
Elöljáróban hangsúlyozta: „pol-
gármesterként és önkormányzati
képviselõként soha sem feledkez-
hetünk meg arról, hogy az erkölcsi
minõség a bizalom alapja. Azé a
bizalomé, amely bennünket a köz-
ügy vitelére, képviseletére felha-
talmaz, és amellyel a választópol-
gárok bennünket Zalaegerszeg ér-
dekében történõ döntéshozatal jo-
gával felruháztak. Zalaegerszeg
politikai szempontból mindig is a
béke szigetének számított Ma-

gyarország politikai térképén. A
közgyûlési patkóban ülõk egymást
nem ellenségnek, hanem ellenfél-
nek tekintik.”

Utalt arra, hogy az urnák lezá-
rásával véget ért a politikai kam-
pány, és másnaptól már pártpoliti-
kai hovatartozástól függetlenül
minden zalaegerszegi lakos képvi-
selete a közgyûlés feladata. „Ami-
kor a városunk érdekében dolgo-
zunk, nincsenek fideszes,
jobbikos, MSZP-s, Együtt-PM-es

vagy LMP-s, nincsenek jobboldali
vagy baloldali polgárok. Csak za-
laegerszegi polgárok vannak, aki-
kért nekünk közösen összefogva,
együttes erõvel kell dolgoznunk a
következõ öt évben.”

Balaicz Zoltán elmondta: sok
teendõ vár az új önkormányzatra. A
legfontosabb cél a helyi gazdaság
fejlesztése, a vállalkozások segíté-
se, a meglévõ munkahelyek meg-
õrzése és újak teremtése. A patrió-
ta gazdasághoz erõs, magyar tulaj-
donú cégek kellenek, mert ezek
egyben erõs várost is eredményez-
nek. Zalaegerszeg megújításához
az új munkahelyeken keresztül visz
az út. A ciklus kezdete egybeesik
az új 2014–2020 közötti fejlesztési
idõszakkal, amelyben a források 60
százalékát gazdaságélénkítésre le-

het majd felhasználni. Ez azt is je-
lenti, hogy a város irányításában
szemléletváltásra van szükség, új
megoldásokat kell alkalmazni – fo-
galmazott. A polgármester jelezte:
a következõ idõszakban konkrét
tartalommal bíró együttmûködési
megállapodást kötnek a megyei ke-
reskedelmi és iparkamarával, a vál-
lalkozók és munkaadók szövetsé-
gével és a megyei vállalkozásfej-
lesztési alapítvánnyal.  A befekte-
tésösztönzõ  program keretében
folytatni kívánják az infrastruktúrá-
val és  közmûvekkel ellátott ipari te-
lephelyek kialakítását. A megyei jo-
gú városoknak kiírt TOP-program
keretében pedig fontos feladat lesz
a mechatronikai és gépipari park,
valamint a logisztikai kiválósági
központ kialakítása az északi ipari
parkban.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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25 éves a városi újság

– pánczélPetra –

A rövidítés tulajdonképpen rend-
jén van, hiszen a születés fogalmá-
ba sok minden belefér: a tárlat így a
terhesség, szülés, szoptatás, név-
adás és gyermekellátás rítusait és
tárgykultúráját dolgozza fel a 19.
századtól napjainkig. Mindeközben
bemutatja a kisebb közösségek és
általában a  társadalom születéshez
kapcsolódó szerepvállalásait, illetve
az egyes évtizedek társadalmilag el-
fogadott (illem)szabályait.

A kiállítást – melyet a Göcseji
Múzeum etnográfusa, Marx Mária
rendezett – Deáky Zita néprajzkuta-
tó, egyetemi docens (ELTE Néprajzi
Intézet) és Szabó Imréné vezetõ

ápoló (Zala Megyei Kórház) nyitotta
meg.

A néprajzkutató szerint – aki a
bábaság történetébõl írta doktori
disszertációját – a zalaegerszegi tár-
lat egy igazi kuriózum, mert egy tör-
téneti vonalat vázol fel egy olyan je-
lenségrõl, ami minden társadalom-
ban örök téma. A születés nemcsak
nõi princípium, mert valójában a jö-
võrõl szól; ez a jövõ pedig a párvá-
lasztással veszi kezdetét. A kutató
szerint érdekes, hogy a „gyermek-
vállalás” szó a 20. század második
felétõl terjedt el. A kifejezés annyit
jelent, hogy a szülés nem természe-
tes velejárója a házasságnak (vagy
manapság a párkapcsolatoknak).

(Folytatás az 5. oldalon.)

– Országosan több mint 400
ezren, Zala megyében pedig 14
ezer 157 fõ 1955 és '59 között
születettet érint az eljárás, melyet
2 év alatt kell lefolytatni – bocsátja
elõre dr. Fürediné Kerkai Valéria, a
Zala Megyei Kormányhivatal
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságá-
nak vezetõje. – Az eljárás célja,
hogy a nyugdíjbiztosítás hatósági
nyilvántartásába az ügyféllel
egyeztetett szolgálati idõ és kere-
seti adatok kerüljenek be, határo-
zati formában, annak érdekében,
hogy a majdani öregségi nyugdíj-
korhatár elérésekor a nyugdíj
megállapítása gyorsabban, egy-
szerûbben történhessen meg.

További célja még az is, hogy a
járulékfizetõk aktív korban kapja-
nak visszajelzést a nyilvántartás-
ban szereplõ adatokról, hogy le-
gyen idõ az esetlegesen hiányzó
adatok pótlására, illetve az adatok

pótlása akkor történjen meg, ami-
kor még a foglalkoztatóknál ren-
delkezésre állnak a szolgálati idõ,
jogosultsági idõ és kereseti, jöve-
delmi adatok, tehát a legminimáli-
sabb adatvesztéssel lehessen
azokat pótolni.

Kiemelten fontos, hogy a beje-
lentési kötelezettséggel nem érin-
tett idõszakok nyilvántartásba vé-
tele is megtörténjen, ilyenek a
1998 elõtti nappali tagozatos fel-
sõfokú tanulmányok ideje, vagy a
sorkatonai szolgálat idõtartama,
ha az nem a munkaviszony ideje
alatt volt.

A végsõ kiemelt cél, hogy egy
egyeztetett, letisztított adatbázis
jöjjön létre, amely azonnal felhasz-
nálható az öregségi nyugdíj meg-
állapításakor, ezzel idõt megtaka-
rítva az állampolgárok érdekét
szolgálva.

(Folytatás a 2. oldalon.)

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS – ADATEGYEZTETÉS
FONTOS A VISSZAJELZÉS – MEGFELELÕ ADATBÁZIS

Augusztus 25-tõl megkezdõdött a hivatalból indított adategyez-
tetési eljárás a nyugdíjbiztosítási igazgatóságoknál.  Az eljárás-
nak köszönhetõen az utóbbi hetekben megnõtt a nyugdíjbiztosí-
tási igazgatóság ügyfélszolgálatán megjelentek száma. 

MINDEN ZALAEGERSZEGI LAKOST KÉPVISELVE
ÜNNEPÉLYES ALAKULÓ KÖZGYÛLÉS BALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTERI PROGRAMJA

A HÁROM ALPOLGÁRMESTER: GECSE PÉTER, VADVÁRI TIBOR ÉS TOLVAJ MÁRTA

Zalaegerszegen az ünnepélyes alakuló közgyûlésen elõször dr.
Pápai Ferenc, a helyi választási bizottság elnöke tájékoztatta a
képviselõket és a meghívott vendégeket az önkormányzati vá-
lasztás végleges eredményérõl, majd a polgármester és a képvi-
selõ-testület tagjai letették az esküt. Ezt követõen Balaicz Zoltán
ismertette programját, melyet a képviselõ-testület ellenszavazat
és tartózkodás nélkül fogadott el. 

A BÁBÁKTÓL A BÉBITÁPIG
TÁRGYAK ÉS RÍTUSOK A SZÜLETÉS-KIÁLLÍTÁSON

A terhességtõl a kisgyerek elsõ lépéséig sok idõ telik el; a Gö-
cseji Múzeum legújabb kiállításán majd egy évszázad. Ekkora
korszakot ölel ugyanis fel a „Sírva jössz a világra, és körülötted
mindenki mosolyog” címû tárlat, melyet nemes egyszerûséggel
csak születés-kiállításként emleget mindenki, már az anyaggyûj-
tés óta.



Szerencsés Rudolf emléktáb-
lájánál koszorút helyeztek el
egykori osztályának tanulói az
1956-os forradalom és szabad-
ságharc 58. évfordulója tisztele-
tére a Mindszenty-iskola fõbejá-
ratánál. Az egykori Teleki Blanka
Tanító- és Tanítónõképzõ föld-
rajz–történelem szakos tanára
mindössze három napig volt
(november 2–4.) Zalaegerszeg
Város Forradalmi Bizottságának
elnöke, ami miatt egész életében
mellõzték, meghurcolták. 

Takács Tibor volt tanítvány kö-
szöntötte elsõként a megjelente-
ket. Méltatta egykori osztályfõnö-
kének tiszta emberi jellemét, az ál-
tala képviselt szellemiséget, amit

örökül hagyott rájuk. Balaicz Zol-
tán, Zalaegerszeg polgármestere a
1848–49-es szabadságharccal és
az 1867-es kiegyezéssel párhuza-
mot vonva azt mondta, 1956 nem

volt értelmetlen, mert az akkori for-
radalmárok olyan rést ütöttek a
kommunista diktatúra falán, amit
1989-ben egy szellõ kivitt egy fu-
vallatra. Szerencsés Rudolf egyike
volt azoknak, akik megmutatták,
hogyan lehet becsülettel, tisztes-
séggel a magyar nemzet ügye mel-
lett igaz szívvel kiállni. Emlékét
nemcsak volt tanítványainak, ha-
nem magának a városnak is õrizni
kell. A polgármester köszönetét fe-
jezte ki Hóbor Józsefnek, Szeren-
csés Rudolf életútját bemutató Há-
rom nap, két év – egy élet címû kö-
tet szerzõjének, valamint bejelen-
tette, a közeljövõben szeretnék el-
helyezni az ’56-os forradalmi bi-
zottság elnökének fotóját a polgár-
mestereket megnevezõ tablón a
városházán. Mint fogalmazott,
Szerencsés Rudolf rövid ideig ve-
zette a várost, de ez a néhány nap
Zalaegerszeg életében nagyon
fontos volt. 

