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Kultúra

H
OGY KÍVÁNUNK KELLEMES ÜNNEPEKET?
ÉV VÉGI TURNÉ ÉS STÚDIÓMUNKA
KARÁCSONYI KÉPESLAPOK: POSTÁN ÉS ONLINE

ISMÉT ZALAEGERSZEGEN JÁTSZIK A KISCSILLAG

 Immár hagyomány, hogy karácsony és szilveszter között,
az õszi-téli koncertsorozat keretében Zalaegerszegre látogat a
Kiscsillag. A Lovasi András,
Leskovics Gábor (Lecsó),
Mihalik Ábel és Ózdi Rezsõ alkotta alternatív rockzenekar ezúttal december 27-én lép fel a
Kersztury VMK-ban. A koncert
részleteirõl és a készülõ új albumról Lecsót (gitár, ének),
Ábelt (dob) és Rezsõt (basszusgitár) kérdeztük.

– pP –

– pet –
Az, hogy évek óta járnak már
Zalaegerszegre (és több más vidéki városba) karácsony táján
koncertezni, egyfajta elõny, hiszen
kialakul egy stabil rajongói mag,
akikre mindig lehet számítani –
mondta Lecsó. A koncertek mégsem válnak unalmassá, hiszen évrõl évre vannak újdonságok a repertoárban. Persze van egy alapmûsor, amit mindig eljátszanak,
mert a közönség igényli, ám az új
számok változatossá teszik a fellépéseket.
A zenekar éppen új lemezén
dolgozik, melybõl egy dal hamarosan a zenei csatornákon is hallható lesz, és a zalaegerszegi koncer-

 Régen volt a képeslap, meg a vezetékes telefon. Manapság
azonban számos más módon kívánhatunk kellemes karácsonyt
azoknak az ismerõseinknek, rokonainknak, akikkel a távolság
miatt nem tudunk találkozni az ünnepek alatt.

ten is kap majd némi ízelítõt a közönség az új anyagból. A folyamatban lévõ munkával kapcsolatban Mihalik Ábel elárulta: ilyenkor
hosszú napokra beköltöznek
Lovasi András stúdiójába, ami tulajdonképpen második otthonukká
is válik. Nem titkolta: keményen
dolgoznak, és a fiúk sokszor már
abbahagynák a munkát, ám
Lovasi általában addig nem nyugszik, míg minden tökéletes nem
lesz. Ez persze jó is, hiszen – mint
mondja – gyakran épp az õ elégedetlensége motiválja a csapatot,
így végül mindenki ki tudja hozni
magából a lehetõ legjobbat.
Ózdi
Rezsõ
szerint
az

JÓTÉKONYSÁGI EST ESZTERÉRT
 Jótékonysági estet rendeztek szombaton a Liszt Ferenc-tagiskolában a
sárhidai Takács Eszter javára. A húszéves lány daganatos betegséggel
küzd, egyik lábát már amputálták, és gyógyulásához még további mûtétekre van szükség – hangzott el a koncertet megelõzõ sajtótájékoztatón a
városházán. A rendezvény védnöke, Balaicz Zoltán, és a szervezõk Odonics Zsuppán Beáta és Ambrus Zoltán örömüket fejezték ki, hogy a jótékonysági koncertre tizenhét zenei, illetve táncos együttes ingyen vállalt
fellépést. Aki az esten nem tudott részt venni, de támogatni szeretné a fiatal hölgy felépülését, adományát a 10300002-10583135-49020119-es
számlaszámra juttathatja el.

egerszegihez hasonló klubkoncertek arra is nagyon jók, hogy az új
számokat közönség elõtt is kipróbálhassák, hiszen a hangzásból
és a fogadtatásból látszik, hogy
esetleg min kell még változtatni,
csiszolni egy-egy dalon. Egyébként a basszusgitáros jobban kedveli a kisebb klubkoncerteket, mint
a nyári fesztiválokat, mert úgy érzi,
ezeken sokkal családiasabb a légkör, és közelebb lehet kerülni a közönséghez.
És hogy hogyan ünnepli a zenekar a karácsonyt? Ahogy Lecsó
meséli, ilyenkor mindenki otthon,
családi környezetben szeret lenni.
Egymást nem szokták megajándékozni, hiszen nagyon sok idõt töltenek együtt a próbák és fellépések alatt, így örülnek, hogy karácsonykor van legalább néhány
olyan nap, amikor otthon lehetnek.

