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A helyi érték

– AL –

Dr. Kovács Orsolya, a helyi
OEVB elnöke ismertette a 2018-as
országgyûlési választás eredmé-
nyét, a Zala megyei 1. számú
egyéni választókerület tekinteté-
ben. Elmondta, hogy 33 jelölõ-
szervezet és 2 független jelölt
igényelt ajánlóívet, közülük 21 il-

letve 1 kérte a nyilvántartásba vé-
telt. A jogszabályi követelmények-
nek való megfelelõség alapján a
választási bizottság 10 jelölõszer-
vezet jelöltjét és 1 független jelöl-
tet vett nyilvántartásba. Az április
8-án a 143 szavazókörben lezaj-
lott választások jogszerûek voltak
és eredményesnek bizonyultak. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

TISZTESSÉGGEL A FOLYTATÁSBAN IS
VIGH LÁSZLÓ ÁTVETTE ÚJ ORSZÁGGYÛLÉSI MANDÁTUMÁT

Függetlenül a 30.433 szavazattól, mindenkinek képviselõje sze-
retne lenni Vigh László, akinek a Zala megyei 1. számú Ország-
gyûlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) át-
adta az új országgyûlési képviselõi mandátumát a zalaegerszegi
városházán.

Új kezdeményezéssel köszöntötte idén a város a ballagó
középiskolás diákokat. A megszokott polgáravató ünnepség
helyett faültetésre invitálták a fiatalokat a Béke ligetbe.

A tervek szerint ezt követõen minden évben sor kerül majd
a Végzõsök Fájának elültetésére. A ceremónián az iskolák kép-
viselõin túl, részt vett többek között Balaicz Zoltán polgármes-
ter, valamit Juhász Elõd János, a Zalaegerszegi Városi Diákön-
kormányzat diákpolgármestere. A juharfát a ballagó diákokkal
közösen ültette el a polgármester. Balaicz Zoltán a végzõsöket
köszöntve elmondta: néhány év múlva, mikor a fák növekedni
kezdenek és a most ballagó fiatalok is idõsebbé válnak, na-
gyon jó lesz ide visszatérni, hogy felidézzék kicsit az önfeledt
diákéveket.

A faültetés végén az iskolák képviselõi színes léggömböket
engedtek a magasba. A rendezvény a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben folytatódott, ahol a tanulmányi és sportverse-
nyeken eredményesen szereplõ tanulókat jutalmazták.

VÉGZÕSÖK FÁJA A BÉKE LIGETBEN
ÚJ FORMÁBAN KÖSZÖNTIK A BALLAGÓKAT

– pP –

Az eredetileg orosztanárként
dolgozó pedagógus 2000-ben ke-
rült a múzeum alkalmazásába, de
már elõtte sem volt idegen számá-
ra a közmûvelõdés; sokan az egy-
kori MMIK népmûvelõjeként ismer-
ték meg. Munkáját többször jutal-
mazták is: a megyei önkormány-
zattól Zalai Közmûvelõdésért díjat,
a várostól Zalaegerszegért díjat
vehetett át. Idén pedig a magyar
kultúra napja alkalmából kapott el-
ismerõ oklevelet közmûvelõdési
tevékenységéért. Molnárné Ra-
posa Irénnel ott beszélgettünk,
ahonnan tulajdonképpen indult a
múzeumi pályája: a skanzenben.

– Mi volt elõbb: hogy Irinát
mindenki ismeri, és bátran fel
lehet hívni, mert szinte minden
problémára van egy jó ötlete,
vagy a múzeumi munka hozta
ezt a kapcsolatrendszert?

– Hûûha. Talán az MMIK-s
évekre vezethetõ vissza ez, hi-

szen rengeteg kulturális és ifjúsági
programot, vetélkedõt szervez-
tünk, amikhez kellett a kapcsolati
tõke. Tanárként is sok embert
megismertem. Persze az egy más
közeg, szülõkre, diákokra korláto-
zódik. Aztán jött a múzeumi mun-
ka, melynek során tényleg renge-
teg kedves emberrel találkoztam.
A csapatmunka híve vagyok, és a
régi kollégákkal, barátokkal is
igyekeztem fenntartani a kapcso-
latot. Biztos ezért is van, hogy egy
viszonylag széles és sokszínû kör-
rel találkoztam a hétköznapokon.

– Az 1990-es évek végén,
2000-es évek elején még új terü-
letnek számított a PR és a „kö-
zönségkapcsolatok” a közmû-
velõdési intézményeknél. Mire
lehetett alapozni a munkát?

– Érdekes ez, mert a Finnugor
Néprajzi Park építése révén kerül-
tem kapcsolatba a múzeummal;
én voltam ugyanis az orosztol-
mács. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

A PÖRGÉSBÕL KIKERÜL
TIZENNYOLC ÉVNYI KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT

Nyugállományba vonul Molnárné Raposa Irén, vagy ahogyan a
városban legtöbben ismerik, Irina. A Göcseji Múzeum PR osztá-
lyának vezetõje már „sétáló idejét” tölti, de azt ígéri, nem tûnik el
a kulturális életbõl. Sõt, abban bízik, ezután még több ideje lesz
rendezvényekre járni.

– pP –

Az agyagmázzal festett, izzó,
vörös terrakotta alkotáson szep-
tembertõl dolgozott a mûvész. Be-
leértve a tervezésre, megformá-
zásra, száradásra, égetésre fordí-
tott idõt is – mesélte érdeklõdé-
sünkre Németh János. Hozzátette:
számára is izgalmas munka és
nagy kihívás volt elkészíteni a

dombormûvet, hiszen most elõ-
ször égetett ilyen magas – 1100
Celsius-fokos – hõmérsékleten.
Az összhatás ezért sötétebb, iz-
zóbb lett, mint amit tõle megszok-
hattunk, de a témához tökéletesen
passzol ez a színvilág.

A dombormûvet a megyei rend-
õr-fõkapitányság épületén avatták
fel Szent György napja alkalmából. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

IZZÓ, VÖRÖS TERRAKOTTA
SZENT GYÖRGY-DOMBORMÛ A RENDÕRSÉGEN

Most elõször égetett ezer Celsius-fok feletti hõmérsékleten Né-
meth János Kossuth-díjas keramikusmûvész. Így készült a Zala
Megyei Rendõr-fõkapitányság falán nemrégiben felavatott, Sár-
kányölõ Szent Györgyöt ábrázoló dombormû.

– pet –

A részletekrõl a szervezõk a vá-
rosházán tartottak sajtótájékozta-
tót. Balaicz Zoltán polgármester
elöljáróban elmondta: már a tava-
lyi fesztivál is beváltotta a hozzá
fûzött reményeket, hiszen az
egyes versenyekre nagyon sok
nevezés érkezett, és sok vendég
is megfordult a városban. Orszá-
gos szinten is egyedülálló a
Restart Fesztivál, hiszen bár ren-
geteg zenei és gasztronómiai ese-
mény van Magyarországon, olyan

nincs, ami a mozgásra és az
egészséges életmódra hívná fel a
figyelmet. A cél az, hogy a prog-
ramsorozat ne csak országos, ha-
nem nemzetközi fesztivállá nõje ki
magát. 

Horváth Szilárd fesztiváligaz-
gató úgy érzi, hogy a tavalyi prog-
ramsorozat során sok tapasztala-
tot szereztek. Ami pozitív volt, azt
idén tovább erõsítik, a hibákat pe-
dig igyekeznek kijavítani. Ezért
lesz néhány újítás, változtatás. Az
alapvetõ cél persze marad: az
embereket közelebb hozni a

sporthoz. A fesztivál ezenkívül a
városmarketing szempontjából is
fontos, hiszen hírünket viszi az or-
szágban, sõt határokon túl is. A
tavalyi év jól sikerült: 2700 nevezõ
volt, összesen pedig 12 ezer em-
ber fordult meg az egyes sport-
eseményeken. Kiemelte: a
Restart Spirit (jóga, tai chi, pilates)
a vártnál is népszerûbb eleme volt
a rendezvénynek, ezért idén erre
még nagyobb hangsúlyt fektet-
nek. 

Egyik újítás az lesz, hogy a
fesztivál elsõ hétvégéjén csak a
belvárosban lesznek versenyek és
kiegészítõ programok. Az úgyne-
vezett outdoor elemek (belvároson
kívüli sportesemények) a második
hétvégén kerülnek fókuszba.

(Folytatás az 3. oldalon.)

IDÉN IS RESTART FESZTIVÁL
LÁTVÁNYOS ÉS RANGOS VERSENYEK

Nyáron ismét megrendezésre kerül a Restart Fesztivál. A július
5–8-i, valamint a július 14–15-i hétvégén több mint tizenöt orszá-
gos- és nemzetközi sportversenyt tekinthetnek meg az érdeklõ-
dõk. Ezenkívül a zalaegerszegieket is várják különféle progra-
mok; természetesen a sport és egészségvédelem jegyében.
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KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÉT!

A fõszervezõ és egyben a de-
monstráció szónoka a 18 éves
gimnazista, László Marcell volt.
Mint fogalmazott, a civil tüntetés
célja rámutatni arra, hogy az ápri-
lis 8-i választások tisztaságát ren-
geteg dolog sértette. A legna-
gyobb probléma a Fidesz közpén-
zen épített pártmédiája, a sajtó-
szabadság korlátozása, amelyet
tekintve nem beszélhetnek de-

mokráciáról. Kiállnak a pártsem-
leges, kiegyensúlyozott tájékozta-
tás mellett. Szólt az oktatási rend-
szer problémáiról, a kivándorlás,
az egészségügy, a korrupció, illet-
ve az állami pénzbõl finanszírozott
propagandáról.