Billege István egykori tanítvány
emlékezett vissza volt osztályfõnö-
kére. Az igen aktív, és tenni akarás-
ban lendületes tanár 1956 nyarán
Balaton körüli kerékpártúrára hívta
4. B osztályának tanulóit, majd tár-
sadalmi munkát szervezett szá-
mukra a téglagyárban az árvízkáro-
sultak megsegítésére. Szeptem-
berben az osztály újabb társadalmi
munkaként a sportpálya építésébe
fogott. Október 23-án Pesten kitört
forradalom, melyrõl csak 24-én ér-
tesültek. Október 26-án az egész
város megmozdult, az iskola diákjai
is csatlakoztak a tüntetõkhöz taná-
raik gondoskodó, vigyázó kíséreté-
ben. Zalaegerszegen is megalakult
a forradalmi bizottság, elnöknek
Szerencsés Rudolfot választották
meg november 2-án.  Billege István
úgy vélekedett, az a három nap,
míg elnök lehetett a forradalom le-
veréséig, sorsdöntõ idõnek bizo-
nyult osztályfõnöke számára. 

Ezekben a napokban hiába vár-
ta osztálya, nem tanított, helyettesí-
tõ tanár járt be az órákba. Amikor
kérdezték, hol van, azt a választ
kapták: nagyon fontos dolgok zajla-
nak most a forradalmi tanácsban.
Késõbb értetlenül állt az egész
diákság a letartóztatása elõtt, hi-
szen nem tett semmi olyant…

Ez 1957. március 7-én, szüle-
tésnapján történt meg, fûzte hozzá
özvegye. Szerencsésné Takács Ilo-
na elmondta, édesanyját kísérte ki
a kollégiumból, miközben egy fegy-
vert rejtettek el ágyába. Ekkor tar-
tóztatták le, de csak 1958-ban tud-
ták elítélni, mert nem találtak rá iga-
zán okot. Pályája megtört, tíz évig
nem taníthatott. 1967-ben helyez-
kedhetett el újból tanári állásba
Komlón. Sok megaláztatást szen-
vedett el, Zalaegerszegre nem jö-
hetett vissza, s évtizedekig megfi-
gyelték.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
– Mi is az eljárás menete?
A lakóhely szerinti nyugdíjbizto-

sítási igazgatóságoktól az állam-
polgárok elõször egy tájékoztató le-
velet kapnak az adategyeztetés
megkezdésérõl és az eljárással
kapcsolatos tudnivalókról. Ezt kö-
vetõen küldünk egy részletes kimu-
tatást tartalmazó végzést a szolgá-
lati idõrõl és 1988. január 1-tõl a ke-
reseti adatokról, a hivatalunk köz-
ponti elektronikus rendszerében tá-
rolt, személyekre lebontott nyilván-
tartás alapján. A végzés kézhezvé-
telét követõen legkésõbb 90 napon
belül jelezni kell, hogy a nyilvántar-
tásban szereplõ adatokkal egyet-

ért-e az állampolgár, vagy valami
esetlegesen hiányosan szerepel a
nyilvántartásban.

Nagyban segítené az ügyek in-
tézését az, ha az érintett állampol-
gárok részérõl minél elõbb meg-
történne a jelzés abban az eset-
ben is, ha mindent rendben talál
az ügyfél, mert így igazgatási szer-
vünk határozattal lezárhatja az
ügyet.

Amennyiben valaki hiányossá-
got tapasztal, akkor az eltérést
alátámasztó, bizonyító erejû ok-
iratok megküldését várjuk, amely
lehet munkakönyv, munkaszerzõ-
dés, Tb-i kiskönyv, megbízási
szerzõdés vagy a bejelentési köte-

lezettséggel nem érintett idõsza-
kokról leckekönyv, katonakönyv. A
nõk kedvezményes nyugdíjának
megállapításához pedig a
gyermekre(kekre) vonatkozó gyer-
mekgondozási (GYED, GYES)
idõszakra vonatkozó adatok be-
jegyzésérõl várunk tájékoztatást.

Ha a 90 nap letelt, és az állam-
polgár részérõl nem érkezett
visszajelzés, akkor a hivatal a nyil-
vántartásban szereplõ adatok
alapján meghozza a határozatot,
melyet megküld az ügyfél részére.
A határozat egyébként az általá-
nos szabályoknak megfelelõen
megfellebbezhetõ, sõt bírósági fe-
lülvizsgálatnak is helye lehet.

Za laeger -
szegen a sze-
lektív hulladék-
gyûjtést há-
romféle módon
végzik: gyûjtõ-
szigetes, ház-
hoz menõ gyûj-
téssel és hulla-
dékudvarok-
ban történõ el-
helyezéssel.

Gyûjtõszigeteket alkotó konténerek többféle szí-
nûek, és ezeknek a színeknek nagy jelentõségük
van a hulladékok különgyûjtése szempontjából.

MIT JELENTENEK A SZÍNEK?

A konténerek színei az egyes anyagtípusok
szelektálását jelölik.

MIT, HOVA DOBJUNK?

A kék színû konténerben a papírt, a sárgában a
mûanyagot, a zöld színûben az üveget, a fehér, il-
letve fémszínûben pedig a fémhulladékot lehet el-
helyezni.

A családi házas övezetekben a házhoz menõ,
zsákos gyûjtés a legelterjedtebb. A kihelyezett sár-
ga zsákokban a mûanyag, a kék zsákokban a pa-

pírhulladékot gyûjthetik össze a lakók, ezeket min-
den hónap utolsó csütörtökén és péntekén szállítja
el a közszolgáltató. A házhoz menõ gyûjtéshez kap-
csolódik még a biohulladék-gyûjtés is, a zöldhulla-
dékot tartalmazó gyûjtõedényeket kéthetente ürítik.

Mindezek mellett felkereshetjük a városunkban
üzemelõ két – Búslakpusztán és a Parki utcában
lévõ – hulladékudvar valamelyikét is, ahol bizo-
nyos mennyiségi korlátig szintén elhelyezhetjük a
kidobásra szánt, szelektált lomjainkat.

MIÉRT GYÛJTSÜNK SZELEKTÍVEN?

Azért fontos élnünk az említett lehetõségek va-
lamelyikével, mert napjainkban – szelektív gyûjtés
elterjedése ellenére – háztartásainkban még min-
dig sok olyan anyag válik hulladékká, aminek nagy
része újrahasznosítható lenne.

Tegyünk együtt
azért, hogy a jö-
võben se lepjen
el minket saját
hulladékunk, és
hogy gyerme-
keink és uno-
káink is élhetõ,
tiszta környe-
zetben élhesse-
nek!

ÖKOTUDATOS ÉLETMÓDTIPPEK

SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉS ZALAEGERSZEGEN
A hulladékok szelektív begyûjtését többféle módon is lehet végezni,

elsõsorban a lakhely adottságai befolyásolják, hogy melyiket érdemes
alkalmazni. 

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS – ADATEGYEZTETÉS
FONTOS A VISSZAJELZÉS – MEGFELELÕ ADATBÁZIS

Szeretnék megismerni vélemé-
nyüket az õket is érintõ kérdések-
rõl, és az MSZP helyi vezetõi is el-
mondanák, õk mit gondolnak a jö-
võrõl. Kiss Ferenc, a párt elnöke
felszólította Vigh Lászlót, hogy
semmilyen formában ne szavazza
meg az adótörvényeket és az
esetleges internetadót sem. (Az
internetadó a parlament elé be-
nyújtott formájában visszavonásra
került.) 

Fokozott terhet jelent a lakos-
ságnak a tervezett adók bevezeté-
se, ilyenrõl a Fidesz a választások
elõtt nem beszélt. Ezért teljesen
érthetõ, hogy az internetadó beve-
zetése ellenállásba ütközött, hi-
szen azt mindenképpen a szolgál-
tatók áthárították volna a lakos-
ságra. Visszautasította, hogy az
MSZP állt volna a tüntetések mö-
gött. Semmilyen megmozdulást
nem szervezett a párt, ugyanakkor
egyetértenek a tüntetõk követelé-
seivel. Rétai Balázs is úgy érzi, a
költségvetés nagyobb bajban van,
mint mondja a kormány, ezért ter-
vezik új adók bevezetését. Szabó
Katalin arról beszélt, hogy
amennyiben a munkáltatók a jövõ-
ben nem tudnák vállalni a

cafetériát (béren kívüli juttatás),
amely segített sok családi kasszát,
akkor az alacsony keresetûek ros-
szul járnak, és a szegényeket fog-
ja sújtani az intézkedés.  

* * *
A Fidesz-kormány a választá-

sok elõtt nem beszélt semmiféle
adóemelésrõl, sõt azt hangoztatta,
hogy ettõl a ciklustól megkezdõdik
a fejlõdés, javul a magyar embe-
rek életminõsége. Azzal dicseked-
tek, hogy lendületben van az or-
szág. Ha mindez igaz, miért kell
adókat bevezetni? – tette fel a kér-
dést Pete Róbert, a Jobbik helyi
szervezetének elnöke, önkor-
mányzati frakcióvezetõ a Dísz té-
ren tartott sajtótájékoztatóján.

