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A helyi érték

– pet –

A városvezetés és a szervezõk
a közelgõ esemény kapcsán tar-
tottak sajtótájékoztatót a városhá-
zán. A polgármester elmondta:
2008 óta ad helyet a Kossuth utca,
a Dísz tér és Széchenyi a fesztivál-
nak, melyre korábban a Gébárti-
tónál, illetve a sportcsarnok mellet-
ti területen került sor. A belváros-
ban megtalálta méltó helyét a
programsorozat, mely évrõl évre
nõtt, és egyre színvonalasabbá

vált. Az idei jubileumi évben egy
hónaposra duzzadt a rendezvény.

A május 13-a (a város napja)
körüli programok inkább proto-
kolljellegûek voltak, az azóta eltelt
hétvégéken azonban benépesült
a Dísz tér. A szervezõk ugyanis
tematikus hétvégéket szerveztek:
elõször népzene és néptánc,
majd helyi könnyûzene, aztán pe-
dig komolyzene került terítékre.
Sokan ellátogattak az Ezer lám-
pás éjszakájára is.

Balaicz Zoltán elmondta: az

elõzõ évek rossz idõjárása miatt
döntöttek úgy, hogy a fesztivál
csúcspontjának számító nagysza-
bású, több színpados koncertso-
rozatot egy hónappal késõbbre
szervezik, reménykedve a jó idõ-
ben. A tervek szerint a következõ
években is június közepén kerül
majd sor az Egerszeg Fesztivál fõ
hétvégéjére. 

A polgármester szerint a feszti-
vál már nem kizárólag lokális
program, hanem országos szintû
esemény is. Jelzi ezt az is, hogy
2009-ben Kiváló minõsítésû fesz-
tivál lett, 2013-ban elnyerte a
Nyugat-Dunántúl Kiemelt Ren-
dezvénye címet, idén pedig Euró-
pai Fesztivál, vagyis EFFE-
minõsítést kapott.

(Folytatás az 5. oldalon.)

PROGRAMKAVALKÁD A HÉTVÉGÉRE
EURÓPAI MINÕSÍTÉS AZ EGERSZEG FESZTIVÁLNAK
Egy hónapossá bõvült idén az Egerszeg Fesztivál. A progra-

mok a város rendezett tanácsúvá válásának 130. évfordulója kö-
ré szervezõdnek; a hagyományos, többnapos koncertsorozatra
és belvárosi kavalkádra június 12–14. között kerül sor. Ez a fesz-
tivál csúcspontja is egyben – fogalmazott Balaicz Zoltán polgár-
mester.

Fotó: –pP –

– pet –

Az igazgató szerint ez a biza-
lom felelõsség is, ám egy jó csa-
pattal minden sikerülhet. Úgy érzi:
nagyon egyben van a társulat,
amit az is jelez, hogy sikeres év-
adot zárhatnak, és újabb csúcsot
is döntöttek.

A bérletesek száma ismét tíz-
ezer fölé emelkedett, a nézõk szá-
ma 72.938 volt, ami ezerrel több,
mint a tavalyi. A hat nagyszínpadi
elõadás közül a legtöbben a Mi-

niszter félrelép címû vígjátékot lát-
ták, és ez hozta a legtöbb bevételt
is. A diákoknak szóló Tantermi
deszka sorozat is óriási sikereket
ért el, a Semmi iránt országos
szinten is nagy az érdeklõdés; a
debreceni Deszka Fesztiválon is
játszották a darabot. Persze volt
csalódás is: szerették volna, ha a
Vaknyugatot beválogatják a
POSZT-ra, de ez nem sikerült. A
Semmi viszont részt vesz a
POSZT OFF-on.

(Folytatás az 5. oldalon.)

ÉVADZÁRÓ A SZÍNHÁZBAN
LEGTÖBBEN A MINISZTER FÉLRELÉP CÍMÛ

DARABOT LÁTTÁK
Érdekes és tanulságos hónapokon van túl a Hevesi Sándor

Színház – fogalmazott az évadzáró társulati ülésen dr. Besenczi
Árpád direktor, akinek (Sztarenki Pál mûvészeti vezetõvel együtt)
évad közben újabb öt évre szavazott bizalmat az önkormányzat.

Zalai kincsestár címmel je-
lent meg az a magazin, mely
Zalaegerszeg és térsége helyi
termelõit, az általuk elõállított
termékeket, élelmiszereket is-
merteti. A kiadványt stílszerûen
a piacon mutatták be.

– liv –

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, a város számára is fonto-
sak a helyi termelõk, akik egyre
nagyobb létszámban árusítják mi-
nõségi és megbízható eredetû ter-
mékeiket, legyen szó pékáruról,
zöldségekrõl, vagy sajtféleségek-
rõl. „Pontosan tudjuk, mit fogyasz-
tunk, és azt is, hogy megvásárlá-
sával pénzünk a helyi emberek-
hez kerül”, fogalmazott a polgár-
mester, aki kitért arra, hogy a köz-
gyûlés a helyi termékek népszerû-

sítése érdekében Zalai termékek,
zalai munkahely munkacímmel
programot fogadott el a TOP-
programon belül. Bíznak a kor-
mány támogatásában, hogy a ter-
vezett helyi kézmûvestermékek
piacát félmilliárd forintból megva-
lósíthassák a piacon. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ azt hangsúlyozta, hogy a
magyar kis- és középvállalkozá-
sokat támogatják azok, akik helyi
termékeket vásárolnak. Úgy véle-
kedett, a helyi piac a nemzeti
összetartozásról is szól; ha igazi
magyar emberek vagyunk, akkor
magyar élelmiszert, magyar ter-
mékeket vásárolunk és fogyasz-
tunk. Méltatatta a kiadványt, „ami
egy út kezdete, hiszen Zala me-
gye 258 településén rengeteg ér-
ték található, és hihetetlenül sok-
féle termék, amit az ott lakók ké-
szítenek”. 

A Zalai kincsestár címû maga-
zin a megyei napilap gondozásá-
ban jelent meg, melyet Zalaeger-
szeg és Zalalövõ önkormányzata
támogatott. Virrasztó Zsolt lapigazgató, Balaicz Zoltán és Vigh László.

ZALAI TERMÉKEK, ZALAI MUNKAHELY



A Zalaegerszegi Rendõrkapi-
tányság illetékességi területén az el-
múlt évben regisztrált bûncselekmé-
nyek száma 14,7 százalékkal –
2313-ról 1973-ra csökkent. A ki-
emelten kezelt bûncselekmény-ka-
tegóriába tartozik a testi sértés, kis-
korú veszélyeztetése, garázdaság,
önbíráskodás, visszaélés kábító-
szerrel (amennyiben terjesztõi ma-
gatartásról van szó), lopás, rablás,
zsarolás, rongálás. 2014-ben 1049
ilyen bûncselekményt regisztráltak,
míg 2013-ban 1443 ilyen jogsértés
történt. Ez mintegy 27,3 százalékos

csökkenésnek felel meg. Az elmúlt
évben közterületen elkövetett bûn-
cselekmények száma 36,3 száza-
lékkal csökkent az elõzõ évi adathoz
képest. Míg 2013-ban 636 bûncse-
lekményt követtek el a közterülete-
ken, addig 2014-ben ez a szám 405
volt. Továbbra is a vagyon elleni
bûncselekmények tették ki az ös-
szes bûncselekmény több mint 50
százalékát.

A testi sértések száma 138-ról
108-ra csökkent, a garázdaságok
száma pedig 176-ról 96-ra. A testi
sértések elkövetési módszere

megváltozott: míg az elmúlt évek-
ben inkább szórakozóhelyeken,
közterületeken követtek el testi
sértést, ma már a kisebb közössé-
gekben, ismerõsi körben fordulnak
elõ. A legnagyobb esetszámban a
betöréses és egyéb lopások voltak
jellemzõek. A bûncselekmények
többségét az alkalmi lopások tet-
ték ki, „slágercikk” továbbra is a
mobiltelefon, melyek eltulajdonítá-
sa miatt indult lopással kapcsola-
tos ügyek az összesnek mintegy
harmada, az érintettek pedig a fia-
tal korosztály tagjai.

A betöréses lopások száma
csökkent, a legjellemzõbb helyszí-
nek a hegyi pincék, lakások, üzle-
tek és közintézmények. A lakásbe-
töréseknél elsõdleges célpontok a
családi házak, a társasházi lakás-
betörések száma csekély. 2014-
ben a rablások száma háromról öt-
re emelkedett. Valamennyi bûn-
cselekmény elkövetõjét elfogták. A
múlt évben a tulajdon elleni sza-
bálysértés elkövetése miatt indult
eljárások száma 759 darab volt,
míg 2013-ban 693 darab. 

A rendõrkapitányság illetékes-
ségi területén az elmúlt évben
összesen 189 személyi sérüléssel
járó közlekedési baleset történt. Ez
a szám néggyel több, mint az ezt
megelõzõ évben. A balesetek közül
9 volt halálos kimenetelû, 52 vég-
zõdött súlyos, 128 pedig könnyû
sérüléssel. A balesetek okai között
továbbra is a sebesség helytelen
megválasztása és az elsõbbség-
adás szabályainak megsértése áll. 

A 76-os fõút alsónemesapáti
útcsatlakozásánál tartott helyszí-
ni bejárással egybekötött tájékoz-
tatót a közelmúltban Rigó Csaba
kormánymegbízott a közút, a ka-
tasztrófavédelem és a rendõrség
munkatársaival együtt.

– AL –

A találkozó célja a közlekedés-
biztonság javítása volt, ugyanis az
elmúlt közel két évben több mint tíz
súlyos baleset történt az érintett út-
szakaszon. Valamennyi kisodró-
dással járt a sebesség helytelen
megválasztása, valamint az esõs
idõben, a nem az útviszonyoknak
megfelelõ vezetés miatt. A bejárást
követõ értekezleten a kormány-

megbízott intézkedést hozott arról,
hogy csapadékos idõjárás alatti 70
km/óra maximum sebességet
meghatározó, figyelemfelhívó táb-
lát helyeznek ki mindkét irányban,
a közeljövõben. Az Alsónemes-
apátiból Zalaegerszeg felé tartó
jobb oldali sávban szilárd burkola-
túvá teszik az útpadkát a busz-

megállóig.  A balesetek részletes
okainak feltárása mellett javaslatot
készítenek további beavatkozások,
például útburkolati jelek felfestésé-
nek elvégzésérõl. Ebben a jelen-
tésben kitérnek Zala megye más
problémás helyszíneire is. 