Tízpontos követelésük többek
között tartalmazza az ellenzéki pár-
tok együttmûködésének fontossá-
gát a legkisebb falvaktól a községe-

ken át a városokig, hogy az üzene-
teik eljussanak mindenkihez. Mo-
dern, európai színvonalú és diák-
központú oktatási rendszert szeret-
nének, mert ez az alapja a jövõ Ma-
gyarországának. Követelik a kor-
rupció gyökeres felszámolását, füg-
getlen, a korrupciós ügyeket kivizs-
gáló szerv létrehozását, csatlako-
zást az Európai Ügyészséghez. Az
uniós pénzek jobb felhasználását,
stadionok helyett megtérülõ beru-
házásokat szeretnének Magyaror-
szágon – hangzott el.

Végül a szónok azt kérte, boj-
kottálják országosan, az oligar-
chák által felvásárolt médiát.

Zalaegerszegen, a hétvégén „Álljunk ki a szabadságért” cím-
mel ellenzéki tüntetésre került sor, melyen mintegy háromszázan
– többségében fiatalok – vettek részt. A Dísz téren megtartott
rendezvény kapcsolódott a Budapesten, illetve több más nagyvá-
rosban szervezett megmozduláshoz.

ELLENZÉKI DEMONSTRÁCIÓ

– AL –

A szociális ellátások infrastruk-
turális fejlesztésére 430 millió fo-
rint áll rendelkezésre a TOP-
programban, mely összeg tartal-
mazza az önkormányzat által vál-
lalt önrészt, mondta Balaicz Zol-
tán polgármester a két beruhá-
zást ismertetõ sajtótájékoztatón.
Ebbõl a keretbõl már elkészült a
Nyugdíjas Otthonház, a Belváro-
si, valamint a Landorhegyi Idõsek
Klubja felújítása. Landorhegyen a
befejezéséhez közeledik az Idõ-
sek Gondozóházának rekonstruk-
ciója és az Adráshidai Idõsek
Klubjának megújítása. Ebbe a
sorba tartozik a Gasparich úti Idõ-
sek Otthonában ugyancsak már
megvalósult fejlesztések. Bõvítet-
ték a konyha eszközparkját töb-
bek között ipari hûtõvel, mosoga-
tógéppel, elektromos sütõvel, tur-
mixgéppel és szállítóedényzettel.
Ezenfelül felállítottak egy mobil-
garázst az udvaron, amire mind-
összesen közel 4,4 millió forintot
fordítottak.

Bali Zoltán önkormányzati
képviselõ, a gazdasági bizottság
elnöke azt emelte ki, hogy a város
élen jár a TOP-program felhasz-
nálásában az országban, ezen
belül is a szociális intézmények
fejlesztését szolgáló beruházások
terén. Méltatta továbbá a lakosok
és a vállalkozók összefogását,
amely lehetõvé tette a felvonó-
cserét az Idõsek Otthonában. Ez
a kapcsolódó munkálatokkal

együtt több mint 12 millió forintba
került.

A sajtótájékoztatón részt vett
Radics Andrea, a Zalaegerszegi
Gondozási Központ vezetõje, va-
lamint Bálintné Szalai Anikó, az
Idõsek Otthona vezetõje. Köszö-
netüket fejezték ki, hogy az
AquaCityben megrendezett jóté-
konysági nap egyik kedvezménye-
zettjeként új liftet kaphatott az in-
tézmény. Hangsúlyozták, hogy a
TOP-programból megvalósult fej-
lesztés a szociális étkeztetés mi-
nõségének, valamint a konyhai
személyzet munkafeltételeinek ja-
vulását segítette elõ.

KONYHAI ESZKÖZÖK ÉS ÚJ LIFT
AZ IDÕSEK OTTHONÁBAN

Új liftet helyeztek üzembe a zalaegerszegi Idõsek Otthonában,
melynek költségét az elmúlt évi jótékonysági családi nap bevéte-
lébõl fedezték. Az intézményben új konyhatechnikai berendezé-
seket is vásároltak a TOP-program keretébõl.

Várjuk azon házaspárok jelentkezését,
akik 2018-ban ünneplik 50. házassági évfordulójukat,

és házassági esküjüket ünnepélyes keretek között
szeretnék megerõsíteni.
A rendhagyó alkalomra

2018. JÚNIUS 1-JÉN (PÉNTEKEN)
17.00 ÓRAKOR KERÜL SOR

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
DÍSZTERMÉBEN.

A házaspárokat „újra összeadja”:
Balaicz Zoltán polgármester úr.

Várjuk jelentkezésüket május 22-ig
a következõ telefonszámokon:

92/596-339, 30/641-8833
vagy személyesen irodánkban:

Családi Intézet, Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3–5. 1. emelet

(Folytatás az 1. oldalról.)
A részvételi arány az országos

68,73 százalékoshoz képest a Za-
la megyei 1. számú egyéni válasz-
tókerületben 74,84 százalékos
volt, ami kimagasló aktivitást je-
lent. Az átjelentkezett és a külkép-
viseleti névjegyzékben szereplõ
választópolgárokkal együtt 77 ezer
703 fõ közül 58 ezer 152 fõ élt vá-
lasztási jogával. 

A helyi választási bizottság áp-
rilis 14-én állapította meg a végle-
ges eredményt, mellyel szemben
két jogorvoslatot nyújtottak be. Ezt
a bizottság továbbította a Nemzeti
Választási Bizottságnak, mely el-
utasította a kérelmeket. Ezt köve-
tõen emelkedett végleges jogerõre
a választási eredmény április
23-án 16 órakor, mely alapján a
legtöbb érvényes – 30.433 – sza-
vazatot Vigh László, a Fidesz-
KDNP közös képviselõjelöltje sze-
rezte meg – az érvényes szavatok
52,8 százalékát. 

Vigh László köszönettel vette át
a megbízólevelét, mellyel negye-
dik országgyûlési képviselõi ciklu-

sát kezdte meg. Mint mondta, a
gyõzteseknek nem igaza van, ha-
nem feladata. Így folytatja a meg-
kezdett munkát, ami nagyon sok
teendõt jelent az elkövetkezõ idõ-
szakban a megyei és a zalaeger-
szegi TOP-program, valamint a
Modern városok program további
megvalósításában. A fejlesztések
közül többek között kiemelte az
M76-os gyorsforgalmi út valamint
a zalaegerszegi jármûipari teszt-
pálya beruházását. Az a szándé-
kuk, hogy több tucat cég vegye
igénybe a tesztpályát, mert az
iparûzési- és építményadó-bevétel
növekedése függvényében többet
tudnának költeni az oktatásra, az
egészségügyre és a közlekedésre
a városban. A legnagyobb kihívás
a munkaerõhiány, melyet ugyan-
csak enyhíteni kívánnak munka-
erõ-betelepítéssel és munkásszál-
lók építésével. 

Végül azt hangsúlyozta, hogy a
feladatokat tisztességes és becsü-
letes helytállással kívánják elvé-
gezni úgy, ahogy az elmúlt négy
évben tették.

TISZTESSÉGGEL A FOLYTATÁSBAN IS

A Zalaegerszegi Honvédklub-
bal közösen szervezett bemutatón
az alkotót és megjelenteket is kö-
szöntötte Balaicz Zoltán polgár-
mester, hangsúlyozva: fontos
megismerni a közelmúlt katonai
eseményeit is, különösen, ha zala-
egerszegi vonatkozása is van. A
’68-as eseményrõl, a könyv meg-
születésének körülményeirõl a
szerzõ, Jagadics Péter szólt.

A zalaegerszegi lövészhadosz-
tály teljes hadilétszámra feltöltve
1968. július 27-én végigvonulva az
országon elindult, hogy részt ve-
gyen Csehszlovákia megszállásá-
ban. Nem egyedül. A Szovjetunió

parancsára a lengyelek, kelet-né-
metek, bolgárok társaságában az
volt a feladatuk, hogy gátat szabja-
nak a Prágai Tavasz néven ismert
demokratikus törekvéseknek. A
helyzet viszont az volt, hogy Cseh-
szlovákiában nem volt ellenforra-
dalom, és a katonai gõzhengert út-
közben meg kellett állítani, és csak
augusztus 20-án lehetett újraindí-
tani. Pár nap múlva aztán kiderült,
hogy teljesen értelmetlenül.

A kötet a hadjáratban részt ve-
võ katonákról szól, akik a kapott
parancsot maradéktalanul végre-
hajtották – hangzott el többek kö-
zött a könyvbemutatón.

KÖNYVBEMUTATÓ
1968 – EGY ELFELEJTETT HADJÁRAT

Jagadics Péter a Magyar Néphadsereg zalaegerszegi 8. gép-
kocsizó lövészhadosztály és a katonai elhárítás részvételérõl
szól az 1968 – Egy elfelejtett hadjárat címû könyvében, melyet a
közelmúltban mutattak be Zalaegerszegen, a város díszter-
mében.

MIT SZERETNÉNEK
A FIATALOK?