Mint fogalmazott, a Fidesz
megtévesztette a választókat. A
bevezetni kívánt internetadóról
szólva elmondta: megnehezíti a
családtagok közti összeköttetést,
a napi kapcsolattartást, és nehéz
helyzetbe hozza a  munkavállaló-
kat. Úgy véli, „brutális mértékben”
sújtaná a magyar kisvállalkozáso-
kat is. A közbiztonságra is negatív
hatással lesz a netadó, hiszen a
kamerarendszerek jelentõs része
interneten keresztül mûködik. 

Mit ígért a Fidesz a választások elõtt, és mi várható jövõre a
benyújtott költségvetési tervezet ismeretében. Errõl beszélt a he-
lyi szocialisták sajtótájékoztatóján Kiss Ferenc, Szabó Katalin és
Rétai Balázs. Elhangzott az is, hogy ismét kezdeményezik az
egerszegi fiatalok különbözõ szervezeteivel a találkozót. 

AZ ADÓK ELLEN
ELLENZÉKI PÁRTOK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁRÓL

SZOMBATON MÁRTON-NAP
November 8-án a Göcseji Falumúzeumban ismét megren-

dezésre kerül a hagyományos Márton-napi vígasságok prog-
ram. Szombaton délelõtt 10 órától várják a látogatókat külön-
féle liba- és tökételekkel, gesztenyés finomságokkal, valamint
forralt borral és pálinkákkal.

A gasztronómiai élményeken túl lesz kézmûves játszóház, mun-
kabemutató és kirakodóvásár is. A színpadon fellép többek között
Hochrein Judit egy zenés hangszerbemutatóval, valamint a Kakaó
zenekar.

A Márton-napi népi hagyomány szerint ezen a napon (a gazda-
sági munkák befejezése után, de még az adventi böjt elõtt) nagy
lakomát és vigasságot kell csapni, hiszen aki Márton napján nem
eszik libát, és nem iszik az új borból, az egész évben éhezni fog.

A „Komplex belváros-rehabilitációs program Zalaegersze-
gen” címû projekt keretében egészségnapot szerveztek az el-
múlt héten a Dísz téren. A program során egészséges ételeket
kóstolhattak a résztvevõk. Tájékoztatást kaptak az egészsé-
ges táplálkozásról, annak élettani hatásairól. Melyek azok az
ételek és italok, amiknek a fogyasztása a betegségek kockáza-
tát minimálisra csökkenthetik. 

Szó volt még a sport, a mozgás jótékony hatásairól. A téren
részt vevõ gyerekek kerékpáros ügyességi játékokat próbáltak ki.

ÜNNEPSÉG

CSÁCSBAN
NOVEMBER 7-ÉN,

PÉNTEKEN A CSÁCSI IZSÁK

IMRE ÁLTALÁNOS

ISKOLÁBAN 17 ÓRÁTÓL

NYUGDÍJASTALÁLKOZÓRA,
EGY KELLEMES

KIKAPCSOLÓDÁSRA

KERÜL SOR. 

AZ IDEI ÉVBEN MÁR HARMADIK

ALKALOMMAL RENDEZNEK A TELE-
PÜLÉSRÉSZEN TALÁLKOZÓT A

NYUGDÍJAS LAKÓK SZÁMÁRA.

AZ EST VENDÉGE LESZ

BALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTER.

SORSDÖNTÕ NAPOK
LETARTÓZTATTÁK AZ OSZTÁLYFÕNÖKÖT



Az ünnepélyes alakuló ülé-
sen titkos szavazással dr. Pál
Attilát (Fidesz-KDNP) választot-
ták a megyegyûlés elnökévé,
aki az elõzõ ciklusban a köz-
gyûlés alelnöke volt. Fõállású
alelnök Pácsonyi Imre lett, tár-
sadalmi megbízatású alelnök-
nek pedig Bene Csabát válasz-
tották. 

A 15-fõs önkormányzatba 9
képviselõ került be a Fidesz-
KDNP listáról, négyen képviselik a
Jobbikot, egy képviselõ az MSZP-t
és egy a DK-t. Az alakuló ülésen
bejelentették, hogy a Fidesz-
KDNP képviseletében mandátum-
hoz jutott Sáringer-Kenyeres
Tamás írásban lemondott a képvi-
selõségrõl, utódját a következõ

megyei közgyûlésen választják
meg. Bejelentésre került, hogy két
képviselõcsoport alakult: a Fidesz-
KDNP frakciót dr. Fekete Zoltán, a
Jobbik képviselõcsoportját Zakó
László vezeti. 

Kövér László köszöntõjében
elmondta: a megyei közgyûlés a
jövõben forráselosztó szerepet
tölt be, és a funkcióváltással a
megye jelentõsége várhatóan nö-
vekedni fog. Mint fogalmazott, je-
lenléte az alakuló ülésen a köz-

ponti kormányzat és a helyi önkor-
mányzatok együttmûködését is
szimbolizálja. Azt javasolta, hogy
a  következõ öt évben a munkát
az együttmûködésre való törekvés
határozza meg, a kompro-
misszumkészség és ne a pártho-
vatartozás.

A magyar önkormányzati rend-
szerrõl szólva hangsúlyozta: min-
den változtatás ellenére a rend-
szerváltoztatás egyik legjobb, leg-
sikeresebb alkotása volt.

3Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról.)
Balaicz Zoltán hangsúlyozta:

„A legfontosabb, hogy csak reális
célokat tûzzünk ki magunknak, ne
ígérjünk semmit felelõtlenül".
Õszintének kell lenni – tette hoz-
zá – elmondva azt is, ha valami
nem, vagy nem úgy sikerül, ala-
kul, ahogy eltervezték. 

. . .
Az alakuló ülésen két fõállású

és egy társadalmi megbízatású
alpolgármestert választottak. A
képviselõ-testület tagjai közül ki-
kerülõ úgynevezett belsõ fõállá-
sú, általános alpolgármester
Gecse Péter lett, aki elsõsorban a

városüzemelésért és az önkor-
mányzati cégekkel való kapcso-
lattartásért lesz felelõs. Külsõs fõ-
állású alpolgármesternek válasz-
tották Vadvári Tibort, õ a humán-
ügyekért és részben a gazdaság-
fejlesztési projektek végigviteléért
felelõs. Társadalmi megbízatású
alpolgármester Tolvaj Márta, aki-
nek feladata elsõsorban a társa-
dalmi kapcsolattartás, a civil
ügyek intézése és az ezekhez
kapcsolódó rendezvények szer-
vezése lesz. 

. . .
Megválasztásra kerültek a kü-

lönbözõ szakbizottságok vezetõi

is. Ügyrendi, jogi és vagyonnyilat-
kozatot ellenõrzõ bizottság elnöke,
dr. Tóth László, gazdasági bizott-
ság: Bali Zoltán, pénzügyi bizott-
ság: dr. Kocsis Gyula, oktatási,
kulturális, ifjúsági és sportbizott-
ság: Makovecz Tamás, szociális,
egészségügyi bizottság: Sümegi
László, mûszaki bizottság: Dékány
Endre.

Az egerszegi közgyûlésen belül
két frakció alakult: A Fidesz-KDNP
képviselõcsoportját továbbra is dr.
Tóth László vezeti. Helyettesei:
Bali Zoltán és Dékány Endre. A
Jobbik frakcióját Pete Róbert ve-
zeti.

PIACVEZETÕ BIZTOSÍTÓ

ÉRTÉKESÍTÕ

PARTNEREKET KERES!

ÁLLOMÁNY + KEZDETI

TÁMOGATÁS

GYAKORLATTAL

RENDELKEZÕKNEK

EGYEDI MEGÁLLAPODÁS

JANUÁRTÓL

TÖRVÉNYI VÁLTOZÁS

MOST VÁLTSON!

Küldje el önéletrajzát az
iabraham@allianz.hu címre

VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAINK!

11. 06-án 16.00 „C” kategóriás teherautó-vezetõ

11. 10-én 14.00 Gépkezelõ (OKJ-s és hatósági vizsgával)

11. 11-én 16.00 „BE” kategóriás nehézpótkocsi-vezetõ

11. 13-án 16.00 „D” kategóriás autóbusz-vezetõ

11. 24-én 13.00 Tehergépkocsi- és autóbusz-vezetõ GKI
(jelentkezési határidõ: 11. 20., vizsga: 11. 29.)

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103

Nagykanizsa, Ady u. 30. 93/516-634
Al.: 0448 Nysz: 20-0214-05

Munkalehetõség!Munkalehetõség!
Zalaegerszegi partnercégünk részére

összeszerelõi munkára 3 mûszakos munkarendbe
munkavállalókat keresünk.

Buszjárat biztosított.

8900 Zalaegerszeg,
Iskola köz 6–8.

Jelentkezni a -as és a -es

telefonszámon lehet.

70/380-1553 92/346-279

GRATIS KFT.–
GRAT TRAVEL SERVICE KFT.
Menetrend szerinti intercity járat
közlekedik naponta Zalaegerszeg
és Budapest között, amelyen
hitelezett tb-utalványt is elfoga-
dunk. Diákoknak korlátlan számú
utazásra jogosító kedvezményes
bérletvásárlási lehetõség!

UTAZÁSI AJÁNLATAINK:
November 29. Adventi kirán-
dulás Eisenstadt és Rust
városkában 5.800 Ft/fõ
November 30. adventi város-
látogatás Grazba 6.500 Ft/fõ

Az árak a belépõt nem tartalmazzák!
December 7–9. Besíelés a
szlovéniai Roglán. (2 éj szál-
lás, utazás, önellátás).
Gyerek: 31.650 Ft/fõ
Felnõtt: 34.800 Ft/fõ

Részletek és jelentkezés
a www.gratisbus.hu oldalon vagy
telefonon a 92/320-303 számon.