A tájékoztatón elhangzott, az út
íve megfelel a törvényben elõírtak-
nak. A 76-os fõút felújításakor nem
terveztek ide körforgalmat, és ezt
követõen sem építenek, mert nem
kívánják lassítani a Budapest felé
irányuló forgalmat.
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A BALESETEK ELLEN

– B. K. –

– Korábban láttam, hogy sok
településen a pincékhez vezetõ
úton áll védõszentként Szent Or-
bán-szobor, ekkor született meg
az ötlet, s nagy álmom valósult
meg a mostani avatással – mond-
ta Király Imre az Évgyûrûk Nyugdí-
jasklub elnöke. Nem hallgatta el a
sok jószándékú, segítõ kezet vagy
pénzadományt nyújtó embert, aki-
ket névszerint is felsorolt az ün-
nepségen, hiszen teljes egészé-
ben önkéntességbõl valósult meg
a fejlesztés. A beruházások sorát
azonban ezzel nem zárták le a
nyugdíjasok, hiszen félig már elké-

szült a szabadtéri színpad helye is
a templomkertben. Szeretnék a
csácsiak közösségi életét a maj-
dani itteni rendezvényekkel is szí-
nesíteni. Legközelebb Szent Iván
éjjelén. – A szobor támogatói közül
Mayer Miklóst emeltük ki, mivel õ
állta a költségek 50 százalékát –
tette még hozzá az ötletgazda.

A szobor leleplezésén köszönõt
mondott Balaicz Zoltán polgár-
mester és Herkliné Ebedli Gyöngyi
önkormányzati képviselõ, a közös-
ség összetartó erejét méltatva. Az
alkotást Furján Gellért plébános
áldotta meg. 

Kovács Attila alkotó, aki már
szinte az összes magyar király és

több szent szobrát elkészítette, el-
mondta, az idõ rövidsége miatt váz-
lat és makett nélkül, direktben fa-
ragta a tölgyfát, rátétes technikát
alkalmazva, közel három hónapos
munkával. 

SZOBORAVATÓ A CSÁCSI-HEGYEN
ADOMÁNYOKBÓL KÉSZÜLT AZ ALKOTÁS

A Csácsi-hegyen lévõ kápolna kertjében a szõlõsgazdák védõ-
szentjét, Szent Orbánt ábrázoló szobrot avattak május végén. A
fafaragás és az azt védõ fülke Király Imre, a helyi nyugdíjasklub
vezetõjének kezdeményezésére, a helybéliek anyagi támogatásá-
val és társadalmi munkájával valósult meg. Alkotója, Kovács Atti-
la csácsbozsoki szobrászmûvész. 

– b. k. –

A Fényképezés a Vizuális Ne-
velés Szolgálatában Alapítvány ál-
tal meghirdetett verseny tavalyi té-
mái, az „Alkony”, az „Ételek” és az
„Árnyék” volt. Ennek megfelelõen
egyéni és szakköri kategóriában
lehetett indulni. Az elõbbiben, a
Landorhegyi-iskola diákja, Dienes
Tifani bizonyult a legjobbnak, míg
évfolyamtársa, Bõke Norman har-
madik helyezést ért el. Szakköri
szinten pedig a landorhegyisek a
negyedik helyen végeztek. 

– A vizuális mûvészethez látni
kell, s ezek a gyerekek „látnak” –
mondta a megnyitón Szényi Zol-
tán, nyugdíjas mûvészpedagógus.
– Sok ember felületesen nézi a vi-
lágot, s elmegy egy csomó dolog
mellett, nem csodálkozik rá a ter-
mészetes vagy mesterséges for-
mák szépségeire. Ezek a gyere-
kek viszont igen, fényképezõgép-
pel a kezükben. Aki rajzolni vagy
fényképezni tud, az mélyebben lát
a valóságban – mondta Szényi
Zoltán, majd a témákat mûvész-
szemmel elemezte, különösen a
fény-árnyék viszonyokat, s a kép-
komponálást. 

A vándorkiállítás egyébként no-
vemberben kezdte útját, a buda-
pesti Benczúr-házban való díjáta-
dóval, s a tanév végére ért Zala-
egerszegre.

– Jobb lett volna elõbb vissza-
látni a képeket, amikor még fris-
sebb volt az élmény – jegyezte
meg Gedeon Tamás, a Landor Fo-
tókör vezetõje, akinek kezei és lá-
tásmódja alól évek óta tehetséges

gyerekek szárnynyitogatásának
lehetünk tanúi. – A most ballagó
Tifani és Norman kiemelkedõek
voltak már kezdetektõl fogva sajá-
tos, szinte felnõttes meglátással,
elkötelezettséggel már negyedi-
kes korukban is, amikor kezdték a
szakköri munkát. Utódaik között
sok lelkes diák van, s már beadtuk
az idei pályázati anyagot, melyet
majd novemberre bírálnak el –
mondta Gedeon Tamás.

A fotósok szép teljesítményét
az iskolai alapítvány is elismeri a
tanévzáró ünnepségen.

A 17. Országos Diákfotó-pályázat válogatott képeibõl álló ván-
dorkiállítás volt látható két héten át a Landorhegyi-iskolában. A
tavalyi verseny legjobbjai között a házigazda intézmény fotószak-
körösei is szerepelnek.

SOK A MOBILTELEFON-LOPÁS
ZALAEGERSZEG BÛNÜGYI HELYZETÉRÕL

A zalai megyeszékhely közbiztonságának helyzetérõl, a bûn-
cselekmények számának alakulásáról kaptak tájékoztatást a vá-
ros önkormányzati képviselõi a legutóbbi testületi ülésen. Farkas
Tibor alezredes, kapitányságvezetõ beszámolójában a bûnügyi
helyzet legfontosabb részleteire is kitért. 

DIÁKFOTÓ-KIÁLLÍTÁS
A LEGJOBBAK KÖZÖTT A LANDORHEGYISEK

Szényi Zoltán nyitotta meg a tárlatot.



– AL –

Beszédében utalt arra, hogy a
határon túl élõ magyarok ma is el-
veszíthetik állampolgárságukat,
csak azért, mert a hazához való
kötõdésüket a magyar állampol-
gárság felvételével szeretnénk ki-
fejezni. Mint fogalmazott, a triano-
ni eseményeket követõen a külho-
ni magyarságot az összetartozás
ereje tartotta meg, az a láthatatlan,
de szétszakíthatatlan lánc, ami
minden magyart összeköt állam-
határok felett, bárhol éljen a világ-
ban. A nemzeti egység tanúságté-
telérõl rendelkezik az a 2010-ben
hozott törvény, mely június 4-ét a
nemzeti összetartozás napjává
nyilvánította ki. 

A helyettes államtitkár azt

mondta, ma már társadalmi kon-
szenzus van a határon túl élõ ma-
gyarokat érintõ kérdésekben, köz-
tük abban, hogy minden magyart
megilleti a magyar állampolgárság
és a hozzá kapcsolódó választójog. 

Hangsúlyozta, csakis az össze-
tartozás és az egység erején épül-
het a magyarság jövõje. Zalaeger-
szeg, mely idén ünnepli rendezett
tanácsú várossá nyilvánításának
130. évfordulóját, nem feledkezett
meg nemzettársairól, amellett,
hogy több külhoni településsel
testvértelepülési kapcsolatot ápol.
1935-ben az elszakított területekre
emlékezve harangtornyot emelte-
tett, 2001-ben pedig Trianoni em-
lékkövet avatott fel a város.

– Mégis van okunk a bizako-
dásra. A nemzeti összetartás máig

szilárd ereje ugyanis arra int mind-
nyájunkat, hogy ne csupán az em-
lékezés koszorúit helyezzük el itt,
de egyben hitet tegyünk az egység
és megmaradás mellett – hangoz-
tatta dr. Wetzel Tamás.  

* * *
Idén 95 éve annak, hogy Ver-

sailles-ban, a Nagy-Trianon Palo-
tában szétszabdalták a történelmi
Magyarországot. Ennek következ-
tében Magyarország Horvátor-
szág nélküli területe 283 ezer
négyzetkilométerrõl 93 ezerre, la-
kossága 18,2 millióról 7,6 millióra
csökkent. Mintegy 3,2 millió ma-
gyar, a magyarság egyharmada
került az új határokon túlra. A ma-
gyar nemzetgyûlés 1920. novem-
ber 15-én ratifikálta és 1921. július
26-án a XXXIII. törvénycikkel hir-
dette ki a szerzõdést.

3Aktuális

Amikor Virág, Zsófi és Blanka
néhány éve a Kreatív Nyelvtanu-
lással elkezdtek nyelvet tanulni,
õk sem gondolták, hogy ilyen si-
keres nyelvtanulók lesznek. Virág
és Blanka átlagos nyelvtanu-
lónak tartotta magát, 27 évesen
mindössze egy nyelvbõl volt
bizonyítványuk. Életük nagy
felfedezésének érzik a módszer-

rel való megismerkedést. Azóta
ugyanis Virág kilenc, Blanka
pedig tizenhárom nyelvbõl szer-
zett középfokú nyelvvizsgát. Zsó-
fi pedig 18 éves „kreatív nyelvta-
nuló", negyedikes gimnazista-
ként már tíz nyelvbõl vizsgázott
sikeresen, teljesítménye korosz-
tályában egyedülálló.

Könnyedén, három-négy ha-
vonta tettek középfokú nyelvvizs-
gát, a felkészüléshez kizárólag a
Kreatív Tananyagot használták.
Figyelem, manapság gyakori,
hogy a középfokú nyelvvizsga
hiánya miatt a végzõsök fele nem
veheti át diplomáját!

A tananyag kidolgozója Gaál
Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelv-
tanulás egyéni bajnoka Magyar-
országon. Három dolog, amiért
érdemes ezzel a tananyaggal ta-
nulni:

1. A könyvben szereplõ 8000
kétnyelvû mondatrész, mondat
és a hanganyag megtanít beszél-
ni – tanári segítség nélkül.

2. A könyv tartalmazza a kö-
zépfokú nyelvvizsga nyelvi anya-
gát – ezt a lányok eredményei is
bizonyítják.

3. Kiváló módszer újrakezdés-
re, szinten tartásra, sõt – újra elõ-
véve – bármikor felfrissíthetjük
vele nyelvtudásunkat anélkül,
hogy be kellene iratkoznunk egy
nyelvtanfolyamra.

További információ az alábbi
honlapon található, illetve az elõ-
adáson, ahol elmondjuk a titkot,
hogyan lehet minden olyan em-
berbõl sikeres nyelvtanuló, aki
valóban komolyan gondolja,
hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

www.kreativnyelv.hu
Gaál Ottó nagysikerû tankönyveinek

bemutatója Zalaegerszegen!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló

beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, HORVÁT

SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ,

PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ

tananyagok megtekinthetõk és

21.990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

ZALAEGERSZEGEN
2015. június 17-én (szerda) és 24-én

(szerda) 17–19 óráig

Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6.

(volt SZMK-székház )

földszinti terem.

B. K.

Az egyesület 10 évvel ezelõtt,
18 taggal, Csitos Józsefné elnök-
letével alakult. Céljuk volt, hogy
megbeszélhessék azokat a prob-
lémákat, melyekre a rendelési
idõben nem volt mód, tapasztala-
tokat adjanak át, támogassák
egymást a betegség és a kezelé-
sek mellékhatásai idején. 

