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Hazánk és a 2010 óta elért
eredmények megvédését nevez-
te a 2018-as parlamenti vá-
lasztás legfőbb tétjének Orbán
Viktor Fidesz, akit a tisztújító
kongresszusán november 11-én
ismét pártelnökké választottak.
A miniszterelnök szerint jelen-
leg a Soros-birodalom fenye-
geti Magyarországot, mert útjá-
ban állunk annak a tervnek,
amely a nemzeteket fel akarja
számolni, és kevert népességű
Európát akar létrehozni. A
kongresszuson alelnökké vá-
lasztották – akiNovák Katalint
Pelczné Gáll Ildikót váltotta a
poszton –, valamint Gulyás
Gergelyt, Kubatov Gábort és
Németh Szilárdot.

A Fidesz 27. – eddigi legna-
gyobb létszámú – kongresszu-
sán több mint 1600 küldött vett
részt. A tisztújítás alkalmával
egyhangúlag újraválasztott párt-
elnök leszögezte: a Fidesz már
ma is készen áll a választások-
ra, de nem elégszik meg a vá-
lasztások megnyerésével.

– Ennél jóval többet aka-
runk: azt is keressük - kutatjuk
– és ha jó passzban vagyunk,
meg is találjuk –, mi is a mé-
lyebb értelme a soron követke-
ző választás megnyerésének,
mit is kell tennünk azért, hogy
a Fidesz győzelmével egész
Magyarország és minden ma-
gyar nyerhessen – fejtette ki.

– Kubatov Gábor pártigaz-
gató-alelnök azt mondta: gon-
dolkodtak néhány hónapja, hogy
az ellenzék székházainál kel-
lene sajtótájékoztatókat tartani,
aztán rájöttek, hogy ilyenek már

Nem kormányváltó, hanem ellenzékváltó a hangulat
Balaicz Zoltán is felszólalt a Fidesz kongresszusán

nincsenek. Szerinte, ha mindent
megtesznek, akkor tavasszal
meglehet a győzelem, és – az
MSZP mostani helyzetét látva
– még az is előfordulhat, hogy
a múltat sikerül végképp el-
törölni.

Németh Szilárd alelnök sze-
rint fél évvel a választások előtt
az ellenzék szétesett, tele van-
nak korrupciós ügyekkel, tag-
ságukat elárulták, támogatottsá-
guk a mélyponton van. – Sike-
reink vitathatatlanok, nemzeti
mozgalmunkat a legtehetsége-
sebb, legvagányabb, legfelké-
szültebb politikus vezeti – szö-
gezte le.

A politikus az ellenfeleket
számba véve úgy fogalmazott:
Soros benyújtotta tervét, Brüsz-
szel megrendelte az intézkedé-
seket, Simicska kilóra megvette
a Jobbikot, Gyurcsány pedig be-
gyűrte az ellenzéket maga alá.

Ma Magyarországon nem
kormányváltó, hanem ellenzék-
váltó hangulat uralkodik. A
magyarok sorsuk jobbításában
nem számíthatnak az ellenzék-
re, amely a legfontosabb dön-
téseket – így például a családi
adókedvezményt, az adócsök-
kentést, a Nők 40 programot, a
földtörvényt, a devizahitelesek
mentőcsomagját és a betelepí-
tést tiltó alkotmánymódosítási
javaslatot – sem szavazta meg.
– Önmarcangoló, magukba ros-
kadó szocialistákkal, radikáli-
sokból cicapárttá vedlő Jobbik-
kal ez nem megy – mondta a
Orbán Viktor.

A szellemi és lelki alapok
elmélyítés kapcsán úgy fogal-

mazott: a korszellem nem azo-
nos a világban most uralkodó, a
nagy hatalmú globális cégek és
szervezetek könnyed, felelőt-
lenségre hívó szólamaival.

– A korszellem a mi olda-
lunkon áll, a keményen dolgo-
zó, felelősséget vállaló, család-
jukról gondoskodó, hazájukat
szerető és keresztény gyöke-
reikhez ragaszkodó európai
emberek oldalán – jelentette ki.
A pártelnök-miniszterelnök sze-
rint harc és küzdelem van és
lesz, és ez odavezet, hogy a
következő évtized európai vitái
az identitás, az emberek, a né-
pek, a nemzetek, az országok,
sőt a kontinensek mivolta körül
forognak majd. – Mi vagyunk
többségben, elsöprő többség-
ben, és csak idő kérdése, hogy
nemcsak Magyarországon, de
egész Európában és az egész
nyugati világban győzni fogunk
– tette hozzá.

Orbán Viktor abban látja az
egységes Európa fennmaradá-
sát, ha „Európai Egyesült Álla-
mok” helyett az európai nem-
zetek szabad szövetsége jön
létre. Leszögezte: Magyaror-
szág meg fogja védeni határait,
meg fogja akadályozni a Soros-

terv végrehajtását, és végül ezt
a küzdelmet is megnyeri.

Úgy látja: jelenleg a Soros-
birodalom fenyegeti Magyaror-
szágot, mert útjában állunk an-
nak a tervnek, amely a nemze-
teket fel akarja számolni, és
kevert népességű Európát akar
létrehozni. – A Soros-tervnek a
migráció csak az eszköze, hogy
azzal meggyengítse a nemzete-
ket és megadja a kegyelemdö-
fést a keresztény kultúrának –
tette hozzá a miniszterelnök,
kijelentve ugyanakkor: „amit
nem tűrtünk el a szovjet biro-
dalomtól, azt nem fogjuk eltűr-
ni a Soros-birodalomtól sem”.

***
A kongresszuson felszólalt

Balaicz Zoltán Zalaegerszeg,
polgármestere is:

„A megyei jogú városok és
a megyeszékhelyek képvisele-
tében, Zalaegerszeg polgármes-
tereként – kék-fehérbe öltözve
– tisztelettel köszöntök minden
résztvevőt a kongresszusunkon!