– pet –

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta: eredetileg tizennyolc te-
metõ tartozott a városhoz, a ka-
szaházi bezárásával azonban ez a
szám eggyel csökkent. Az idei év-
ben közel 6 millió forint értékben
jelentõs beruházások történtek.
Sor került eszközfejlesztésre (új
traktorok, motoros fûrészek segítik
a kertgondozást), valamint a Gö-
cseji úti temetõben urnakripta-par-
cellák kerültek kialakításra, így
újabb sírhelyekhez lehet jutni.

Az Új temetõ harminchárom
parkolóhellyel gazdagodott, ezál-
tal könnyebbé vált a temetõ meg-
közelítése. A ságodi temetõben
pedig száz méter új járda épült,
ezenkívül száz darab örökzöldet is
ültettek.

Horváth István elmondta: a Gö-
cseji úti temetõben nemrégiben ki-
vágott beteg fákat huszonnyolc
gömbkõrissel pótolják, 2015-ben

pedig szeretnék a ravatalozó teljes
épületét felújítani. A tervek már el-
készültek, és remélik, hogy a vá-
ros jövõ évi költségvetésében lesz
forrás a fejlesztéshez. Az Új teme-
tõben a következõ évben minden-
képpen szeretnék kicserélni a ke-
rítést, és a vadak miatt nyomvo-
nal-áthelyezésre is sor kerül; az ál-
latok által megrongált részeket
szintén rendezniük kell.

A lezárt kaszaházi temetõ a jö-
võben parkként funkcionál tovább.

MINDEN ZALAEGERSZEGI LAKOST KÉPVISELVE

KÖSZÖNET
A Fidesz zalaegerszegi szerve-

zete vacsoraesten mondott kö-
szönetet annak a mintegy 500
embernek, akik bármilyen mó-
don segítették az önkormányzati
választási kampányt.

Így megköszönték a munkáját
az aláírásgyûjtõknek, a szavazóköri
delegáltaknak, az ajánlóknak, ön-
kénteseknek, tanácsadóknak, a
kampánystáb tagjainak. Vala-
mennyien hozzájárultak ahhoz,
hogy az október 12-i választáson a
polgármesterjelölt 64 százalékos
eredményt érjen el.

A vacsoraesten köszönõ és
biztató szavakat mondott Bali Zol-
tán kampányfõnök, Vigh László
országgyûlési képviselõ, Rigó
Csaba kormánymegbízott, Lázár
Kiss Barna András, az erdélyi
Barót város polgármestere, Fabio
Gentile, az olaszországi Forza
Italia regionális kampányfõnöke
és Balaicz Zoltán polgármester. 

MEGALAKULT ZALA MEGYE ÖNKORMÁNYZATA
AZ ÜLÉSEN RÉSZT VETT KÖVÉR LÁSZLÓ, AZ ORSZÁGGYÛLÉS ELNÖKE

SZEMLE A TEMETÕKBEN
BEJÁRÁST TARTOTT A VÁROSVEZETÉS ÉS A VG KFT.

Mindenszentek elõtt a hagyományokhoz híven a városvezetõk
és a Városgazdálkodási Kft. képviseletében Horváth István ügy-
vezetõ, valamint Herczeg András, a kegyeleti ágazat vezetõje be-
járták a zalaegerszegi temetõket, ellenõrizve a sírkertek állapotát.
A Göcseji úti temetõben sajtótájékoztató keretében beszámoltak
az idei és a jövõ évre tervezett fejlesztésekrõl is.



4 Közérdekû

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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

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

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

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

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

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

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

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

KKKKAAAASSSSZZZZÁÁÁÁSSSS    ÉÉÉÉSSSS    TTTTÁÁÁÁRRRRSSSSAAAA    KKKKFFFFTTTT....

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA

TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

ZALAEGERSZEG,  GYÜMÖLCSÖS U. 12.

TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

B. K.

A felcsendült 12 dal többek kö-
zött Ady Endre, József Attila, Kas-
sák Lajos, Tóth Árpád, Weöres
Sándor, Radnóti Miklós, Kereszt-
ury Dezsõ, Péntek Imre, Pék Pál
költeményeinek megzenésítése Z.
Lukács Sándor munkája nyomán.
A szerzõ, egyben a két hete hivata-
lossá vált egyesület elnöke el-
mondta, az év elején, a Nemzeti
Kulturális Alap pályázatára készül-
tek a versdalok. A templomi kon-
cert Róbert atya közbenjárásának
köszönhetõ, aki azonnal a kezde-
ményezés mellé állt. Z. Lukács
Sándor örömmel nyugtázta a nagy
számú közönséget, mely ebben a

mûfajban ritkaság, s hogy a hallga-
tóság soraiban szinte csak új arcok
ültek, miközben a zenekarnak van
törzsközönsége. Az egyesületet je-
lenleg 11 mûvész alkotja, és nyitot-
tak a bármely mûvészeti ágban al-
kotók, illetve a pártolók irányában. 

A 45 perces koncerttel szeret-
nének oktatási intézményekben is
fellépni. 

A koncerten közremûködtek:
Farkas Laura (ének), Hóbor László
(zongora), dr. Vígh András (basszus-
gitár, fuvola), Z. Lukács Sándor
(ének, gitár), valamint Farkas Ig-
nác színmûvész, illetve Takáts
Eszter énekes.  A programot támo-
gatta a városi önkormányzat és a
Mária Rádió.

KONCERT A TEMPLOMBAN
ISTENKERESÉS MEGZENÉSÍTETT VERSEKKEL

Istenkeresõ versek és azok megzenésített változatai hangzottak
el a kertvárosi templomban a Magyarucca Összmûvészeti Egyesü-
let debütáló koncertjén. Az est során befolyt adományok 50 száza-
lékát a templomban mûködõ ifjúsági klub javára ajánlották fel. 

– B. K. –

– A könyvtárosok ötlete volt ez
a klub, s örömmel fogadtam el a
felkérést – mondta Román And-
rásné nyugdíjas pedagógus, aki
1998 óta foglalkozik csipkekészí-
téssel, s nevéhez köthetõ a pan-
non csipke kutatása, publikálása,
s a technika újraélesztése, mellyel
nemzetközileg is jegyzett szakem-
berré vált. 

– Kiket várnak a kreatív klub-
ba?

– Bárkit, akinek fonalas kézmû-
veshobbija van. Sokan mondják,
hogy szeretnének ilyennel foglal-
kozni. Meg lehet tanulni bármelyik
technikát, nem nehéz, de gyako-
rolni kell, mert szép csak úgy lesz.
A csipkekészítés alapja a horgo-
lás, Zalában egyébként is inkább
ez volt elterjedt.

– Teljesen kezdõk is jöhet-
nek?

– Igen, akár egyénileg is szíve-
sen foglalkozom valakivel. Úgy lá-
tom, a fiatalokat is érdekli ez a do-
log. Körükben az ékszerkészítés a
divat. Úgy tûnik, visszajönnek a ré-
gi kézimunkák. Aki már haladó,
azokkal mintát tudunk cserélni,
megbeszélni a tapasztalatokat, s
nem utolsósorban egy kis társasá-
gi életre is szükség van. De prakti-
kus tanácsokkal is szolgálhatok. 

– Milyen gyakorisággal jön
össze a kreatív klub?

– A terv alapján havonta egy-
szer, de igény szerint ennél gyak-
rabban is lehet. Aki már tud kézi-

munkázni, vagy meg szeretne ta-
nulni, az jöjjön bátran. Meglepõen
sokan jelentkeztek már az elsõ ta-
lálkozásra, s még vidékrõl is van-
nak érdeklõdõk. 

– Eszközök?
– Mindenki hozza a sajátját, fo-

nal, tû vagy tûk, esetleg gyöngyök.

Aki kezdõ horgoló, annak legalább
20-as („vastag”) fonalat 1-es tûvel
javaslok beszerezni, és várom no-
vemberben – mondja végül a
szakember, miközben körbekalau-
zol mûhelyében, ahol tenyérnél
nagyobb nagyító alatt készíti a
pókhálót idézõ, mûremekeket, haj-
szálvékony alapanyaggal, tenger-
nyi munkával.

RÉGI KÉZIMUNKÁK
MINDENES FONALAS KREATÍV SZAKKÖR INDUL

Aki bármiféle fonalas technikájú kézimunkát szeretne megta-
nulni, tudását továbbfejleszteni vagy társaságban gyakorolni, sa-
ját készítésû ajándékkal elõállni, azokat várja a ZVMKK-ban, no-
vember 7-én induló Péntek Esti Kreatív Klub. Kötés, horgolás,
hímzés, makramé, gobelin, csipkekészítés, gyöngyfûzés vagy
ezek kombinációja. Az országosan elismert szakember, Román
Andrásné vezetésével tervezett ingyenes foglalkozásokra már
elõzetesen nagy az érdeklõdés, még vidékrõl is.

Román Andrásné



(Folytatás az 1. oldalról.)
Az idõben elõrehaladva ezért is

válik egyre inkább politikai kérdés-
sé a gyermekek születése. Bár az
állami kontroll már tulajdonképpen
a 18. században megjelent, és las-
san az orvostudomány is szakoso-
dott. A 19. századtól pedig már po-
litikai viták is zajlottak azzal kap-
csolatban, hogy mi jobb, otthon
szülni vagy kórházban.