A Fiatalok hete programsoro-
zat keretében diákközgyûlésen
fogalmazták meg a zalaegersze-
gi diákok elképzeléseiket, javas-
lataikat, a városban betöltött
szerepüket. Minderrõl sajtótájé-
koztató keretében számoltak be.

Balaicz Zoltán polgármester je-
lezte. Zalaegerszeg jövõjérõl szól-
nak azok a javaslatok, melyeket a
diákönkormányzat megfogalmazott,
ezért fontosnak tartják a fiatalok kez-
deményezéseit. A legfontosabbak
ezek közül a környezetvédelmi fel-
adatok, a zöldfelületek csinosítása,
ezért is csatlakoznak a TeTedd akci-
óhoz. Kezdeményezik, hogy a váro-
si diákönkormányzatnak is legyenek
testvérvárosi kapcsolatai. Szeretné-
nek segítséget nyújtani fiatalok kiál-
lításainak rendezésében, a jó tanu-
lókat támogatandó pedig bevezet-
nék az „5-ös kártyát”.

Juhász Elõd diákpolgármester
beszámolt arról, hogy módosítot-
ták a diákparlament szerkezetét,
hogy még hatékonyabban tudja-
nak fellépni a fiatalok érdekében.
Elhangzott az is, hogy a fiatalok If-
júságért díjat adományozott Flaisz
Gergõnek a VMK igazgatójának,
valamint Szilasi Gábor ifjúsági
koordinátornak.
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Vadas Zsuzsa

– Említette a hangulatot. Mit
éreztek a választások elõtti na-
pokban?

– Míg 2010-ben és 2014-ben
pontosan lehetett tudni az ered-
ményt, most 2018-ban sokféle vé-
leménnyel találkozhatott az em-
ber, különösen, ha figyelte a kö-
zösségi médiát, bizonyos inter-
netes felületeket és különösen a
Facebookot. Mindenféle véle-
ménnyel találkozni lehetett, a rész-
vétel aránya is kérdéses volt.
Emiatt a hangulat is érdekesen
alakult, annak ellenére, hogy min-
den elõzetes a Fidesz–KDNP gyõ-
zelmét jósolta.

– A kérdés inkább az volt,
hogy kétharmad, abszolút
többség, vagy csak egy kisebb
gyõzelem. De a magasabb
részvételi arány is a Fidesz–
KDNP pártszövetségnek ked-
vezett.

–  Igen, ez így van, holott hosz-
szú idõn át pont az ellenkezõjét jó-
solták a szakértõk. Én hittem ab-
ban a munkában, amit Vigh László
országgyûlési képviselõvel végez-
tünk, hiszen nem lehet letagadni,
hogy az elmúlt négy évben egy kö-

zös összefogás eredményeként
valóban jelentõs fejlesztések való-
sultak meg a városban, illetve in-
dultak el. Ilyen mértékû beruházá-
sok hosszú idõ óta nem jellemez-
ték a várost. Zalaegerszeg szem-
pontjából a végeredmény azt mu-
tatja, hogy ezt értékelték az embe-
rek. Bár elsõsorban az országos
politikáról, a kormány tevékenysé-
gérõl mondtak véleményt a válasz-
tópolgárok, azért az eredményben
benne vannak a helyi történések
is.

– Zalaegerszegen milyen
eredmények születtek?

– A városban 36 ezer 441 vá-
lasztópolgár adott le érvényes
szavazatot, közülük 17 ezer 317
szavazatot kapott Vigh László, ez
47,5 százalékos gyõzelmet jelent.
Egyébként ugyanilyen arányban
támogatták a Fidesz-KDNP listáját
is. A megyei jogú városok eredmé-
nyeit összehasonlítva mind a kép-
viselõjelöltünk, mint pedig a Fi-
desz-KDNP pártszövetség nagyon
jól szerepelt. Sõt, Zalaegersze-
gen, magasabb részvétel mellett
nagyobb arányú volt a gyõzel-
münk, mint négy évvel ezelõtt. Ez
mindenképpen visszaigazolása a
kormány tevékenységének, az or-

szágos kampánynak és a helyi
munkának is. 

– Milyen arányban szavaztak
listán az ellenzéki pártokra?

– A Jobbik 6 ezer 692, az MSZP
4 ezer 636, a DK 1 ezer 964, az
LMP 3 ezer 233, míg a Momentum
1 ezer 271 szavazatot kapott a za-
laegerszegi szavazóktól.

– A választások 2019-ben
folytatódnak. Május végén euró-
pai uniós választások lesznek,
októberben az önkormányzatok
összetételérõl születik döntés
és a polgármester személyérõl.

Vállalja ismét a megmérette-
tést?

– 2014-ben öt évre választot-
tunk polgármestert és képviselõ-
testületet az önkormányzatokban.
Nagyon fontosnak tartom, hogy
azok a fejlesztések, melyeket a
helyi gazdaságban elindítottunk,
vagy azok, amiket a TOP és a Mo-
dern Városok Program tartalmaz,
megvalósuljanak. Sõt szeretnénk
az elképzelt fejlesztések mellett
újabbakat megfogalmazni. Rövi-
desen megalakul az új kormány és
megtudjuk, mennyire erõsödhet
tovább Zalaegerszeg eddig sem
elhanyagolható lobbiereje. Sokan
kérdezték az elmúlt idõszakban,
hogy maradok-e itthon, a város-
ban? Igen, mindenképpen! Nekem
itthon van a helyem, ebben a kö-
zösségben. Mivel igazi lokálpatrió-
tának vallom magam, Zalaeger-
szeg a szülõvárosom, minden ide-
köt, és életem legnagyobb meg-
tiszteltetése, hogy ezt a közössé-
get szolgálhatom, ezért szeret-
ném, ha 2019-ben az elmúlt öt
éves tevékenységemrõl a zala-
egerszegiek elmondanák a véle-
ményüket, és ha az önkormányza-
ti választáson támogatnak, akkor
szeretném folytatni a polgármeste-
ri munkát.  

– A. L.–

Dr. Németh Barnabás kardioló-
gus fõorvos, az egyesület elnöke
elmondta, dr. Zörényi István bel-
gyógyász-kardiológus fõorvos ve-
zetésével alakult meg a klub, ami
1994-ben kapta nevét. A 2001-tõl
közhasznú egyesületként mûködõ
szervezet alapításának fontos cél-
ja az volt, hogy a betegeket kö-
zösségbe tömörítsék. Az egész-
ség és a fittség megtartása érde-
kében ugyanis egy közösségben
sokkal többet tudnak tenni. Ha-
vonta tartanak összejöveteleket,
melyeken az egészségnevelõ
szakmai elõadások mellett más
témákban is elhangzanak tájékoz-
tatók. A tagok heti három alkalom-
mal rekreációs tornán vehetnek
részt. A város támogatásával töb-
bek között nordic walking botokat
szereztek be, továbbá a zalaeger-
szegi kórház fizikoterápiás osztá-
lyára eszközöket vásároltak 2014-
ben.

A jubiláló szervezetet dr. Orbán
Csaba, a Nagyatádi Szív Egyesü-
let, valamint a Magyar Szívegye-

sületek Országos Szövetségének
elnöke is köszöntötte. Kiemelte,
hogy a magyar akut szívellátás vi-
lágszínvonalú, a szív- és érrend-
szeri megbetegedések prevenció-
járól azonban ez nem mondható
el. A szívegyesületeknek ezért jut
fontos szerep a megelõzésre való
törekvés tudatosításában, annak
ellenére, hogy a tagok többsége
már átesett infarktuson. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos köszöntõ-
jében azt hangoztatta, hogy még
mielõtt megbetegednénk, kellene
sokkal többet tennünk egészsé-
günk megtartása érdekében. A he-
lyes táplálkozás és a napi mozgá-
son kívül olyan elfoglaltságokat,
feladatokat is kell találnunk, ame-
lyekért érdemes mindennap felkel-
nünk.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere, a rendezvény fõ-
védnöke személyes benyomásait
is megosztva azt mondta, számá-
ra mindig különleges élmény az
egyesület karácsonyi programján
való részvétel. Éppen ezért úgy ér-
zi, hogy ez nem csupán egy egye-
sület, sokkal inkább egy összetar-
tó közösség, melynek tagjai már-
már családi érzéseket táplálnak
egymás iránt. A betegek szem-
pontjából az egyesületi lét azt is
jelenti, hogy a bajban nincsenek
egyedül.

Beszéde után kitüntetõ okleve-
let adott át dr. Németh Barnabás
elnöknek – a Zalaegerszegi Szív-
és Érbeteg Egyesület az egész-
ségügyi felvilágosítás és nevelés
terén az elmúlt harminc évben
végzett kimagasló preventív tevé-
kenységének elismeréséül.

A „Sokat tud az én kezem” pro-
jekt már hosszú évekre tekint
vissza.

Eleinte csak a zalai iskolások
számára hirdette meg a versenyt a
mûvészeti iskola – mint az Oktatá-
si Hivatal bázisintézménye –, ám

már a környezõ megyékbõl is ér-
keztek pályamûvek.