Mivel pártszövetségünk kö-
zel 600 polgármestert és 2500
önkormányzati képviselőt ad, s
ezzel mi vagyunk a legnagyobb
erő a településeken, így fontos,

Orbán Viktort ismét pártelnökké választották.
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Balaicz Zoltán a megyeszékhelyek és a megyei jogú városok
képviseletében beszélt.

Balról: Kubatov Gábor, Novák Katalin, Orbán Viktor, Gulyás
Gergely és Németh Szilárd.

Nem kormányváltó, hanem ellenzékváltó a hangulat
Balaicz Zoltán is felszólalt a Fidesz kongresszusán

hogy az önkormányzatok is
hallassák a hangjukat.

Előtte azonban hadd tegyek
egy személyes kitérőt.

Zalaegerszegen 1989. február
3-án alakult meg a Fidesz cso-
port a levéltárban, ahol jelen
volt Orbán Viktor is. Akkor a
város jelenlegi polgármestere
még csak 11 éves volt.

22 éves egyetemistaként,
2000-ben azonban már nagy
hatással volt rám a millenniumi
ünnepségek hangulata, és ma-
gam is ott voltam a városunk
főterén rendezett zászlóátadá-
son, ahol először találkoztam
miniszterelnök úrral.

És ott voltam 24 évesen,
2002-ben a zalaegerszegi Fi-
desz irodán a választások éjsza-
káján is, amikor úgy éreztem,
hogy a reményekkel teli évek
után a nemzedékem álmai szer-
tefoszlanak. Ott és akkor hatá-

roztam el, hogy küzdeni kell
ezekért az álmokért.

Lehetőségem is nyílt erre, hi-
szen 2005-ben az a megtisztelte-
tés ért, hogy Szalay Annamária,
Gyimesi Endre, Vigh László, Ri-
gó Csaba, Molnár Ágnes és Ku-
batov Gábor felkérésére zalaeger-
szegi kampányfőnökként dolgoz-
hattam közel egy évtizeden át.

S lám, az elmúlt, több mint
7 esztendő új sikerei és új re-
ményei igazolták: érdemes volt
fáradozni az álmokért!

Kedves küldöttek és ven-
dégeink!

Ami a településeket illeti: a
baloldali kormányok idején az
önkormányzatok helyzete drasz-
tikusan romlott.

A 2010-es kormányváltás
után 1370 milliárd forint adós-
ságot vállalt át az önkormány-
zatoktól az állam, és most vég-
re a településeink fejlesztésére
tudunk koncentrálni!

A kormány új gazdaságfej-
lesztési programjának köszön-
hetően városainkban folyama-
tosan jönnek létre a munka-
helyek. A munkanélküliség ará-
nya országos szinten rekord ala-
csonyra, 4 százalékra csökkent,
ez Zalaegerszegen 2,7 száza-
lék! Amikor a kormány meghir-
dette ezt az új típusú gazdasági
programot, sokan támadták bal-
oldali és liberális közgazdászok
itthon és külföldön, így Brüsszel-
ben egyaránt, hogy úgysem si-
kerül. Az ilyen típusú kritizá-
lókkal kapcsolatban mondta
egyszer Ronald Reagan ameri-
kai elnök: »Nem arról van szó,
hogy ők tudatlanok. Arról van
szó, hogy sok mindent tudnak,
ami nem úgy van.«

A családok otthonteremtési
programja az egész országban
érezteti hatását. Sorban épülnek,
vagy újulnak meg a családi
házak és a társasházi lakások. A
mi városunkban 438 az új ingat-
lanok száma, melyeket már át-
adtak, vagy éppen kiviteleznek.

A Településfejlesztési Ope-
ratív Program keretében olyan
beruházások valósulhatnak meg,
melyekre régóta vártak a helyi
közösségek. Zalaegerszeg ese-
tében 16,8 milliárd forintot for-
díthatunk 2020-ig a különböző
fejlesztésekre.

A Megyei Jogú Városok
Szövetsége, Szita Károly elnök
úr és valamennyi polgármester
kollégám nevében szeretnék
köszönetet mondani miniszter-
elnök úrnak a Modern Városok
Program elindításáért! A prog-

ram célja, hogy a városaink a
21. század nyertesei, a magyar
vidék fejlődésének zászlóshajói
legyenek, és a jövőben a leg-
sikeresebb és legmodernebb eu-
rópai városok közé tartozzanak.

De van, aki ebbe a prog-
ramba is beleköt. Hozzá kell
szoknunk ehhez a világlátásá-
hoz. Miszerintünk minden rossz-
ban van valami jó, őszerintük
pedig minden jóban van valami
rossz. Margaret Thatcher brit
miniszterelnök erre mondta:
»Ha a kritikusaim azt látnák,
hogy a Temzén járok, azt mon-
danák, hogy azért teszem, mert
nem tudok úszni.«

Tisztelt kongresszus!
Van még persze számos ki-

hívás, amit meg kell oldanunk,
így a tömegközlekedés helyze-
te, a közúti kapcsolatok, vagy a
hulladékgazdálkodás átalakítá-
sának befejezése, de végre jó
úton járunk!

Az önkormányzatok nevé-
ben köszönetet mondok a kor-
mánynak a fejlesztésekért, a
közös sikerekért, és természete-
sen mi, Fideszes polgármeste-
rek és önkormányzati képvise-
lők is kivesszük a részünket a
munkából, hogy 2018 tavaszán
pártszövetségünk újabb győzel-
met arasson, és folytatódjon az
ország- és a nemzetépítés!

Hajrá Magyarország, hajrá
magyarok – és egy kis lokálpat-
riotizmussal, hajrá Zalaegerszeg!

Köszönöm megtisztelő fi-
gyelmeteket!”

Forrás:
MTI, Magyar Idők, Zalatáj
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* Múltidézés Flam rajzaival

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,Flamot
vagyis Végs búcsút azonban nem veszünkFarkas Lászlót. ő
t  le, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságáraő
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.

