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Vigh László elmondta: a zalai
megyeszékhely elmúlt négy évét
olyan fejlõdési spirál jellemzi, ami-
re még nem volt példa, és ami
aranykorszakként mutatkozik meg
a város életében. Az eredmények
között megemlítette, hogy az irá-
nyítóépület létesítésével befejezõ-
dött a jármûipari tesztpálya 45 mil-
liárdos beruházása. Elkészült az
M76-os gyorsforgalmi út újabb 3
kilométeres szakasza, így már 8,6
kilométeres szakasz áll rendelke-
zésre. Befejezõdött a Göcseji Mú-
zeum felújítása, a városi uszoda
építése, a Mindszentyneum vala-
mint az alsóerdei rekreációs park
építése  pedig még tart. Az elké-
szült beruházásokat március má-
sodik felében kívánják átadni. 

Mint mondta, a következõ hóna-
pokban alapkõletételek is lesznek.
Lazacüzem létesül 13 milliárd fo-
rintból, az AVL épülõ kutatóköz-
pontja mellé a Bosch 10 milliárd fo-
rintból, míg a TÜV Rheinland 15

milliárdból épít kutatóbázist.
Ugyancsak kutatóközpont létesül
egy 6 milliárdos hadiipari beruhá-
zás keretében, továbbá 33 milliárd
forintból indul a Metrans vasúti-köz-
úti logisztikai központjának építése. 

Dr. Sifter Rózsa kormánymeg-
bízott azt mondta, hogy olyan je-
lentõs objektumok, illetve beruhá-
zások valósulnak meg, melyhez az
engedélyezési és egyéb eljárások
tekintetében a kormányhivatalnak

is fel kellett nõnie. Mint fogalma-
zott, kiváló szakértelemmel teljesí-
tették ezeket a feladatokat a gyor-
saságot is szem elõtt tartva. A kor-
mánytisztviselõk mindemellett ko-
moly munkát végeztek a világjár-
vány leküzdése érdekében az oltá-
sok megszervezésében a megye
kórházaival és háziorvosi praxisai-
val együttmûködve. Jó példával is
elöl jártak: a kormányhivatali mun-
katársak átoltottsága több mint 98
százalékos. A megye lakosságá-
nak átoltottsága közelít a 65 szá-
zalékhoz. A kisfalvas település-
szerkezetet figyelembe véve kidol-
goztak programokat, valamint min-
taprogramokat hajtottak végre az
átoltottság növelése érdekében.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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A szakembereket fogadva Ba-
laicz Zoltán elmondta: a járvány el-
lenére tavaly sem maradt el a kö-
szöntés, és bár reménykedtek
benne, hogy idén már maszk nél-
kül találkozhatnak, még mindig
szükséges óvintézkedéseket ten-
ni. Persze mindez nem a kémény-
seprõkön múlik, akik a saját terüle-
tükön szerencsére sikeres évet
zárhattak.

Kerkai László hozzátette: való-
ban jó évet tudhatnak maguk mö-
gött, hiszen emberéletet követelõ
komoly baleset (kéménytûz, füst-
vagy szén-monoxid-mérgezés)
nem történt a városban. Jól halad
a termofor kémények kiváltása is,
melyek cseréje évek óta az egyik
legfontosabb feladat. Bíznak ben-
ne, hogy idén le is tudják zárni ezt
a programot, és akkor nem marad
a városban termofor kémény. Ez
azért pozitívum, mert az új kémé-

nyek csökkentik a balesetve-
szélyt, és energiatakarékosabb
megoldást jelentenek mindenki
számára.

A csoportvezetõ-helyettes el-
mondta: megyei szinten 27 ké-

ményseprõ látja el a feladatokat,
probléma viszont, hogy nincs
utánpótlás. Manapság szinte senki
sem akar kéményseprõ lenni, ami
hosszú távon gondot jelenthet. A
kéményseprõket ugyanakkor szí-
vesen fogadja a lakosság, és so-
kan még mindig szerencsehozó-
ként tisztelik õket.