– A szakma nagyjai, hemato-
lógusok, infektológusok tartottak
elõadásokat nekünk a negyed-
évente tartott összejöveteleken.
A betegséggel kapcsolatos felvi-
lágosítás azért fontos, mert akár
15–20 évig lappang tünet nélkül,
és végül súlyos májkárosító hatá-
sa van. Ezért is csatlakoztunk ta-
valy az országos szûrési prog-
ramhoz, mert egyébként ezt a
betegséget általánosan nem szû-
rik, csak bizonyos orvosi beavat-
kozások (például véradás,
transzplantáció) alkalmával.
Ezért legtöbb esetben véletlenül
derül ki, hogy valaki alacsony
vagy magas számban vírushor-
dozó. 

– Programjaik között sok
„mozgásos” is van. A betegség
aktív életmódot engedélyez?

– Igen, nagyon aktívak a ta-
gok. Jelenleg 58 fõ, sajnos azon-
ban több társunkat el is veszítet-
tük – tette hozzá szomorúan. – A
kirándulások azért is fontosak,
mert sokaknak csupán ez a né-
hány nap jelenti a kikapcsolódási

lehetõséget. A túrákat úgy szer-
vezzük, hogy mindenkinek meg-
felelõ legyen, van kerékpáros,
gyalogos és autóbuszos kirándu-
lás egyaránt. 

– Egyéb tevékenységük?
– Jogilag is képviseletet bizto-

sítunk a tagoknak egy budapesti
ügyvéd közremûködésével. A tíz

év alatt öt esetben kellett bíró-
sághoz fordulni betegellátás
vagy inkább el nem látás miatt.
Fõleg fogorvosi kezelések a
problémásak. Bár pozitív élmény
ezen a téren is volt.

– Terveik?
– Újból szeretnénk a világnap

(július 28.) alkalmából szûrést
szervezni. Ehhez támogatókra
lenne szükség, mert a teszt drá-

ga, az egyesület nem tudja kifi-
zetni. A budapesti országos kon-
ferenciára nagy létszámmal ké-
szülünk. Továbbra is megtartjuk a
szakmai napokat és a kirándulá-
sokat. Köszönetet szeretnék
mondani a kórház vezetésének,
amiért számunkra helyet biztosí-
tanak és mindenkinek, aki az el-
múlt tíz évben segített nekünk –
mondta végül Csitos Józsefné. 

A konferencia orvos vendége
volt prof. dr. Gasztonyi Beáta, dr.
Ribiczei Pál fõorvos és dr.
Werling Klára fõorvos, a Vírusos
Májbetegek Országos Egyesüle-
tének elnöke. Ez utóbbi a direkt
vírus ellen ható szerekrõl beszélt,
mely azok szaporodását gátolja.
Jó hír, hogy nincs vagy nagyon
minimális a mellékhatása, tablet-
ta formájában kapható, OEP-tá-
mogatott, rövid idõ alatt, 12–24
hét hatásos és az esetek kilenc-
ven  százalékában gyógyulást
hoz. 

– Tavaly tûnt fel ez az újfajta
gyógymód. Amerikából indult, és
az Európai Unión keresztül most
már hozzánk is elért. Szeptember
és december között havonta száz
beteg kap ilyen ellátást, tehát
összesen ezerhatszázan. Elsõ-
ként a legsúlyosabb állapotban
lévõk kapják meg a kezelést, ez a
várólista 1200–1300 fõt jelent.
Reméljük, hogy a következõ év-
ben a kevésbé súlyos betegek is
hozzáférnek majd a gyógyszer-
hez. Mivel a betegség most már
gyógyítható, az egyesületeknek
fontos feladatuk a tájékoztatás, a
betegfelkutatás – mondta dr.
Werling Klára, aki az ország ti-
zenöt egyesületének munkájára
lát rá. 

JÓ HÍR A MÁJBETEGEKNEK
ÚJ TERÁPIÁS LEHETÕSÉGEK, MAGAS GYÓGYULÁSI ARÁNY

Megalakulásának tízedik évfordulóját ünnepelte májusban a Ví-
rusos Májbetegek Egyesületének zalaegerszeg szervezete. A ju-
bileum alkalmával tartott szakmai konferencián többek között el-
hangzott az az újfajta gyógymód, mely rövid idõn belül az esetek
90–100 százalékában gyógyulást hoz.

Csitos Józsefné

A TeTedd! elnevezésû köztisz-
tasági akciót a TeSzedd mintájára,
hagyományteremtõ szándékkal
hirdették meg, amit évente meg-
rendeznének a június 5-i környe-
zetvédelmi világnaphoz kapcsoló-
dóan – mondta el Bali Zoltán ön-
kormányzati képviselõ, a program
ötletgazdája. Az akció helyszínéül
azért választották a belvárosi Vizs-
laparkot, mert a város legnagyobb
zöldfelülete megérdemli, hogy fo-
lyamatosan gondot fordítsanak rá.
A rendezvényt az önkormányzat
mellett a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft. szervezte. 

A jelenlévõket Balaicz Zoltán
polgármester is köszöntötte. Az

akcióban a Béke Ligeti Speciális
Általános Iskola tanulói, a diák-
önkormányzat tagjai, a polgár-
mesteri hivatal, a kormányhiva-
tal, valamint az önkormányzati
cégek munkatársai vettek részt.
A szemétszedés mellett lefestet-
tek negyven padot, a játszótér
kerítését, felásták a homokozót,
valamint fákat és cserjéket ültet-
tek a szobor mellé a kis Vizsla-
parkban. 

A munkáért étel-ital is járt, a
szervezõk palacsintával, zsíros
kenyérrel, pogácsával, valamint li-
monádéval, bodzaszörppel és je-
ges teával kínálták az önkéntese-
ket.

EGYSÉG ÉS MEGMARADÁS
MEGEMLÉKEZÉS A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN

„Ma, amikor felidézzük egy tragikus esemény történését, nem a
csüggedésé kell, hogy legyen a fõszerep. A magyarság minden-
napi hõseinek kell hálát adnunk azért, hogy ma nem gyásznapra
gyülekeztünk” – jelentette ki a nemzeti összetartozás napján dr.
Wetzel Tamás nemzetpolitikáért felelõs helyettes államtitkár a Hõ-
sök kertjében, Zalaegerszegen.

TETEDD – A KÖRNYEZETÉRT!
KÖZTISZTASÁGI AKCIÓ A VIZSLAPARKBAN

A Vizslaparkban, valamint a Platán sor és az Arany János utca
által határolt területeken szedték a szemetet a lelkes önkéntesek
az elmúlt pénteken.



Tíz esztendõvel ezelõtt szo-
bor-örökbefogadási akció in-
dult a városban Török Zoltán
református lelkész, a kulturális
bizottság akkori elnökének kez-
deményezésére. 2005 januárjá-
ban a Hevesi Sándor Színház
nézõtéri galériájában harminc
köztéri szobor fotójából nyílt ki-
állítás, melyek gondozására
„nevelõszülõket” vártak.

– pP –

Akadtak is jelentkezõk bõven;
fõleg közszereplõk vállalták, hogy
odafigyelnek az általuk kiválasztott
szoborra, és ha a szükséges, vál-
lalják azok tisztítását, karbantartá-
sát, vagy jelzik a fenntartó felé, ha
fizikai kár éri õket. A város akkori
alpolgármestere, Gyutai Csaba
például Kisfaludi Stróbl Zsigmond
Íjász címû szobrát, Szabó Katalin
önkormányzati képviselõ az MSZP
frakció nevében Kisfaludi Liliomját,

dr. Balogh Miklós országgyûlési
képviselõ pedig a landorhegyi Ho
Si Minh-szobrot fogadta örökbe.
Az akciót követõ hetekben, hóna-
pokban történtek is elõrelépések,
és megtisztult, megszépült jó né-
hány szobor, aztán a kezdemé-
nyezés lassan hamvába holt.

– Sok szobor gazdátlannak, el-
hanyagoltnak tûnt akkoriban, in-
nen jött az ötlet, hogy hozzuk kö-
zelebb a lakosságot a mûalkotás-
okhoz, és szánjunk nagyobb fi-
gyelmet a város értékeinek – idéz-
te fel az akció kezdeti lépéseit la-
punk érdeklõdésére Török Zoltán,

aki azóta már visszavonult a közé-
lettõl, de mint mondja, a szobrokra
ma is odafigyel. 

Az egykori önkormányzati kép-
viselõ úgy látja, jó volt a kezdemé-
nyezés, ám azt sajnálja, hogy ha-
mar lecsengett. Azt remélte, hogy
hosszabb távú marad a figyelem.
Tíz évvel ezelõtt készült egy fel-
mérés is a köztéri szobrok állapo-
táról, fõleg azoknak kerestek „ne-
velõszülõket”, amik rossz állapot-
ban voltak. Az volt a cél, hogy aki
felelõsséget vállal a szoborért, az
folyamatosan figyelje az alkotást,
és annak környezetét. Ha pedig

valami negatívumot észlel, vagy
saját erejébõl próbálja rendbe ten-
ni, vagy értesítse a fenntartót,
hogy hárítsa el az esetleges káro-
kat. A lelkész úgy látja, hogy most
is lenne értelme hasonló akciónak,
hiszen nem árt, ha az értékek na-
gyobb figyelmet kapnak.

Szabó Katalin volt önkormány-
zati képviselõ a Liliom-szobrot fo-
gadta jelképesen örökbe.

– Sajnálom, hogy elhalt ez a kez-
deményezés, mert nagyon jó ötlet
volt, és akik vállalták, hogy odafi-
gyelnek egy-egy mûre, tényleg
rendbe is tették a szobrot és annak
környékét – válaszolta kérdésünkre.

Mint mondta: az akció körülbe-
lül egy évig élt, a Városgazdálko-
dási Kft.-tõl kaptak eszközöket,
amivel el tudták végezni a szüksé-
ges munkákat. Úgy tudja, hogy a
program végül azért állt le, mert a
VG Kft. hatáskörébe került a köz-
téri alkotások kezelése, így nem
volt szükség az önkéntesek közre-

mûködésére. Bár – mint hozzátet-
te – jó lenne feleleveníteni a kez-
deményezést, hiszen a hatóságok
figyelmét gyakran elkerüli egy-egy
szobor állapota, ha pedig valaki
vállalja egy mû gondozását, akkor
idõben tudja jelezni a problémát.

A témával kapcsolatban megke-
restük Velkey Péter humánigazga-
tási osztályvezetõt, aki szintén szí-
vesen emlékszik vissza a kezde-
ményezésre, és jó ötletnek tartaná
az újraindítást is. Mint mondta, az-
óta nem készült elemzés a köztéri
szobrok állapotáról, de több mû is
(például Deák Ferenc szobra, a
Dísz téri szökõkút, a Liliom, valamit
a Ho Si Minh-szobor) megújult.
Úgy látja összességében nincse-

nek rossz vagy elhanyagolt álla-
potban a város szobrai, de azért
tennivaló midig akad. Fischer
György Ivókútja például gondozás-
ra szorul, sõt a szobor környezete
is rendetlen, sok alkotás pedig
nincs megfelelõen megvilágítva,
amin szintén lehetne változtatni. 

Egy újabb civil akció vagy ön-
kéntes munka segítene abban,
hogy gyorsabban eljusson a fenn-
tartóhoz az információ, ha valami-
lyen probléma merül fel. A kiseb-
beket pedig az „örökbefogadók” is
ki tudnák javítani.