Karikatúrái segítségével a nyomtatott számaiban aZalatáj
múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

(2001.08.30.)

(2011.09.27.)

(2001.10.25.)

Öntudat…

– Ne nézzen minket holmi krumplihámozó ügynököknek, mi
a Kádár-szoborra gyűjtünk!...

Kisgazda rémálom

– Olyan vízióim vannak, professzor úr, hogy egyszercsak
megjelenik az összes kisgazda elnök és mindegyik kiszakít
belőlem egy darabot…

Valahol Afganisztánban

– Nézd meg Abdulka: a kecske, vagy cirkáló rakéta akar-e
bejönni?

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Zalatáj

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hirde
ssen

nálu
nk !

• Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása•

• Köztéri bútorok (padok, szemetesek) gyártása
Járdák, lépcsők felújítása, térkövezés•

• Hibaelhárítás
Épületek, lépcsőházak takarítása•

• Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák•

• Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetőséggel

8900 Zalaegerszeg,
Kert u. 39.

Telefon: 92/312-730
92/511-670

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3-5/C FSZ.
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Zalaegerszeg színes egyéni-
ségei közé tartozik, aki ugyan a
Bácskában született, de megha-
tározó alakja lett a zalai me-
gyeszékhelynek. Elmúlt 95 éves,
de ma is rendkívül aktív. Mint
említette, jelenleg három téma
is foglalkoztatja. Az egyik
igencsak nagy munkát igényel.
A magyar katonazenekarok tör-
ténetét veti papírra Mária Te-
rézia korától napjainkig.

Folytatjuk beszélgetésünket
Ódry Lajos nyugállományú kar-
naggyal, aki nem a nyugdíjas
őrnagyok szokványos életét éli.

– Távol Magyarországtól, a
Szovjetunió egyik lágerében ta-
lálkozott egymással a három
Ódry-testvér.

– Én négy, a bátyám öt, az
öcskös hat évig volt a Szovjet-
unióban fogságban – folytatja
kalandos élettörténetét Ódry
Lajos. – Azt mondta a karnagy,
hogy az öcsém addig nem me-
het haza, amíg egy koncert-
mestert ki nem nevel.

– Ön mikor jöhetett haza a
fogságból?

Ódry Lajos, a karnagy (2.)
– 1947-ben, de ennek is

érdekes a története. Felsorakoz-
tattak bennünket a tábor udva-
rán – lehettünk vagy ötvenen –,
s elkezdték sorolni a neveket.
Már mindenkit szólítottak, én
pedig egyedül maradtam az
alakulótéren. Szóltak a kapi-
tánynak, aki néhány keresetlen
szó kíséretében – többek között
édesanyámat is emlegetve –
intett, hogy takarodjak a fené-
be. Így kerültem aztán végre
haza, Magyarországra. Három
hónapig a Svábhegyen kezel-
tek, mert rettenetesen lefogyva
érkeztem Budapestre.

– Nyilván folytatta felépülé-
se után a  zenei tanulmányait…

– Természetesen. 1952-ben
pedig Zalába kerültem, ugyanis
Nagykanizsára helyeztek zene-
karvezetőnek. Öt évet töltöttem
ebben a városban, aztán 1957-
től Zalaegerszeg lett az új
otthonom. Nátrán János volt
akkoriban a tanácselnök, akit
felkerestem, s elmondtam el-
képzelésemet neki a zeneokta-
tással kapcsolatban. Tanítani

kezdtem a zeneiskolában, ahol
akkor még nem volt fúvósszak.
Létrehoztuk a városi szimfoni-
kus zenekart, s egy év gyakor-
lás után az Arany Bárány Szál-
lodában tartottuk bemutatkozó
koncertünket. Tíz évig voltam a
zenekar vezetője, majd a kar-
mesteri pálcát Gellért Zoltán-
nak adtam át. Nagyon mozgal-
mas volt ez az időszak, hiszen
megalakítottam a városi úttörő-
zenekart, a kávási tűzoltózene-
kart, a botfai fiúnevelő zene-
karát, s a MÁV zalaegerszegi
zenekarát többek között. Kel-
lett az utánpótlás! Toborzót tar-
tottam, s elmondtam a fiúknak:
ha bevonulnak majd katonának,
a honvédzenekarban jó helyük
és biztos jövőjük lesz.

– Mikor alakult meg a zala-
egerszegi helyőrségi zenekar?

– Ennek a történetnek volt
előzménye, hiszen 1950-ben
már alakult egy zenekar, ame-
lyik négy évig működött, aztán
megszűnt. Még abban az évben

újjáalakult, de csak 1956-ig
létezett. A második újjáalakulás
Zalaegerszegre érkezésemhez
köthető 1957-ben.

– Mint hivatásos katonatiszt
dirigálta a zenekart. Mi volt a
rangja kezdetben?

– Alhadnagy, s őrnagyként
vonultam nyugállományba. Húsz
évig vezettem a zenekart. Szin-
te nem is volt olyan ünnepség,
amelyen ne szerepeltünk volna.
Sokat utaztunk külföldre, szá-
mos fellépésünk volt külhon-
ban is.

– Egykor – amikor kötelező
volt még a sorkatonai szolgálat
– célirányosan vonultatták be a
labdarúgókat azon városok lak-
tanyáiba, amelyeknek volt csa-
pata. A zenészeknél hogy volt ez?

– Bevonulások után körbe-
jártam a laktanyát, s kiválasz-
tottam azokat az újoncokat,
akik megfelelő szinten zenél-
tek. Persze célirányosan is irá-
nyították központilag a nö-
vendékeket. A mi zenekarunk

Ódry Lajos: – Amikor rossz a hangulatom, előveszem valame-
lyik hangszeremet és játszani kezdek.