Deáky Zita szerint a kórházak
alapvetõen megváltoztatták a szü-
letés rítusát és a szülés szak-
ralitását. Az otthonszüléshez év-
századokon át számos óvó/védõ
rítus tartozott, és a falusi közössé-
gekben, de még fõúri családokban
is mindenkinek megvolt a maga
szerepe a kiskorú érkezésekor. A
házasság, a születés, a halál tulaj-
donképpen a közösség bevonásá-
val és kontrolljával zajlott; beindul-
tak az egymást segítõ mechaniz-
musok. Az egyén érdeke mindig
alárendelõdött a közösségi és
nemzeti érdeknek. Ma ez épp for-
dítva van, az egyénre helyezõdik a

hangsúly, ezért a rítusok is változ-
nak, és a tárgyak szerepe is más.
Ma már például ritkán szolgálnak
ki több korosztályt a gyerekruhák,
kiságyak, babakocsik.

A kiállítás jól mutatja mindeze-
ket a változásokat. Az elmúlt évti-
zedekbõl rengeteg tárgy szemlél-
teti a gyermekvárás és -ellátás kö-

zötti idõszakot. Az egykori parasz-
ti társadalom rituáléihoz szüksé-
ges eszközöket éppúgy, mint nap-
jaink bébieledeleit. A tárlat érdeme
azonban nemcsak abban rejlik,
hogy bemutatja a különbözõ korok
terhesruháit, rugdalózóit, kiscipõit,
etetõtálait, babakocsijait és termé-
szetesen bilijeit. A trendek és szo-

kások átalakulásán keresztül rávi-
lágít jó néhány ma is zajló vitás
kérdésre is. Jobb volt-e az otthon-
szülés és a bábaság „intézmé-
nye”, mint a kórházi ellátás? Textil-
pelenkával szebb a kismama éle-
te, vagy eldobhatóval, illetve men-
nyire tudunk vagy akarunk vissza-
térni a természetes anyagok hasz-
nálatához. Mondjuk a gyógynövé-
nyes tejserkentõhöz, vagy a ba-
báknak való „nyugiteákhoz”. Per-
sze, ma már a máktea helyett in-
kább az édeskömény a nyerõ.

Fontos kérdés az is, hogy
mennyit változott a család vagy a
kisebb lakóközösség (faluközös-
ség) szerepe a vajúdó anya, illetve
a szülést követõen az ifjú szülõk
segítésében. A tárlatot végigjárva
erre is választ kaphatunk. A kiállí-
tást megnyitó Szabó Imréné szü-

lésznõ ezzel kapcsolatban elmond-
ta: a kismamáknak manapság arra
is van lehetõségük, hogy egy sza-
badon választott hozzátartozót
(családtagot, barátot) behívjanak a
szülõszobára, de külsõ segítséget
(dúla) is kérhetnek. A kórházakban
megszûnt a ’70-es évek zsúfoltsá-
ga is, amikor 15 fõs kórtermekben
várták a kismamák a szoptatás ide-
jét. Ma már lehet egyágyas szobá-
ban szülni, és a bébivel is egy szo-
bában maradhatnak az anyukák. 

A Göcseji Múzeum mostani tár-
lata egy hosszabb kiállítássorozat
– Átmeneti rítusok – része. Koráb-
ban már bemutatták az esküvõhöz
kötõdõ szokásokat, illetve azok
20. századi változásait. A születés
után pedig majd a halál témáját
járja körül a múzeum.

A tárlat március 1-ig látogatható.

– Szemes Béla –

A két felvonásra tagolódó törté-
net kiindulásának helyszíne egy
belvárosi londoni szálloda, a
Westminster Hotel reprezentatív
lakosztálya, ahova Richard Willey
miniszter (a parlament éjszakai
ülésén való részvétel helyett) sze-
relmi együttlétre hívja Jane
Worthingtont, az ellenzék frakció-
vezetõjének titkárnõjét. Az idilli-
kusra tervezett estét, azonban vá-
ratlan fordulat – a le-föl mozgatha-

tó szobaablak alá szorult, halott-
nak hitt férfi „megjelenése” – za-
varja meg. Bár a bonyodalom kez-
detét jelentõ látvány (a „hulla” és a
kíméletlenül lecsapódó szálloda-
ablak) humoros helyzeteket indu-
kál, ám a végkifejletben kiderül,
hogy a miniszternek nem sikerül
„félrelépnie”. Mi több, a mindenki
számára veszteség nélküli emberi
játszmák lezáródása egy alakuló
szerelmi kapcsolat kezdetét jelent-
heti.

Ray Cooney színpadi szövegét
(Ungvári Tamás fordítása) a Heve-
si Sándor Színház igazgatója,
Besenczi Árpád rendezte, aki
egyúttal a miniszter figurájában
maga is színpadra lépett. 

Az elõadás rendezése minden
mesterkéltséget nélkülözve, a ter-
mészetességre és a bohózat mûfa-
ji sajátosságainak maximális ki-
használására épült. Besenczi pon-
tosan tudta, hogy minden verbális

közlésnek, mimikának és gesztus-
nak szüntelenül és folyamatosan
érdekesnek és hatásosnak kell len-
nie, mert csak ekkor kötik le folya-
matosan a nézõ figyelmét. Ezt a
koncepciót a felvonások idõará-
nyos megosztásával és (a színpadi
szituációk felkínálta improvizációk
ellenére) a színészek ripacsságtól
mentes játékával rendezõként sike-
rült megvalósítatnia, színészként
fegyelmezetten betartania.

A nézõ határozottan érezhette,
hogy a darabot színpadra állító és

a habitusához közel álló karaktert
megtestesítõ Besenczi személye,
a kezdetektõl a függöny legördü-
léséig „uralta” az elõadást. Nem
véletlen, hogy a különbözõ szere-
pek megformálását a színház
„erõs” csapatából válogatott szí-
nészekre bízta. A miniszter titká-
rát (George Pigden) alakító Kiss
Ernõ játéka meggyõzõen bizonyí-
totta, hogy minden szakmai titok
birtokában van, amit a színpadi
bohózat természetrajzáról ismer-
ni érdemes. Debrei Zsuzsanna (a
miniszter felesége) kétséget kizá-
róan egyszerre tudott jelen lenni a
first lady eleganciájával megjele-
nõ nõ, és a testi szerelemre el-
csábítható asszony kettõs alakjá-
ban. 

Ugyancsak hiteles szerepben
láthattuk Kanda Pált, a fontoskodó
és gondoskodó szállodaigazgatót,
valamint a hálapénzért bármire
kapható, lehetetlen helyzetekre is

megoldást találó, furfangos fõpin-
cért alakító Balogh Tamást.

Elégedettek lehettünk Urházy
Gábor László játékával, aki a fele-
sége (Jane Worthington) után nyo-
mozó, féltékeny, mindenkivel
szemben bizalmatlan férj ag-
resszív – ugyanakkor esendõvé is
váló – magatartását jelenítette
meg, miként az elõadásnak legkü-
lönösebb, a bohózat motívumait, a
helyzetkomikumokat legmarkán-
sabban képviselõ Szakály Aurél (a
hulla) szerepbeli profizmusával is.
Magyar Cecília (Jane) – amellett,
hogy korrektül játszotta el szere-
pét – a színpadon azonban (a mi-
niszter jó ízlésének tanúságaként)
inkább nõiségével hívta fel magá-
ra a figyelmet. Mester Editnek (a
szobalány) epizódszerepben is
voltak ötletes felvillanásai, Lõrincz
Nikol (Miss Foster) érzelmekre
hangszerelt játéka pedig a darab
végkifejletében teljesedett ki.
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Az õszi szünet elsõ hétvégéjén
benépesült az egyik, helyi zene-
karok által használt próbaterem,
ahol néhány éve egy gimnazisták-
ból és huszonéves fiatalokból álló
csoport lelt otthonra. Nyár végén
L'art pour l'art címmel már rendez-
tek egy minifesztivált, a közelmúlt-
ban pedig  DíszMûvelõdés címmel
került sor egy újabb kulturális est-
re; ahol immár több korosztály is
vendégeskedett.

Szóval, ezek a fiatalok épp
olyan kreatívak, érzékenyek és leg-
alább olyan sokféle módon képe-
sek reagálni a bennük és körülöttük
zajló változásokra, mint bármelyik
hajdan élt korosztály ifjúkorában.
Az internet pedig egy kiváló eszköz
az üzenetek gyors cseréjére, a pro-
dukciók népszerûsítésére és az ön-
szervezõdésre. 

Az ingyenes, amolyan „batyus-
bulinak is nevezhetõ összejövete-

len – melyet ezúttal is Hajdu Esz-
ter és Nagy Csaba szervezett – fo-
tó- és képzõmûvészeti kiállításra,
irodalmi estre és koncertekre is

sor került. Borsos Zoltán, Polgár
Martin valamint Hári Zsófia fotói, il-
letve képei tûnhetnek mûfaji kísér-

letezéseknek is, ám az egyéni lá-
tásmód és ötletesség szinte vala-
mennyi alkotásban fellelhetõ. A
felolvasóesten Balaton Rudolf,
Szabó Melitta és Trömböczky
Napsugár mutatkozott be néhány
írásával. Fiatal koruk ellenére a
szövegeik meglepõ érettségrõl, ér-
zékenységrõl és határozott látás-
módról tettek tanúbizonyságot. A
versek, prózák, szösszenetek pe-

dig (lássunk csodát 2014-ben) ha-
gyományos módon, kézírással ké-
szültek, jegyzetfüzetbe.

A DíszMûvelõdésen fellépett
aztán Torma Attila is, egyre ismer-
tebbé váló Kassák-estjével, majd
Alexander Horsch állt színpadra. A
német születésû népzenész társai-
val nemcsak koncertet adott, ha-
nem saját készítésû hangszereit is
bemutatta. Az estet BlueMan-kon-

cert, majd a Spirit Drugs zenekar
tagjaival közös free jam-elés zárta.