(A köztéri alkotások tisztítását
egyébként a Kontakt Humán Kft.
végzi egy az önkormányzattal kö-
tött keretszerzõdés alapján.)

– AL –

Beszédében úgy fogalmazott,
hogy a magyar közigazgatás a da-
rus és kakastollas csendõreivel,
hungarista nyilas eszméivel kiter-
melte hóhérait, akik Magyarorszá-
gon néhány hónap alatt küldték
halálba több százezer zsidó honfi-
társukat; miközben a népirtás fele-
lõsségét sokan Németországra
akarják hárítani ma. Mint mondta,
az utókor kötelessége a gyilkosok
elítélése. Ezért ítélik el a holo-
kauszt végrehajtóit, az antiszemi-
tizmus elterjesztését, a gyilkos
ideológiák, a nácizmus, fasizmus,
rasszizmus, hungarizmus és nyi-
las mozgalom napjainkban is meg-

jelenõ eszméit. Hangsúlyozta,
nem fogják megengedni, hogy Ma-
gyarország még egyszer ezen ide-
ológiák tébolydájává váljon, fel
fogják emelni szavukat, mert õk az
áldozatok oldalán állnak. 

A zalaegerszegi származású
dr. Gál Péter budapesti egyetemi
tanár többek között arról beszélt,
hogy Angela Merkel német kancel-
lár idén Birkenauiban kimondta: a
világtörténelem legnagyobb bûnét
követték el. Lehet, hogy Magyaror-
szágon is ezt gondolják, de hozzá-
teszik, hogy a németek követték
el. Ezzel nem ért egyet, ugyanis a
történelmi tények mást mondanak.
Kapiller Imre és Paksy Zoltán Za-
laegerszegi zsidóság története cí-
mû kötete tényszerûen közli, ho-
gyan hurcolták el hazai viszonylat-
ban a legkönyörtelenebb módon a
zsidó embereket Zalaegerszegrõl
1944-ben a német haláltáborokba. 

Siklósi Vilmos, a Zalaegerszegi
Zsidó Hitközség elnöke elmondta,
a népirtásban 29 családtagját ve-
szítette el, akiket sohasem ismer-
hetett meg. Aggodalmát fejezte ki
a holokauszt elhallgatásával kap-
csolatban. Mint mondta, a gimná-
ziumi történelemkönyvek nem ír-
nak arról, hogy Magyarországon
hozták meg az elsõ zsidótörvényt
Európában az elsõ világháború
után. A magyar zsidóság deportá-
lásáról szárazon közölnek egy-két

tényt, a felelõsökrõl, a felelõsség-
rõl azonban egy szó sem esik.

Bali Zoltán önkormányzati kép-
viselõ „rendszerváltó gyermek-
ként” arról beszélt, hogy az õ ge-
nerációjának tisztje az, hogy újra
felépítsék azt az erkölcsi védfalat,
ami világossá teszi a parancsot,
állj ellen a gonosznak! Az áldoza-
tokra való emlékezés egyben üze-
net a jövõnek: soha többé nem en-
gedhetjük el egyetlen honfitársunk
kezét sem, és ebben a felelõsség
immáron a mienk. 

A gyászmegemlékezésen be-
szédet mondott Paul Gulda bécsi
zongoramûvész is, aki két darabot
adott elõ.

4 Kitekintõ

FOGADJ ÖRÖKBE SZOBROT
EGY ELHALT KEZDEMÉNYEZÉS NYOMÁBAN

A holokauszt megmutatta az emberi gonoszság legmélyét – je-
lentette ki Mézes András, a Hit Gyülekezete lelkésze a holokauszt
71. évfordulója alkalmából a Zalaegerszegi Zsidó Hitközség által
szervezett gyászmegemlékezésen a zsinagógában.

A magyar (és zalaegerszegi)
képzõmûvészek mellett többek kö-
zött francia, mexikói, indiai alkotók
munkái is láthatók. 

A tárlaton Vadvári Tibor alpol-
gármester mondott köszöntõt,
hangsúlyozva, hogy a nemzetközi
mûvésztelep lehetõséget nyújt
magyar és külföldi képzõvészek-
nek az alkotásra, és amelyek min-
dig tükrözik a kortárs képzõmûvé-
szet törekvéseit. „Éljen a mûvész a

világ bármely területén, van egy
közös nyelv, melyet GébArt nyújt,
és amely jelképe az összetarto-
zásnak és barátságnak” – fogal-
mazott az alpolgármester. Szólt
arról, hogy Zalaegerszeg tartozik
még a városi képtár létrehozásá-

val, amelyet szeretnének megva-
lósítani (a helyszín a volt MMIK-
ban lenne), és ezt tartalmazza is
az új kulturális koncepció, amit a
közeljövõben elfogad az önkor-
mányzat.

Hegyeshalmi László képzõmû-
vész, a Veszprémi Mûvészetek
Háza igazgatója részletesen szólt
a nemzetközi mûvésztelep elmúlt
évtizedeinek munkájáról, az alko-
tás lényegérõl, mely sokféle és
sokszínû formában kerül a képzõ-

mûvészetet szeretõ közönség elé.
A kiállításon választ kapunk arra,
folytatta, hogy a mûvészek mit lát-
nak meg, és hogyan élik át az õket
körülvevõ világot. 

A tárlatot június 27-ig tekinthe-
tik meg.

Elmondta: további céljuk, hogy
a 48-as honvédséggel kapcsola-
tos hagyományõrzõ katonai talál-
kozókon részt vegyenek és össze-
fogják mindazokat, akik a magyar
katonai hagyományõrzés ügyéért

tenni akarnak. Fontos számukra
az elszakított területeken élõ tár-
saikkal a jó kapcsolat ápolása. E
célok megvalósítására múlt év no-
vember 22-én a Deák téren 11 ha-
gyományõrzõ honvéd tett ünnepé-

lyes esküt. Elsõ alkalommal vesz-
nek részt az Egerszeg Fesztivá-
lon, az egyesület sátra az OTP-vel
szembeni parkolóban kerül felállí-
tásra. Szeretnék az érdeklõdõkkel
megismertetni az egyesület céljait
és tevékenységét. Pénteken hon-
védtoborzást tartanak a fesztivál
forgatagában, és közös nótaének-
lésre is sor kerül. Várják a gyere-
keket is közös egyenruhás fotó-
zásra. Fõ programjuk pedig, hogy
vasárnap részt vesznek a prósza-
sütõ versenyen, de a prószákat a
standjuknál készítik. Bíznak ab-
ban, hogy a fesztivál hétvégéjén
sok-sok zalaegerszegi fiatal meg-
ismerkedik a hagyományõrzõ
egyesülettel.

HONVÉDTOBORZÓ A FESZTIVÁLON
A HAGYOMÁNYÕRZÕ EGYESÜLET VÁRJA AZ ÉRDEKLÕDÕKET

A Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományõrzõ Egyesület az el-
múlt évben alakult, célja többek között az 1848/49-es magyar for-
radalom és szabadságharcban részt vett zalai honvédek emléké-
nek megõrzése, a zalai vármegyei vonatkozású események felku-
tatása, bemutatása mind szélesebb körben – tájékoztatta lapun-
kat Tuboly Kálmán hagyományõrzõ honvédfõhadnagy, az egye-
sület elnöke. 

ÁKOS-KONCERT

Az idei évben számos rendezvénnyel, ünnepséggel, kon-
certtel ünnepli Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá válá-
sának 130. évfordulóját. A programsorozat része volt Ákos
koncertje a városi stadionban. Az énekes országos turnéjának
elsõ állomásaként érkezett Zalaegerszegre, a közel kétórás
koncerten 6 ezer nézõ tombolt a küzdõtéren és a lelátón. A
szervezõk szerint a város történetének legtöbb embert vonzó
zenei rendezvénye volt az Ákos-koncert.

Fotó: Seres  Péter

GÉBART – MÛVÉSZTELEPI VISSZATEKINTÉS
TÜKRÖZI A KORTÁRS KÉPZÕMÛVÉSZETI TÖREKVÉSEKET

A Zalaegerszegi Nemzetközi Mûvésztelep elmúlt 23 évének olyan
alkotásait állították ki a Keresztury VMK-ban, amelyeket még nem
láthatott a zalaegerszegi közönség. A visszatekintõ kiállításon 45
alkotó egy-egy mûve tükrözi a mûvésztelep szellemiségét. 

NEM LEHET ELFELEJTENI
A HOLOKAUSZT ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTEK

Fotó: –pP –

Fotó: Seres  Péter
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– pánczélPetra –

– 1929-ben rendezték meg
elõször a Magyar Könyv Ünne-
pét, mely Supka Géza, a Corvina
címû lap fõszerkesztõjének egy
korábbi ötlete alapján valósult
meg. Azóta több mint nyolc évti-
zed telt el. A motiváció ugyanaz
maradt?

– Összességében igen. Supka
Géza annak idején valóban nagy-
szerû javaslattal állt elõ, hiszen az
irodalom még a 20. század elsõ
évtizedeiben is a tanultabb társa-
dalmi körök érdeklõdési területe
volt. Persze az elsõ világháború
után gyorsan terjedni kezdett a
ponyvairodalom, rengeteg úgyne-
vezett fércmû jelent meg. A ’20-as
évek pedig már a mozi és a film-
híradók idõszaka is; a két világhá-
ború között a lakosság körülbelül
annyit költött mozira, mint könyvre.
Megnõtt a nyilvánosság szerepe,
így jogosan fogalmazódott meg az
a gondolat, hogy a könyveket és
magukat a szerzõket valahogy
össze kellene hozni a közönség-
gel. Az volt a cél, hogy közüggyé
váljon az irodalom.

– Egyfajta marketingtevé-
kenységnek is nevezhetõ a

könyvheti rendezvények kiala-
kulása?

– Részben igen, hiszen a
promóció akkor is fontos volt,

nemcsak napjainkban. Sõt a
klebelsbergi kultúrpolitika – ami
alapvetõen nevelõelvû volt – is tá-
mogatta a javaslatot. Azt se felejt-
sük el, hogy a könyvünnep létrejöt-
te még elég közel esett a trianoni
békeszerzõdés dátumához, így a
magyar irodalomnak és a magyar
nyelvnek nemzetösszetartó ereje
is volt, és van ma is. Lényeges vi-
szont, hogy ez ne egyfajta búson-
gást jelentsen, hanem pozitív üze-
neteket fogalmazzon meg, bemu-
tatva azokat az irodalmi értékeket,
amikre büszkék lehetünk, és amik
erõt adnak. Az irodalom ugyanis
az egyik legnagyobb szervezõerõ:
a közös nyelv, a kultúra és a ha-
gyományok, valamint a jelenre va-
ló reakciók mentén képes össze-
tartani egy nemzetet. Pozitív pél-
dául, hogy a fõvárosi könyvheti
programokat négy írószervezet
közösen rendezte meg. Ezenkívül
minden megyében zajlanak ki-
sebb-nagyobb programok, de pél-
dául Kolozsvár és Arad is bekap-
csolódott a rendezvénysorozatba.