A pezsgõs koccintás keretében
ezt a szerencsét kívánták a város
minden polgárának a 2022-es évre.
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ÚJÉVI KÖSZÖNTÉS
Kerkai László, Fodor Sándor és Balaicz Zoltán

A hagyományokhoz híven kéményseprõk köszöntötték az új
esztendõt a zalaegerszegi városházán. Kerkai László, a kataszt-
rófavédelmi igazgatóság megyei csoportvezetõ-helyettese és Fo-
dor Sándor kéményseprõ a polgármesteren keresztül kívántak
szerencsés új évet a város lakóinak.

ÁTADÁSOK ÉS ÚJ BERUHÁZÁSOK
KUTATÓBÁZISOK, KERÉKPÁRUTAK LÉTESÍTÉSE, ÉPÜLETREKONSTRUKCIÓK

Zalaegerszeg a 2022-es esztendõt az elkészült fejlesztések át-
adása, valamint újabb jelentõs beruházások megkezdése évének
tekintheti, hangzott el egyebek között a hagyományos évindító
sajtótájékoztatón, amelyet Vigh László, a térség országgyûlési
képviselõje, miniszteri biztos, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott,
dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke és Balaicz Zoltán,
a zalai megyeszékhely polgármestere tartott a Megyeházán.



A polgármester megerõsítette,
hogy 2022-ben nem lesznek díj-
emelések, így a temetõi, temetési
szolgáltatások díjai sem emelked-
nek. Ugyanakkor a közétkeztetést
végzõ Hungast Kft. arról tájékoztat-
ta a közgyûlést, hogy mivel a mun-
kahelyi- és diákétkeztetés fogyasz-
tói árváltozása 109,6 százalék volt
a megelõzõ évben, ezért a nyers-
anyagárat és a rezsiköltséget 9,6
százalékkal emelik. Személyi kér-
désrõl is döntés született: a Vásár-
csarnok igazgatójává újabb öt évre
Horváth Istvánt, gazdasági vezetõ-
vé pedig ismét Fitos Évát nevezte
ki a képviselõ-testület. A közgyûlés
megtárgyalta valamennyi száz szá-
zalékban önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaság 2022. évi elõ-
zetes üzleti tervét és az ügyvezetõk
prémiumfeltételeit. A zalabesenyõi
városrészben a Posta utca és a Ka-
nizsai út közötti összekötõ szaka-
szon logisztikai bázist hozott létre a
Juhász Intertrans Kft., amely kérte
az út elnevezését. Így mostantól hi-
vatalos neve is van az eddig csak
helyrajzi számmal jelölt szakasz-
nak: Tranzit utca.

Balaicz Zoltán arról beszélt,
hogy az új uszoda, tanuszoda és
városi strand terveit, valamint
2019-ben elindult megépítését a

közgyûlés egyhangúlag minden
kormánypárti és ellenzéki képviselõ
igen szavazatával támogatta. Az ál-
lami beruházással épülõ uszodát
az állam fogja fenntartani és mû-
ködtetni. Így a fenntartás és a mû-
ködtetés nem az önkormányzati
költségvetést fogja terhelni. Az ön-
kormányzat a költségvetésében az
eddigivel megegyezõ összeggel
hozzájárul ahhoz, hogy a zalaeger-

szegi lakosoknak kedvezményes
legyen a belépõk és bérletek ára,
valamint a Zalaegerszegi Úszó
Klub edzéseihez és versenyeihez
szükséges sávok biztosítása. 

Elhangzott: a zalai megyeszék-
helyen összesen 35 autóbusz vég-
zi a szolgáltatást. Míg 26 ezer
egerszegi családra 1998-ban még
csak 16 ezer gépjármû jutott, addig
2020-ban már 35 ezer gépjármû
volt a városban. Ennek következté-
ben radikálisan csökkent a helyi tö-
megközlekedést igénybe vevõk
aránya. A Volánbusz bevétele csak
félig fedezi a szolgáltatás egész
éves költségét. A veszteséget az
önkormányzat finanszírozza, ez
10–15 évvel ezelõtt 125 millió forint
volt, 2020-ban már 509 millió. (Ez a
teljes éves iparûzésiadó-bevétel
12,5 százaléka.)

A közgyûlés elismerésekrõl is
döntött: Innovációs Díjban részesül
két cég, a Tungsram és a Magnetik.
A Kultúra Mecénása díjat pedig az
Euro Geo Kft. veheti át. 