A szervezõk nevében Hajdu
Eszter érdeklõdésünkre elmesél-
te, hogy a mostani est tulajdon-
képpen Torma Attilának köszönhe-
tõ. Hallott ugyanis az elõzõ ren-
dezvényükrõl, és jelentkezett,
hogy szeretne fellépni valamikor a
Kassák-esttel. A fiatalok ekkor
gondoltak arra, hogy ha így adó-
dott, akkor ismét szerveznek egy
kulturális összejövetelt, melyen
több tehetséges diák is bemutat-
kozhatott a közönség elõtt… rá-
adásul nem középiskolás, hanem
DíszMûvelõdés fokon.

TEHETSÉGEK A DÍSZMÛVELÕDÉSEN
KIÁLLÍTÁS, ZENE, IRODALOM

Ezek a mai fiatalok… semmivel sem rosszabbak, és semmivel
sem rendelkeznek gyengébb képességekkel, mint a régebbi ge-
nerációk egykori ifjai. Hiába is szeretik sokan ezt állítani. Úgy tû-
nik, még az interneten lógás és „fészbukolás” sem akadályozza
meg azt a folyamatot, hogy az értelmiség újra meg újra „kitermel-
je”önmagát.

MEGHÍVÓ
A ZALAI NYITOTT SZÍV EGYESÜLET

2014. NOVEMBER 7-ÉN (PÉNTEKEN)  17 ÓRAKOR TARTJA

KÖVETKEZÕ RENDEZVÉNYÉT

A PTE EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR ZALAEGERSZEGI KÉPZÉSI

KÖZPONTJA, LANDORHEGYI ÚT 33. NAGYELÕADÓJÁBAN.

A FÓRUM KERETÉBEN BALAICZ ZOLTÁN, ZALAEGERSZEG VÁROS

POLGÁRMESTERE ZALAEGERSZEG FEJLESZTÉSÉNEK

LEHETÕSÉGEI CÍMMEL TART ELÕADÁST.
A program nyitott, minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

A MINISZTER FÉLRELÉP
ANGOL SZERZÕ BOHÓZATA A HEVESIBEN

Ray Cooney darabja nem ismeretlen a hazai színház- és/vagy
filmbarát közönség számára, hiszen amellett, hogy az õsbemuta-
tót követõen éveken keresztül szerepelt a budapesti József Attila
Színház repertoárján, több hazai teátrum is sikerrel mutatta be.

A BÁBÁKTÓL A BÉBITÁPIG
TÁRGYAK ÉS RÍTUSOK A SZÜLETÉS-KIÁLLÍTÁSON

Deáky Zita néprajzkutató megnyitója közben.

Szabó Melitta



A '20-as, '30-as évek szlogenjét a
virágos Zalaegerszegrõl, kívánják
visszahozni a környezetszépítõ versen-
nyel, fogalmazott Balaicz Zoltán pol-
gármester a város dísztermében ren-
dezett díjátadón. Hozzátette, a 2000-es
évek elején elõször meghirdetett felhí-
vás jó döntés volt a célját illetõen,
mert kulturált természeti környezetben
jó élni, s a virágok látványa a lelket is
gazdagítja. A résztvevõk pedig egyre
várják az újabb lehetõséget. Nemcsak
magánszemélyek, hanem intézmé-
nyek, különösen a gyereknevelõ intéz-
mények esetében is fontos az esztéti-
ka, de öröm, hogy egyre több vállalat
is ügyel erre, jegyezte meg a polgár-
mester.

Horváth István, a Városgazdálkodá-
si Kft. ügyvezetõje hozzátette, az egyre

népszerûbb „Virágos Zalaegerszegért”
szervesen kötõdik a Virágos Magyaror-
szágért mozgalomhoz, melynek idei el-
bírálása még nem történt meg, s re-
mélhetünk a tavalyi dobogós helyhez
hasonló véleményezést. Megjegyezte,
miközben a város egyre színpompá-

sabb, vannak, akik bizony nem szeretik
a virágot, s ezért helyenként többször
kell újratelepíteni a növényeket. A
visszajelzések a virágosítással kapcso-
latban többségében pozitívak, a kritikát
figyelembe veszik, hogy teljesülhessen
a közös cél, a minél barátságosabb
környezet.

A verseny kategóriái a családi ház,
társasház, intézmények, kereskedelmi
és ipari telepek, egyedi és 2013 óta a
szomszéd kertje. Ezek legjobbjait, illet-
ve jelöltjeit ismerték el. Sok visszatérõ
arcot lehetett látni az utalványátvétel-
kor. Így többek között társasház kate-
góriában a nyertes Göcseji-Pataki Fe-
renc utca 7. vagy a különdíjas Boros-
tyán sor 20. számú ház kertészeit, illet-
ve az intézmények közül a Kertvárosi
Óvoda, kereskedelmi egységeknél a

Betli Panzió vagy a Reininghaus Étte-
rem képviselõit.

A szomszéd kertje kategóriában
Boda László, a Városesztétikai Társa-
ság elnöke két jelölést is tett. Örömét
fejezte ki, hogy végre ilyen vélemény-
nek is hangot lehet adni, mivel évek óta
a szépre nyitott szemmel figyeli a vá-
rost. Ebben a kategóriában jelölte Ko-
csis István, a családi ház kategória
gyõztese, Somogyi Ágnes és Somogyi
Árpád kertjét.

Elsõ helyezettek: Gömby Hobby
Kreatív Kézmûvesbolt, Öveges József
Általános Iskola, Várberki út 12/A, Gö-
cseji-Pataki Ferenc utca 7., Horváth
József és Horváth Józsefné, a Jánka-
hegyi kápolna környékének gondozá-
sáért. Különdíjak: Zalavíz Zrt. (környe-
zetvédelemért), Kertvárosi Székhely-
óvoda, Napsugár Bölcsõde, Szivár-
vány Téri Tagóvoda (valamennyien
környezettudatos nevelésért), Platán
sor 17/A és Újhegyi út 30/C (kertépíté-
szet), valamint Borostyán sor 20., Vaj-
da Lajos út 28–30., Május 1. út 1.
illetve Boda László.
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BURSA-PÁLYÁZAT
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése ezennel kiírja a 2015. évi Bursa Hungarica „A”

típusú Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2014/2015. tanév II. és a 2015/2016.
tanév I. félévére vonatkozóan, valamint a „B” típusú pályázatot felsõoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl
függetlenül történik. A pályázat elbírálása szempontjából szociálisan rászoruló az a pályázó, akinek csa-
ládjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át,
ami az idén 42.750 Ft (különösen méltánylandó indokok esetén a 44.033 Ft-ot) és vagyonuk nincsen.

A pályázatokat a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerben
(a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) történõ regisztrációt követõen, csakis az onnan letöltött pályá-
zati lapot kinyomtatva és aláírva, a részletes pályázati kiírásban szereplõ kötelezõ mellékletekkel ellát-
va a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályára (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) lehet benyúj-
tani. 

EPER-Bursa rendszer elérési útvonala: https://www.eper.hu/ eperbursa/paly/palybelep.aspx.

A pályázati ûrlap csak valamennyi mellékletettel együtt beadva érvényes, valamely melléklet hiányá-
ban a pályázat formai hibásnak minõsül.

A BEADÁSI HATÁRIDÕ: 2014. NOVEMBER 7.

Az önkormányzat a határidõn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból
kizárja.

A részletes pályázati kiírás megtalálható a város portálján http://www.zalaegerszeg.hu és a Szociá-
lis és Igazgatási Osztályon (Zalaegerszeg, Ady u. 15.). Ugyanitt az érdeklõdõknek bõvebb felvilágosí-
tással szolgálnak az osztály munkatársai.

ZALAEGERSZEGI PROGRAMAJÁNLÓ
KIÁLLÍTÁSOK ÉS KONCERTEK A KÍNÁLATBAN

Az elkövetkezendõ idõszakra egy csokorba gyûjtött rendez-
vényeket munka után ajánljuk, s kívánjuk, hogy egy-egy ne-
héz nap után töltõdjenek fel mûvészeti élményekkel!

A Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben Karner László
festõmûvész jubileumi tárlatát láthatják még péntekig. 

November 12-én újra JazzSzerda. Ez alkalommal a Harcsa
Veronika Quartett elõadását hallgathatják meg az érdeklõdõk.

Aki a divat iránt fogékony, mindenképpen látogasson el a
Color jubileumi divatbemutatójára a hangverseny- és kiállí-
tóterembe november 13-án.

Kisgyermekes családok, figyelem! Újra megrendezik a
Zenebona-Színvarázs címû kavalkádot november 15-én a
Zsiniben, ez alkalommal az Aranykapu gyermekkoncertjére ke-
rül sor. Énekel Töreky Zsuzsi, s akik a zenés produkciót kísé-
rik: Kiss Krisztián és Lõrincz Tamás.

Millefleur Art Collection – ezzel a címmel nyílik Gulyás Judit
nívódíjas textilmûvész kiállítása november 18-án. A tárlat egé-
szen januárig tekinthetõ meg a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben.

Meglepetés. Ezzel a címmel tartja koncertjét november
22-én Kocsis Tibor, akinek a vendége az est folyamán Polyák
Lilla énekesnõ, színésznõ lesz. 

A Göcseji Múzeumban november 4-én délután Simmer Lívia
régész „Rómaiak a lövõi várban” címû elõadására invitálják a
zalaegerszegieket a szervezõk. 

