssel. Az

élô szervezet
mûködési hi-
bája rezgés-
eltérést hoz
létre. Az OR-
GON készü-
lék rezgései
hivatottak a
r e z g é s k o r -
rekcióra. Az
interferáló je-
lek, mivel a
besugárzot t
jel amplitú-
dója na-
gyobb, regu-
lációt képe-
sek megva-
lósítani. A ké-
szülék speci-
álisan hangolt kristályai létre-
hozzák a kívánt beállító rezgése-
ket. Testünk úgy reagál a rezgé-
sekre, hogy elindítja az öngyó-
gyító folyamatokat. A készülék
beállítja a test egészének opti-
mális mûködését, növeli a fizi-
kai és a szellemi teljesítményt.
A sportolók számára komoly
lehetôséget kínál a gyorsabb

szövôdmény-
mentesebb fel-
é p ü l é s r e .
Nagyban ja-
vítja az erôn-
létet, anélkül,
hogy bármi-
lyen szerhez
kellene nyúlni.
A gyorsabb
v i s s z a á l l á s ,
eredményesebb
munkát, a csa-
pat számára
jobb eredmé-
nyek elérését
teszi lehetôvé.

Mire hat,
mit gyógyít?

Az Orgon
készülék eredményesen alkal-
mazható, törések, zúzódások,
rándulások, mûtétek utáni gyors
hegesedés rehabilitációjában. A
jó keringéssel ellátott edzett
sportolóknál sokkal jobb a gyó-
gyulási sebesség, mint a népes-
ség többi csoportjában. Gondo-
lunk itt pl. a rossz keringésbôl
adódó súlyos fekélyekre. A feké-

Júniussal végre megjött a meleg idô
is, de sok helyen a hôség lehetetlenné
teszi a munkát, vagy akár a mindenna-
pokat. Ilyenkor jól jön egy klímaberen-
dezés. A technológia fejlôdésével szám-
talan márkát, és sokféle berendezést
lehet vásárolni, akár támogatás útján is.

– Egész évben volt munkánk, mivel
nem csak telepítünk, ha szükséges, a
javítást is vállaljuk, ami nem minden
szerelô társaságról mondható el – mond-
ja Györe Ernô, a Zelka Zrt. kereskedelmi
és szolgáltatási igazgatója, akit a klí-
maberendezések lehetôségeirôl, illetve
azok javításáról kérdeztünk. Hozzátette:
igaz, hogy klímaszezon van, de képzett
szakembergárdával minden hûtéssel
kapcsolatos munkát el tudnak végezni,
pl: hûtôkamrák telepítése vagy hibás
hûtôegységek javítása. Természetesen
a hirtelen jött meleg fejtörést is okoz,
hisz mindenki a saját gondjára vár
sürgôs megoldást. Kénytelenek va-
gyunk fontossági sorrendben teljesíteni
a munkát és a szerzôdéses partnereket
természetesen elôre soroljuk. Azt is
elárulta, hogy a gépek kiválasztásánál
fontos szempont, a minôség és ma-
gyarországi képviselet. Emiatt a Zelka
elsôsorban az LG termékeit ajánlja, és

Klímaberendezésekkel nem csak a hôség ellen
forgalmazza, hiszen ez a márkajel a
minôség garanciája.

Az LG termékek széles választékban
állnak az érdeklôdôk rendelkezésére,
minden felmerülô igényre van megoldás.
Ez kevés klímagyártó cégre mondható
el, pl. a legolcsóbb árfekvésû beren-
dezések csak 2.5 – 3.5 kW teljesít-
ménnyel és oldalfali kivitelben kaphatók.
Ajánlatkészítésünkben kiemelt szem-
pont az energiatakarékosság. Az inver-
teres gépekkel pl. hûtô és fûtô üzemben
40-60 százalék az energiamegtakarítás
érhetô el. Komplett hôszivattyús épü-
letgépészeti megoldást pedig a Therma
V család biztosítja, amely kiemelten
energiatakarékos berendezés és mint
ilyen a pályázatok újraindításakor si-
kerrel szerepelhet. Érdemes figyelni a
különbözô pályázati lehetôségeket
(www. zoldtech.hu, illetve az ener-
giakozpont.hu). Széleskörû alkalmazási

lehetôségérôl érdeklôdôknek szívesen
adunk tájékoztatást és prospektust.