– Mitõl lesz ünnep a könyv-
hét, hiszen a promóció tulajdon-
képpen egész évben zajlik, nem
lehet néhány napra korlátozni
az irodalomról szóló diskurzust.

– Érdekes dolog ez, mert való-
ban folyamatosan vannak progra-
mok a könyvtárakban és más fóru-
mokon is. Supka Géza gondolata
tulajdonképpen mindennapi gya-

korlattá vált. A mûveknek és azok
szerzõinek, valamint a közönség-
nek rendszeresen találkozniuk kell
egymással, és meg kell teremteni
ehhez a megfelelõ közeget és
hangulatot. Óriási a küzdelem és a
verseny a közönség szabadidejé-
nek megszerzéséért. Az irodalom
a sporttal, filmmel, zenével,
internettel és más tevékenységek-
kel „osztozik” azért a szûkös idõ-
ért, amit az emberek pihenéssel,
feltöltõdéssel töltenek. Hogy has-
son az irodalom, és élmény legyen
az olvasásbefogadás, azért aktí-
van kell tenni! Szerencsére az írók
partnerek ebben, és ma már egy
sor különlegességgel készülnek
az író-olvasó találkozókra. Sõt,
számos jó példa van az irodalom
és a könnyûzene találkozására is,
ami a fiatalabb korosztályokat is
megszólítja. A gyermekirodalom
szerzõi pedig tényleg élen járnak
abban, hogy hogyan lehet komp-
lex élménnyé tenni a mûvel való
találkozást. A könyvhét jelentõsé-
ge ebben a sokszínûségben ab-

ban rejlik, hogy van folyamatossá-
ga és egy stabil idõpontja, amikor
országszerte fel lehet hívni a fi-
gyelmet a könyvek fontosságára.
Egy olyan alkalom ez, amikor a
teljes irodalmi paletta felvonul, és
néhány napig nem érzékelni az
ideológiai, ízlésbeli különbsége-
ket. Ezenkívül az egyes megyék-
ben a lokális értékekre is felhívja a
figyelmet, hiszen a kisebb telepü-
léseken a helyi szerzõk kerülnek
fókuszba. Tudatosítva, hogy a fõ-
városon kívül is van irodalmi élet.

– A kiadók többsége tudato-
san készül a könyvhétre, hiszen
ekkorra jelentetik meg az újdon-
ságokat. Idén is több mint 300 új
könyv debütál. A könyvtárakba
mennyire gyorsan jutnak el a
legfrissebb kiadványok?

– A könyvbeszerzés egy elég
bonyolult adminisztrációs folyamat,
ráadásul, ha az éves beszerzés
összege meghaladja a 8 millió fo-
rintot, akkor közbeszerzésre is
szükség van. A könyveket a
Könyvtárellátó Kft.-tõl rendeljük.
Óriási kapcsolati rendszerük van,
ezenkívül folyamatosan bõvülõ
ajánlójegyzékkel rendelkeznek,
amibõl tudunk válogatni. Ezekbe
az ajánlásokba mindig bekerülnek
az újdonságok, így van rá esély,
hogy viszonylag rövid idõ alatt be-
kerüljön hozzánk egy-egy új könyv.
Csúszás inkább az adminisztráció
és a pénzügyi lebonyolítás miatt
van. A könyvek kiválasztása
egyébként csapatmunka. A minõ-
ségre és a sokszínûségre egyaránt
törekszünk. Korlátozó tényezõk
persze vannak. Úgy gondoljuk,
hogy az ócska kivitelezésû, rossz
kötésû, silány nyomtatású köny-
vek, valamit erõszakos, pornográf,
ideológiai értelemben támadható,
uszító vagy sarlatánságot, afféle
álvallásosságot hirdetõ kiadványok
nem valók a nagyközönség elé.

– A könyvhétre visszatérve: a
szakemberekben nincs egy kis
tüske amiatt, hogy Zalaegersze-
gen immár sokadik éve nincs ut-
cai könyvárusítás és program
az ünnep alkalmából?

– Dehogy nincs, de sajnos ez
nem a mi asztalunk. A kiadók,
könyvforgalmazók szervezik a
köztéri, könyvsátras programokat
országszerte. Ha úgy látják, hogy
üzleti szempontból nem éri meg,
akkor nyilván nem pakolnak ki. A
könyvtár a maga eszközeivel tudja
ünneppé tenni ezeket a napokat.
A városban és a megyében sze-
rencsére sok irodalmi program,
író-olvasó találkozó várta a közön-
séget az elmúlt napokban.

AZ IRODALOM A LEGNAGYOBB SZERVEZÕERÕ
KÖNYVHETI BESZÉLGETÉS KISS GÁBOR KÖNYVTÁRIGAZGATÓVAL
Nyolcvanhatodik alkalommal került országszerte megrendezés-

re június 4–8. között az ünnepi könyvhét, mely 2001 óta a Gyer-
mekkönyvnapokkal is kiegészül. A magyar könyv ünnepének
szellemiségérõl és aktualitásairól Kiss Gáborral, a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár igazgatójával beszélgettünk.

A könyvhét alkalmából Balaicz
Zoltán polgármester mondott kö-
szöntõt, aki az olvasás fontossá-
gára hívta fel a figyelmet. Hangsú-
lyozta: fontos lenne, hogy a fiata-
lok is minél többet olvassanak,
mert az internet és a közösségi ol-
dalakon zajló párbeszédek korá-
ban, aki keveset olvas, az sokkal
nehezebben is kommunikál. A
szókincs és a közvetlen kommuni-
káció csökkenése pedig oda ve-
zethet, hogy a közösségi élet is
visszaszorul.

Zsille Gábor szerint annyira
azért nem rossz a helyzet, bár
tény, hogy a könyvesboltok forgal-
mának zömét nem a szépirodalmi

mûvek teszik ki. De inkább lektûrt
olvassanak az emberek, mint
semmit sem – fogalmazott. Euró-
pában ugyanakkor nálunk egyedül
minden évben több napig tartó
könyvünnep, ami örömre ad okot.

Péntek Imre legújabb verses-
kötete a múlt és jelen én-mitoló-
giáit próbálja feltárni; emlékpróbá-
kat tart, hogy megértse a múltat, a
ma kényszereit s a jövõ intencióit
– olvasható a kötet fülszövegében.

INKÁBB LEKTÛRT, MINT SEMMIT
KÖTETBEMUTATÓVAL NYÍLT MEG A KÖNYVHÉT

Kiss Gábor

Jubileumi megemlékezésekre
is sor kerül: Klagenfurttal 25 éves a
testvérvárosi együttmûködés, míg
Krosnóval és Marllal 15 évvel ez-
elõtt jött létre hivatalosan is a kap-
csolat. Június 12-én, pénteken 14
órakor Jubileum címmel testvérvá-
rosi kiállítás nyílik a Városi Hang-
verseny- és Kiállítóteremben, ahol
klagenfurti és marli fotókat, akva-
relleket láthat a közönség. Délután
négy órakor pedig a fesztiválmeg-
nyitón fellép a krosnói és klagen-
furti néptáncegyüttes és a szurguti
kórus. Ugyancsak 15 éves a Ma-

rosvásárhely–Zalaegerszeg Baráti
Kör (MAZA), az ünnepségre Ma-
rosvásárhelyen kerül majd sor az
Egerszeg Fesztivált követõ héten.
Marosvásárhellyel a testvérvárosi
szerzõdést már 1996-ban megkö-
tötte Zalaegerszeg, a civil szerve-
zet és annak zalaegerszegi test-
vérszervezete, a ZAMA évekkel
késõbb alakult meg.

A goriziai vendégek az idén is
üzemeltetnek egy standot, ahol
olasz specialitásokat árusítanak. A
lendvai stand turisztikai és gaszt-
ronómiai kínálattal jelentkezik, va-

sárnap pedig öt különbözõ lendvai
zenekar és tánckar fellépését néz-
hetik meg. A külföldi delegációk –
melyeket polgármesterek, alpol-
gármesterek vezetnek – különbö-
zõ városi programokon vesznek
részt, ismerkednek Zalaegerszeg
nevezetességeivel. Bár nem tar-
toznak a testvérvárosok közé, de
így is két határon túli, magyarlakta
településrõl érkeznek még vendé-
gek: így Barótról és Dunaszer-
dahelyrõl. Beregszász testvérvá-
rosból Babják Zoltán polgármester
látogat Zalaegerszegre, hogy tájé-
koztatást adjon a kárpátaljai ma-
gyarok nehéz helyzetérõl. Az ön-
kormányzat célja a jövõben is a
kapcsolatok további bõvítése a ha-
táron túli magyarlakta települések-
kel.

TESTVÉRVÁROSOK AZ EGERSZEG FESZTIVÁLON
Soha még nem fogadott ennyi külföldi vendéget az Egerszeg

Fesztivál, mint az idei évben. A meghívást elfogadó testvérváro-
sokból közel ötvenfõs a hivatalos delegáció. A velük érkezõ zenei
és tánccsoportokkal együtt mintegy százötvenen látogatnak Zala-
egerszegre ezen a hétvégén. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ennek részleteirõl Tompa Gá-

bor fesztiváligazgató tájékoztatta a
sajtót. Mint mondta, harmincegy
ország 761 fesztiválja került be az
EFFE-minõsítettek elsõ körébe,
amire Zalaegerszeg nagyon büsz-
ke lehet. Ez azt jelenti ugyanis,
hogy egy nemzetközi kommuniká-
ciós láncba került a város, hiszen
egy online fesztiválkalauz folya-
matosan tájékoztatja a közönsé-
get a minõsítettek programjairól.
Az EFFE (Európa a Fesztiválokért,
a Fesztiválok Európáért) célja
ugyanis, hogy megismertesse a
szélesebb közönséggel a kivá-
lasztott kulturális és zenei prog-
ramsorozatokat, a szakmabeliek
számára pedig kapcsolatteremtést
jelent.

A sajtótájékoztatón részt vett
Salamon Róbert, a Zala Megyei

Rendõr-fõkapitányság titkárságve-
zetõje és Cseresnyés Dániel, a
Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság sajtószóvivõje, akik a
bûn- és balesetvédelmi progra-
mokról számoltak be. Salamon
Róbert elmondta: a hagyományok-
nak megfelelõen a mostani feszti-
válon is lesz Kéklámpás felvonu-
lás, a zsinagóga melletti parkoló-
ban pedig gyerekek és felnõttek
örömére különféle programokkal
készülnek a három nap alatt. Ér-
dekesség, hogy külföldi kollégák is
érkeznek néhány rendõrségi jár-
mûvel a fesztiválra, ezenkívül régi
egyenruhába öltözött rendõrökkel
is lehet majd fotózkodni a forga-
tagban.

Ami a katasztrófavédelem
programjait illeti: a Széchenyi té-
ren idén is sor kerül balesti szimu-
lációra, a rendõrök és a katasztró-

favédõk pedig jótékonysági süte-
ményvásárt is tartanak.