Szerencsére a ’90-es évek végén,
2000-es évek elején trendinek számító bugyuta, karácsonyi sms-versikék
idõszakának vége. Most leginkább az
internetes levelezõrendszereken és a
közösségi hálókon keringenek a különféle stílusú és hangulatú ünnepi
üdvözlõlapok. Nemcsak magánszemélyek, hanem hivatalok, cégek is
gyakran oldják meg így az év végi kötelezõ protokollt. Hogy illetlenség-e
nem válaszolni rájuk? – megoszlanak
a vélemények. Végül is, mi bajunk
származhat abból, ha nem reagálunk? Maximum a következõ évben
lekerülünk a címlistáról.
Na, de mi a helyzet a hagyományos, postai úton küldhetõ képeslapokkal? Akár azt is gondolhatnánk,
hogy az õ idejük is lejárt, vagy hogy
csak az idõsebb korosztály vásárolja,

ugyan nincs évekre visszamenõ kimutatása a karácsonyi üdvözlõlapok
eladásáról, illetve feladásáról. Az viszont jól látszik az elmúlt tíz év összesített statisztikájából, hogy a közönséges küldemények (levelek, csomagok, képeslapok) száma 2005 óta folyamatosan csökkent. Ennek ellenére
a posta 2012-ben 1,14 millió lapot forgalmazott a karácsonyi ünnepkörben,
és idén is bõ a választék.
Elegáns, giccses, naiv, humoros,
vallásos témájú, egylapos és borítékos verzió egyaránt kapható. A zalaegerszegi postán járva, a képeslapállványt fürkészve, néhány vevõtõl megtudjuk: a karácsonyi képeslapküldés
nem ment ki teljesen a divatból. So-

2014-BEN IS KLASSZIKUS HANGVERSENYEK
 Jövõre is folytatódik a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem
klasszikus hangversenybérlet-sorozata. 2014-ben is a magyar komolyzenei élet legrangosabb képviselõi lépnek színpadra.

Nyitva: hétfõ –péntek: 8.30 –17.30
szombat: 8.30–13.00

www.mosolyszerviz.hu

VOKSH OKTATÁSI KFT.
8900 Zalaegerszeg, Gárdonyi Géza u. 2.

Ampervill Bt.
...ÉS MINDEN, AMI A VILLANYSZERELÉSHEZ KELL!
Zalaegerszeg, Könyök u. 1. Tel.: 92/510-148 z Fax.: 92/510-149

talán anyagi megfontolásból is – az
utóbbi években egyre inkább
interneten küldik a karácsonyi és újévi
jókívánságokat. Ezt erõsítette meg a
Városi Hangverseny- és Kiállítóterem
igazgatója, Nagy Johanna is. Érdeklõdésünkre elmondta: több mint egy
éve vezeti az intézményt, de már tavaly sem küldtek postai úton üdvözlõlapokat, és ebben a szezonban sem
tervezik. A partnereiket most már fõleg online értesítik a zsinagóga programjairól, így az év végi jókívánságokat is hasonló módon juttatják el a kollégákhoz, barátokhoz. Magánemberként azonban szívesebben küld hagyományos módon képeslapot barátainak és családtagjainak, és õ is örül,
ha kap valakitõl.
A karácsonyi képeslapküldés szokása egyébként – ha az internetes
forrásoknak hinni lehet – az Egyesült
Királyságból indult hódító útjára, az
1840-es években. Terjedése összefüggött a vasútfejlesztéssel, a postai
szolgáltatások bõvítésének szándékával, sõt a nyomtatás fejlõdésével is.
A korabeli képeslapok vastagabbak
és mívesebbek voltak a maiaknál. És
ahogy az lenni szokott, mindjárt az elsõ karácsonyi képeslapot komoly bírálat érte. Egy ünneplõ családot ábrázolt, és bizony az egyik gyermek szájához épp egy teli borospoharat
emeltek…

A szilveszteri partidekorációs
és pirotecnikai kellékeinek beszerzési helye:

leumát ünneplõ, szintén Kossuthés Liszt Ferenc-díjas Amadinda
együttes koncertjére kerül sor. Az
Amadindát az egyik legeredetibb
ütõhangszeres együttesként tartja
számon a világ szakmai közvéleménye. A XX. századi zenetörténet három meghatározó alakja –
John Cage, Ligeti György, Steve
Reich – is komponált darabot az
Amadinda számára. Az együttes
tagjai: Bojtos Károly, Holló Aurél,
Rácz Zoltán, Váczi Zoltán.
A jövõ évi koncertekre még lehet bérletet váltani a zsinagógában, sõt szeretteit karácsonyra is
meglepheti egy klasszikuszenei
bérlettel!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
békés, boldog, sikerekben gazdag
új esztendõt
kívánunk kedves vásárlóinknak!

Az elsõ karácsonyi képeslap.

Még nem ment ki a divatból.

ZSINAGÓGA-AJÁNLÓ
Februárban a Gyõri Filharmonikus Zenekar farsangi koncertjére
kerül sor Hajnóczy Soma bûvészvilágbajnok közremûködésével és
meglepetés-programmal. Áprilisban a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas Kelemen Barnabás és felesége, a Liszt Ferenc-díjas Kokas Katalin hegedûmûvészek lépnek fel
Borbély László zongoramûvész
közremûködésével. Elõadásukban
többek között Saint-Saens: Rondo
Capricioso-ja és Hubay: Carmen
Fantaziája szerepel, valamint a
kéthegedûs zeneirodalom gyöngyszemeibõl válogatnak a mûvészek.
Szeptemberben a 30 éves jubi-

de azért ez nem egészen így van, bár
tény, hogy kevesebb a vevõ, mint évtizedekkel ezelõtt.
A Magyar Posta Zrt. Kommunikációs Osztályának szóvivõjétõl, ApátiTóth Katától megtudtuk: a postának

kan ugyanis közvetlenebbnek érzik,
mint az online-üdvözleteket. Mások
pedig azért is szeretik, mert a hagyományos lapokat az ünnepek idejére
fel lehet állítani a polcra, az asztalra
vagy a karácsonyfa mellé. Így jelképesen az is a családdal lesz, aki küldte,
és még esztétikai élményt is ad. Néhányan pedig szívesen meg is õrzik,
amit szeretteiktõl kapnak.
Persze az intézmények, cégek –