A gyerekek rajzaiból nyílt kiállí-
tást Németh János Kossuth-díjas
keramikusmûvész ajánlotta a jelen-
lévõk figyelmébe. Mint fogalmazott:
csupa olyan munka látható itt, ami

a gyerekek szívébõl jött. Minden
rajz egy-egy mese, egy-egy saját
történet. Mert a mûtárgy nem a va-
lóság „leábrázolását” jelenti. Sokkal
több annál: kell bele játékosság,
kedvesség, hangulat és mindaz,
amit én gondolok arról az adott je-
lenségrõl. A mûvész arra kérte a
gyerekeket, hogy mindig tárják ki a
lelküket alkotás közben, mert csak
így tudnak a mûvészeti folyamatok
beteljesedni, érvényre jutni. És fel-
nõttkorukban is bátran fedezzék fel
magukban újra és újra a gyereket.

A tárlatnyitó és a pályázat zárá-
saként számos díj is gazdára lelt.
Az alkotásokat május 11-ig lehet
megtekinteni az Ady-iskola galé-
riájában.
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SZERETNÉM FOLYTATNI A POLGÁRMESTERI MUNKÁT
– FOGALMAZOTT BALAICZ ZOLTÁN, AKIVEL A VÁLASZTÁSI

EREDMÉNYEKRÕL ÉS A JÖVÕRÕL BESZÉLGETTÜNK

SZÍVVEL-LÉLEKKEL
30 ÉVES A SZÍV- ÉS ÉRBETEG EGYESÜLET

(Folytatás az 1. oldalról.)
Így nem lesznek párhuzamos

helyszínek, tehát nem marad le
senki egy-egy számára érdekes
versenyrõl – fogalmazott a sajtótá-
jékoztatón Szabó Zoltán sport-
igazgató. Elhangzott: július 5–8-án,
valamint 14–15-én összesen ti-

zenöt látványos nemzetközi és or-
szágos rangú sportversenyt láthat-
nak az érdeklõdõk. Lesz többek
között evezés, tv-torony-futás, ke-
rékpárversenyek, futóverseny,
ökölvívógála, rúdsport, utcai ko-
sárlabda és sakkverseny.

A városba látogató sportolókon
kívül a lakosságra is számítanak:
az Európa téren különféle sport-
ágakat próbálhatnak ki kicsik és

nagyok. A Dísz téren pedig sport-
eszköz-expót rendeznek: gyártók
és forgalmazók termékeit lehet
majd tesztelni. Ezenkívül vezetett
kerékpáros- és gyalogostúrák is
várják az érdeklõdõket. A lényeg,
hogy mindenki megtalálja a szá-
mára legkedvesebb sportot.

A szervezõk elmondták: az idei
fesztivál is komoly összefogás
eredményeképpen jön létre. Körül-
belül 15–20 helybéli egyesület és
vállalkozás segítségével állt össze
a program, mely jótékonysági cé-
lokat is szolgál. A hamarosan fel-
épülõ vívótermet szeretnék olyan
eszközökkel kiegészíteni, hogy azt
mozgáskorlátozott sportolók is
tudják használni.

IDÉN IS RESTART FESZTIVÁL
LÁTVÁNYOS ÉS RANGOS VERSENYEK

MINDEN RAJZ EGY KÜLÖN MESE
PÁLYAMÛVEK AZ ADYBAN

Egy általános iskolásoknak meghirdetett regionális rajzpályá-
zat alkotásaiból nyílt tárlat a minap az Ady-iskola galériájában.

Idén harmincéves fennállását ünnepli a Zalaegerszegi Szív- és
Érbeteg Egyesület, mely 1988 õszén kezdte meg tevékenységét,
hogy támogatást és információkat nyújtson a szívbetegeknek, a
veszélyeztetetteknek és hozzátartozóiknak. A jubileumi ünnepsé-
get a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben tartották április
25-én, melyen felidézték az elmúlt 30 év emlékezetes eseményeit.

Meghívó
A Lokálpatrióta Klub összejöve-

telén a Deák Ferenc Megyei Könyv-
tárban május 16-án 17 órakor
BILKEI IRÉN fõlevéltáros tart
vetített képes elõadást Mátyás a
király, legendák helyett címmel.

Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

Az április 8-i országgyûlési választás sok szempontból egyedi
volt, talán hangulatában a 2002-es választásokhoz tudnám ha-
sonlítani, persze most pozitív eredménnyel. Maga a kampány is
érdekes és tanulságos volt, ezt nem csak polgármesterként fi-
gyeltem, hanem mint korábbi kampányfõnökként is, hiszen kilenc
évig, 2005–2014-ig dolgoztam a zalaegerszegi Fidesz szervezet-
nél ebben a minõségben – mondta Balaicz Zoltán.

Balaicz Zoltán

FM DASzK Móricz Zsigmond
Mezõgazdasági Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

OM azonosító: 036410
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. Tel./fax: 82/510-207,
E-mail: mgszki@vipmail.hu • Web: www.mgszki.hu

Iskolánk az alábbi képzésekre hirdet
rendkívüli felvételt

a 2018/19-es tanévre, május 7–18. között:

Szakgimnáziumi képzés
(Mg. technikus):

021-es kód 4+1 év

Szakközépiskolai képzés:
022-es kód Gazda
023-as kód Lovász

Az alábbi képzésre is várjuk a jelentkezéseket:

Szakiskolát végzettek középiskolája
2 éves, érettségire felkészítõ képzés
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A park a Göcseji Falumúzeum

területén épült fel, és sokat
ötleteltünk dr. Vándor László akkori
igazgatóval és Marx Mária etnográ-
fussal, hogy milyen programokkal
lehetne a skanzent nyitottabbá,
népszerûbbé tenni. Azt kellett kita-
lálni, hogy hogyan lehet úgy bõvíte-
ni a falumúzeum kínálatát, hogy az
felnõtteknek és gyerekeknek is
élvezets idõtöltést nyújtson, és tu-
risztikailag is vonzó legyen. Mind-
eközben cél volt, hogy hitelesek és
szakmailag megalapozottak ma-
radjunk. Ezenkívül megbízható
partnereket kellett találni az egyes
programelemekhez: kézmûvest, ta-
nárt, vendéglátóst, néptánccsopor-
tot, zenészeket. Akik mondjuk nem
ijednek meg egy kis esõtõl. Öröm-
mel mondhatom, hogy ez sikerült
is.

– A PR-es tehát egyfajta ka-
pocs is a tudományos munka
képviselõi és a közönség kö-
zött?

– Valahogy úgy. Büszke vagyok
rá, hogy ezekben az években jöttek
létre a skanzen máig népszerû
programjai, és sok olyan rendez-
vény, ami ma már nem itt kerül
megrendezésre, de innen nõtte ki
magát. Például a Zala Megyei Nép-
mûvészeti Egyesülettel sokáig kö-

zösen szervezett fazekastalálkozó.
Az volt a lényeg, hogy minden hó-
napban és minden nagyobb ünnep-
kor legyen valami esemény a skan-
zenben, amihez néprajzi progra-
mok, népmûvészeti foglalkozások
kötõdnek. Mindez megfûszerezve
némi gasztronómiával.

– Érezhetõen és mérhetõen is
nõtt a falumúzeum ismertsége a
rendezvények hatására?

– Abszolút igen! Korábban is
voltak események és látogatók, de
ezek a kezdeményezések sokkal
nyitottabbá tették a skanzent. Mind-
ehhez hozzájöttek még a múzeum-
pedagógiai foglalkozások és a nyá-
ri táborok is, amikkel a gyerekeket
is sikerült megszólítani. Persze
semmi sem tökéletes. Azt gondo-
lom, hogy több lehetõségünk lett
volna bizonyos rendezvények ki-
bontakoztatására, de nem mindig
vártuk meg, míg beérik a „projekt”.

– Ezt hogy kell érteni?
– Tapasztalataim szerint általá-

ban három év az, amire kiderül egy
rendezvényrõl, hogy sikeres lesz-e,
vagy nem. Tehát legalább három
egymást követõ évben meg kell
szervezni. Volt olyan, aminek nem
adtuk meg ezt az idõt. Például a
Nemzetek asztala programsorozat-
nak, amit nagyon sajnálok. Ez a Za-
laegerszegen és környékén élõ len-

gyel, ukrán, mongol, francia, német,
horvát – satöbbi – származásúak
kulturális és gasztronómiai találko-
zója volt, kiállításokkal, ételkósto-
lókkal. Jó lett volna, ha meghonoso-
dik. Talán lesz még rá alkalom.

– A közönségkapcsolatok ápo-
lása és a szervezõmunka nem-
csak a skanzenre vonatkozott...

– Persze, a Göcseji Múzeumra
is. Ott is indult egy sor újdonság a
2000-es évek elején. Például a Mú-
zeumi találkozások, vagy a Múzeu-
mok éjszakája, amibe az ország
sok intézményéhez hasonlóan mi
is bekapcsolódtunk. Nagy pozití-
vum, hogy ezekbe a programokba
sikerült a társintézményeket –

könyvtárat, levéltárat, olajipari mú-
zeumot, bíróságot – is bevonni. És
hát a látogatók is nagyon jól fogad-
ták az új eseményeket. A nagykö-
zönség felé nyitás, tehát a Göcseji
Múzeum esetében is érvényes volt.
A kollégáknak köszönhetõen itt is
olyan témákat sikerült megragadni,
amik egyrészt tudományosak,
ugyanakkor érthetõk és érdekesek
a laikusok számára.

– Nem lesz furcsa kikerülni
ebbõl a pörgésbõl?