Többször is fellépett az Ódry Lajos által vezényelt katonazene-
kar a ZTE -stadionban. Felvételünkön az 1974. március 31-én
lejátszott Magyarország - Bulgária (3-1) válogatott mérkőzés
előtt szórakoztatják a zsúfolt stadion közönségét. A fotót
Markó Béla küldte szerkesztőségünknek.
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komplett volt, fúvósokkal, vo-
nósokkal, ütősökkel… Minden
műfajban otthon voltunk, vala-
mennyi zenész két-három hang-
szeren játszott. Reggel nyolc-
kor elkezdtük a próbát, délután
négy óráig gyakoroltunk. Csak
ebédszünet volt…

– Milyen volt a zalaegersze-
gi helyőrségi zenekar összetéte-
le? Voltak sorkatonák is benne?

– Természetesen, s rajtuk
kívül továbbszolgálatosok és
hivatásos katonák.

– Maximálisan mekkora volt
a zenekar létszáma az ön ideje
alatt?

– Negyvenhat zenész alkot-
ta, vagyis nagylétszámú zene-
kar volt. Amikor Zalaegerszeg-
re helyeztek, kineveztek hely-
őrségi karmesternek, ami azt je-
lentette, hogy figyelnem kellett
Nagykanizsára, Kaposvárra és
Tapolcára is.

– Mikor volt a legjobb ze-
nekar Zalaegerszegen?

– A fénykor 1960-tól kezdő-
dött. Az 1956-os forradalom
után sok zenész külföldre távo-
zott, újra kellett kezdeni min-
dent. Rengeteg fellépésünk volt,
nagyon sok helyre hívták a
zenekart, de nem tudtunk min-
den felkérésnek eleget tenni.
Ezért alakítottam meg az ifjú-
sági zenekarokat, mert három
hónap gyakorlás után ki tud-
tunk vonulni rendezvényekre.
Amikor vasutasnap volt, akkor
a vasutaszenekar vonult, ha út-
törőavatás, akkor az úttörőze-
nekar… Mi közben máshol
léptünk fel. Az egész orszá-
got bejártuk. Arról nem is
beszélve, hogy számos fesz-
tiválon szerepeltünk és nagyon
sok rádiófelvételt készítettek a

zalaegerszegi helyőrségi zene-
karral.

– 1977-ben nyugdíjba vo-
nult. Ön azonban nem ölbe tett
kézzel töltötte ezután sem a
napokat…

– Nagyon érdekel a magyar
katonazenekarok története Má-
ria Terézia korától a rendszer-
váltásig, majd ezt követően. Ez
rengeteg munkát ad. Életem
közel 100 éve alatt sok minden
történt velem, ennek megörö-
kítése is foglalkoztat. A zenétől

a gyakorlatban sem szakadtam
el, felkérésre előadásokat tartok
különböző klubokban.

– Hogy telik egy napja?
– Nem vagyok késői kelő,

reggel hét óra után már a hang-
szereimmel foglalkozom. Ami-
kor említésre méltó dallamok jön-
nek elő, azokat lejegyzem, majd
szerkesztem, hangszerelem. Ta-
lán még ki is tudom őket adni.

– Időnként még a 17 éves
kutyáját is megsétáltatja. Gyak-
ran látják önöket a Kertvá-
rosban…

– Napi teendőim közé tarto-
zik. Sajnos szegény már nem
nagyon lát, de a sétákat nem
hagyjuk ki. A kutyasétáltatás
után folytatom a munkát, még
küldök időnként egy-egy új
szerzeményt a zenekaroknak, s
részt veszek különböző feszti-
válokon. A zene mellett az iro-
dalom is a szenvedélyem, több,
mint 160 versem van. Sajnos
nagyon gyorsan repül az idő.
Amikor rossz a hangulatom,
előveszem valamelyik hangsze-
remet és játszani kezdek. A
zene felvidít, s elfelejtem a be-
felé hulló könnyeket.

E.E.
(Folytatjuk)

40 éve vonult nyugállományba, de ma is aktív.

A hatodik állomást is si-
keresen teljesítette a világ hét
legnehezebb tengerszorosából
Mányoki Attila, a világhírű
zalaegerszegi hosszútávúszó,
aki ezúttal a Gibraltári-szorost
küzdötte le.

A kiváló sportember no-
vember 2-án reggel rajtolt el,
hogy ésSpanyolország Marok-
kó között teljesítse a távot, a
kedvezőtlen időjárási viszo-
nyok miatt azonban a tervezett-
nél sokkal tovább kellett várnia
a kijelölt startra. ÍgyTarifában
végül egy másik úszó, az ame-
rikai társasá-Zach Margolis
gában kezdte meg az átúszást a
18 fokos vízben.

Mányoki Attila általában
szeret egyedül és a saját tempó-
jában úszni, de erre most nem
volt lehetősége, ami annyiból
jelentett nehézséget, hogy a
kicsivel lassabb amerikait nem
hagyhatta el, és nem tudta a
saját utazósebességét megfele-
lően kihasználni – olvasható a
beszámolóban.

A táv utolsó harmadában 16
fokra csökkent a víz hőmérsék-
lete, és a szél is felerősödött, de
a két úszót ez nem gátolta meg
abban, hogy több mint 15 kilo-
méter és 4 óra 9 percnyi vízben
töltött idő után sikeresen elérje
a marokkói partját.Punta Cires

A célba éréssel a 44 éves
zalaegerszegi sportember már

Túl a hatodik erőpróbán

hatot teljesített sikerrel a világ
hét legnehezebb csatorna-át-
úszása közül az Ocean's Seven
elnevezésű sorozatban. A Gib-
raltári-szoros után utolsó leküz-
dendő akadályként az Ír-ten-
gert Atlanti-óceánnalaz össze-
kötő maradtÉszaki-csatorna
hátra neki.

A világra szóló teljesítmé-
nyeivel hírnevet szerzett ma-
gyar hosszútávúszó 2016. no-
vember negyedikétől tagja lett
az 1963Egyesült Államokban
óta létező nemzetközi Híres-
ségek Csarnokának.