– AL –

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere a megnyitón úgy
fogalmazott, Trianon maga a bal-
sors, a gyász és a megalázás. A

határon túli magyaroktól elvették a
nevüket, a nyelvüket, megcsonkí-
tották önérzetüket és másodrendû
állampolgárokká, ellenséggé mi-
nõsítették õket. Trianon minden
órában fájó pont a magyarság éle-

tében, de most mégis azokra a hõ-
sökre kell emlékezni, akik az el-
múlt 102 esztendõben megõrizték
anyanyelvünket, történelmünket,
továbbadták azt, amit örökségbe
kaptunk és hozzátették a magu-
két. Rájuk emlékezve helyeztek el
trianoni emlékkövet az Október 6-a
téri elsõ és a második világhábo-
rús emlékmûvek mellett. A trianoni
békediktátum 100. évfordulója al-
kalmából országzászlót avattak az
1956-ban ledöntött, majd 1957-
ben visszaállított felszabadulási
emlékmû helyén, majd 2021-ben
székely kaput állítottak fel a Ró-
zsák terén. 

Vigh László, a térség ország-
gyûlési képviselõje azt hangsú-
lyozta, a trianoni határ meghúzá-
sával nemcsak útvonalakat, föld-
rajzi helyeket választottak szét,
hanem testvéreket, családokat,
barátokat, hihetetlen károkat okoz-
va a magyarságnak. Kiemelte: kö-
telesség segíteni a határon túlra
szakadt honfitársainkat, hogy leg-
alább hasonló körülmények között

tudjanak élni, mint az anyaország-
beliek. 

Balogh Gábor, a Terror Háza
Múzeum történésze arról beszélt,
hogy Trianon traumatizálta a ma-
gyar nemzetet.  Hárommillió ma-
gyar került a határon túlra, amellyel
több generáció énképe hullott ele-
meire. Ezt kellett újraalkotni 1920-at
követõen. Magyarország volt az el-
sõ világháború abszolút vesztese,
de megcsonkítva mégis a legtöb-
bet hozta ki ebbõl a helyzetbõl.
Mint fogalmazott, a trianoni trauma
tünetegyüttese a mai napig velünk
van, de van okunk örömre is. Ma a
Kárpát-medencében 13 millió ma-
gyar ember él, több, mint az 1911-es
népszámláláskor, illetve 1920
után. Figyelembe véve a gazdasá-
gi világválságot, a második világ-
háborút, a négy és fél évtizedes
kommunista diktatúrát, ez bizony
nem kis történelmi teljesítmény. 

Az ingyenesen látogatható
vándorkiállítást vagonokban ren-
dezték be. Az elsõ világháborút, a
tragikus békediktátumhoz vezetõ
utat és annak következményeit
korabeli fotókkal, tudósításokkal,
filmfelvételekkel és az eseménye-
ket magyarázó feliratokkal ismer-
teti meg interaktív módon a tárlat.
A konténerek között a Szent Koro-
na installációja áll, alatta Nagy-
Magyarország térképével.

2 Közélet
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Dr. Pál Attila, a megyei közgyû-

lés elnöke arról beszélt, hogy a
2021–2027 közötti uniós ciklus-
ban már közel 60 milliárd forintot
tesz ki a Zala megyei forráskeret a
TOP Plusz Programban. Az ösz-
szeg magában foglalja a megyei
jogú városok, valamint más érin-
tett városok forráskereteit. Tavaly
az utolsó negyedévben már meg-
jelentek az egyes TOP Plusz felhí-
vások. A 4 és 5 számjegyû utak
fejlesztésére 6 milliárd 724 millió
forint keretösszeggel, amelyre a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyújt-
hat be pályázatot. A megyei fog-
lalkoztatási-gazdaságfejlesztési
együttmûködések címû kiírás a
Zala Megyei Önkormányzat kon-
zorciumi vezetésében az elmúlt
ciklusban megvalósított foglalkoz-
tatási paktum folytatását teszi le-
hetõvé 3 milliárd 892 millió forint
felhasználásával. Ugyanígy foly-
tatódhat a Zala Kétkeréken Prog-
ram: további kerékpárutak épül-
hetnek az 5 milliárd forintos keret-
összegbõl. Ezenfelül még számos
célt megfogalmaztak, többek kö-
zött a belterületi utak fejlesztését.
Ennek kapcsán jelezték az Irányí-
tó Hatóságnak, hogy a 670 milliós
keretösszeg jelentõs emelésére
lenne szükség az aprófalvas tele-
pülésszerkezet miatt. Folytatódik
a Magyar Falu Program is, amely
409 támogatási szerzõdéssel ösz-
szesen 4,5 milliárd forint értékû
fejlesztést tett lehetõvé a megye

települései számára az elmúlt idõ-
szakban.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere azt mondta: a