Tel./fax: 92/511-103

Minden kedves partnerünknek és
hallgatónknak békés karácsonyt és
sikerekben gazdag,
boldog új esztendõt kívánunk!
Jövõ évben is várjuk kategóriás illetve szaktanfolyamainkon!

6

Városháza

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY PARKOLÁS AZ ADVENTI
IDÕSZAKBAN

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG,

KOSSUTH U. 58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT
NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁS HASZNOSÍTÁSÁRA

Cím

Alapterület
(m2)

Szobaszám

Egyéb helyiségek

Komfort- Fajlagos lakbér
Havi lakbér (Ft)
fokozat
(Ft/m2/hó)

Kossuth Lajos u. 58–60.
I/1.

39

1

elõszoba, konyha, kamraszekrény,
fürdõszoba-WC

összkomfortos

192

7.488

A lakás megtekinthetõ az intézmény vezetõjével történõ elõzetes egyeztetés szerint.
A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15. 2014. január 3. (péntek)
Pályázatot nyújthat be az alábbi feltételek együttes fennállása esetén az a személy vagy házaspár, aki:
a) legalább egy éve zalaegerszegi bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
b) 60. életévét betöltötte, és saját jogú öregségi nyugdíjjal rendelkezik,
c) önmaga ellátására képes, de kora és egészségi állapota miatt segítségre szorul, és a családi gondozást nélkülözi,
d) közösségi együttélésre háziorvosa szerint alkalmas,
e) a lakásbérleti szerzõdés megkötésekor nem rendelkezik
e.1)
önkormányzati vagy nem önkormányzati lakásra vonatkozó határozatlan vagy határozott idejû bérleti jogviszonnyal,
e.2)
lakásra vonatkozó tulajdonjoggal,
f) a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettséget vállalja.
A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a
„NYUGDÍJASHÁZ” jelige feltüntetésével kell benyújtani.
(A pályázati formanyomtatvány továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
– A pályázó elhelyezése érdekében adományt ajánl fel.
A pályázathoz csatolni kell:
– a háziorvos szakvéleményét, miszerint a pályázó önellátásra és közösségi együttélésre alkalmas.
A pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el,
várhatóan a 2014. január hónapban tartandó ülésén.
Bérlõkijelölés:
A Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottság azt a pályázót jelöli ki bérlõnek, aki
– a pályázati feltételeknek megfelel, és
– aki a nyilvánosan megtartott licitálásos pályázati tárgyaláson a legmagasabb összegû adományt
ajánlotta fel.
Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.
A versenytárgyalás, egyúttal az ajánlatok felbontásának helye és ideje:
Zalaegerszeg Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya (Ady Endre u. 15.)
földszint 4. ajtó (ügyfélszolgálati iroda)
2014. január 13. (hétfõ) 14.00 óra.
A versenytárgyalásra az ajánlattevõket külön értesítés nélkül ezennel meghívjuk.

BÉRBE VEHETÕ SPORTLÉTESÍTMÉNY
 A Városi Sportlétesítmény-gondnokság
Intézménye (Zalaegerszeg, Október 6. tér
16.) nyilvános pályáztatás útján kívánja
bérbe adni 2014. január 15. napjától határozott idõre, 5 éves idõtartamra a következõ
létesítményt.
Zalaegerszeg, Gasparich M. utca 3. szám alatti
4240/1 hrsz.-ú ingatlanon található tornaterem,
szertár és öltözõk nevû ingatlant. Együttes alapterület 310 m2.
Liciten induló havi bérleti díj 20.000 Ft (áfamentes), továbbá almérõk szerinti közüzemi díjak bérlõ
általi kiegyenlítése.
A pályázaton kizárólag közcélú, közhasznú tevékenységet folytató szervezettel (különösen: önkormányzati intézmények, alapítványok, közalapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok, társadalmi szervezetek) vehetnek részt.

A bérlemény kereskedelem és raktározás céljára nem bérelhetõ.
A bérlemény esetében a versenyeztetés tárgya
a havi bérleti díj összege.
A pályázatokat „Tornaterem” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
Pályázatok beadásának határideje: 2013. december 20. (péntek) 12.00 óra. Helye: V.S.G.I.
Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.
Módja: személyesen, vagy postai úton.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni, helyszíni
megtekintésre idõpontot egyeztetni a 92/314-090
vagy a 20-3939-768 telefonszámon lehet.
Bérbe adó a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig visszavonhatja.
A pályázati hirdetmény teljes szövege munkaidõben bérbe adó székhelyén átvehetõ, vagy a
www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ.