– De, és kicsit fáj is a szívem.
Nagyon jó múzeumi csapattól válok
meg, de nem szeretnék teljesen el-
tûnni, elvonulni. Persze a család és
az unokák elõtérbe kerülnek most.
Viszont bízom benne, hogy több
idõm lesz részt venni a város kultu-
rális rendezvényein. Annak azért
valahol örülök, hogy egy átmeneti
helyzetbõl távozom. A múzeum és
a falumúzeum fejlesztések elõtt áll.
A munkák egy részét már az új, fia-
talabb kollégák végzik. Az rosz-
szabb lenne, ha még én is bekap-
csolódtam volna ezekbe az újdon-
ságokba, és közben vonulnék
nyugdíjba. Így legalább van egy
olyan érzetem, hogy tényleg lezá-
rult egy etap: nekem is, meg az in-
tézménynek is. Persze az avatókat,
megnyitókat már nagyon várom.
Biztos, hogy ott leszek!

– Bár Magyarországon szület-
tél, édesanyád révén orosz szár-
mazású vagy. Mennyi idõd és le-
hetõséged jut ápolni ezt a kultu-
rális vonalat?

– Oroszul elég jól beszélek, bár
az tény, hogy sokkal többet kellene
ezen a nyelven olvasnom vagy fil-
meket néznem. Hiszen a nyelv ko-
pik, változik, ápolni kell. Még az
anyanyelvet is. Ezt is pótolni sze-
retném a jövõben. Vannak még tá-
voli rokonaim Oroszországban, és
a finnugor park építése kapcsán
megismert szibériai kollégákkal is
tartom a kapcsolatot.

– Városi szinten viszont mint-
ha kicsit a háttérbe szorult volna
ez a szurguti viszony, és a finn-
ugor park is bezárt.

– Személy szerint ezt nagyon
sajnálom. Szerintem nem szabad
ajtókat bezárni, és ápolni kell a ki-
alakult kapcsolatokat. Azért bízom
benne, hogy ismét megerõsödik ez
a kötelék, és újra tolmácsolhatok.
Várom a kihívásokat e téren!

– A konyhádban jelen van az
orosz konyha?

– Jaj, nagyon szeretem! Fõleg a
különféle töltött tésztákat, például a
pilményit. Ez egy hússal töltött
tészta. Az a helyzet, hogy nagy
húsevõ vagyok. Egy kicsit ezen is
szeretnék most változtatni. Az oro-
szok ugyanis sokkal egészsége-
sebben étkeznek a magyaroknál.
Több salátát (zakuszka), levest
esznek, így a fõételbõl már nem
vesznek annyiszor. Ezt a gasztro-
vonalat erõsíteni fogom nyugdíjas-
koromban: több zöldet, és minden-
bõl mértékkel!

Megjelent a Pannon Tükör fo-
lyóirat legfrissebb lapszáma,
melynek újdonságait a közel-
múltban mutatták be a Kereszt-
ury VMK kávézójában. Az ese-
ményen részt vett Balaicz Zol-
tán polgármester is, aki ígéretet
tett a periodika további támoga-
tására.

– pet –

Bubits Tünde fõszerkesztõ az új
– idei második – számmal kapcso-
latban kiemelte: a lapszám egyik
érdekessége, hogy tartalmaz egy
mellékletet, melyben Szálinger Ba-
lázstól olvasható egy bábjáték. A
zalai születésû szerzõ a gyõri
Vaskakas Bábszínház számára
dolgozta át A halhatatlanságra vá-

gyó királyfi címû népmesét. A da-
rabról pedig Turbuly Lilla kritikus írt
recenziót, ami szintén olvasható a
lapban. Az alapszöveg és annak

elemzése, értékelése így egyszer-
re jelenik meg a Pannon Tükörben.
Az efféle párosításokra a jövõben
is lesz majd példa.

A folyóirat lehetõséget biztosít
fiatal szerzõknek is: a lapszámbe-
mutató egyúttal kötetbemutató is
volt. A rédicsi születésû Dezsõ Ka-
ta elsõ verseskötetével (Akiket ha-
zavártak) ismerkedhettek meg az
érdeklõdõk. A szerzõvel Nagygéci
Kovács József, a lap online fõszer-
kesztõje beszélgetett.

Az összejövetelen köszöntötték
Lackner László írót is, aki a közel-
múltban elsõ helyezést ért el vígjá-
tékával (Téblábolók, avagy eszet-
lenül váltjuk a rendszert) a békés-
csabai drámapályázaton.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A sárkányt legyõzõ keresztény

vértanú elõbb a katonák, lovagok,
majd a modern korban a rendõr-
ség védõszentje is lett – fogalma-
zott dr. Kostyál László mûvészet-
történész az avatóünnepségen.
Mint mondta, Szent György alakja
a keresztény ikonográfiában épp-
úgy jelen van, mint a paraszti vi-
lág õsi hiedelemvilágában. Szá-
mos gazdálkodáshoz kapcsolódó
rítus kötõdik hozzá, melyek gyö-
kerei egészen a római korig nyúl-
nak vissza. Ezek egy része került
át a kereszténységbe, illetve a
vértanúhalált halt, majd késõbb
szentté avatott egykori római ka-
tona, György alakjának tiszteleté-
be. A Szent György-legenda azt a
meggyõzõdést fejezi ki, hogy az
egyház lovagja képes legyõzni a
sötétséget, a gonoszt, illetve a
pogányságot megtestesítõ sár-
kányt.

Németh János most felavatott
alkotásán is megfigyelhetõ a ket-
tõsség: vagyis a keresztény ha-

gyományok és a népiesség. Rá-
adásul mindezt a képzõmûvészet
eszközeivel fejezte ki az alkotó, a
rá jellemzõ egyediséggel.

A közel négy négyzetméteres
dombormûvet dr. Sipos Gyula ve-
zérõrnagy, megyei rendõrfõkapi-
tány, dr. Kostyál László és Németh
János leplezték le.

A rendõrfõkapitány elmondta:

talán szokatlan dolog, hogy szob-
rot avatnak a rendõrségen, ám ma
már ez sem elképzelhetetlen. An-
nál is inkább, mert a maguk eszkö-
zeivel õk is szeretnék erõsíteni a
megye értékeit. A szigorú szakmai
munka mögött pedig néha láttatni
az embert is. Remélik, hogy a vá-
ros új dombormûve ezentúl a járó-
kelõk örömét is szolgálja.

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI
TANFOLYAMAINK FOLYAMATOSAN INDULNAK

TAVASZI KRESZ-TANFOLYAMOK
„VIZSGÁZZ SIKERESEN!” AKCIÓ-val

INGYENES ELMÉLET  – elsõre sikeres KRESZ-vizsgázóknak
Ingyenes – legújabb – INTERAKTÍV kölcsön tankönyv

+ gyakorló tesztrendszerhasználat

HELYSZÍN: ZALAEGERSZEG, OKTÓBER 6. TÉR 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

IDÕPONT: MÁJUS 14. (hétfõ) 15.00 óra

NYÁRI, GYORSÍTOTT
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK

JÚNIUS 11. és 18. (hétfõ) 15.00 óra, augusztus 22. (szerda) és
augusztus 27. (hétfõ) 15.00 óra

RÉSZLETFIZETÉS!
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu

TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05

VSM: EL: 48,65%   FOR: 61,76%;  ÁKÓ: 152,3%  179,8%;   ÁKK: 155.346; 183.396

IZZÓ, VÖRÖS TERRAKOTTA
SZENT GYÖRGY-DOMBORMÛ A RENDÕRSÉGEN

A PÖRGÉSBÕL KIKERÜL, DE NEM VONUL VISSZA

ÁLLÁSHIRDETÉS
ZALAEGERSZEGRE

KERESÜNK 3 MÛSZAKOS

MUNKARENDBE

TÖBB FÕ

TAKARÍTÓT
AZONNALI KEZDÉSSEL!

VERSENYKÉPES BÉREZÉS,
HOSSZÚ TÁVÚ

MUNKALEHETÕSÉG ÉS CÉGES

BUSZJÁRAT! 

06-70/6153526,
jelentkezes@azurfm.hu

VERSESKÖTET ÉS NYERTES DRÁMA

Molnárné Raposa Irén

– Bánfi Kati –

– Énekmûvész végzettségem
van, s ha majd egy operában
egész estét végigénekelek, akkor
érzem majd magam operaénekes-
nek. Ez huszonöt éves kor után

kezdhet szóba jönni, meg kell érni
a hangnak erre. 

– Hogyan segíted ezt az érle-
lõdést?

– Koncerteken gyûjtök színpadi
rutint, ária- és dalesteken, illetve
operettgálákon adok elõ fõképp
olyan mûvekbõl részleteket, me-
lyeket talán egyszer teljes szerep-
ként is énekelhetek majd. Valamint
tanítással és tanulással. Énekta-
nárnak és tánctanárnak tanulok je-
lenleg, illetve a zongoratudás mel-
lett elkezdtem a klarinétot is. A
hangszeres zene sokat hozzáad a
zenei gondolkodáshoz. Zenekarba
beülni pedig jó élmény. 

– Ritkaság ez a pályaválasz-
tás?

– Jóval kevesebben vagyunk,
mint a popszakmában tevékeny-
kedõk, de így is telített a pálya,
sajnos az igény kisebb a klasszi-
kus zenére, fõleg vidéken. A klas-
szikus zenészek és énekesek je-
lentõs része csak a fõvárosban tud
elhelyezkedni. 