2020-as és a 2021-es évet a koro-
navírus világjárvány nyomában
érkezõ gazdasági válság és az ar-
ra adott válaszok határozták meg
az egészségügy, a közösségi ös-
szefogás, valamint a gazdaság új-
raindítása terén. Zalaegerszeg e
tekintetben jól teljesített, így 2022-
ben és a következõ években is a
családok és a munkahelyek vé-
delme, valamint a gazdaság to-
vábbi fejlesztése a legfontosabb
feladatuk. Kitért arra, hogy je-
lenleg 2,8 százalékos a munka-
nélküliségi ráta a városban, amely
tovább csökkenhet, hiszen a már
említett fejlesztésekkel 1500 új
munkahely jöhet létre 2024-ig. Ki-
emelte, hogy 2022 az elkészült

fejlesztések átadásának éve lesz,
amellett, hogy jelentõs beruházá-
sok kezdõdnek meg. Megemlítet-
te többek között a Zrínyi Miklós

Gimnázium felújítását, a volt tiszti
klub kormányhivatallá való átala-
kítását, a Zalaszentiván irányába
létesítendõ kerékpárút létesítését,
valamint a teskándi és a csácsi
kerékpárútszakaszok tervezését.
Mindemellett városépítészeti
szempontból is jelentõs fejlesz-
tések valósulnak meg a következõ
idõszakban. Mindez garancia
arra, hogy Zalaegerszeg valóban
a jövõ városa lesz. Ha az össze-
fogás április után is megmarad,
akkor a zalai megyeszékhelyrõl
egyre többen beszélhetnek úgy,
hogy újra megtalálta saját magát,
és büszke lehet elért eredmé-
nyeire, hangsúlyozta a polgár-
mester. 

ÁTADÁSOK ÉS ÚJ BERUHÁZÁSOK
KUTATÓBÁZISOK, KERÉKPÁRUTAK LÉTESÍTÉSE, ÉPÜLETREKONSTRUKCIÓK

Dr. Pál Attila, dr. Sifter Rózsa, Vigh László és Balaicz Zoltán

SEGÍTENI A HATÁRON TÚLIAKAT
TRIANON ELVÁLASZTOTT, MÉGIS ÖSSZETARTOZUNK

Az 1920-as békediktátum következményeit és az államiság
megõrzése érdekében tett erõfeszítéseket mutatja be a Trianon
100 Összetartoztunk – Összetartozunk címû országos vándorkiál-
lítás, amely hatodik állomásként Zalaegerszegen is megtekinthe-
tõ volt január 5-e és 18-a között a városi sportcsarnok elõtt.

Balogh Gábor, Balaicz Zoltán,
dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott és Vigh László 

Szó volt a költségvetési fõ-
összeg emelkedésérõl, az elsõ la-
káshoz jutók önkormányzati támo-
gatásáról szóló rendelet módosítá-
sáról, majd a gyepmesteri szolgál-
tatásokról. A frakcióvezetõ el-
mondta, akárcsak a többi szolgál-
tatás, így a gyepmesteri szolgálta-
tások díjai sem emelkednek 2022-
ben. Arról is tájékoztatott, hogy
718 millió forintos beruházással el-
készült a Vásárcsarnok mellett a
Göcseji Tudásközpont – Helyi Ter-
mék Piac. A közgyûlés úgy dön-
tött, hogy az új épület fenntartását
és mûködtetését nem adja ki kül-
sõs magánvállalkozásnak, hanem
a Vásárcsarnok szervezetén belül,
önkormányzati fenntartásban fog
mûködni. 

A városi uszoda mûködtetésé-
vel kapcsolatban elmondta: a 40
millió forintos önkormányzati keret
az államnak történõ átadás esetén
is rendelkezésre áll. Ebbõl kom-

penzálják a zalaegerszegi lakcím-
mel rendelkezõ polgárok belépõdí-
jainak és bérleteinek árát, a diákok
úszásoktatásának árát, valamint a
Zalaegerszegi Úszó Klub sávbér-
leti díját, így alacsonyan tartva
számukra ezeket a tételeket. 