A HELYI IPARÛZÉSI ADÓ FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG
BEVALLÁSÁRÓL ÉS FIZETÉSÉRÕL
 Tájékoztatjuk a tisztelt adózókat, hogy a társasági adó törvény hatálya alá tartozó, kettõs
könyvvitelt vezetõ, belföldi illetõségû adózónak és a külföldi vállalkozónak – amennyiben
az adóévet megelõzõ adóévben az éves szinten számított árbevétele a 100 millió Ft-ot meghaladta – a helyi iparûzési adó elõleget, az
adóévi várható éves fizetendõ adó összegére,
az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig ki kell
egészítenie.
A feltöltésre kötelezett vállalkozóknak a helyi
iparûzési adóelõleg-kiegészítés összegérõl az
adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a

ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA ZALAEGERSZEG
A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ”,
1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást tennie, és a fizetési kötelezettséget teljesíteni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az adózót abban az
esetben is terheli bevallási kötelezettség, ha adófizetési kötelezettsége nem keletkezik.
A feltöltési kötelezettség bevallására rendelkezésre áll a bevallási nyomtatvány, amely a
www.zalaegerszeg.hu honlapon elérhetõ. A feltöltés összegét az önkormányzat 1174900815432704-03540000 számú helyi iparûzési adó
számlájára kell megfizetni.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Adóosztálya

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt
Ügyfeleinket, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének döntése alapján
2013. december 16. és 2013.
december 31. között az 1–4.
díjövezetekben a fizetõ-parkolóhelyeket
munkanapokon
12.00 óra és 18.00 óra között
az Egerszeg-kártyával rendelkezõk díjmentesen vehetik
igénybe. Az Egerszeg-kártyát
jól látható helyre, az elsõ szélvédõ mögött, érvényességi oldalával felfelé kell elhelyezni.
Mivel a Városgazdálkodási
Kft. szintén kedvezményekkel
szeretne hozzájárulni az adventi készülõdéshez, ezért a
fent feltüntetett idõszakban –
Egerszeg-kártyától függetlenül
– a Csipke Parkolóházban egy
órára érvényes parkolójegyet
megváltó ügyfeleknek, további
egy óra ingyenes parkolást ad
ajándékba.

MUNKARENDVÁLTOZÁS
 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Zalaegerszeg MJV
Polgármesteri Hivatalában a
munkarend az alábbiak szerint alakul:
2013. december 20. (péntek)
munkanap, hivatali ügyfélfogadás 8.00–12.00 óra között
2013. december 21. (szombat)
munkanap – az ügyfélfogadás szünetel.

HULLADÉKGYÛJTÉS
AZ ÜNNEPEK ALATT
Tájékoztatjuk a zalaegerszegi
lakosságot, hogy a ZALA-DEPO Kft.
az ünnepekre való tekintettel a
minden hónap utolsó csütörtökén
esedékes, házhoz menõ sárga zsákos mûanyaghulladék-gyûjtést,
illetve minden hónap utolsó péntekén esedékes házhoz menõ kék
zsákos papírhulladék-gyûjtést decemberben az alábbi eltérõ idõpontban végzi:
Sárga zsákos mûanyaghulladékgyûjtés: december 19. (csütörtök)
Kék zsákos papírhulladék-gyûjtés: december 20. (péntek)

ÚTLEZÁRÁSOK
DECEMBERBEN
 Decemberben négy alkalommal lezárják a Kossuth
Lajos utca fõposta és a Kisfaludy utca közötti szakaszát.
2013. december 15-én (ezüstvasárnap) 8.00–20.00 óra
között.
2013. december 18-án (szerdán) 12.30–14.30 óra között.
2013. december 22-én (aranyvasárnap) 8.00–20.00 óra
között.
2013. december 31. (kedden)
15.00 órától 2014. január 1.
(szerdán) 21.00 óráig.
A vasárnapi útlezárások során az autóbuszok végighajtanak a Kossuth utcán, a másik
két idõpontban teljes útzár lesz
érvényben, ekkor a Zala Volán
autóbuszai a Mártírok útján
közlekednek.
Megértésüket köszönjük!

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ÛRHAJÓS UTCAI SZÉKHELYÓVODÁBAN
ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Ûrhajós utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelési törvényben meghatározottak szerinti
munkavégzés, valamint az óvoda pedagógiai programjában
rögzített nevelõmunkával összefüggõ feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

fõiskola, óvodapedagógus,

alapszintû internetes alkalmazások,

magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
fõiskola, fejlesztõpedagógus, mentálhigiénés, gyógytestnevelõ
szak.



Elvárt kompetenciák:

empátia, gyermekszeretet, jó kommunikációs és együttmûködési készség, önálló munkavégzés képessége
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz, végzettséget tanúsító oklevél, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. január 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zajzon
Zsuzsanna nyújt, a 92/598-725 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Ûrhajós utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: IV.32-28/2013., valamint a
munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
vagy
személyesen: Zalaegerszeg, Ûrhajós utca 2.