– Mikor döntöttél az opera
mellett? És mit szólt a család?

– A szüleim a könnyûzenében
ismertek, és nem várták el, hogy
én is ezen az úton járjak. Szóba
sem jött ilyesmi, viszont zenetago-
zatos általános iskolákban tanul-

tam Zalaegerszegen, majd Szom-
bathelyre a mûvészeti szakközép-
iskolába mentem. Itt a klasszikus
magán énektanárom nyitott volt
minden zenei mûfajra, sok min-
dent ki is próbáltatott velem, pop,
jazz, blues, rock. De az utolsó
elõtti év végén voltam egy verse-
nyen, ahol a zsûribõl Leblancz
Gyõzõ mondta elõször, hogy ilyen
hanggal a klasszikus zenét érde-
mes megcélozni. Addig nekem ez
a mûfaj csak a vizsgatételeket je-
lentette. Egy évig készültem és si-
került bejutnom a pécsi egyetem-
re, klasszikus ének szakra. 

– Többször lehet hallani a ne-
ved operett kapcsán is. Ez nem
lenne könnyebb út?

– Az operában nemzetközi
szinten több a lehetõség, az ope-
rettben inkább Magyarországon.
Jelenleg is dolgozom ilyen csapat-
ban, járjuk az országot. Az ope-
rettben leginkább azt kedvelem,
hogy lehetõség adódik a táncra is. 

– Addig is hallgathat a zala-
egerszegi közönség, legköze-
lebb május végén egy opera-,
operettesten, mestereddel, Pitti
Katalin Liszt-díjas operaénekes-
sel, s mindezt jótékony céllal is.

– Nagyon jó mester és tanít-
vány viszonyunk van, ezért kértem
fel a közös koncertre Pitti Katalint.
Technikailag és emberileg nagyon
sokat tudok tõle tanulni a pálya
szép és nehéz oldaláról. A másik
mesterem, Nádor Magda egyik ta-
nítványa, Miroslav Sykora jön te-
noristaként énekelni az én szoprá-
nom mellé. A bevétel egy részét
pedig a hangversenyterem hang-
szerfelújítására ajánljuk fel, segít-
ve ezzel a mûvésztársak koncert-
körülményeit.

– Legnagyobb sikered ed-
dig?

– Tavaly Pécsen a Carmina
Burana-ban kértek fel szoprán
szólistának. Erre nagyon büszke
vagyok, hiszen ez egy nagy zene-
kari, több száz fõs kórussal meg-
szólaló mû. Dr. Lackner Tamás a
Mûvészeti Kar dékánja, dirigens
kért fel a szerepre, amire alapo-
san fel kellett készülni, mivel na-
gyon magas hangokat is követel a
mû. 

OPERAÉNEKESNEK KÉSZÜL
JÓTÉKONYSÁGI KONCERT FARKAS ALEXANDRÁVAL

Fiatal zalaegerszegi énekmûvész, aki a legkomolyabb zenei stí-
lus felé vette az irányt. Amíg ehhez teljesen megérik a hangja,
addig is hallatja azt, több esetben jótékony események kapcsán
is. Farkas Alexandrával beszélgettünk.

Farkas Alexandra



6 Városháza

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE – ZALAEGERSZEG

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXX|ll. törvény 20/A § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE – ZALAEGERSZEG

VILLANYSZERELÕ-KARBANTARTÓ
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:

határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Háromnaponta történõ folyamatos munkavégzés keretében elsõsorban villanyszerelési karbantartá-

si, létesítményüzemeltetési feladatok ellátása.

llletmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”

1992. évi XXX|ll. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• szakmunkásképzõ intézet, villanyszerelõ, B-kategóriás jogosítvány.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

• kazánfûtõi képesítés,

• épületvillamossági szerelésben gyakorlat,

• érintésvédelmi, villámvédelmi, tûzvédelmi szabványossági felülvizsgálói jogosultság.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodrogi Csaba nyújt, a +36-92/314-090-es tele-

fonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Bodrogi Csaba részére a vsgi@tolna.net e-mail-címen keresztül.

• Személyesen: Bodrogi Csaba, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, 0któber 6. tér 16.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 17.

2018. MÁJUS 9. 14–16 ÓRA Huncut Fesztivál (Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)
2018. MÁJUS 9. 18 ÓRA Pszicho Est a Keresztury VMK-ban, téma: Kapcsolati titkok,

hazugságok
2018. MÁJUS 9. 19 ÓRA JAZZSZERDA 2017/2018: PÉLY BARNA FEAT JÁSZ ANDRÁS

(Helyszín: Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
2018. MÁJUS 11. Zalaegerszeg város napja – Az Egerszeg Fesztivál megnyitó-

eseménye
2018. MÁJUS 11. 18 ÓRA A Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola kicsinyeinek város-

köszöntõ koncertje (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
2018. MÁJUS 11. 21.00–22.30 ÓRA Petruska Zalaegerszegen (VMK Caffe)
2018. MÁJUS 12. 9.30 ÓRA Orchidea-túra Zalaegerszeg-Botfán
2018.MÁJUS 12. 18 ÓRA A Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenye

(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
2018. MÁJUS 14. 14–15 ÓRA Leiner Laura dedikál a Deák Ferenc Megyei és Városi

Könyvtárban
2018. MÁJUS 14. 18 ÓRA Ébredezõ(k) programsorozat – Tudatosság – Tamási Adrienn

egységteremtõ (helyszín: Keresztury VMK)
2018. MÁJUS 15. 18 ÓRA Esti mese felnõtteknek: A 3 emeletes mesekönyv

(Griff Bábszínház)
2018. MÁJUS 16. 17.30 ÓRA PszichoFilmklub: A szabadság útjai (Keresztury VMK)
2018. MÁJUS 17. 14–18 ÓRA Termelõi és Kézmûvesvásár az Art moziban
2018. MÁJUS 17-IG A 60 éves Farkas Ferenc szobrászmûvész jubileumi kiállítása

(Keresztury VMK)
2018. MÁJUS 18. 21 ÓRA Best of The Beatles a The Bits-szel (Keresztury VMK)
2018. MÁJUS 18-IG Farkas Ferenc 60. jubileumi kiállítás (Városi Hangverseny- és

Kiállítóterem)
2018. MÁJUS 19. 9–15 ÓRA Regionális Foltvarró-találkozó az Izsák-iskolában Csácsbo-

zsokon
2018. MÁJUS 19–27. Kiállítás a nyugat-dunántúli foltvarrók munkáiból az Izsák-

iskola Dús László Galériájában
2018. MÁJUS 19. 11 ÓRA Halász Judit: Csiribiri (Art mozi)
2018. MÁJUS 19. Nálatok laknak-e állatok? (Göcseji Falumúzeum)
2018. MÁJUS 19. Országos dzsúdó csapatverseny

(Helyszín: Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)
2018. MÁJUS 19. 21 ÓRÁTÓL RETRO PARTY MIX (Apáczai Csere János Mûvelõdési

Központ)
2018. MÁJUS 21. 10–18 ÓRA XI. Horvát–Magyar Családi Pünkösd (Kézmûvesek Háza)

(A Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület rendezvénye)
2018. MÁJUS 21. 10.30 ÓRA Városrészi séta Gébárton
2018. MÁJUS 24. 19 ÓRA Egerszegi Páholy – Vendég: Geszti Péter EMeRTon-díjas

dalszövegíró, énekes, reklámszakember
(Helyszín: Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

2018. MÁJUS 24–25. II. MOBIL Jármûipari és Logisztikai Szakkiállítás
(Helyszín: Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)

2018. MÁJUS 25-TÕL V. Zalaegerszegi Országos Famûves Pályázat Kiállítása
(Keresztury VMK – Gönczi Galéria)
(A Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület rendezvénye)

2018. MÁJUS 25. Tales of evenings-koncert (Atlantis)
2018. MÁJUS 26. Gyermeknap Andráhidán a Magnetic áruház parkolójában
2018. MÁJUS 26. 19 ÓRA VIRSKY – 80 éves jubileumi turné a Hevesi Sándor Színházban
2018. MÁJUS 26. 19 ÓRA Jubileumi opera- és operettgála (Városi Hangverseny- és

Kiállítóterem)
2018. MÁJUS 27. 10–17 ÓRA Városi Gyermeknap (Városi Strand)
2018. MÁJUS 27. 18 ÓRA Zsidó kéziratok és szertartási tárgyak – kiállításmegnyitó a

Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben
2018. MÁJUS 27. 19 ÓRA „A zsidó zene gyöngyszemei” Országos Rabbiképzõ – Zsidó

Egyetem Goldmark Kórusa a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben

2018. MÁJUS 19–27. Kiállítás a nyugat-dunántúli foltvarrók munkáiból az Izsák-
iskola Dús László Galériájában

2018. MÁJUS 29-IG Horváth Béla fafaragó, a népmûvészet mestere kiállítása –
VITRINKIÁLLÍTÁS A KÉZMÛVESEK HÁZÁBAN
(A Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület rendezvénye)

2018. JÚNIUS 23-IG V. Zalaegerszegi Országos Famûves Pályázat Kiállítása
(Keresztury VMK – Gönczi Galéria)
(A Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület rendezvénye)

2018. JÚNIUS HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2018. MÁJUS

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

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2018. 05. 14. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