A hét óceán között az alábbi
helyszínek szerepelnek:

1. az Ír-csatorna: Írország és
Skócia között 33.7 km,

2. a Cook-szoros: az Észak-
és Dél-szigetek között, Új-
Zéland 26 km,

3. a Moloka'i csatorna: O'ahu
és Moloka'i szigetek között,
Hawaii 42 km,

4. a La Manche-csatorna:
Anglia és Franciaország között
34 km,

5. a Catalina-csatorna: Los
Angeles, California 33.7 km,

6. a Tsugaru-csatorna: Hons-
hu és Hokkaido között, Japán
19.5 km,

7. a Gibraltári-szoros: Euró-
pa és Afrika között 14.4 km.

Eddig heten teljesítették a
hét erőpróbát. Mányoki Attila
lehet a nyolcadik…

A hetedik feladat következik.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A zalaegerszegi ze-Cyklon
nekar 1965-ben a „Ki mit tud?”
országos vetélkedőn is indult.
Egy egerszegi leányt, Bencze
Erzsébetet kísérte. Vele beszél-
getünk. Miután évtizedek óta
jól ismerem, nevetséges lenne
közös ismerőseinknek, ha ma-
gáznánk egymást.

– Közel laktatok az egykori
KISZ-klubhoz, ami a Cyklon
„főhadiszállása” volt…

– A bíróság szolgálati laká-
sában éltünk szüleimmel, na-
gyon közel esett a KISZ-klub-
hoz, ami a mai Göcseji Mú-
zeum épületében volt. A zene-
kar tagjai gyakran próbáltak a
Deák téren is. A szüleim
tiltottak a KISZ-klubtól.

– Miért?
– Szerintük nem jó társaság

járt oda. Szóval a Deák téren
gyakoroltunk, beszélgettünk, és
szóba került, hogy majd lesz

Volt egyszer egy Cyklon (3.)
Az a bizonyos „Ki mit tud?”

egy városi „Ki mit tud?”, aztán
egy területi, s így tovább.
Egyébként Bánhegyi Béla, a
közismert doktor szülei is ott
laktak a bíróság épületében, az
édesapja közjegyző volt. Béla,
noha orvos lett, nem szakított
szerelmével, a zenével, s egye-
temista korában is muzsikált
szabadidejében a Nefelejcs
bisztróban.

– Téged ez miért érdekelt,
hiszen kislány korodtól kezdve
komoly zenét tanultál?

– Kislánykorom óta szeret-
tem megmérettetni magam, gya-
kori szereplője voltam az ének-
és szavalóversenyeknek, gya-
korta nyertese is. Magánénekre
jártam a zeneiskolába, s taná-
rom komoly eredményeket várt
tőlem. 17 évesen megyei első
helyezett lettem egy versenyen,
s a helyi újság kritikája szerint
kimagasló eredményt értem el,

fölényesen vertem a mezőnyt.
De hát szerettem a könnyű-
zenét is, ráadásul a fiúktól ked-
vet kaptam a részvételre.

– Ez egy új dolog volt. Nem
csak a zene, hanem ami mö-
götte volt. A beat-korszak…

– Valóban. Minden szem-
pontból ez változást jelentett. A
Deák-parkban találkozgattunk,
a fiúk zenéltek, én énekeltem, s
ismét szóba került a „Ki-mit-
tud?”. Még ekkor sem gondol-
tam arra, hogy énekelni fogok
náluk. Az első énekesnőjüket
sem ismertem. Viszont a Zrí-
nyi-gimnáziumban az osztály-
főnököm, Dudás Flóriánné biz-
tatott, hogy induljak a komoly
zene kategóriában. Én viszont
nem akartam. Egyáltalán nem

lelkesedett az énektanárom,
amikor ezt megtudta…

– Aztán felkérted a fiúkat,
hogy kísérjenek. No, nem haza,
hanem a városi selejtezőn…

– Mondtam nekik: itt állan-
dóan éneklünk, dudorászunk…
Mi lenne, ha kísérnétek a „Ki
mit tud-on?” Elvállalták, gya-
koroltunk szorgalmasan.

– Mit énekeltél az első meg-
mérettetésen?

– A „Ha volna valaki” kez-
detű betétdalt a Párbeszéd című
filmből. A film nagyszerű volt,
a dal pedig lírai és bensőséges.
A városi versenyt megnyertem,
a megyeit szintén, de nagyon
rögös volt az út. Az országos
selejtező mezőnyét aztán válo-
gatták. A szombathelyi sport-
csarnokban 3500 néző előtt
énekeltem. Fantasztikus érzés
volt. Megosztott első helyezés-

sel jutottam a középdöntőbe a
Balikó-nővérekkel. Bevallom,
nem számítottam a továbbjutás-
ra, kevés időm volt az új szám
betanulására, hiszen érettségi
előtt álltam. Vass János, a zene-
iskola tanára felajánlotta segít-
ségét a zenekarnak, s nekem is,
szorgalmasan járt a próbákra.
Nehéz számot választottunk, az
„Ingovány”-t, ami Psota Irén
előadásában vált ismertté.

– Miért ezt a rendkívül ne-
héz számot választottad?

– Mert akkoriban sajnos
nem volt más, ami igazán tet-
szett volna. Kedveltem azt a
dalt, ám már utólag beláttam,
valóban nem egy fiatal lánynak
való szám volt. Ezen kívül
igyekeznünk kellett, mert csu-

pán néhány hét állt rendelke-
zésünkre a középdöntőig. A dal
nehézsége nem okozott gondot.
Az elődöntőben elhangzott di-
cséret után ezért különösebben
nem is aggódtam. A továbbjutó
mégis a Balikó-testvérpár lett.
Ott álltam leforrázva. Mai fejjel
és tapasztalattal már másképp
látom az akkor történteket. A
Balikó-nővéreknek már akkor
élő szerződésük volt egy bala-
toni turnéra. Képzelheted, mi-
lyen érzéssel álltam színpadra,
amikor láttam a reklámfilm fel-
vételét, amit róluk készítettek
az egyik próba után. Egyébként
egy szép kínai kávéskészletet
kaptam jutalmul, ami azóta is
megvan. A történet fonákja,
hogy az általam előadott dal
befejező szavai így hangza-
nak: „Szegény leány, szegény
leány…” A zsűritagok lehajtott

Bencze Erzsébet: – …3500 néző előtt énekeltem. Fantasztikus
érzés volt.