Szilasi Gábor felhívta a figyel-
mez, hogy az avar és kerti hulla-
dék égetése október 15. és április
15. között lehetséges, szerdai és
szombati napokon, megfelelõ idõ-
járási körülmények között, kivéve
a rendeletben meghatározott 207
utcában. (Ez a város honlapján el-
érhetõ!) Arról is szólt, hogy az ön-
kormányzat pályázatot nyújt be
egy minibölcsõde megépítésére
az andráshidai városrészben. Két
csoportban, összes 16 gyermek
részére. A projekt tervezett költ-
ségvetése 265 millió forint, a tá-
mogatás lehetséges összege pe-
dig 240 millió, így az önrész 25
millió forint.

A múlt év utolsó közgyûlésének néhány döntését emelte ki saj-
tótájékoztatóján dr. Káldi Dávid, a Fidesz-KDNP frakcióvezetõje
és Szilasi Gábor frakcióvezetõ-helyettes.

FIDESZ-KDNP: DÖNTÉSEKRÕL

DECEMBERI ZEGINFÓ
2022 – NEM LESZNEK DÍJEMELÉSEK
Az elmúlt év utolsó képviselõ-testületi ülésének legfontosabb

döntéseirõl Balaicz Zoltán polgármester számolt be a sajtó képvi-
selõinek. Jelezte: a költségvetés fõösszege több mint 780 millió
forinttal nõtt a beérkezett újabb hozzáhárulások, támogatások és
bevételek következtében. Így a város költségvetési fõösszege kö-
zel 75,8 milliárd forintra módosult.
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Az ünnep apropóján a közel-
múltban elkészült Farkas Ferenc
szobrászmûvész legújabb köztéri
alkotása, mely az elsõ ismert város-
bírónak, Mihály deáknak állít emlé-
ket. A szobrot a múzeum melletti té-
ren avatták fel. Az eseményen részt
vett dr. Varga Judit igazságügyi
miniszter, aki beszédében többek
között elmondta: rendre és jogsza-
bályokra minden idõben szükség
van, és a korabeli Zalaegerszegen
Mihály deák kezében összpontosul-
tak azok az eszközök, melyek lehe-
tõséget adtak a szabályok betartá-
sára. Annál is inkább, mert rend és
jog nélkül szabadság sem létezhet,
és ez ma sincs másképp – fogalma-
zott.

A szoboravatón Balaicz Zoltán
polgármester felidézte a város múlt-
ját (az eddig ismert) legkorábbi írá-
sos források alapján. Mint mondta,
azt nem tudjuk pontosan, hogy Mi-
hály deák hogy nézett ki a valóság-

ban, a mostani szobor egy idealizált
ábrázolás. A célja leginkább az,
hogy emlékeztessen minket Zala-
egerszeg büszke történetére.

A 600 éves évfordulót záró ün-
nepségsorozat a város Dísztermé-
ben folytatódott, ahol levetítették a
„Zalaegerszegi hitvallás”-ról szóló

kisfilmet. Ennek bekeretezett szö-
vegét dr. Hóbor Erzsébet, dr.
Gyimesi Endre és Németh János
díszpolgárok átadták a polgármes-
ternek, aki aztán elhelyezte a te-
remben a dokumentumot. A hitval-
lás az összefogást, a közösség ere-
jét és a lokálpatrióta értékeket he-
lyezi középpontba. Szintén levetí-
tették a közönségnek az Egerszegi

végvárról készült animációs filmet
is. A rendezvényen elhangzott: a
600. évfordulóhoz kapcsolódó törté-

neti kutatásokhoz és a vármakett el-
készítéséhez nagy segítséget nyúj-
tott dr. Bilkei Irén történész, vala-
mint dr. Vándor László régész. 

Az eseményen adták át az idei
Zalaegerszegért díjakat is. Nyolc
magánszemély és két szervezet ka-
pott elismerést. Balaicz Zoltán be-
szédében többek között úgy fogal-
mazott: Dísztermünk számtalan
rendezvénynek ad otthont, mégis,
ezt a teret az elismerések átadása
és az ahhoz kapcsolódó hangulat
lényegíti át leginkább. Ennek a
helynek géniusza van. Áthatja
mindazok szelleme, akik életmûvét,
személyes emberi jellemét, példáját
közösségünk kitüntetéssel ismeri el.