Ugyanitt az idõszaki kiállítóteremben „Sírva jössz a világra
és körülötted mindenki mosolyog” címû tárlat tekinthetõ meg.
A kiállítás koncepciója láttatni, hogy az érkezõ kisember ho-
gyan kerül a világba, hogyan tagozódik a társadalomba; értve
ezalatt nyilván a családot és a nagyobb léptékû közösségeket,
a valódi társadalmat egyaránt, s mindezt tárgyak segítségével. 

Ha november, akkor Márton-nap. A falumúzeumban novem-
ber 8-án rendezik meg a mindig nagy sikerû Márton-napi vigas-
ságokat. 

Az Art Moziban november 11-én a lélek dolgairól hallhatják
dr. Buda László elõadását, amelynek a címe: Mit üzen a tested?
Lelki okok, fizikai tünetek. 

Vastag Csaba lemezbemutató koncertjére november 15-én
kerül sor a moziban, a kétfelvonásos koncertre, amelyet élõze-
nekar kísér, már válthatók a belépõjegyek.

De térjünk vissza a lélekhez. Dr. Csernus Imre pszichiáter új-
ra Zalaegerszegre látogat. Az Art Moziban november 25-én az
érzelmi manipulációról osztja meg gondolatait a közönséggel.

A Hevesi Sándor Színházban novemberben több alkalom-
mal játsszák a Miniszter félrelép, a Kölyök címû darabokat, va-
lamint Az anyu én vagyok címû produkciót. 

A Griff Bábszínházban pedig a Csillagszemû juhász címû
mesejátékot láthatják kicsik és nagyok.

További rendezvényekrõl a www.zalaegerszeg.hu hírportál
programajánlójában olvashatnak.

2014. DECEMBER HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2014.

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

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2014. 11. 17. 13–17 óra Teleki Blanka Kollégium
2014. 11. 18. 13–17 óra

Kovács Károly Kollégium 2014. 11. 19–20. 13–17 óra Kovács Károly Kollégium
Kaffka Margit Kollégium 2014. 11. 19–20. 13–17 óra Kovács Károly Kollégium

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2014. 11. 19. 13–17 óra Liszt-iskola
2014. 11. 20. 7–14 óra

Eötvös József Ált. Iskola 2014. 11. 11. 13–17 óra Eötvös-iskola
2014. 11. 12. 7–14 óra

Ady Ált. Iskola 2014. 11. 10. 13–17 óra Ady-iskola
2014. 11. 11. 7–14 óra

Páterdombi SZK. 2014. 11. 17. 9.30–12 óra Páterdombi-iskola

Landorhegyi Ált. Iskola 2014. 11. 19. 13–17 óra Landorhegyi-iskola
2014. 11. 20. 7–14 óra

Izsák Imre Ált. Iskola 2014. 11. 12. 13–17 óra Izsák-iskola
2014. 11. 13. 7–14 óra

Petõfi Sándor Ált. Iskola 2014. 11. 18. 13–17 óra Petõfi-iskola
2014. 11. 19. 7–14 óra

Dózsa Ált. Iskola 2014. 11. 12. 13–17 óra Dózsa-iskola
2014. 11. 13. 7–14 óra

Deák–Széchenyi SZK. 2014. 11. 17–18. 13–17 óra Teleki Blanka Kollégium

Ganz–Munkácsy SZK. 2014. 11. 19–20. 13–17 óra Kovács Károly Kollégium

Kölcsey Ferenc Gimnázium 2014. 11. 17. 9–15 óra Kölcsey-gimnázium
2014. 11. 18. 9–15 óra

Öveges József Ált. Iskola 2014. 11. 17. 13–17 óra Öveges-iskola
2014. 11. 18. 7–14 óra

Zrínyi Miklós Gimnázium 2014. 11. 12. 9.30–15 óra Zrínyi-gimnázium
2014. 11. 13. 9.30–15 óra

Csány László SZK. 2014. 11. 12. 9.30–15 óra Zrínyi-gimnázium
2014. 11. 13. 9.30–15 óra

PÓTBESZEDÉS: 2014. NOVEBER 26. (SZERDA) 9–17 ÓRA

Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8 óra 30-ig 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!

A városházán tartott „Kultúra
nem ismer határokat – nemzetközi
barátság estje” elnevezésû ren-
dezvényen a zalaegerszegi Ha-
rangláb népzenei együttes Kárpát-
medencei dallamai hatalmas sikert
arattak a 6 országból érkezett kö-
zönség körében. Október 3-án a
marli Városi Parkban felállított sát-
rakban mutatkoztak be a különbö-
zõ civil szervezetek, köztük a Marl–
Zalaegerszeg Testvérvárosi Egye-
sület is. Az érdeklõdõk megismer-
kedhettek a többnyelvû zalaeger-
szegi városi, Zala megyei és or-
szágos turisztikai kiadványokkal,
kóstolhattak friss magyar paprikát,
paradicsomot, borokat és pálinkát.
Sokan érdeklõdtek az akkor épp
küszöbön álló önkormányzati vá-
lasztásokról, valamint a magyaror-
szági gazdasági helyzetrõl és kilá-
tásokról. Az ott-tartózkodás során

Marl polgármesterével, Werner
Arndt úrral a két település kapcso-
latának folytatásáról is szót vált-
hattunk, amely 2015-ben éppen
15. évfordulójához érkezik. Ennek
keretében a jövõ évi májusi ren-
dezvények keretében nagyobb lét-
számú marli csoport zalaegersze-
gi fogadását készítjük elõ, amely-
nek tagjai közt fõleg fiatalok kap-
nak helyet. Õk azok, akik nemrég
megalakították Marlban a testvér-
városi egyesületek ifjúsági klubját,
amelynek fõ célja, hogy a testvér-
városi kapcsolatokat a fiatal gene-
ráció körében is népszerûsítse, és
felhívja figyelmüket a különbözõ
nemzetek közti tolerancia és ba-
rátság kialakításának fontosságá-
ra. 

Bogár Beáta
nemzetközi és idegenforgalmi

szakreferens

„CSÁCSI CSEVEJ”
KULTURÁLIS TEREFERE AZ IZSÁK-TÁRSALGÓBAN
KÖTETLEN, KEDÉLYES BESZÉLGETÉS KULTÚRÁRÓL, MÛVÉSZETRÕL,

ELHIVATOTTSÁGRÓL, HAGYOMÁNYOS ÉS MAI ÉRTÉKRENDRÕL.
Vendég: Gábriel József festõmûvész
Házigazda: Nádaskay Zoltán
Helyszín: Izsák Imre Általános Iskola

Idõpont: 2014. november 5. (szerda) 18.30 óra

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak a szervezõk.

A HARANGLÁBBAL MARLBAN
A NÉMET EGYSÉG NAPJÁN

Zalaegerszeg német testvérvárosa, Marl polgármesterének
meghívására kisebb küldöttséggel utaztunk október 2–3-án a
Ruhr-vidékre. A közel 90 ezer lakosú település a német egység
napja alkalmából kétnapos programsorozatot szervezett, ame-
lyen a testvérvárosok delegációi és mûvészeti csoportjai vettek
részt. 

A VIRÁGOS KÖRNYEZETÉRT
Tizenegyedik alkalommal hirdette meg a városi önkormányzat és a Vá-

rosgazdálkodási Kft. „A virágos Zalaegerszegért” versenyt. A díjátadón a
hat kategória legjobbjait ismerték el, de mind a hatvan pályázó ajándékban
részesült.
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SALVO BÚTORÁRUHÁZBÚTORÁRUHÁZ
8900 Zalaegerszeg, Sport u. 2.

Tel.: 92/314-140 • www.salvobutor.hu

Nyitva: hétfõ–péntek: 9.00–17.00, szombat: 9.00–12.00-ig

Az akció november 29-ig vagy a készlet erejéig tart! Az árak az áfát tartalmazzák!   A képek illusztrációk!

LUPO GARDRÓBSZEKRÉNYLUPO GARDRÓBSZEKRÉNY

VERA HÁLÓSZOBA-GARNITÚRA
(4 AJTÓS GARDRÓB, 160-AS ÁGYKERET+ÉJJELISZEKRÉNY)

VERA HÁLÓSZOBA-GARNITÚRA
(4 AJTÓS GARDRÓB, 160-AS ÁGYKERET+ÉJJELISZEKRÉNY)

VERA KOMÓDVERA KOMÓD

NOVEMBERI AKCIÓ!NOVEMBERI AKCIÓ!

75.200 Ft75.200 Ft

54.180 Ft54.180 Ft60.200 Ft60.200 Ft
(3 AJTÓS)(3 AJTÓS)

(4 AJTÓS)(4 AJTÓS)

SAROKGARNITÚRÁK

KEDVEZÕ ÁRON!

SAROKGARNITÚRÁK

KEDVEZÕ ÁRON!

SZEKRÉNYSOROK

NAGY VÁLASZTÉKBAN

SZEKRÉNYSOROK

NAGY VÁLASZTÉKBAN

67.680 Ft67.680 Ft

Készletrõl azonnal elvihetõ!Készletrõl azonnal elvihetõ!
130.900 Ft130.900 Ft 117.810 Ft117.810 Ft

28.080 Ft28.080 Ft
31.200 Ft31.200 Ft

– A 2014-es évben is a tárgyi, a
pénzügyi támogatásokkal arányos
eredményeket értünk el – összeg-
zett Vörös Zoltán, a klub  tisztelet-
beli elnöke. – Hazai és nemzetkö-
zi szinten   öregbítettük  a ZTE és
a város hírnevét, az egyéni és
csapatversenyek során több dobo-
gós, illetve pontszerzõ helyen vé-
geztek  sportolóink.  Minden kor-
csoportban letettük a  névjegyün-
ket az  országos bajnokságok so-
rán.  A város önkormányzata a le-
hetõségekhez mérten elismeri
eredményeinket, a bizalom továb-
bi munkára serkent bennünket,
sportolókat,  edzõket és a vezetést
egyaránt.  Örvendetes, hogy idén
– elmúlt évi eredményei alapján –
Zalaegerszeg felnõtt férfi  sporto-
lója  díjat Szanati Szabolcs kapta. 