Az új terméket 10 munkanapon belül
telepítik. A magas minôségû gépekre
folyamatos karbantartás mellett 5 év, a
többire 3 év teljes körû garanciát bizto-
sítanak.

Végül az igazgató a jelenlegi akciókról
is tájékoztatott bennünket:

– A mellékelt táblázatban szereplô
gépekre az LG és a Zelka Zrt. közösen
15.000 Ft bruttó szerelési támogatást
ad. A szerelési támogatás táblázatában
nem szereplô összes többi LG klímára,
a listaárból 10% kedvezményt biztosít,
természetesen itt az elôzô támogatás
már nem vehetô igénybe. Így a teljes
termékskálára valamelyik kedvezmény
elérhetô.
Címünk: Zelka Zrt. 8900 Zalaegerszeg,
Mártírok út 9.
Telefonszám : 06/92/312-657           (x)

lyes területek lényegesen gyor-
sabban és fájdalommentesebben
gyógyulnak. Ez a terület látvá-
nyosan megmutatja az Orgon
technológia hatásosságát.

Alkalmazható még: dagana-
tos megbetegedések kiegészítô
kezeléseként, szívinfarktus utá-
ni rehabilitáció, érszûkület, láb-
szárfekély, agyvérzés utókeze-
lése, ízületi megbetegedések,
ízületi gyulladások, prosztata
problémák, asztma, cukorbeteg-
ség, magas vérnyomás, epe,
pajzsmirigy és nôgyógyászati
panaszok esetén. Azaz minden-
hol, ahol energiahiány okoz be-
tegséget. Az Orgon Terápia meg-
fér minden gyógyító betegséget
megelôzô módszerrel összehan-
goltan.

A terápia alkotóelemei:
ORGON GÉP
ORGON VÍZKEZELÔ
B I O E N E R G E T O Z Á LT
KRÉMCSALÁD
Bôvebb információ:
www.orgon.hu/sport
www.energiagyogyaszat.com

Az LG és a Zelka közös akciója
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Népi megfigyelések:
– ha Medárd napján esik, akkor negyven

napig esik
– a júniusi esô koldusbotot nyomhat a

gazda kezébe
– ha a kakukk Szent Iván napja elôtt meg-

szólal, úgy olcsó lesz a gabona, ha utána,
úgy drága

– ha Szent Iván napján esô esik, úgy mind
mogyoró, mind pedig dió kevés lészen, így
tehát dió helyett sültalmát ehetünk

Jeles napok júniusban:
Szentháromság vasárnapja (június 07.),

Medárd napja (június 08.), Úrnapja (június
14.), Szent Vitus (június 15.), Jézus Szent
szíve (június 19.), Alajos és Szent Iván
(június 21.), Péter-Pál napja (június 29.)

Ez az egyik legzivatarosabb hónapunk.
Június 21-e a nyári napforduló dátuma, a
csillagászati nyár kezdete. Az év leghosz-
szabb napja ez, amikor a nappal 15 óra 58
percig tart. Sajnos, e naptól kezdve már há-
rom perccel újra rövidülnek a nappalok, ám
a nyarat élvezôk ezt még nemigen veszik
észre. Az optikai csalódáshoz hozzájárul a
nyári idôszámítás is, amely késô estig nyújtja

a nappalt. A meteorológusok Nyárelô-ként
tartják számon, a régi Székely-Magyar naptár
szerint Napisten havának nevezik, eleink (az
Avisura szerint) a Gödölyetor (Eper) hava
elnevezést használták júniusra, a hónap ré-
gi magyar (katolikus) neve pedig Szent
I(st)ván hava. A Nap a Rák jegyébe lép.