Szintén a társadalmi megbecsü-
lés fontosságát hangsúlyozta Varga
Judit miniszter is köszöntõjében.
Mint mondta, a díjazás szinte egy-
idõs a társadalmakkal, és az egyén
számára mindig egy fontos vissza-
jelzés a tetteirõl. De azt is jelzi, hogy
van értelme a közösségért dolgoz-
ni. 

Ezt követõen került sor a Zala-
egerszegért díjak átadására.

A rendezvényen – melynek ven-
dége volt Héjj Dávid országgyûlési
képviselõ is – Vigh László ország-
gyûlési képviselõ, miniszteri biztos
mondott képzeletbeli pohárköszön-
tõt, hiszen a járvány miatt az ilyen-
kor szokásos koccintás és fogadás
most elmaradt. A 600 éves évfordu-
ló záróeseményén a Canterina Ka-
marakórus is közremûködött.

Eredetileg ezt a felújítást ké-
sõbbre tervezték, de mivel zajlik a
Mindszenty tér, Rákóczi út, Ola kö-
zötti kerékpárút építése, érdemes
volt ezt a munkát elõbbre hozni és
összehangolni – tájékoztatott Ba-
laicz Zoltán polgármester. A beru-

házást saját önkormányzati forrás-
ból valósították meg. A felújításnak
köszönhetõen ez a terület most
méltó nemcsak a belvároshoz, de
a szállodához is, amely 1894-ben
épült meg. 

A kivitelezést két hét alatt elvé-
gezték a Kazinczy téren, ahol a
parkoló teljes felülete öt centiméter-
nyi új aszfaltburkolatot kapott, és a
megfelelõ csapadékvíz-elvezetés
érdekében új víznyelõ is épült, va-
lamint a régi akna- és szennyvíz-
fedlapok cseréje is megtörtént. Er-
rõl Bali Zoltán alpolgármester be-
szélt. Hozzátette: a belvároshoz
kapcsolódó kerékpárút-fejlesztés,
valamint a környéken megújuló
középületek mellett szeretnének to-
vábbi rekonstrukciót végrehajtani
az utakon és járdákon is, így akkor
a Mindszenty tértõl egészen a
Munkácsy utcáig terjedõ területet
egy nagy térként lehet kezelni.
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A közgyûlés a pénzügyi kihatá-
sú döntések elõtt módosította a
2021. évi költségvetését, amely-
nek bevétel-kiadási fõösszege
984.360 E Ft-ról az elmúlt idõszak-
ban bekövetkezett változások, és
a bevételi többlet miatt 1.007.018
E Ft-ra módosult. A testület döntött
arról is, hogy csatlakozik a Nem-
zeti Klímavédelmi Szövetséghez. 

A megyei önkormányzat az elõ-
zõ uniós ciklusban megvalósított
kerékpárút-fejlesztési tevékenysé-
gére alapozva a 2021–2027-es
idõszakban is folytatni kívánja a
megyei kerékpáros útszakaszok

mennyiségi és minõségi fejleszté-
sét, hálózatba szervezését. Ennek
keretében elsõ körben négy támo-
gatási kérelem benyújtását terve-
zi: a Keszthely–Gyenesdiás sza-
kasz, Gyenesdiás közigazgatási
területére esõ részét, a Garabonc–
Nagyrada–Zalaszabar szakaszt,
amely a meglévõ zalakarosi kerék-
párút folytatása, a Zalavár–Sár-
mellék szakaszt, a Kis-Balaton
mentén, továbbá a Tornyiszent-
miklós (országhatártól)  Becsehe-
lyig terjedõ nyomvonalat, részben
új építéssel, részben kerékpárút-
kijelöléssel.

DÖNTÉSEK
A MEGYEI KÖZGYÛLÉS MUNKÁJÁRÓL

A Zala Megyei Közgyûlés múlt évi utolsó közgyûlésén elfogad-
ta a Zala Megyei Német Önkormányzat tevékenységérõl szóló tá-
jékoztatót. A beszámoló kitért a megvalósított kulturális progra-
mokra, és arra, hogy 2022-ben ünnepli magyarországi létének
300. évfordulóját a zalai német közösség.