A korabeli KISZ-klub bejárata.

A zsűri három tagja (balról): Pernye András, Petrovics Emil és
Major Tamás.
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fejjel gratuláltak. Egyetlen ér-
tékelő, kritikai észrevétel nem
hangzott el. A zsűritagok csak
mosolyogtak, egyikük, Pernye
András ekképpen „gratulált” a
dal utolsó mondatát idézve:
„Szegény leány”. Vártam volna
valami indoklást azok után, ami
elhangzott az elődöntőben…
Utoljára Petrovics Emil szólt
hozzám, amikor később össze-
találkoztam vele a folyosón.
Vállamra tette a kezét – mi-
közben könnyeimmel küszköd-
tem –, s csak ennyit mondott:
„Sajnálom…” Éreztem benne
az őszinte együttérzést.

– Csalódott, elkeseredett
voltál?

– Inkább csalódott, mint el-
keseredett. Ennek ellenére sze-
retettel gondolok vissza Petro-
vics Emil korábbi szavaira,
amit magnófelvétel is megőr-
zött: „Bencze Erzsi nem modo-
ros, nem akar senkit sem utá-
nozni a menők közül… Olyan
bensőségesen énekel, ahogy ő
tartja szépnek és jónak.” Pet-
rovics Emil külön kiemelte a
köztem és a kísérő Cyklon ze-
nekar közötti összhangot is az
elődöntőben.

– Nem jutottál végül is a
döntőbe. Ez befolyásolta azt a
döntésedet, hogy lemondtál az
énekesi karrierről?

– Annak ellenére, hogy ki-
estem, felvételt nyertem a Ma-
gyar Rádió stúdió iskolájába,
sőt a „Halló fiúk, halló lányok”
című tv-műsorba is meghívást
kaptam. Nemet mondtam, noha
imádtam énekelni.

– Elfordultál a műfajtól…
– Az a rövid időszak is elég

volt ahhoz, hogy megismerjem
a kulisszák mögötti álságos ál-
lapotokat, a kiskapus „művész-
bejárókat”. Az nem az én vilá-
gom volt.

– Köztudott, hogy már ak-
kor ilyen volt az a világ. Voltak
futtatott énekesek, zenekarok…

– Én ezt nem tudtam és nem
is akartam elfogadni.

– Bár nem jutottál tovább a
döntőbe, néhány felkérést mé-
gis kaptál a rádiótól és a tele-
víziótól. Nemet mondtál…

– Nem mentem a Zeneaka-
démiára, hanem kirakatrendező
iskolába jártam Budapesten. El
is végeztem, aztán ének-, rajz-,
biológia tanár lettem. Érdekes
fordulat, nem?

– Hogyan ért véget a kap-
csolat a Cyklon zenekarral?

– Fantasztikus időszak volt.
A Ki mit tud?”-ra „szerződ-
tünk.” Ők zenekarként építették
tovább a karrierjüket, én pedig
soha többé nem énekeltem ve-
lük nyilvánosan. Tulajdonkép-
pen én kerestem meg a fiúkat,
hogy kísérjenek a „Ki mit tud?-
on. Örültek is neki, hiszen a
televízió nyilvánossága előtt
szerepelhettek. Jó néven vették,
hogy Vass János zenetanár ké-
szítheti fel őket.

– A „Ki mit tud?-on Guerra
Gusztáv, a zeneiskola tanára –
ké-sőbbiekben igazgatója – is
beszállt a zenekarba… Billen-
tyűsként.

– Valóban, a középdöntőben
ő volt a billentyűsünk az Ingo-
vány című számban.

– Mennyire ismerted a zene-
kar előéletét? Abból a szempont-
ból, hogy kik voltak az énekesei?

– Nem jól. Nem jártam a
KISZ-klubba, mint mondtam, a
szüleim nem szerették azt a
helyet. Azért titokban néhány-
szor voltam ott. Nem ismertem
a korábbi énekeseiket. A „Ki-
mit-tud? középdöntőjével szá-
momra egy korszak lezárult.
Szerencsére hamarosan megis-
merkedtem leendő férjemmel,

aki „letett a földre”. Vonzott a
tanári pálya, s azt hiszem jól
döntöttem.

– Mi támasztja ezt alá leg-
inkább?

– Szakmai sikereim csúcsá-
nak a kórusművészetben elért
eredményeket tekintem. Alapí-
tó karnagya voltam a kétszeres
Nívó-díjas és aranyminősítést
kiérdemelt Zalaegerszegi Váro-
si Fiúkórusnak. Öt év alatt
mintegy ötven fellépés, kon-
cert, vendégszereplés maradan-
dó nyomot hagyott mind-
annyiunkban. Nyaranta zenei
táborokat vezettem, csodálatos
élményeink voltak. Közben a
Hevesi Sándor Színház ének-
tanára és korrepetitora voltam,
a színészképző stúdióban hang-
képzést tanítottam. Tanítvá-
nyaim közül sokan választották
az énekesi pályát, néhányan
országos hírnévre is szert tet-
tek, büszke vagyok rájuk. Fon-
tosnak tartom megjegyezni,
hogy nagy segítségemre volt
Hajdú Sándor zeneszerző, a le-
gendás Bergendy zenekar trom-
bitása. Nagyszerű zenei vezető,
segítőkész kolléga és barát volt,
aki a betegségem miatt történt

lemondásom után később a
fiúkórus vezetését is elvállalta.
Több művet komponált a kó-
rusnak, egyik versemet meg is
zenésítette. Halála nagy veszte-
ség a zeneszerető embereknek,
kollégáknak. Az egy sört kísé-
rővel című versemben meg is
emlékezem róla.