A DFMVK JÓZSEF ATTILA VÁROSI TAGKÖNYVTÁRA

ÉLET A DZSUNGELBEN
CÍMMEL

versenyt hirdet 6–14 éves gyerekek számára.
Origami módszerrel hajtogassatok legalább 3 olyan állatot, amely a dzsungelben él. Helyezzétek el õket megfelelõ
környezetbe, amelyet szintén bármely
origami technikával hajtogattok. A
dzsungeljelenetet egy A/4-es méretû
(cipõs)doboz tetején mutassátok be. Ötletadó könyveket találtok a könyvtárunkban.
A dzsungeljelenet hátoldalára írjátok fel
a címét, a készítõ gyerek nevét, iskoláját és osztályát.

A DOBOZOKAT 2014. JANUÁR 15-IG VÁRJUK
JÓZSEF ATTILA VÁROSI TAGKÖNYVTÁRBA
(ZALAEGERSZEG, LANDORHEGYI ÚT 21.)

A

A PÁLYAMÛVEK KIÁLLÍTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE
2014. JANUÁR 25-ÉN 11.00-KOR
A DZSUNGELEK NAPJÁN LESZ.

ÖRÖM KÖR

A JÓZSEF ATTILA

VÁROSI TAGKÖNYVTÁRBAN
 A Landorhegyi úti könyvtárban január 6-án (hétfõn) 17.00
órától várnak kicsiket és nagyokat a lelkes szervezõk.
„Tilinkó zenebölcsõde” címmel énekes, zenés, mondókás foglalkozáson vehetnek részt a kicsik szüleikkel Csizyné Gócza Ildikó
zenetanárnõvel.
A nagyobbakat mesekuckó és játszóház várja, a foglalkozásokat Rácz Petra néptáncpedagógus és Benczéné Bíró Veronika
óvónõ tartja. A gyerekek madarakat és bolondos kalapokat készíthetnek papírból.
„Minden hónap elsõ hétfõjén összejövünk, játszunk,
szeretünk, nevetünk és elindítunk valamit…”
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Sport

EREDMÉNYEK, KUDARCOK, REMÉNYEK A KEDVEZÕ FORDULATBAN BÍZVA
SZÁMVETÉS ÉS JÖVÕBE TEKINTÉS

 Az év vége a sportban is a számvetés és a
tervek megfogalmazásának ideje. Hogyan értékelték az idei évet, mit várnak a jövõtõl – többek között errõl kérdeztük néhány sportág
képviselõjét.
BORSOS JÓZSEF, a ZTE ZÁÉV nõi tekecsapatának elnöke: – Sikeres évet zártunk. Csapatszinten aranyérmesek lettünk a Szuper Ligában, a
felnõtt nõi egyéni bajnokságon Csurgai Anita révén
két aranyérmet szereztünk. Hosszú idõ után kiléptünk a nemzetközi porondra, és becsülettel helytálltunk a Világkupán. Az Egerszegen vb-aranyat
nyert felnõtt nõi csapatban két játékosunk szerepelt: Nemes Irén és Airizer Emese. Az idei õsz során az ifjúsági és serdülõ egyéni ob-n több érmet
szereztünk, bizonyítva, hogy nálunk jó úton halad
az utánpótlás nevelése. Jövõ évi céljaink? A Szuper Ligában a dobogón szeretnénk végezni, ismét
tervezzük a nemzetközi porondon való szereplést.
Egerszegen a ZTE ZÁÉV szervezésében rendezik
meg a felnõtt nõi ob-t, a pályán és a szervezésben
is szeretnénk helytállni.
NEMES ATTILA, a ZTK FMVas tekézõje: –
Sem a csapat teljesítményére, sem az enyémre
nem lehet panasz. Bajnokok lettünk a ZTK-val, a
magyar csapat tagjaként az egerszegi vb-n aranyérmes lettem. Az idei esztendõ tehát nagyszerûen
sikerült számomra. Egy biztos, a megismétléséhez
is bravúr kell, a túlszárnyalásához még több. Az új
bajnokságban kicsit gyengélkedünk, de nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Kiss Tamás és
Boanta Claudiu személyében két meghatározó tudású játékos távozott tõlünk. Az õszi idény végére
lendültünk formába, amit bizonyít BL-szereplésünk. A világ legjobb csapatával, a Zerbst-tel mérkõzünk a következõ körben. Óriási bravúr lenne kiverni õket, de ahogy edzõnk mondja, a golyó mindenkinek gömbölyû.
FEHÉR FERENC, a Trió Egerszeg ZTC edzõje, versenyzõje: – Az idei évben elsõsorban az
utánpótlásunk jeleskedett, Porgányi Anna bekerült
a serdülõválogatottba. Az esztendõ során sikerült
eredményesen népszerûsíteni a tájfutást. A Télapó-keresõ, és Tojáskeresõ versenyeinkkel, valamint iskolai programjainknak is köszönhetõen egyre többen csatlakoznak hozzánk. Fennállásunk során elõször sikerült névadó szponzori szerzõdésre
szert tettünk. A Trió Egerszeg Kft. sorakozott fel a
tájfutás mögé. Az új évben szülés után visszatér
válogatott versenyzõnk Novai Éva, jelenléte húzóerõt jelent számunkra. Az utánpótlásunktól további
fejlõdést várunk. Bizakodunk, hogy újabb válogatottunk lehet 2014-ben.
SZAKÁLY ISTVÁN, a Zalaszám ZAC ügyvezetõje: – A Zalaszám ZAC 21 éves fennállásának
legsikeresebb évét zárta mind szakmai és anyagi
szempontból. Az eredmények mellett az utóbbira is
nagyon büszkék vagyunk, köszönet érte az önkormányzatnak, a Zalaszámnak és a többi kisebb támogatónak. A szakmáról szólva, versenyzõink közül többen teljesítettek jól az év során, az élre
Ferenczi Melinda szereplése kívánkozik. A külön-