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, az új járdák kialakítása
mellett fontos a meglévõk felújítá-
sa, karbantartása is, amelynek fi-
nanszírozása, ahogy az utak ese-
tében is, nehéz feladat elé állítja
az önkormányzatot. Ezt mutatja
egyrészt a gyalogutak hossza, ami
összesen 225 kilométert tesz ki,
másrészt költsége. Itt, a Szilágyi
Erzsébet utcában a közel 300 mé-
ter járda felújítása 7,3 millió forint-
ba került. A lakosoknak ugyanak-

kor fontosak ezek a beavatkozá-
sok, aminek eleget kívánnak tenni
lehetõségeik szerint. 

Böjte Sándor Zsolt önkor-
mányzati képviselõ azt mondta,
ez egy kis utcarész, amely a kör-
nyékbeli cégek miatt azonban for-
galmas a gyalogosközlekedés te-
kintetében is. A lakók is kérték a
rossz állapotú járda felújítását,
amelyre a város 2021. évi költ-
ségvetésébõl sikerült forrást biz-
tosítani, mégpedig annyit, hogy
mindkét oldalon megtörténhes-
sen a rekonstrukció. 

MEGÚJULT BURKOLAT

Böjte Sándor Zsolt és Balaicz Zoltán

Felújították a Szilágyi Erzsébet utca északi felének mindkét ol-
dali járdáját, amelyre 7,3 millió forintot fordított Zalaegerszeg ön-
kormányzata saját költségvetésébõl.

Hartmann Miklós, az egyesület
elnök kifejtette, hogy Zalaegerszeg
polgármestere és képviselõ-testü-
lete határozott és elõremutató lé-
péseket tett a járvány kezelése ér-
dekében, amellyel elégedettek, a
kormányzati intézkedésekkel
azonban nem. Mint mondta, a jár-
vány gazdasági hatásait a vendég-
látásban és az egyéb szolgáltatás-
ban érdekelt kis családi vállalkozá-
sok szenvedték el leginkább.

A nyilvánosság kérdésérõl úgy
vélekedett, hogy a médiumokban
az állam részérõl megjelenõ tájé-
koztatás nagyon összemosódik a
kormánypárt propagandájával. Az
ellenzék gyakorlatilag nem rendel-
kezik megszólalási lehetõséggel,
ugyanakkor okkal várható el a köz-
élet híreinek formálóitól a válasz-
tópolgárok sokoldalú, objektív és
arányos tájékoztatása. A közelgõ
országgyûlési választásokkal kap-
csolatban azt hangsúlyozta, hogy
az nem a pártok, hanem a válasz-
tók ügye. Ekképpen a helyi ellen-
zéki jelölt sem egy párt, hanem a
választók jelöltje. Közérdek, hogy
a választások a törvény maradék-

talan betartásával történjenek
meg, ezért egyesületük segíteni
kívánja a szavazás biztonságos és
hiteles lebonyolítását. 

A sajtótájékoztatón részt vett
dr. Csidei Irén, Zala megye 1. vá-
lasztókerületének demokratikus
ellenzéki országgyûlési képviselõ-
jelöltje. Kiemelte, a választók je-
löltjeként egyetlen feladata az,
hogy felkarolja a választópolgárok
által kért ügyeket.    Készülnek vá-
lasztási programjuk ismertetésére,
mindemellett folytatják a népsza-
vazási aláírásgyûjtést, amit a kínai
Fudan Egyetem magyarországi
létrehozása ellen, valamint az ál-
láskeresési járadék meghosszab-
bításáért kezdeményeztek.

Objektív, arányos és széles körû tájékoztatást vár el a Tiéd a
Város Egyesület, hangzott el év elejei sajtótájékoztatójukon,
amelyen a járvány kezelésérõl is elmondták véleményüket. 

A VÁLASZTÁS A VÁLASZTÓK ÜGYE

MEGSZÉPÜLT A KAZINCZY TÉRI PARKOLÓ
A Kovács Károly Városépítõ Programba illesztve, 14 millió fo-

rint ráfordítással megtörtént a Zalaegerszegi Járási Hivatal és az
Arany Bárány Hotel elõtti parkoló felújítása. 