– S ezzel műfajt is váltot-
tunk, a költészet a jelenlegi sze-
relmed…

– A zene mindig életem
fontos része marad, mint ahogy
a Cyklon zenekarral eltöltött
időszak is. Az irodalom, a köl-
tészet egy másik történet.

– Erre is kíváncsi lesz majd
a Zalatáj hamarosan.

E.E.
(Folytatjuk)

***
(Köszönettel tartozunk a

Göcseji Múzeumnak, Béres Ka-
talin történésznek azért a segít-
ségért, hogy a múzeum birto-
kában lévő egykori Cyklon-
fotókat szerkesztőségünk ren-
delkezésére bocsátották közlés
céljából. S köszönet jár mind-
azoknak is, akik ugyancsak
archív fotók segítségével tel-
jesebbé teszik sorozatunkat.)

Hajdú Sándor, akire hálás szívvel gondol vissza.

„Cyklon szoborcsoport” az egerszegi színház előtt. Balról:
Tóth János, Karsay József, Horváth Péter, Kerekes István és
Karsay László.



10 2017. ber 1 .novem 6Zalatáj

Első világbajnoki szereplé-
sén máris megleckéztette a me-
zőnyt a küzdő-Bocfölde SE
sport szakosztályának két, 12-
13 éves korosztályban szereplő
fiatal versenyzője, akik edző-
jük, felkészítésévelSós György
jutottak mesterfokra az új
sportágban. A Bakuban, Azer-
bajdzsán fővárosában megren-
dezett grappling VB-ről Tóth
Alexa Kulcsárkét aranyérmet,
Kristóf pedig egy bronzérmet
és egy ötödik helyezést hozott
haza. A világ 33 országának
részvételével megrendezett vi-
lágbajnokságon egyébiránt a
magyar válogatott 8 arany-, 7
ezüst- és 17 bronzérmet szer-
zett. Az új sportág, amelyben
2006 óta rendeznek világbaj-
nokságot is, szakemberek sze-
rint az egyik legnépszerűbb ön-
védelmi sporttá fejlődhet.

Közbevetőleg: a grappling
hibrid küzdősport, melyben ha-
gyományos birkózás, a jiu-jitsu
(magyarosan dzsúdzsicu), a
cselgáncs és más küzdősportok
elemei ötvöződnek. Mivel meg-
lehetősen jó az átjárhatóság e
sportágak között, ezt gyakorta

Bakui világbajnoki grappling érmek Bocföldére
Az élmezőnyben debütáltak a zalai fiatalok

meg is teszik az egyes sport-
ágak gyakorlói, s így van ez a
bocföldei és zalaegerszegi spor-
tolók körében is.

Miközben a versenyzők szor-
galmas edzésmunkájukat vég-
zik a zalaegerszegi Csány Lász-
ló szakközépiskola tornatermé-
ben thai box edzőTóth Brigitta
irányításával, arról a munkáról
váltottunk szót Sós Györggyel,
a Bocfölde SE küzdősport
szakosztályának edzőjével és
egyben szakosztályvezetőjével,
amely elhozta a nemzetközi si-
kert, s amelynek várhatóan
folytatása is következik.

– Heti két-két alkalommal
együtt edzünk itt a Csányban a
thai boxosokkal, illetve a brazil
jiu-jitsu egyesülettel, s Alexa
még a judo-ra is jár, így heti
négy-öt edzés alapozza meg a
sikereinket. Nagyon jó a kap-
csolatunk a Zalaegerszegi Thai
Box SE-vel és a Zalaegerszegi
Brazil Jiu-Jitsu Sportegyesület-
tel – ez utóbbi elnökétől, Szir-
mai Attilától nagyon sok szak-
mai segítséget kapunk. Jóma-
gam már tíz éve tartok edzé-
seket, kezdetben thai box és

judo alapokon folyt a munka,
aztán megismertem a kecske-
méti székhelyű Gobal Grapp-
ling Egyesületet, s bekapcso-
lódtam a szakmai munkába,
amely országosan is jelentős
fejlődésen ment keresztül.
Több mint száz egyesületről
tudunk.

– Az eddigi legfontosabb
eredmények?

– A 2016-17-es országos
csapatbajnokságon az egyesü-
letünk harmadik helyezést ért
el a miskolci és a keceli egye-
sület mögött. Ők 41-50 fővel,
mi 4-5 versenyzővel vehetünk
részt egy-egy versenyen, így is
az élbolyba kerültünk! Egyé-
niben Tóth Alexa harmadik,
Kulcsár Kristóf ötödik, Hor-
váth Dominik hatodik helyezést
ért el, mindhárman a Bocfölde
Se versenyzői! Kulcsár Kristóf
2016-ban az év felfedezettje

volt, s Tóth Alexára is felfi-
gyeltek a sportág szakemberei.
Korosztályukban mindketten az
ország legjobbjai! Legutóbb
egy hete Sopronban, a Növényi
Sportakadémia országos verse-
nyén 35 ponttal a legeredmé-
nyesebb csapat lettünk, Domi-
nik öt, Alexa két, Ferenczi Kíra
egy aranyat és több ezüstöt
nyert, Kulcsár Kristóf pedig az
övénél magasabb kategóriában
szerzett két bronzérmet!

– Eszerint nem volt kérdé-
ses a VB-szereplés lehetősége…

– Alexa és Kristóf nyár
elején kvalifikálta magát a vi-
lágbajnokságra, ám a kijutá-
sunk akkor még kétséges volt.
Szerencsénkre voltak támoga-
tók – nyolc környékbeli önkor-

mányzat – köztük a zalaeger-
szegi – továbbá vállalkozók és
szülők – akik szponzorálták és
személyes közreműködésükkel
segítettek megteremteni a Boc-
földe SE versenyzők VB-sze-
replésének feltételeit. Sokat kö-
szönhetünk a két versenyző
családjának is, Kulcsár Zoltán-
nak és Tóth Tündének, aki a
vízumot és más hivatalos ügye-
ket intézve bizonyult pótolha-
tatlan segítségnek. A támogatás
megszerzésében pedig Bakos
Gábor, a Bocfölde SE elnöke
bizonyult nélkülözhetetlennek.