Mit jövendöl a 100 éves naptár?
Szép idô lesz, ha Szent János bogara igen

fénylik, ha az égen sok bárányfelhô étez, ha

a dongók este sûrûen repülnek. Rossz idô
vagy esô szokott lenni, ha sok béka jô elô,
ha a macskák nyalják, tisztítják magukat,
ha a tyúkok a porban fürdenek, ha a kutyák
füvet rágnak, ha a vakondok magasra túr-
nak.

Péter-Pál napja
Az elsô az apostol-fejedelem, a másik a

népek apostola volt. Ezen a napon kezdôdik
az aratás, mivel a néphit úgy tartja, hogy a
búza töve „Péterpálkor” megszakad. Szent
Péter a halászok védôszentje, hiszen maga
is halász volt, mielôtt Jézus tanítványai kö-
zé állt. A halászok régen ezen a napon tar-
tották a céhgyûlést, a legény- és a mester-
avatást. A lakatosok is patrónusuknak
tekintették, mivel ábrázolásain a menny-
ország kulcsát tartja a kezében.

Péter és Pál, emléknapja, mint az aratás
kezdete vált ismertté a néphagyományban.
Sokfelé ekkor kezdték vágni a rozsot, a
búzát. Ha ez utóbbi még nem érett meg a
betakarításra, akkor egy-két kaszasuhintást
végeztek, csak hogy képletesen megkezdjék
az aratást. Péter-Pál, valamikor dologtiltó
nap volt.

             Szent I(st)ván hava
Nyárelô – Napisten hava – Gödölyetor (Eper) hava

Péter és Pál: az aratás kezdete.

A helyes megfejtôk között a lenti óra, ékszer, ajándék és zálogház által felajánlott ajándékutalványt sorsoljuk ki. Májusi helyes
megfejtôink közül a szerencse Sziklai Csabának (8749 Zalakaros, Hegyalja u. 30.) 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. június 30-ig.
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Az élet több területén is el-
hangzik jellemzésként a profi
minôsítés akkor, ha valaki tu-
dását maximálisan kamatoztat-
ja, nagyszerûen teljesít. A kül-
földi játékosoknál elsôsorban a
pénz számít igazi motivációnak.
Ritkaság manapság, ha egy él-
csapatnál a játékosok döntô
többsége hazai, saját nevelésû
sportoló. A nemrég kupagyô-
zelmet és bajnoki címet szerzett
Zalakerámia ZTE férfi kosár-
labda-csapatánál ez tapasztal-
ható. A nagyszerû légiósok mel-
lett a kiváló magyar játékosok
is jelentôs szerepet vállaltak a
bajnokság során. A hazai játé-
kosok többsége ezer szállal kö-
tôdik Zalaegerszeghez, Zala me-
gyéhez.  Jelent ez plusz motivá-
ciót?

– Sokat számít a nehéz hely-
zetekben, igaz a pályán nem az
adott pillanatban ugrik be, ha-
nem a felkészülés során jelent
pluszt. Ilyenkor az ember agyán
átfut, hogy itt nevelôdött, min-
denki ismeri, nem játszhat rosz-
szul – vélekedik Kámán Tamás,
a ZTE csapatkapitánya.  – Eger-

A ZTE sikerének egyik titka
szegen múltja van a kosárlab-
dának: Bodrogi Csaba, Gáll Ta-
más, Bencze Tamás, és a többiek
is kötôdtek a városhoz, a me-
gyéhez. A régi, saját nevelésû
játékosok útján haladni nagy-
szerû dolog.  A ZTE-n kívül Fe-

hérváron, az Albacompnál sze-
repeltem. Ott nem éreztem eny-
nyire a helyi összetartozás erejét.

Gáspár Dávid, a ZTE bedo-
bója több csapatban is meg-
fordult már, annak ellenére,
hogy egerszegi nevelés.