2018. 05. 15. 13–16 óra

Kovács Károly Kollégium 2018. 05. 23. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

2018. 05. 24. 13–16 óra

Kaffka Margit Kollégium 2018. 05. 23. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

2018. 05. 24. 13–16 óra

Eötvös József Ált. Iskola 2018. 05. 16. 13–17 óra Eötvös-iskola

2018. 05. 17. 7–13 óra

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2018. 05. 07. 7–17 óra Liszt-iskola

Ady E. Ált. Iskola 2018. 05. 16. 7–17 óra Ady-iskola

Báthory István Szakgimn. 2018. 05. 22. 11.30–13 óra Báthory-szakgimnázium

Landorhegyi Ált. Iskola 2018. 05. 10. 7–17 óra Landorhegyi-iskola

Izsák Imre Ált. Iskola 2018. 05. 23. 7–17 óra Izsák-iskola

Petõfi Sándor Ált. Iskola 2018. 05. 14. 13–17 óra Petõfi-iskola

2018. 05. 15. 7–13 óra

Dózsa Ált. Iskola 2018. 05. 09. 7–17 óra Dózsa-iskola

Deák–Széchenyi Szakgimn. 2018. 05. 14. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

2018. 05. 15. 13–16 óra

Ganz–Munkácsy Szakgimn. 2018. 05. 23. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

2018. 05. 24. 13–16 óra

Kölcsey Ferenc Gimnázium 2018. 05. 23. 9.30–12 óra Kölcsey-gimnázium

Öveges József Ált. Iskola 2018. 05. 22. 7–17 óra Öveges-iskola

Zrínyi Miklós Gimnázium 2018. 05. 17. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium

Csány László Szakgimn. 2018. 05. 17. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium

PÓTBESZEDÉS: 2018. MÁJUS 29. (KEDD) 9–17 ÓRA

Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az
üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt. A tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés
lemondását.

Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945

Személyesen: ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Kis u. 8. 

Ügyfélfogadás: H–P.: 7–11 óráig, szerda: 13–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

MEGVÁLTOZOTT HELYSZÍNEN,
2018. MÁJUS 2-TÕL!

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy az „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Zala-
egerszegen” c. TOP-6.6.1. számú
projekt keretében a Zalaegerszeg,
Botfy L. u. 1. szám alatti Központi
Orvosi Ügyelet épületének felújí-
tása befejezõdött.

Az orvosi ügyeleti ellátás (há-
ziorvosi, valamint házi gyermekor-
vosi) ezért 2018. május 2-tõl visz-
szaköltözik a korábbi helyszínre
és Zalaegerszeg, Botfy L. u. 1.
szám alatt vehetõ igénybe.

A visszaköltözés az ügyeleti idõ
megszokott rendjét nem érinti. Az
ügyeleti ellátás munkanapokon:
16.00 órától másnap 8.00 óráig,
hétvégén: szombat 8.00 órától hét-
fõn 8.00 óráig vehetõ igénybe.

Kérjük a lakosságot, hogy az or-
vosi ügyeleti ellátás igénybe vétele
elõtt – a váratlan kellemetlenségek
elkerülése érdekében – a megszokott
telefonszámon, a hirdetményekbõl
vagy a helyszínen kifüggesztett út-
mutatás alapján tájékozódjanak.

A Központi orvosi ügyelet
telefonszáma: (92) 321-000

ORVOSI RENDELÉS ÉS

VÉDÕNÕI TANÁCSADÁS

MEGVÁLTOZOTT HELYSZÍNEN

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy az Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Zala-
egerszegen c. TOP-6.6.1. számú
projekt keretében a Zalaegerszeg,
Andráshida u. 5. szám alatti házi
gyermekorvosi rendelõ, valamint
a védõnõi tanácsadó felújítási
munkálatai befejezõdtek.

Ennek köszönhetõen dr. Batka
Jenõ házi gyermekorvos a XI. sz.
házi gyermekorvosi körzethez
tartozó gyermekek ellátását 2018.
május 2-tõl a felújítást megelõzõen
megszokott rend szerint végzi a
már felújított orvosi rendelõben.

A fenti idõponttól a 19. és 20.
sz. védõnõi körzetekhez tartozó
gondozottak részére az önálló
védõnõi tanácsadást Tonkáné Lang
Anikó és Molnár llona Andrea te-
rületi védõnõk szintén a Zalaeger-
szeg, Andráshida u. 5. szám alatti
megújult tanácsadóban nyújtják.

A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI

KÖZPONT IDÕSEK GONDOZÓHÁZA

(Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 13/A)

FELVÉTELT HIRDET

1 FÕ GONDOZÓ, ÁPOLÓ 
MUNKAKÖRBE. 

Pályázati feltételek:
középfokú képesítés, az
1/2000. (I. 7.) SzCsM-ren-
delet 3. számú mellékleté-
nek az ápoló, gondozó
munkakörre vonatkozó
szakirányú képesítés, illet-
ve büntetlen elõélet. 

Jelentkezni szakmai önélet-
rajz és a végzettséget igazoló
okiratok másolatával az intéz-
ményben lehet. 

Bérezés: KJT alapján. 

Az állásról bõvebb informá-
ció kérhetõ az Idõsek Gondo-
zóháza vezetõjétõl dr. Halász
Erzsébettõl a 92/511-342, illet-
ve a 30/848-2765-ös telefon-
számon vagy személyesen az
intézményben. 

Az állás az elbírálást köve-
tõen azonnal betölthetõ.



– Nyugodtan kijelenthetem,
hogy erõn felül teljesített a csapat –
értékelt Gáspár Dávid vezetõedzõ.
– A jó szereplésünk apró dolgokon
múlott. Az alapszakasz utolsó for-
dulójában nyertünk Gyõrben, így
pályaelõnnyel vártuk a rájátszást, s
éltünk a lehetõséggel a Diósgyõr
ellen.  A négy közé kerültünk. A
Szekszárdot nagy csatára késztet-
tük, a Gyõrnek is meg kellett dol-
gozni ellenünk a bronzéremért.

– Mi hozta meg a sikert a ZTE
számára?

– A bajnoki idény során végig
jól dolgoztunk, ebben mindenkit,
játékost, edzõket, vezetõket is be-
leértem, de még a kiegészítõ stá-
bot is. Egységesek voltunk, így
elõztünk meg papíron erõsebb
csapatokat is. Az is igaz, hogy a
szerencse is többször mellénk állt.
A sérülések, az egyéb problémák
sem vetettek vissza bennünket.

– A csapat mentális erejét bi-
zonyítja, hogy többször jöttek
vissza 20 pont körüli hátrányból...  

– Az edzések, a mérkõzés elõt-
ti felkészülések úgy voltak felépít-
ve, hogy a lányok elhiggyék, hogy
mindegyik csapat ellen van keres-
nivalónk. A pályán dõl el minden.
Az eredményeink mutatják, hogy
elhitték, amit mondtam.

– Egy-két mérkõzést leszámít-
va senki nem verte meg nagyobb
pontkülönbséggel a ZTE-t...

– A Cegléd elleni hazai vereség
fájó volt, egyszer Szekszárdon, il-
letve Sopronban kaptunk ki na-
gyobb különbséggel, de 30–40

ponttal sehol. A szezon során az
önbizalmat végig igyekeztük táp-
lálni a lányokban, sikerrel.

– A jó szereplés után mennyi-
re tudják együtt tartani a
játékoskeretet?

– Ki megy, ki marad, ezzel kap-
csolatban a vezetés tart sajtótájé-
koztatót. Nem akarok a dolgok elé-
be menni, nyilván mindenkit nem
tudunk megtartani.

– A további program?
– Április végéig kötöttünk szer-

zõdést a játékosokkal. A profi fel-
nõtt játékosok egyéni edzésprog-
ram alapján készülnek. A fiatal já-
tékosainknak még tart az amatõr
bajnokság. Ott szerepelnek, mel-
lette egyéni képzéseken vesznek
részt. 

– A jövõ évi bajnoki rajt még
arrébb van. A cél feltehetõen
nem a negyedik hely megtartása
lesz…

– A nõi bajnokság koncentráló-
dik, az elõzetes hírek alapján a két
pécsi csapat egyesül. Jelenlegi in-
formációink szerint erõsödik a me-
zõny. Újból megszerezni a 4. he-
lyet, az az extra bravúr kategóriá-
jába tartozna. Nem tudom, lehet-e
bravúrokat évrõl évre halmozni.
Megpróbáljuk.
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A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE KK–Pécsi VSK-Veolia

87-74 (18-19, 14-21, 35-14, 20-20)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

Gyõr SZOL TC–ZTK FMVas 1:7 (3398-3566)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Gyõr.

ZTE FC–Kazincbarcika 2-2 (1-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.

Z. Csuti Hydrocomp SK–HVSE Infraplan 5,5:6,5
NB I B-s sakkmérkõzés, Zalaegerszeg.

Egerszegi KK–Celldömölki VSE  32-28
NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

Pénzügyõr SE–Tarr Andráshida SC 1-1 (0-1)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés, Budapest.

FONTOS VOLT AZ ÖNBIZALOM
ERÕN FELÜL TELJESÍTETT A ZTE NKK

Véget ért az NB I-es nõi kosárlabda-bajnokság. A ZTE NKK
együttese a negyedik helyen zárt. A csapat erõn felül teljesített,
jobb játékoskerettel és nagyobb költségvetéssel rendelkezõ
együtteseket elõzött meg.