– Milyen tervekkel néznek a
jövő elé?

– Irtózatosan fejlődik a
grappling, s igyekszünk lépést
tartani! Most elsősorban a ha-
zai versenyekre koncentrálunk.
November közepén Szirmai At-
tila irányításával indulnak ver-
senyzőink a Budapest Brazil

Jiu-Jitsu Open-en, és judo ver-
senyekre is eljárunk. Jövő év
április 11-én pedig Keszthelyen
mi rendezzük meg az országos
grappling bajnokságot. A kö-
vetkező évben viszont már sze-
retnénk Zalaegerszegre hozni
ezt a versenyt – osztja meg
velünk Sós György, aki edző-
ként és versenybíróként is szol-
gálja a sportágat.

A szakemberek hozzáállását
és a versenyzők szorgalmát lát-
va könnyű elképzelni, hogy a
Bocfölde SE szállítja majd a
további eredményeket is. Hi-
szen – ahogy Sós György meg-
fogalmazta – a többi versenyző
előtt ott a két példakép, akivel
együtt edzhetnek!

Kép és szöveg: Farsang Lajos

A grappling-csapat, az utánpótlás népes serege és a vezetőik.
A hátsó sorban Tóth Brigitta thai box ifi edző, Tóth Gábor thai
box vezető edző, Tóth Tünde szülő, Sós György edző, szak-
osztályvezető és Kulcsár Zoltán szülő, piros felszerelésben
pedig a sikeremberek, Tóth Alexa és Kulcsár Kristóf. (Szirmai
Attila hiányzik a képről.)

A bakui sikerkovácsok: Tóth Alexa, Sós György és Kulcsár
Kristóf.
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Nagykanizsán újabb állo-
másához érkezett a Zala Me-
gyei Önkormányzat Zalaés a
Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány szervezésében a
TOP-5.1.1-15/2015 „Zalai In-
novatív foglalkoztatási paktum
megvalósítása” projekt. A Nagy-
kanizsai Szakképzési Centrum
Zsigmondy Vilmos Szakképző
Iskolájában rendezték meg no-
vember 9-én – párhuzamosan a
pályaválasztási kiállítással – a
KKV munkacsoport konferen-
ciáját, amelyen a résztvevők a
megye gazdaságának jobb mű-
ködése érdekében elvégzendő
közös tennivalókat fogalmaz-
tak meg.

Dénes Sándor polgármester
rövid megnyitójában arra fi-
gyelmeztetett, hogy a megye
életében alapvető feladat a gaz-
daság fejlesztése és a foglal-
koztatás bővítése, hiszen ha
nem jól működik a gazdaság,

Még mindig van tartalék!
akkor nem működik sem a me-
gye, sem a települések.

Cseresnyés Péter munka-
erőpiacért és képzésért felelős
államtitkár a hazai kis- és kö-
zepes vállalkozások foglalkoz-
tatási, fejlesztési támogatásairól
tartott előadást. Szólt a meg-
kezdett munka jelentőségéről,
majd a tennivalókat sorolta.

– A magyar társadalom túl-
élő képessége csak akkor bizto-
sított, ha mi magunk előteremt-
jük azokat a javakat, anyagi
forrásokat, amelyekből meg tu-
dunk élni! – jelentette ki. Az
elért eredményeket számokkal
szemléltette: Ma 700 ezer fővel
dolgoznak többen, mint 2010-
ben, s 40 ezerrel kevesebben
dolgoznak közfoglalkoztatás-
ban, mint korábban.

A képzés fontosságáról szól-
va Cseresnyés Péter kijelen-
tette, hogy a cégek nem feltét-
lenül a „kész” szakembereket

keresik, hanem elsősorban ké-
pezhető és motivált munkavál-
lalókra van szükségük.

Bene Csaba, a Zala Megyei
Közgyűlés alelnökeként mon-
dott köszöntőt, a Nagykanizsai
Szakképzési Centrum főigazga-
tójaként pedig a felnőttoktatás
és felnőttképzés sürgető fel-
adatait boncolgatta. Beszédé-
ben kitért a dél-zalai régióban a
munkanélküliség jelentős csök-
kenésére.

Nagy András, a Zala Me-
gyei Vállalkozásfejlesztési Ala-
pítvány ügyvezető igazgatója
„A zalai vállalkozások, kiemel-
ten a KKV-k helyzete, elvá-
rásai, foglalkoztatási potenciál-
ja az elkészült KKV-stratégia
tükrében” címmel tartott elő-
adást. A hat foglalkoztatási
paktummal, azok koordinálásá-
val kapcsolatosan kifejtette,
hogy azoknak az egyszerűbb
elérhetősége érdekében „egy-

kapus” rendszerben kell mű-
ködnie, hiszen a vállalkozók-
nak a problémájuk a megoldása
a fontos. A legnagyobb gond a
képzett szakemberek hiánya,
ám a foglalkoztatást annak ma-
gas a költségei és az alacsony
bérszínvonal is nehezítik. Ezért
kell, hogy a munkacsoportok
megfelelő, végrehajtható akció-
terveket dolgozzanak ki, s azok
megvalósítására forrásokat is
találjanak.

Kép és szöveg:
Farsang Lajos

Cseresnyés Péter államtitkár
a KKV-k támogatásának lehe-
tőségeit is részletezte.
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Dolgozzunk együtt Zalaegerszegen!Dolgozzunk együtt Zalaegerszegen!

Elérhetőségeink: Kontakt Nonprofit Kft., 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51.
Tel.: +36-92/596-935 e-mail: titkarsag kontaktkft.hu@

További információk: honlap: www.paktumportal.hu,
facebook: zalaegerszegifoglalkoztatasipaktum@
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Keresse standunkat a galérián!
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