Az Egerszeg Fesztivál dizájn-
járól Ferencz András produkciós
vezetõ úgy tájékoztatott: tavaly
nagy sikert aratott az esernyõs
dekoráció, ami idén kicsit bõvített
formában ismét jelen lesz. Ezen-
kívül az Ökováros programhoz
kapcsolódva újrahasznosított ülõ-
alkalmatosságok várják a közön-
séget. A Széchenyi téri nagyszín-
pad közelében pedig raklapbúto-
rokon és sörösrekeszeken is lehet
pihenni.

Tompa Gábor mindehhez hoz-
zátette: tavaly körülbelül 100 ezer
ember mozgott a rendezvényen,
most több látogatóra számítanak.
A programokat az elõzõ évekhez
hasonlóan a jó ízléssel kezelt ek-
lektika, valamint az identitáserõsí-
tés jellemzi.

PROGRAMKAVALKÁD A HÉTVÉGÉRE
EURÓPAI MINÕSÍTÉS AZ EGERSZEG FESZTIVÁLNAK

Péntek Imre József Attila-díjas költõ legújabb verseskötetének
bemutatásával nyílt meg Zalaegerszegen a 86. ünnepi könyvhét.
A Pannon Tükör fõszerkesztõjének Emlékpróba címû könyvét a
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban ajánlotta az érdeklõ-
dõk figyelmébe Zsille Gábor költõ, mûfordító.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Besenczi Árpád a következõ

évaddal kapcsolatban elmondta: a
repertoár összeállt – ezt néhány
hónapja egy rendhagyó sajtótájé-
koztató keretében be is mutatták –
a mûsorfüzetek, prospektusok el-
készültek. A munka augusztus
24-én indul, az elsõ bemutatóra
pedig október 9-én kerül sor;
Tolcsvay–Müller–Bródy: Doktor
Herz címû musicaljét láthatja a kö-
zönség. A nagyszínpadon az elsõ
félévben A házasságlevél címû
vígjáték, A hullám címû színmû,
valamint Az üveganya címû tragi-
komikus játék felújított változata
kerül mûsorra. Lesz ezenkívül egy
ifjúsági elõadás is, Kövek címmel.

A hagyományokhoz híven évad
végi díjesõre is sor került a társula-
ti ülésen. Oklevelet kapott Kondá-
kor Antalné és Komáromi Lászlóné
ruhatáros, a színházi, nevelési

programot segítõ Gyimesi Katalin
tanár, valamint Sala Kata, a sür-
gõsségi osztály asszisztense, aki
több éve segíti egészségügyi mun-
kával a színházat. Jutalmul Állan-
dó nézõ címet is kapott.

A Színházi Mecénás Díjat idén
dr. Iván Nándor fogorvos kapta.
Közönségdíjas Farkas Ignác szín-
mûvész lett. A Terminátor-díjat és
a Cserebogár-díjat Lupaneszku
Viviennek ítélte oda a társulat. A
Nívódíjat az idén 70 esztendõs
Balogh Tamás kapta, és szintén õ
vihette haza a Forgács-gyûrût is.

A mûszaknak járó Aranydesz-
ka-díjat Lóránt László fûtõ, kar-
bantartónak ítélték. A társulat idén
Pap Lujzának szavazta meg a
Máriáss-díjat. A Színházbarát Kör
díját pedig Foki Veronika vehette
át Iványi Ildikótól. A színésznõ
szeptembertõl a Madách Színház
társulatát erõsíti majd.

ÉVADZÁRÓ A SZÍNHÁZBAN

Álló sor: Farkas Ignác, Balogh Tamás, dr. Iván Nándor, Lóránt László, Gyimesi
Katalin. Ülnek: Sala Kata, Foki Veronika, Pap Lujza, Lupaneszku Vivien.



6 Városháza

2015. SZEPTEMBER HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2015.

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

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2015. 08. 24. 14–17 óra Teleki Blanka Kollégium
2015. 08. 25. 7.30–12 óra

Kovács Károly Kollégium 2015. 08. 26. 13–17 óra Kovács Károly Kollégium
2015. 08. 27. 7.30–14 óra

Kaffka Margit Kollégium 2015. 08. 26. 13–17 óra Kovács Károly Kollégium
2015. 08. 27. 7.30–14 óra

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2015. 08. 26. 13–17 óra Liszt-iskola
2015. 08. 27. 7.30–14 óra

Eötvös József Ált. Iskola 2015. 08. 24. 13–17 óra Eötvös-iskola
2015. 08. 25. 7.30–14 óra

Ady Ált. Iskola 2015. 08. 26. 7–12 óra Ady-iskola
2015. 08. 27. 13–17 óra

Páterdombi SZK. 2015. 08. 31. 10–17 óra Kölcsey-gimnázium
Landorhegyi Ált. Iskola 2015. 08. 26. 12–17 óra Landorhegyi-iskola

2015. 08. 27. 7.30–14 óra
Izsák Imre Ált. Iskola 2015. 08. 24. 14–17 óra Izsák-iskola

2015. 08. 25. 7.30–12 óra
Petõfi Sándor Ált. Iskola 2015. 08. 24. 12–17 óra Petõfi-iskola

2015. 08. 25. 7.30–14 óra
Dózsa Ált. Iskola 2015. 08. 26. 13–17 óra Dózsa-iskola

2015. 08. 27. 7.30–14 óra
Deák–Széchenyi SZK. 2015. 08. 24. 14–17 óra Teleki Blanka Kollégium

2015. 08. 25. 7.30–12 óra
Ganz–Munkácsy SZK. 2015. 08. 26. 13–17 óra Kovács Károly Kollégium

2015. 08. 27. 7.30–14 óra
Kölcsey Ferenc Gimnázium 2015. 08. 26. 14–17 óra Kölcsey-gimnázium

2015. 08. 27. 7–12 óra
Öveges József Ált. Iskola 2015. 08. 24. 13–17 óra Öveges-iskola

2015. 08. 25. 7.30–14 óra
Zrínyi Miklós Gimnázium 2015. 08. 24. 7.30–12 óra Zrínyi-gimnázium

2015. 08. 25. 14–17 óra
Csány László SZK. 2015. 08. 24. 7.30–12 óra Zrínyi-gimnázium

2015. 08. 25. 14–17 óra

PÓTBESZEDÉS: 2015. AUGUSZTUS 31. (HÉTFÕ) 9–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az

üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt.
Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
Személyesen: ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49–53. 
Ügyfélfogadás: H–P.: 7–9 óráig, szerda: 15–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

KÖZADAKOZÁSBÓL ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS
HAGYATÉK MEGVÁSÁRLÁSÁRA GYÛJT A GÖCSEJI MÚZEUM
Czobor Mátyás a két világháború között tizennyolc éven át Zalaegerszeg polgármestere volt. Tevé-

kenységével megteremtette a lehetõséget arra, hogy a falusias kisváros modern megyeszékhellyé vál-
jon. A város elsõ embere bútorainak, festményeinek nagy részét egy helyi család õrizte meg, tagjai pe-
dig az elmúlt évben felajánlották megvásárlásra a Göcseji Múzeumnak. Az intézmény ezt a hagyatékot
kívánja megvásárolni, de a zalaegerszegiek összefogása elengedhetetlen ehhez. 

A tárgyegyüttes 1.650.000 Ft-ba, a restaurálás további 1.000.000 Ft-ba kerül, a gyûjtés ezekre az
összegekre irányul.

A felajánlásokat a város két pontján elhelyezett gyûjtõládákba várják – városháza aulája és Göcseji
Múzeum –, de lehetõség nyílik az adományok átutalására is. Külön erre a célra szánt számla száma:
11749008-15433114-10130005

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA PÁLYÁZATOT HIRDET

ADÓSSÁGRENDEZÉSI TÁMOGATÁS
BENYÚJTÁSÁRA.

A pályázat célja: A lakhatással összefüggésben eladósodott, szociálisan rászoruló családok támoga-
tása a hátralék csökkentése, felszámolása érdekében.

A pályázat benyújtásának helye:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociális és Igazgatási Osztálya
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015.  július 10. (péntek)

Pályázatot nyújthat be az a személy, akinek:
1) a háztartásában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át

(42.750 Ft-ot), különösen indokolt esetben a 44.033 Ft-ot, egyedül élõ esetén a nyugdíjminimum
200%-át (57.000 Ft-ot), különösen indokolt esetben az 58.710 Ft-ot,

2) a háztartásában élõk vagyonnal nem rendelkeznek,
3) a lakbér, központi fûtés, közös költség, víz- és csatornadíj- vagy szemétdíjtartozása legalább egy-

fajta hátralék esetében hathavi, összege pedig meghaladja az 50.000 Ft-ot, de nem haladja meg a
150.000 Ft-ot, vagy közüzemidíj-tartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, és
igazolja, hogy a kérelem benyújtását megelõzõ egy évben a hátralékának legalább 50%-át  (a to-
vábbiakban: önrész) megfizette.
Vagyon: forgalmi értékére tekintet nélkül a jármû; továbbá az a hasznosítható ingatlan és vagyoni
értékû jog, amelynek
da) külön-külön számított forgalmi értéke, illetõleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legki-

sebb összegének a harmincszorosát (855.000 Ft-ot), vagy
db) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszo-

rosát (2.280.000 Ft-ot)
meghaladja. Nem minõsül vagyonnak: a nem hasznosítható ingatlan, az az ingatlan, amelyben az

érintett személy lakóhelyként vagy tartózkodási helyként életvitelszerûen lakik, az a vagyoni ér-
tékû jog, amely az általa lakott lakóingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra te-
kintettel fenntartott gépjármû;

Nem részesülhet támogatásban az, aki a pályázat benyújtását megelõzõ 48 hónapban adósságke-
zelési szolgáltatásban részesült.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot írásban, az önkormányzati rendeletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani. 

(A formanyomtatvány, továbbá a csatolandó jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Pol-
gármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu hon-
lapról (E-ügyintézés›Formanyomtatványok›Szociálpolitikai ügyek)

A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának

megfelelõ – a pályázat benyújtását megelõzõ hónap nettó jövedelmérõl szóló igazolást, vagy an-
nak másolatát, továbbá

– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– a hátralékot nyilvántartó szolgáltató igazolását, mely tartalmazza

– az adósság aktuális összegét és keletkezésének kezdõ idõpontját, 
– az igazolás kiállítását megelõzõ egy évben az igénylõ által a hátralék csökkentésére teljesített

befizetések összegét,
– kikapcsolt közüzemi szolgáltatás esetén annak idõpontját.

Az adósságrendezési támogatás összege és folyósítása: A támogatás összege megegyezik a pá-
lyázó által megfizetett önrész összegével, de legfeljebb ötvenezer forint. Folyósítása a hátralékot nyil-
vántartó szolgáltató vagy társasház számlájára történik.

A JÓZSEF ATTILA VÁROSI TAGKÖNYVTÁR PROGRAMJAI:
„A test a lélek tükre” címmel Kósi Klaudia életvezetési tanácsadó tart elõadást június 10-én (szerdán)

17.00 órakor a városi könyvtárban. Az elõadáson szó lesz a betegség titkainak megfejtésérõl és új
szemléletekrõl a gyógyításban.