– A Világkupa-gyõzelmünket
óriási sikernek tartom. A játékosok
hozzáállásán, mentalitásán na-
gyot dobott a Vk-n megszerzett
aranyérmünk – vélekedett Fehér
László edzõ. – A nemzetközi sike-
rünk meghatározta a csapat egész
éves teljesítményét.  A játékosok
pluszmunkát vállaltak,  a cím to-
vábbi ösztönözést adott számuk-
ra. Az Szuper Ligában a legna-
gyobb riválisunktól négy fával kap-
tunk ki Szegeden, itthon biztosan
vertük õket. Másik ellenlábasun-
kat, a Répcelakot itthon és idegen-
ben egyaránt legyõztük. A Szuper
Ligában megérdemelten védtük
meg bajnoki címünket. Mind a ki-
lenc felnõtt játékosunk odatette
magát, mindegy volt, ki játszott. A
sikerünk egyértelmûen csapatér-
dem. Mindig más-más játékos len-
dítette át a holtponton a ZTK
FMVas-t. 

– A BL-ben is négy közé ju-
tást vártak, nem sikerült…

– A betegségem miatt sajnos
nem lehettem ott az idegenbeli
visszavágón. Többször feltettem a
kérdést magamnak, mi lett volna
ha?  A ha azonban nem játszik
szerepet a sportban. A továbbjutás

egyébként ott dõlt el, hogy hazai
pályán 7:1-es gyõzelemre  álltunk,
Nemes Attila azonban akkor meg-
sérült. „Csak” 6:2-re nyertünk, ha
7:1-gyel megyünk ki a visszavágó-
ra, ott vagyunk a négyes döntõ-
ben. Az új idényben még jobban fi-
gyelünk a BL-re.  Ezzel együtt egy
sikeres idényen vagyunk túl. A baj-
nokságból még hátra van az or-
szágos egyéni, melyen hatan sze-
repelünk, ott is jó teljesítményt vá-
rok a játékosoktól.

– Idén egyéniben rendeznek
világbajnokságot tekében…

– A felnõtteknél mindössze Fe-
hér Zoltán szerepel a magyar csa-
patban. Furcsállom, hogy csak õ,
de tiszteletben tartom a szövetsé-
gi kapitány döntését. Az ifjúságiak-
nál Farkas Ádám szerepel hazánk
színeiben. 

– Ádám utolsó éves ifi volt…
– A felnõttkeretünk egy újabb,

jó képességû játékossal bõvül.
– Több szurkoló, szakember

állítja, hogy Magyarországon a
ZTK FMVas rendelkezik a leg-
jobb játékoskerettel. A sikeres
év után együtt marad a társa-
ság?

– Nemrég ért véget a csapat-
bajnokság, eddig nem jelezte tá-
vozását senki. Úgy vélem, nem is
lesz távozó. A keretet a vezetés
igyekszik együtt tartani.

– Igazolást nem is terveznek?
– Nem, itthonról nehéz lenne

olyan szintû játékost igazolni, aki
tovább erõsítené csapatunkat. Lé-
gióst meg nem akarunk, ránk soha
nem volt jellemzõ.

– Többször szóba került,
hogy felújítják a Városi Sport-
centrumban lévõ pályát. Vannak
újabb hírek errõl?

–  Ha minden igaz, júniusban
elkezdik felújítani a pályát. Ha ez
megvalósul, korszerû létesítmény-
ben játszhatunk, ami további lö-
kést adhat a fiúknak, és több nem-
zetközi versenyt is tudunk majd
rendezni.

A HAZAI TEKESPORT CSÚCSÁN A ZTK FMVAS
EGYÉRTELMÛEN POZITÍV A MÉRLEG

A ZTE ZÁÉV nõi csapata után a ZTK FMvas férfiegyüttese is
megszerezte a bajnoki címet a tekézõk Szuper Ligájában. A fér-
fiak emellett Világkupa-gyõztesek is lettek. A Bajnokok Ligája
szereplés lett kissé haloványabb, itt nem sikerült a legjobb négy
közé jutniuk. 

Bensõséges ünnepség keretében emlékez-
nek Zalaegerszegen 2018. május 11-én (pénte-
ken) 16 órai kezdettel a Keresztury Dezsõ Vá-
rosi Mûvelõdési Központban (Zalaegerszeg,
Landorhegyi út 21.) a ZTE férfi kosárlabda-
csapatának 30 évvel ezelõtt, 1988. május 8-án
kivívott elsõ bajnoki címére. 

A szervezõk úgy gondolták, hogy a 30 éves ju-
bileum miatt az eddigieknél nagyobb szabású ren-
dezvénnyel tekintenek vissza a sporttörténeti je-
lentõségû bajnoki cím elnyerésére.

A jubileumi összejövetelen részt vesznek az
egykori bajnokcsapat játékosai, szakvezetõi, a
klub vezetõi. Eredeti filmfelvétel segítségével idé-
zik fel a Baja elleni harmadik, a bajnoki címet el-
döntõ találkozót.

Természetesen az ünnepi gálán számos olyan
vendég is lesz az egykori fõszereplõkön kívül,
akikre joggal kíváncsiak lehetnek az 1988-as baj-
nokcsapat szurkolói és a sportág jelenlegi barátai
is. Köszöntik a bajnokcsapat tagjait a megye és a
város akkori és jelenlegi vezetõi, s a Zalakerámia
ZTE KK mostani képviselõi is.

S persze a szurkolók is, hiszen nélkülük nem
lenne igazi a megemlékezés! Hogy a szervezõk
elkerüljék azt a kellemetlenséget, hogy szurkolók
szoruljanak ki a gála helyszínérõl, a városi mûve-
lõdési központból, elõzetes regisztrációra van
szükség. Éppen ezért, akik szeretnének részt
venni a jubileumi ünnepségen, jelezzék szándé-
kukat a következõ e-mail-címeken: 

zalataj@zelkanet.hu vagy
zalatajkiado@gmail.com.

AZ ELSÕ BAJNOKI CÍMRE EMLÉKEZVE
JUBILEUMI ÜNNEPSÉG A ZTE KOSÁRCSAPATA TISZTELETÉRE

A mintegy ötven versenyzõt és
edzõiket Balaicz Zoltán, Zalaeger-
szeg polgármestere köszöntötte
és kívánt nekik eredményes sze-
replést. A versenyt a város önkor-
mányzata és a Magyar Súlyemelõ
Szövetség támogatta anyagilag.

ZTE SK sportolóinak eredmé-

nyei. Göcsej Kupa. Fiúk: Serdülõ.
56 kg: 1. Rácz Gergõ 135 (57+78)
kg. Junior. 62 kg: 1. Rácz Dániel
173 (78+95) kg. Nõk. Felnõtt. 63
kg: 1. Kámán Dorottya (képünkön)
134 kg (59+75) kg.

Területi minõsítõ versenyen
szerepelt ZTE-sportolók. Serdülõ.

62 kg: 1. Varga Martin Csongor 98
kg (43+55) kg. +85 kg: 1. Fábián
Marcel 93 kg (40+53) kg. Junior.
77 kg: 1. Varga Kristóf 170 kg
(80+90) kg. Felnõttek. 85 kg: 1.
Babics Norbert 180 kg (80+100)
kg. Nõk. 90 kg: 1. Danicser Anita
119 (53+66) kg. 

ZTE súlyemelõire a következõ
feladat Horvátországban vár, a jú-
nius 2-án megrendezésre kerülõ,
54. Alpok–Adria Kupán vesznek
részt.

SÚLYEMELÕ GÖCSEJ KUPA – 48. ALKALOMMAL
ZTE Súlyemelõ Klub szervezésében immár 48. alkalommal ren-

dezték meg Göcsej Kupa kiemelt egyéni és területi minõsítõ súly-
emelõversenyt. A színvonalas eseményen a felnõtt- és az után-
pótlás-válogatott több tagja is részt vett. 

A fináléba a Zalaegerszegi BSE
több fiatalja is bekerült, akik egy
kivétellel valamennyien érmet sze-
reztek.

Az egerszegiek közül a legna-
gyobb sikert Varga Zalán érte el,
aki nemrég kötöttfogásban
aranyérmes lett. Most három

gyõzelmet szerezve jutott a finá-
léba, ott egy fõvárosi sportoló el-
len vesztett állásból fordított. Az
utolsó másodpercben egy földre
vitellel szerzett két pontot és 5-4-
re gyõzött.

A zalaiak a remek szereplés
eredményeként csapatban is fel-

állhattak a dobogó harmadik foká-
ra, mindössze egy ponttal marad-
tak le a második helyezett Kiskun-
félegyházától.
Eredmények.

Diák II. (2007–2008). 35 kg: 5.
Henczi Marcell. 42 kg: 2. Ruzics
Milán. 46 kg: 1. Varga Zalán 50 kg:
3. Lendvai Miklós.

Felkészítõ edzõk: Berzicza Fe-
renc, Gerencsér Zoltán, Geren-
csér Roland.

VARGA ANDRÁS ARANYA
CSAPATBAN IS A DOBOGÓN

Szentesen rendezték meg szabadfogású birkózásban a diák II.
(2007–2008) korosztály országos döntõjét, amelyen 69 klub, 175
versenyzõje lépett szõnyegre.
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