bözõ korcsoportoú magyar válogatottakban 13
sportolónk szerepelt. Örvendetes, hogy 400 fõ felett van taglétszámunk. Támogatóink segítségével
16 – köztük több országos versenyt – rendeztünk,
hozzájárulva Egerszeg turizmusához. Bizakodunk,
hogy a következõ évben is hasonló körülmények
között dolgozhatunk, ennek eredményeként jól teljesíthetünk.
DOBOS SÁNDOR, az Andráshida labdarúgócsapatának edzõje: – Nem lehetek elégedetlen,
csapatom igen elõkelõ pozícióban várja a tavaszi
folytatást. Szereplésünk számomra is kisebb meglepetés, mindenképpen bravúrnak számít. A játékosok töretlen küzdõszelleme, akarása egy kis
szerencsével párosulva eredményezte õszi 2. helyünket. A célunk jövõre, hogy a bajnokság elsõ felében végezzünk. Sok egyenlõ képességû csapat
van, mi úgy dolgozunk, hogy minél több mérkõzést
nyerjünk.
NÉMETH OTTÓ, a ZTE labdarúgócsapatának
technikai vezetõje: – Le a kalappal a játékosok
elõtt. Elõbb az átszervezés miatt alaposan lecsökkent NB II-es mezõnyben biztosan maradtak bent,
a folytatásban Lendvai Miklós vezérletével pedig
erõn felül teljesítettek. Túltették magukat a klubot
sújtó anyagi problémákon. Nagyon sokat jelentett
számunkra a szurkolók szeretete is. Nagyon bízom
benne, hogy rövidesen megoldódnak a ZTE anyagi problémái, a város megérdemel egy jó csapatot.
Remélem, hogy a pénzügyi gondok rendezõdése
után rövid idõn belül ismét az élvonalban szerepelhetünk.
GÁLL TAMÁS, a ZTE nõi kosárlabdacsapatának vezetõedzõje: – Az év legfontosabb eredményének tartom, hogy nem szûnt meg a ZTE NKK. A
2012–2013-as idényrõl szólva: szerencsével a legjobb 4 közé is kerülhettünk volna, de a csapatok játékerejét nézve az elõttünk álló négy együttes erõsebb állománnyal rendelkezett. Az új idényre teljesen átalakult a keret, játékosok távoztak, ketten
anyai örömök elõtt álnak, így reálisan a 6–8. helyre van esélyünk. Természetesen szeretnénk idén is
a legtöbbet kihozni a bajnokságból. Számomra
még nagy megtiszteltetés volt irányítani a magyar
Universiade válogatottat, amely az eddigi legjobb
szereplést érte el 7. helyével. Mit várok 2014-tõl?
Jó lenne elérni, hogy legalább olyan létszámú
játékoskeretünk legyen, amellyel eredményes
munkát lehet végezni.
KÁMÁN TAMÁS, a Zalakerámia ZTE kosárlabdacsapatának játékosa: – Az idei év során két
csapatban játszottam. Kezdetben Pakson nem
ment a játék, de a rájátszásra, úgy vélem, belelendültem. A Szolnokot sajnos nem sikerült legyõzni
az elõdöntõben, nem jutottunk a fináléba. Ezután
visszatértem nevelõ egyesületemhez, ahol csapatommal jól kezdtük az idényt. A Nyíregyházától hazai pályán elszenvedett vereség után azonban
megtorpantunk, de bizakodom, kimászunk a gödörbõl, s az új esztendõben kiharcoljuk a legjobb 8
közé kerülést a bajnokságban. Ekkor az elõzõ
évekhez képest mindenképpen nagyot lépünk
elõre.