Használt könyvek vásárára kerül sor június 11–30. között a városi könyvtár nyitvatartási idejében. A
kiárusítást leselejtezett könyvekbõl, folyóiratokból és hanglemezekbõl tartják.

TOVÁBB BÕVÜL

A FIZETÕ-
PARKOLÓÖVEZET

Tájékoztatjuk a város lakos-
ságát, hogy a Vizslaparki út
Petõfi Sándor utca és Kisfa-
ludy Sándor utca közötti sza-
kaszát, a Vizslaparki út 6–12.
sz. ingatlanok közötti szaka-
szát, a Kosztolányi utca, Petõ-
fi utca, Kossuth utca közötti
tömbbelsõt és az MMIK mellet-
ti területet (3228. hrsz.) 2015.
július 1-jétõl bevonják a fizetõ-
parkolóövezetbe! 
KÉRJÜK, FIGYELJÉK A KÖZ-

ÚTI JELZÕTÁBLÁKAT!

Az MMIK mögötti parkolóba
havi 2.000 Ft értékben korláto-
zott területre érvényes kedvez-
ményes parkolóbérletet lehet
váltani a Városgazdálkodási
Kft. parkolóágazatának ügyfél-
szolgálati irodájában. (Zala-
egerszeg, Rákóczi út 10–22.,
nyitva tartás: hétfõtõl péntekig
8.00–17.00 óra között).
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A megállapodást követõen
megtartott sajtótájékozatón dr.
Gyimesi Endre, a ZTE KK társadal-
mi elnöke annak a véleményüknek
adott hangot, hogy egy szerethetõ,
de emellett eredményes csapatot
szeretnének létrehozni, amely pár
éven belül visszaszerzi korábbi
rangját, s ebben a munkában ve-
zetõedzõként számítanak Bencze
Tamásra, a klub korábbi játékosá-
ra, aki sikeres játékos-pályafutása
mellett eredményes edzõi évekre
tekinthet vissza. Bencze Tamással
kétéves szerzõdést kötöttek, aki
nemcsak feladatot vállalt Zalaeger-
szegen, hanem haza is tért.

Dr. Gyimesi Endre megköszön-
te Milos Sporar munkáját is, aki
nagyon sokat tett vezetõedzõként,
hogy a csapat kiharcolja az NB I-
ben való maradást.

Bencze Tamás azt hangoztatta,
hogy annak idején úgy ment el,
hogy egyszer visszatér majd, s mi-
után az egerszegi klub hívta – bár
több más ajánlata is volt – úgy
érezte, itt a helye. Emellett azono-
sulni tudott a ZTE vezetésének, tu-
lajdonosának és szurkolóinak
azon elvárásával, hosszabb távú
elképzelésével, hogy két-három
éven belül zömében fiatalokra, he-

lyi kötõdésû játékosokra alapozva
eredményes csapat alakuljon ki
Zalaegerszegen.

Bodrogi Csaba sportigazgató
örömét fejezte ki, hogy bár más
szereposztásban, mint korábban,
de újra együtt dolgozhat korábbi
játékostársával, annak érdekében,
hogy a ZTE KK ne a tabella máso-
dik felében, netán annak végén ta-
nyázzon, hanem a legjobbaknak is
méltó vetélytársa legyen.

Kérdésekre válaszolva elhang-
zott, volt csapatában, a Jászbe-
rényben lenne olyan játékos, akit
Bencze Tamás szívesen látna

Egerszegen, s mindenképpen fog-
lalkoznak az itteni kötõdésû, de je-
lenleg máshol kosarazó játékosok

mielõbbi hazatérésének elõsegíté-
sével.

Az is elhangzott, hogy Kámán
Tamásnak – aki már játszani
nem fog –, ha nem is másod-
edzõként, de helye lesz a csapat
mellett. Az elképzelések szerint
a Zalakerámia ZTE egyelõre há-
rom minõségi légiós és egy nem
itthoni nevelésû, de magyaror-
szági állampolgársággal is ren-
delkezõ játékos szerzõdtetését
tervezik, így maradna még lehe-
tõség valaki kiesése esetén egy
újabb légióssal történõ megálla-
podásra.

ÚJRA ZALAEGERSZEGEN
BENCZE TAMÁS A ZTE KK VEZETÕEDZÕJE
Az egyezség megszületett, Bencze Tamás több éves távollét

után visszakerült az egerszegi kosárlabdaélet vérkeringésébe.

A zalai versenyzõk  jobb
eredményei:

Középtáv. N14B: 3. Kozma Esz-
ter (Göcsej KTFE). N16B: 1. Por-
gányi Anna (TRIÓ Egerszeg ZTC),
2. Jánoki Georgina (TRIÓ Eger-
szeg ZTC). N18B: 2. Simon Cintia
(TRIÓ Egerszeg ZTC). N21B: 2.
Sárecz Éva (TRIÓ Egerszeg ZTC).
F12C: 3. Molnár Botond (TRIÓ
Egerszeg ZTC). F14B: 3. Bognár
Zoltán (Göcsej KTFE). F16B: 1.
Csiszár Barnabás (TRIÓ Egerszeg
ZTC), Veszelszki Barnabás (Gö-
csej KTFE). F18B: 1. Erdõs Márton
(TRIÓ Egerszeg ZTC). F21B: 1.

Porgányi Márk (TRIÓ Egerszeg
ZTC). F40: 2. Sziva László (TRIÓ
Egerszeg ZTC). F70: 2. Horváth
Zoltán (TRIÓ Egerszeg ZTC), 3.

Bányai Attila (TRIÓ Egerszeg
ZTC). Váltóverseny. 14 évesek: 3.
Göcsej KTFE (Bognár Zoltán, Tar-
soly Panka, Kozma Eszter). 18
évesek: 1. TRIÓ Egerszeg ZTC
(Porgányi Márk, Jánoki Georgina,
Veszelszki Barnabás), 2. TRIÓ
Egerszeg ZTC (Dely Virág, Takács
Ticián, Csiszár Barnabás). Felnõt-
tek: 3. TRIÓ Egerszeg ZTC
(McCarthy Bernadett, Sziva László,
McCarthy Brian).

Az országos diákolimpia helyszínén, a Tapolca melletti diszeli
erdõben közel 200 indulóval rendezték meg a Veszprém–Vas–
Zala megyei tájfutók közös középtávú és váltó bajnokságát. A
bajnokság a középtávú futammal indult, ahol a technikás pályá-
kon számos zalaegerszegi végzett dobogós helyen kategóriájá-
ban, majd négy kategóriában a vegyes váltók küzdöttek a végsõ
helyezésekért. Itt négy zalai csapat is érmet szerzett.

JÓ SZEREPLÉS A KÖZÖS MEGYEI BAJNOKSÁGON

Kocsárdi Gergely klubigazgató
a döntéssel kapcsolatban elmond-
ta, hogy vezetõségi ülésen érté-
kelték az elmúlt egy évet, és ott
megfogalmazódott, hogy egyértel-
mûen többet vártak a csapattól. A
többségi tulajdonos Végh Gábor is
azon a véleményen volt, új impul-
zusokra van szükség ahhoz, hogy
a következõ bajnokságnak már
úgy vágjanak neki, valóban a felju-
tás legyen a cél.

A szakmai stáb mellett a kisegí-

tõ személyzetnek (gyúrók) is meg-
köszönték munkáját. Elsõdleges
feladat most megtalálni az új veze-
tõedzõt, akinek döntõ szava lesz
az új stáb kialakításában. Az sem
kizárt, hogy a most távozók közül
többen is helyet kapnak majd az
újban.

Lendvai Miklós esetleges jövõ-
beni szerepével kapcsolatban –
hogy netán az utánpótlás területén
számítanak-e munkájára –
Kocsárdi Gergely azt válaszolta,

hogy az új utánpótlás-igazgató
alakítja majd ki a stábját, ez az õ
döntésén múlik majd.

Vlaszák Géza kapusedzõ kér-
désünkre elmondta, hogy közöl-
ték velük a döntést, hogy új szak-
mai stábbal képzeli el a klub a jö-
võt. Mint mondta, ez kissé meg-
lepte, hiszen a kapusok jól teljesí-
tettek a szezon során. Az NB III-
ból érkezõ Szappanos a ZTE
meghatározó játékosává nõtte ki
magát, több találkozón is a csa-
pat legjobbja volt. Számára el-
képzelhetõ, hogy az új szakmai
vezetés számít majd munkájára,
de ez a jövõ zenéje. Ha mégsem
így történik, minden jót kíván
Szappanosnak.

KOMOLY VÁLTOZÁSOK ELÕTT A ZTE FC
TÁVOZIK A TELJES SZAKMAI STÁB

A ZTE FC klubvezetése nem hosszabbította meg Lendvai Mik-
lós vezetõedzõ szerzõdését és a teljes szakmai stábnak is meg-
köszönte a munkáját. A játékosok közül a vezetés elköszönt
Denis Grbicstõl és Kovács Györgytõl, valamint közös megegye-
zéssel Farkas Norberttõl.

– Sosem csináltunk titkot belõ-
le, fel akartunk kerülni az élvonal-
ba – értékelt Friss Szabolcs, a Gö-
csej SK elnöke, egyben a csapat
kapitánya. – Mindent ennek ren-
deltünk alá, arra készültünk, hogy
a bajnokság során elõbb nyerjük
meg az NB II-t, a rájátszásban pe-
dig harcoljuk ki a feljutást. A tervet
maximálisan teljesítette a csapat,
egyenes ágon jutottunk fel a leg-
jobbak közé. A bajnoki szezon so-
rán a másodosztály három cso-
portjában egyedül a Göcsej SK
nyerte meg valamennyi hazai mér-
kõzését, és idegenben a rangadó-
kon is jól szerepeltünk. A ráját-
szásban sem kaptunk ki. Bizonyí-
tottuk, hogy a másodosztályban a
legjobbak vagyunk.

– Melyek voltak a bajnokság
fontos momentumai? 

– Idén februárban a Ferencvá-
ros elleni hazai mérkõzéssel kez-
deném. Nyertünk 3-1-re, ezzel
nagy lépést tettünk a bajnoki cím
felé. A zöld-fehérek egyéként csak
tõlünk kaptak ki. Ebbõl is látszik,
hogy végig nagyon figyelnünk kel-
lett. Ugyancsak februárban volt
egy rangadónk a BME ellen, ahol
legalább döntetlent kellett elér-
nünk, sikerült. A rájátszásban ma-
gabiztosak voltunk. Mindkét ellen-

felünket magabiztosan elõztük
meg.

– Nyilvánvaló, hogy ezek után
vállalják az NB I-es szereplést. 

– Természetesen, célunk volt,
hogy a legjobbak között szerepel-
jünk.

– Biztosítani tudják az anyagi
és szakmai hátteret?

– Ismerjük az NB I mezõnyét,

tisztában vagyunk, hogy meg kell
erõsíteni a csapat játékoskeretét,
2–3 játékosban gondolkodunk.
Olyan játékosokat hoznánk, akik
valójában erõsítést jelentenek, és
gyorsan beilleszkednek a közös-

ségébe. Próbáljuk folytatni az ed-
digi hagyományt, s megpróbálunk
zalai kötõdésû játékost igazolni.
Az anyagi háttér megteremtésén
is dolgozunk. Úgy vélem, nem lesz
itt sem gond, meglesz a mûködés-
hez szükséges pénzügyi forrás.