– Melyek voltak  az idei esz-
tendõ fontosabb eseményei?

–  A masters  kategóriában az
ob-n Papp Péter és  dr. Muhoray
Árpád  aranyérmet szerzett, a nõk-
nél Danicser Anita ezüstérmes
lett. A diákolimpián Bakos Erik  és
Lichtnecker Dávid  ezüstérmet
szerzett. Az általunk rendezett Gö-
csej Kupán  a második helyet sze-
reztük meg. A masters  Európa-
bajnokságon Papp Péter aranyér-
met szerzett, dr. Muhoray Árpád,
az  5. helyen végzett. A világbaj-
nokságon, amelyet Dániában ren-
deztek, csak dr. Muhoray Árpád
vett részt, a 6. helyen végzett,
Papp Péter anyagi okok miatt nem

tudott indulni, pedig jó eséllyel pá-
lyázhatott volna a  dobogóra.  A
serdülõ ob-n Bakos Erik aranyér-
met szerzett, a  felnõtteknél Papp

Péter az  5. helyen zárt. Az orszá-
gos csapatbajnokságon   1320
ponttal a 9. helyet szereztük meg,
az  Alpok–Adria Kupa 50. verse-
nyén  a  4. helyen végeztünk.

– Maradva az Alpok–Adria
Kupa versenynél,  a nemzetközi
sportszervezet is elismerte az
egerszegi egyesületben folyó
munkát...

–  Dr. Muhoray Árpád  sportve-
zetõ, Velkey Péter, az önkormány-
zat humánigazgatási osztályveze-
tõje és jómagam aranydiplomát
vehettünk át a nemzetközi sport-
szervezet elnökétõl. Az Alpok–Ad-

ria Kupa sorozatban új ciklus indul.
A ZTE  a sorozat  fennállása során
három  ciklust is megnyert, az ön-
kormányzat segítségével  a soron
következõ sorozatban is indulunk,
a tervek szerint 2021-ben lehet a
verseny egyik állomása Zalaeger-
szeg.

– Tervek, elképzelések a kö-
vetkezõ évre?

–  Bizakodunk, hogy az önkor-
mányzat a mûködési támogatás
mellett segítséget nyújt a  súly-
emelõterem felújításához. Beázik
az otthonunk, orvosolni kellene a
problémát. Abban is bízunk, hogy-
ha a felújítás megtörténik, jövõre
is eredményesen szerepelünk.
Reméljük, hogy a  toborzóink so-
rán egyre több  fiatal kedveli meg
a súlyemelést. Az év zárásaként
november 15-én  a Városi Sport-
csarnokban megrendezzük a Kiss
Róbert-emlékversenyt, így aka-
runk tisztelegni a sportág  egyik
zalai  alapítójának emléke elõtt.

AMATÕRÖKKEL NEMZETKÖZI SZINTEN
VÁRJÁK A FIATALOKAT

A lehetõségeikhez mérten évek óta eredményesen szerepelnek
a ZTE súlyemelõi. Rövid helyzetkép: a klubnál már több mint egy
évtizede nincsen profi  sportoló, a Városi Sportcsarnokban vég-
leges otthonra leltek, s Lõrincz István és Papp Péter irányításával
készülnek a különbözõ korosztályokban a versenyzõk.

A zalai tájfutók közül minden kor-
osztályban bajnoki pontokat érõ
eredmények születtek. Az utánpót-
lás kategóriában a TRIÓ Egerszeg
ZTC négy fiatalja – Csertán András,
Jánoki Georgina, Porgányi Anna,
Porgányi Márk – is pódiumra állha-
tott eredményhirdetés során, ahol
ezúttal az 1–6. helyezetett díjazták. 

A felnõttek mezõnyében az

idén már bajnoki címet is szerzõ
Bertóti Regina (Göcsej KTFE) sze-
repelt a legjobban,  az elõkelõ 8.
helyen ért célba. 

Az egyetlen bajnoki aranyérmet
ezúttal Varga József (Göcsej
KTFE) szerezte,  aki az F50-es
korcsoportban nagyszerû futással
megnyerte a versenyt, és hosszú
idõ után ismét dobogóra állhatott.

TÁJFUTÓK AZ EGYÉNI OB-N
Az  Alföldön  Zsana térségében rendezték meg a tájfutók idei

egyéni országos bajnokságát.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE KK–Egis Körmend

69-72 (17-23, 13-21, 19-9, 20-19)
NB I férfi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.

ZTE NKK–MTK Budapest
79-58 (20-19, 23-14, 16-11 20-14)

NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

Vasas FC–ZTE FC 2-0 (1-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Budapest.

Hosszabb ideig a mountain
bike – hegyi kerékpározás – szer-
vezésébõl, irányításából vette ki
részét  a Femat-ZKSE-ben, de az-
tán... 

– Abba kellett hagynom min-
dent, amikor egy betegség megtá-
madott – emlékezik vissza. – Ízü-
leteim, izmaim leépültek, nehe-
zemre esett már a járás is, egy idõ
után dolgozni sem tudtam. Aztán
szerencsémre az orvosok rájöttek,

hogy lisztérzékeny vagyok. Dié-
tázni kezdtem, s lassan talpra áll-
tam, amiben a kerékpározás na-
gyon sokat segített. Betegségem
alatt a rosszullétemmel  kellett
megküzdenem, most meg már a
kilométerekkel. Visszanyertem az
erõmet, egyre jobb  kondícióban
érzem magam, örömömet lelem a
versenyzésben.  

– Idei versenyprogramod?
Hogyan készülsz a versenyek-
re?

– Az idei szezonom is kissé ne-
hezebben indult, akárcsak a tava-
lyi, de ez tudatos is, úgy edzettem,
hogy késõbb kerüljek csúcsformá-
ba. Így aztán a tavaszi versenye-
ken hátrébb végeztem, a nyári
egerszegi kupafutamon már elé-
gedett lehettem teljesítményem-
mel. A történethez hozzá tartozik,

hogy idén kiváltottam a versenyli-
cencet a mountain bike XCO (ez a
sportág olimpiai versenyszáma)
szakágában, abban a mezõnyben
állok rajthoz, ahol a „kemény mag”
is, azaz a legjobbak indulnak. Az
õszi versenyeken – már ahol el
tudtam indulni – nem lehettem elé-
gedetlen teljesítményemmel. Ér-
demes szólni arról is, hogy az

egerszegi XCO   kupafutam elõtt
egy héttel elindultam  a 127 kilo-
méteres zalakarosi országúti ver-
senyen is. A versenyekre egyéb-
ként külön készülök, a tavaszi ala-
pozást követõen folyamatosan
dolgozom, amennyire munkám
engedi, hiszen nem vagyok profi.
Csupán érzékeltetésül:  hetente
10 órát tudok kerékpározni a fizikai
felkészülés mellett, ez  350–400
kilométert  jelent.

– Jövõbeni terveid?
– Bár nem akarom egészen az

XCO-s versenyzést abbahagyni,
de úgy tûnik, hogy egyre jobb erõ-
ben vagyok, s ezért figyelmem in-
kább a mountain bike maraton
szakága, illetve az országúti ver-
senyzés felé irányul. Miután szük-
séges állóképességem megvan,
jövõre inkább ezen utóbbi ver-
senyszámokban akarok elindulni.

– Milyen eredményekkel lennél
elégedett sportpályafutásod so-
rán?  Meddig akarsz versenyezni?

– Nincs bennem eredmény-
kényszer, hogy mindig a gyõzelem
lebegjen szemeim elõtt, bár termé-
szetesen én is  szeretnék minél
jobban szerepelni a versenyeken.
Miután regisztrált versenyzõ va-
gyok, talán egyszer kijutok egy
nemzetközi kupára. De ha nem,
akkor sem leszek elégedetlen. Ad-
dig csinálom, amíg örömömet le-
lem a kerékpározásban,  a ver-
senyzésben. 

Az elõzõekhez csupán annyit,
hogy Selmeczi Tibor jelenleg a 20.
helyen áll az XCO Magyar Kupa
sorozatában, noha számos verse-
nyen nem tudott rajthoz állni, s
technikája – ami igen fontos ténye-
zõ – sem az igazi.

BETEGSÉGBÕL ERÕT, ELSZÁNTSÁGOT
SELMECZI TIBOR ÖRÖMÉT LELI A VERSENYZÉSBEN

Selmeczi Tibor szinte biztosan nem lesz olimpiai bajnok, sõt le-
het, hogy a sportágával kapcsolatos évkönyvekben sem fogják
vastag betûvel szedni a nevét. És mégis, sportpályafutása nem
kevés tanulsággal szolgálhat mások számára.

Szanati Szabolcs (balról) és Vörös Zoltán.
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MEGÉRKEZETTMEGÉRKEZETT

Zalaegerszeg,
Kossuth u. 19–23.

cipõboltba!
18-tól 50-es méretig!

kollekciókollekció
aa TÉLITÉLI

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

DR. LÁDI SZABOLCS,
a Szent-Györgyi Albert Nemzetközi Alkalmazott Táplálkozástudományi

Intézet orvos-igazgatója elõadása
a Kertvárosi Általános Iskola Liszt Ferenc Tagiskola tornatermében.

Zalaegerszeg, Varkausz tér 1.

„ÉTELED AZ ÉLETED”

2014. NOVEMBER 12. 18.00 ÓRA