Telefon:
92/599-182 • Fax: 92/599-183

LENDVAI BEUGRÓKÉNT NEM VALLOTT SZÉGYENT

 A Vasas ellen az ötödik fordulóban elszenvedett vereség után a
ZTE labdarúgócsapatánál a vezetõedzõi poszton Simon Antalt
Lendvai Miklós, a klub egykori saját nevelésû játékosa váltotta.
Ekkor a kék-fehérek 1 gyõzelemmel 2 döntetlennel, 2 vereséggel
a 12. helyen tanyáztak. Az õsszel lejátszott további 11 forduló során – az anyagi problémák ellenére – 7 gyõzelmet arattak, 1 döntetlent játszottak, háromszor kaptak ki, és az 5. helyre jöttek fel a
tabellán. Mindenképpen sikeresnek mondható tehát a fiatal szakvezetõ tevékenysége.
– A csapat õszi szereplését pozitívan tudom értékelni – hangoztatta Lendvai Miklós. – Lehetett
volna jobb is, a játékosállomány
többre hivatott, a körülményeket figyelembe véve azonban mindenképpen dicséretesnek mondható.
– Az átvétel után fokozatosan
jöttek elõ az anyagi problémák…
– Amikor átvettem a csapatot,
annyira még nem érzõdött a pénztelenség. Az egyre súlyosbodó
gondok hatására a játékosok feszültebbek lettek. A problémát
igyekeztem az õ oldalukról megközelíteni. Megpróbáltam olyan
szakmai programot készíteni,
amellyel a gondokról sikerül elterelni a figyelmüket. A lelki tényezõkre is maximálisan figyeltem,
hogy a csapat küzdõszelleme
megmaradjon. A játékosok elõtt le
a kalappal, az edzéseken becsü-

lettel dolgoztak. Ideális
körülmények között még
messzebbre juthattunk
volna…
– Eddigi szavaiból
az tûnik ki, maximálisan bizakodó a ZTE jövõjét illetõen…
– Az edzõ legyen optimista. Egy hosszabb folyamat eredménye, hogy idáig jutott a ZTE. Bizakodom, hogy akik
döntési helyzetben vannak, megoldják a problémát. A ZTE név még
mindig jól cseng a fociban. A nézõszámunkat még most is több NB I-es
klub is megirigyelhetné. Nem tudni,
milyen döntés születik. Hosszú távú stratégia esetén támaszkodhatunk az utánpótlásunkra is.
– Amennyiben rendezõdnek
a klub anyagi problémái, miképpen erõsítené meg a játékoskeretet?

– Elõbb a célt kell meghatározni, ahhoz lehet hozzárendelni
a megfelelõ keretet. Amennyiben gyors visszajutás a cél, erõsítenünk kell. Hosszabb távú elképzelés esetén célszerû lenne
egyértelmûen az utánpótlásunkra támaszkodni. Egy esetleges
erõsítés során csak olyan posztokra szabad igazolni, amelyekre nincs megfelelõ fiatalunk.
– Nagyon jó tavaszi
szerepléssel a ZTE
még feljuthat az élvonalba?
– Ehhez mindennek
össze kell jönnie. Legfõképpen pénzügyileg kellene stabillá válni, és
egyéb területen is pozitív változásoknak kellene bekövetkeznie a
ZTE-nél.
– Jelenleg viszont a bizonytalanság még az úr, a játékosokat
is csábítják…
– Megértem õket. El akarják
tartani családjukat és önmagukat.
Ami természetes emberi igény.
Nyilván a végtelenségig nem tudnak várni. Nagyon fontos, hogy
minél elõbb döntés szülessen a
klub ügyében. Úgy érzem, a jelenlegi állapot senkinek sem jó.

MATYASOVSZKY KÖZGYÛLÉS A ZALASZÁM-ZAC-NÁL
BELGRÁDBAN
 Belgrádban, a Közép-európai
Országok Találkozóján a magyar
válogatott színeiben öt aranyérmet nyert – kettõt egyéniben, hármat a magyar váltó tagjaként –
Matyasovszky Dalma, az EuropTec Zalavíz ZÚK versenyzõje.
Két fõ számában – 200 és 100
méteres hátúszásban – biztosan
gyõzött. Elõbbiben 2:14,37 perces
ideje Európa-bajnoki szint, de az
utóbbiban elért 1:03,98 perces ideje is figyelemre méltó. 200 m gyorson 2:07,02 perces idõvel ezüstérmes lett, ami új megyei csúcs. Az
eredményhirdetés során a 4x100 m
vegyes, a 4x100 m és a 4x200 m
gyorsváltó tagjaként szintén a legfényesebb medált vehette át.

A Zalaszám-ZAC hagyományos évvégi közgyûlésén elhangzott, hogy
a klub nagyon eredményes évet zárt, versenyzõi számos bajnoki címmel,
dobogós helyezéssel öregbítették az egerszegi atlétika elismertségét.
Kámán Vilmos, a ZAC elnöke és Barta András, a felügyelõbizottság
vezetõje értékelte a klub idei teljesítményét, gazdálkodását. Majd Vígh
László országgyûlési képviselõ erõsítette meg, hogy az egerszegi atlétika a kormányzat döntésének is köszönhetõen jövõre is hozzájut az eredményes mûködéshez szükséges anyagi támogatáshoz.
A legjobban teljesítõ edzõk és sportolók Szakály Istvántól, a klub ügyvezetõjétõl vették át a megérdemelt jutalmakat.
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A

ZALAI GYÓGYÍTÓ

Zsemlye Csaba parapszichológus:
Mindenkit letaglóz, ha közlik vele, hogy súlyos beteg, gyógyulásunkba vetett hitet azonban sohasem szabad feladnunk. Bíznunk kell abban, hogy legyõzzük a
betegséget, mert a gyógyulás, gyógyítás képessége bennünk van, csak hasznunkra kell fordítani. Zsemlye
Csaba parapszichológus lelki-szellemi szintû gyógyítással képes ezt az adottságot felerõsíteni, a szervezet öngyógyító folyamatait beindítani.