– Mindenhol jó, de legjobb
otthon.  A mondás rám maximá-
lisan igaz. Szerepeltem az Al-
bacomp, a Nyíregyháza és a
Dombóvár csapataiban. Az utób-
bi kettôben nem voltam közön-
ségkedvenc – mondja a bedobó.
- Egerszegen szeretnek, ez külön
hajtóerôt jelent a nehéz pillana-
tokban. Itt teljes akaraterôvel
kell küzdeni. Nem játszhatok
rosszul a ZTE-ben, mert min-
denki ismer.

A legfiatalabb saját nevelésû
játékosok egyike Tóth Ádám,
aki még csak a ZTE-ben szere-
pelt.

– Sokat jelent számomra a
helyi kötôdés, itt mindenki is-
mer, szeret, ez plusz motivációt
jelent. Sôt most, hogy egyedül
lettem válogatott kerettag a csa-
patból, még többet számít, hi-
szen szûkebb hazámat képvise-

lem a válogatottban-vélekedik
az ifjú center.

Az edzô számára vajon jelent-
e külön motivációs erôt a saját
nevelésû játékos?

– Mindenképpen – válaszol
tömören Völgyi Péter, a kék-
fehérek vezetôedzôje. – A ZTE-
nél több csapatnak is nagyobb a
költségvetése.  Bizony jól jön
az edzô kezében egy másfajta
motivációs lehetôség a pénz
mellett.

                                                                                            B.I.Kámán Tamás

Gáspár Dávid

Sokat jelent a helyi kötôdés

A Gyenesdiáshoz tartozó
Faludi-síkon 1899 júniusában
rendezték az elsô lóversenyt a
Honvéd-huszárság tisztikará-
nak.

A Festeticsek támogatásával
létrehozott versenyt 111 év el-
teltével elevenítette fel Gyenes-

Festetics futam
diás önkormányzata. A május
22-23-i pályaavató után izgal-
mas és látványos vágtákat lát-
hatott a közönség.

Gyenesdiás polgármestere,
Gál Lajos elmondta, hogy ko-
rabeli térképeket vetettek egybe
légi felvételekkel, s ennek nyo-

mán pontosan meg is tudták
határozni, hol is volt a Feste-
ticsek edzôpályája. A jövônek
építettük a pályát, s szeretnénk
ezzel is idegenforgalmi kíná-
latukat színesíteni, emellett a
nemzeti érzületünket is bizo-
nyítani – tette hozzá Gál Lajos.

A község önkormányzata
saját költségvetésébôl biztosí-
totta a felújítás és a kialakítás

A díjazottak.

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 baj-
nok és kupagyôztes csapatok siker-
történeteit.

Itt az ideje, hogy felidézzük a di-
csôséges múltat is. Újra kapható a
Nagy csapat címû kötet, ami felele-
veníti 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

költségeit, valamint a szokat-
lanul értékes díjakat.

Az eredetihez hasonló, ám a
budapesti Nemzeti vágta vonal-
vezetésével megegyezô pálya
avatójára huszonhárman nevez-
tek. Az elsô Festetics futam
gyôztese a szigligeti Benkô Pál
lett.

Szöveg és fotó:
Zatkalik András
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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

Hirdetésszervezôket
KERESÜNK

a megye minden részébôl!
Érdeklôdni lehet:

92/596-936, 8-12 óráig,
illetve 30/378-4465

CZOTTER

ZALAEGERSZEG,
Gyimesi u. 36.

Másológépek,
egyéb irodagépek,

Tec Ma és Samsung
pénztárgépek,
kellékanyagok

értékesítése
és szervize.

ZALABOLDOGFA, Rákóczi u. 8.
Telefon: 30/851-0452  •  30/746-5329

E-mail: bognartrans@zelkanet.hu

Másológépek bérelhetõk.
Telefon:

06-92/320-258,
06-20/9510-824

Irodatechnika