– Az elsõ évben milyen céllal
vágnak neki az élvonalnak? 

– Egyértelmû: meg akarunk ka-
paszkodni az NB I-ben.

– A Kölcsey-gimnáziumból
indultak, ma már a Városi Sport-
csarnok az otthonuk. Marad is? 

– Egyre bõvül a szurkolótábo-
runk. A rájátszás hazai mérkõzé-

sein már 500-an szurkoltak ne-
künk. Jól belaktuk sportcsarnokot.
Az élvonalban is itt játsszuk hazai
mérkõzéseinket. Bizom benne,
hogy a nézõszám tovább emelke-
dik az NB I-ben.

AMIÉRT KÜZDÖTTEK, TELJESÜLT
MAGABIZTOSAN JUTOTT AZ ÉLVONALBA A GÖCSEJ SK
Lesz NB I-es  focicsapata Zalaegerszegnek, igaz, a játékosok

nem a zöld gyepen, hanem teremben kergetik a labdát. A Göcsej
SK  férfi futsalcsapata – az elõzetesen megfogalmazott célnak
megfelelõen – a rájátszás utolsó fordulójának eredményétõl füg-
getlenül feljutott az élvonalba. 

Fotó: Pente Valéria

Az elsõ említésre méltó ered-
ményt 1968-ban érték el az emelõk,
amikor az országos ifjúsági csapat-
bajnokságon bronzérmesek lettek.
A Vasútból érdekes módon került át
a ZTE-hez a szakosztály. Országos
szinten 1973-ban úgy lehetett ki-
emelt sportegyesület a ZTE, hogy
eredményeket mutat fel. Kapóra jött
a Vasútnál jól  mûködõ szakosztály
beolvasztása, a sportolók 80 száza-
léka igazolt át az új klubba. Ahol a
futballpálya mellett elhelyezkedõ fu-
tófolyosó végén lévõ „zülldséges
bódé” volt az otthonuk. Sokat javul-
tak a feltételek, amikor a Munkácsy
úti csarnokba költöztek. Ekkor két
edzõt – Márkus Tivadart és id.
Tancsics Lászlót – fõállásban tudtak
foglalkoztatni.

Az egerszegi súlyemelés egyik
legjobb eredményét 1985-ben a
zalai megyeszékhelyen megren-
dezett XII. Pannónia Világkupán
érte el, amikor Marosi Ferenc súly-
csoportjában 3. lett. 

A sportágnak újabb lendületet
adott, amikor a Városi Sportcent-
rumba kerültek, itt szalagszerû do-
bogós edzõteremben eredménye-
sebben foglakozhattak az edzõk
az emelõkkel. Viszont a szociális
helyiségek nem voltak megfele-
lõek. Elkezdõdhetett az ifj. Tan-
csics László – aki serdülõ korosz-
tályban Európa-bajnoki címet szer-
zett – nevével jelzett korszak. Saj-
nos, õ 2003-ban a BKV Elõréhez
igazolt, s az olimpián már a fõváro-
siak színeiben szerepelt.

Az anyagi források apadásával
a felnõtt sportolók száma alapo-
san lecsökkent a ZTE-nél. Ennek
ellenére rendszeresen részt vettek
az Alpok–Adria Kupa sorozaton,
amelyet többször megnyertek.

Manapság anyagi források hiányá-
ban a sorozaton már nem tudnak
elindulni. Komoly nemzetközi ver-
senyen már csak a Masters Eb-n,
vb-n indulnak.

Igazi otthonra a Városi Sport-
csarnokban leltek, körülményeik
sokat javultak. Költségvetésük vi-
szont továbbra is szerény maradt.
A klubnál nevelkedett sportolók
többsége a felnõttkorba érve vagy
abbahagyja a sportágat, vagy
munka után ûzi. Így veszett el a

sportág számára Szanati Szabolcs
is, aki komoly jövõ elõtt állt, de nem
sikerült õt megfelelõen menedzsel-
ni, s így aztán számára is másod-
lagossá vált a súlyemelés.

Az 50 éves szülinapon sok idõs
sportvezetõ, edzõ, egykori ver-
senyzõ tûnt fel, többségük könnyes
szemmel hallgatta az ünnepi
beszédet.

Többen feltették a kérdést, lesz-
e tíz vagy húsz év múlva is szüle-

tésnap? Balaicz Zoltán polgármes-
ter megígérte, hogy a város to-
vábbra is kiemelt figyelmet fordít
anyagi támogatás terén az erõs
emberekre. A többi az emelõkön
múlik, ha lesznek új Vörös Zoltá-
nok, Kiss Róbertek, biztosan to-
vább él a sportág Zalaegerszegen.

ÜNNEPELTEK AZ ERÕS EMBEREK
AZ EGERSZEGI SÚLYEMELÉS ÖTVEN ÉVE

A 45. Göcsej Kupa keretében ünnepelte 50. születésnapját az
egerszegi súlyemelés. Ötven éve a fûtõház légópincéjében, pár
lelkes fiatal saját maga által esztergált eszközökkel indította útjá-
ra a sportágat a városban. Az alapítók között ott volt Vörös Zol-
tán, a ZTE SK tiszteletbeli elnöke, aki azóta is „motorja” a sport-
ágnak Egerszegen. 

EGERSZEGI ATLÉTÁK SIKEREI SZLOVÁKIÁBAN
A szlovákiai Trnavában (Nagyszombat) került megrendezésre az U–18-as

válogatott viadal, ahol négy ország sportolói mérték össze tudásukat.

A Zalaszám ZAC atlétái közül Veiland Violetta súlylökésben 15,22
m-rel, míg Takács Dóra diszkoszvetésben 42,06 m-rel a dobogó harmadik
fokára állhatott fel. Ott Benjamin 1:56,82 perces ideje a hatodik helyet je-
lentette a kiválóan szereplõ zalai különítménynek.

EZÜSTÖS EGERSZEGI BIRKÓZÓK
Az országos bajnokságon korosztályában (2004–2005-ben születettek)

szerzett ezüstérmet Farkas Benjamin, a Zalaegerszegi Birkózó SE sportolója. 

A Budapesten megrendezett országos diákolimpián a Landorhegyi-iskola
színeiben az 58 kilósok mezõnyében egészen a döntõig menetelt, ott kapott
ki, és újabb ezüstéremmel gyarapította éremkollekcióját.

A junior szabadfogású birkózók országos bajnokságát Gyõrszentivánon
rendezték meg. A 79 kilósok mezõnyében rajthoz állt Tompa Miklós, a ZBSE
válogatott sportolója, elsõ három mérkõzését technikai tussal megnyerte. A
döntõbe jutásért egy szombathelyi birkózót gyõzött le. A fináléban Nagy Pé-
tertõl, az ESMTK versenyzõjétõl kapott ki, végül ezüstéremmel tért haza.

Fotó: Seres  Péter
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ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!

„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR
Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035

Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187. 

SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK
KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK
Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…

ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET! 

Asztali számítógépek, laptopok, monitorok javítását
vállalom SZOMBATON ÉS VASÁRNAP IS!

TELEFON: 06-30/247-0700

MEGNYÍLT A ZALAEGERSZEGI VÁSÁRCSARNOK EMELETÉN!
AJÁNLATUNK:
• Biotermékek • Reformélelmiszerek • Diabetikus, glutén-

és laktózmentes alapanyagok • Vitaminok • Étrend-

kiegészítõk • Gyógyteák • Természetes kozmetikumok •

Vegyszermentes mosó- és tisztítószerek stb.

AZ EGÉSZSÉG VÉDELMÉÉRT

VASÁRNAP IS NYITVA TARTUNK!

BIOBOLT – VÁSÁRCSARNOK

ZALAEGERSZEGI FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓ
ZALAEGERSZEG, 2015. JÚNIUS 13. (SZOMBAT)

AZ EGERSZEG

FESZTIVÁL KERETÉBEN

MEGRENDEZIK

A XV. ZALAEGERSZEGI

FÚVÓSZENEKARI

TALÁLKOZÓT,

MELYNEK HELYSZÍNE

A DÍSZ TÉR.
RÉSZTVEVÕK:

• KÉSZENLÉTI RENDÕRSÉG ZENEKARA • MOSONMAGYARÓVÁRI KÜHNE KONCERT FÚVÓSZENEKAR

• SÜMEG VÁROS FÚVÓSZENEKARA • TÁPLÁNSZENTKERESZTI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR

• ZALAEGERSZEGI VÁROSI FÚVÓSZENEKAR

10.30-tól Fúvószenekari felvonulás és térzene
11.15-tõl Fúvószenekari koncertek

Jubileumi koncertünkre sok szeretettel várjuk fúvószenekarunk egykori tagjait is, és kérjük,
hogy egy zeneszám erejéig csatlakozzanak hozzánk, hogy együtt ünnepelhessünk! 

TÁMOGATÓK: • ZALAEGERSZEG MJV ÖNKORMÁNYZATA • NEMZETI KULTURÁLIS

ALAP IGAZGATÓSÁGA • GEODLAND KFT. • KLÍMATREND HUNGARY KFT. • PÁLÓCZI

HORVÁTH ÁDÁM ALAPFOKÚ MÛVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY • ZALA-LAP KIADÓI KFT.

A rendezvény szervezõje:

EGERSZEGI FÚVÓSZENE ALAPÍTVÁNY

A 40 ÉVES ZALAEGERSZEGI VÁROSI FÓVÓSZENEKAR MINDEN ZENEKEDVELÕ ÉRDEKLÕDÕT MEGHÍV

AZ EGERSZEG FESZTIVÁL KERETÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLÕ XV. FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓRA!

A Zalaegerszegi Városi Fúvószenekart Farsang László karnagy alapította, aki azóta is a csapat
élén áll. Tagjaink többsége a Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola volt vagy jelenlegi diákjai. A fel-
nõtt tagok közül ma már többen is gyermekükkel együtt zenélnek. A jubileumi évben nemcsak ma-
gunkat ünnepeljük, hanem szeretnénk a közönségnek is kedveskedni. Ennek jegyében állítottuk
össze idei Újévi koncertünk mûsorát is, mellyel a visszajelzések alapján sikerült elnyernünk a
közönség tetszését. A jubileumi évben próbálunk olyan zeneszámokat elõadni, melyekkel az el-
múlt években a legnagyobb sikereket arattuk. Amennyiben sikerül megfelelõ forrásokat felkutat-
nunk, szeretnénk egy jubileumi CD-t készíteni.

JUBILEUMI KONCERTÜNKRE SOK SZERETETTEL VÁRJUK FÚVÓSZENEKARUNK EGYKORI TAGJAIT IS, ÉS KÉRJÜK,
HOGY EGY ZENESZÁM EREJÉIG CSATLAKOZZANAK HOZZÁNK, HOGY EGYÜTT ÜNNEPELHESSÜNK! 