10% kedvezmény
a teljes árukészletre december 16-tól 20-ig!

EGY CSODÁLATOS GYÓGYULÁS TÖRTÉNETE
– Hasi nyirokcsomó daganatot fedeztek fel bennem, ami nem volt mûthetõ, mert a
hasi aortán helyezkedett el – meséli Tibor. – Kiírtak kemoterápiára, amit igen roszszul
viseltem, így a második után lemondtam a kezelést. Nemtetszéssel fogadták. Idõközben
hallottam Csabáról, akit már az elsõ kemoterápia után felkerestem. Egy magán onkológusnál is jártam, aki kijelentette: túladagolták a szert, majd CT-vizsgálatra küldött.
Zsemlye Csaba kezelésére az eredmény negatív lett, a daganat felszívódott néhány hónap alatt. Csabához úgy jöttem: „minden mindegy”, de segítségével hamarosan feléledt
bennem az életakarás ösztöne, az „igenis, meg akarok gyógyulni” érzése. Bármely hihetetlen is, a kezelések alatt éreztem, hogy megmozdul a daganat.
– A páciens felfekszik az ágyra, és míg pihen, én kapcsolatot teremtek a tudatalattijával, hogy gyógyító információkat, energiákat adjak át testének és elméjének – magyarázza Zsemlye Csaba. – Az egész folyamat belül történik, és belülrõl jön az a késztetés is, ami a beteget életmódja, felfogása, gondolkodása megváltoztatására inspirálja.
Ez azért fontos, mert a daganatos elváltozások hátterében fõként lelki eredetû problémák állnak. Ahogy a test, a szellem és a lélek egyensúlya újra kezd kialakulni, úgy tér
vissza az egészség. Tiborral is ez történt, azóta is minden lelete negatív. Ugyanilyen
csodálatos gyógyulásról tudnak beszámolni azok a betegek is, akik vállalják a
kemoterápiát. Karácsony közeledtével, mi más lehet a legszebb ajándék, mint az
EGÉSZSÉG!

Zalaegerszeg,
Mérleg tér 4.
Tel.: 06-92/533-125

www.zalaigyogyito.hu – Bejelentkezés: 06-20/925-83-04

-TERMÉKEK
TELJES VÁLASZTÉKÁVAL VÁRJUK!

TOP-KER KFT.
TEL./FAX: 92/315-642 • 30/864-6452
VAS- ÉS FÉMHULLADÉK ÁTVÉTELE
LEGMAGASABB NAPI ÁRON.
MEGKEZDTÜK HULLADÉK AKKUMULÁTOROK,
ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK, KATALIZÁTOROK ÉS PAPÍR
FELVÁSÁRLÁSÁT A LEGJOBB ÁRAKON,

www.brainturbo-zalaegerszeg.hu

LAKOSSÁGTÓL ÉS KÖZÜLETEKTÕL IS.
TOVÁBBÁ ÁTVESZÜNK ALUMÍNIUMDOBOZT, PET-PALACKOT
CSOMAGOLÁSI ÜVEGET.
KÖZÜLETEK RÉSZÉRE INGYENES KONTÉNERKIHELYEZÉSSEL.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. • Nyitva: H–P: 8–16, Szo.: 8–14 óráig
ÜNNEPI NYITVA TARTÁSUNK:
December 20.

p.: 8–16-ig

December 21.

szo.: 8–14-ig

December 22.

v.: zárva

December 23.

h.: 8–16-ig

December 24–27.

k–p.: zárva

December 28.

szo.: 8–14-ig

December 29.

v.: zárva

December 30.

h.: 8–16-ig

December 31.
Január 1–5

k.: zárva
sze.–v.: zárva

Nyitás január 6-án

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk
minden kedves ügyfelünknek!

MARAI KAROSSZÉRIA

Ny.sz.: 00421-2013

Minden kedves
ügyfelemnek kellemes
karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet
kívánok!
Marai Tibor

Németnyelv-tanár
nyelvtanítást, nyelvvizsgára felkészítést,
korrepetálást vállal.
Telefon: 30/902-4426.

Elindult a házhozszállítás, 5000 Ft felett ingyenes kiszállitás
Zalaegerszeg és 10 km-es körzete:
Bagod, Teskánd, Kispáli, Nagypáli, Kiskutas, Nagykutas, Egervár
Zalaszentiván, Alsónemesapáti, Bocfölde