Farkas Lóránt Márk építésvezetõ, Szak Tibor út- és közmûépítési
csoportvezetõ, Balaicz Zoltán és Böjte Sándor Zsolt

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester azt
emelte ki, hogy az olai városrész-
ben élõk kérése is kiemelt figyelmet
élvez. Ennek kapcsán valósult meg
korábban a Gasparich utcát az Ola
utcával összekötõ út kialakítása,
valamint forgalomcsillapítása. A
mostani beruházást pedig a parko-
lási gondok enyhítése indokolta. 

Böjte Sándor Zsolt önkormány-
zati képviselõ megerõsítette, hogy
szintén lakossági kezdeménye-

zésre alakították ki a 12 új gyephé-
zagos térkõburkolatú parkolót az
átkötõút mellett. A zöldterület nagy
része megmaradt, amit tavasszal
új növényekkel telepítenek be.
Felidézte, hogy tavaly járdát épí-
tettek a szomszédos élelmiszer-
áruházhoz, illetve bõvítették a vá-
rakozóhelyek számát az U alakú
társasház udvarában. Tervezik az
itt lévõ játszótér fejlesztését, vala-
mint az Ola utca 13. és 16. számú
társasházak között az út és a járda
felújítását.

PARKOLÓÉPÍTÉS AZ OLA UTCÁBAN
Ola utca környezetében 12 férõhelyes parkolót hozott létre a

város önkormányzata a Kovács Károly Városépítõ Programból
bruttó 16 millió forinttal finanszírozva.

A helyszíni bejáráson többek
között elhangzott: jó ütemben ha-
lad az egykori napközis tábor terü-
letén az Alsóerdei Sport- és Él-
ménypark komplex turisztikai fej-
lesztése, mely a Széchenyi 2020
program keretében, 1,2 milliárd fo-
rint vissza nem térítendõ európai
uniós támogatásból valósul meg.
A beruházás eredményeként új
idegenforgalmi desztináció jön lét-
re a város határában. A szabad-
idõpark egyedi kínálatának kö-
szönhetõen minden bizonnyal nö-
velni fogja a városba érkezõ láto-
gatók számát.

Az élménypark biztonságos
megközelíthetõsége érdekében új
utakra és csomópontokra is szük-
ség volt. Egy TOP-projekt része-
ként az önkormányzat a Magyar
Közút Nonprofit Zrt.-vel közösen
kiépítette a közlekedési kapcsola-
tokat a Kertvárostól az Alsóerdõ
irányába, illetve a tábor közvetlen
környezetében.

Az alpolgármester elmondta:

325 méteren megújult az állami
közút, ebbõl 50 méteren forgalom-
osztályozós, balra kanyarodó sá-
vot alakítottak ki. Ezenkívül vízel-
vezetõ árkot is építettek. A gyalo-
gos- és kerékpárosátvezetést az
élménypark és az Azáleás utca
között jelzõlámpás csomópont se-
gíti a jövõben. Az Azáleás utcát
mintegy 84 méteren leaszfaltoz-
ták, északi részére pedig új járda
is épült. A TOP-fejlesztésen túl 15
férõhelyes parkoló épült a tábor
északi részére. Megújult továbbá
a kerékpárút a kertvárosi fahídtól a
tábor bejáratáig, és korszerûsítet-
ték a közvilágítást is.

A közlekedési kapcsolatok
megteremtése fontos cél volt, hi-
szen az élménypark hamarosan
elkészül. A megnövekedett forga-
lomhoz és a megváltozott igények-
hez új és biztonságos utakra van
szükség. Érkezzenek akár gépjár-
mûvel, akár kerékpárral vagy gya-
logosan a sportolni, kikapcsolódni
vágyók.

KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATOK
Az alsóerdei beruházás részeként az elmúlt hónapokban sor

került a közlekedési kapcsolatok kiépítésére az egykori napközis
tábor környezetében. Az eredményekrõl Gecse Péter alpolgár-
mester tájékoztatta a sajtót.

EMLÉKEZNI A MÚLTRA, HINNI A KÖZÖSSÉG EREJÉBEN
FELAVATTÁK MIHÁLY DEÁK SZOBRÁT, ÜNNEPI KÖZGYÛLÉS A DÍSZTEREMBEN

Szoboravatással és a Zalaegerszegért díjak átadásával zárult a
600. évfordulóra rendezett, egész éven át tartó ünnepségsorozat.
Mint arról már többször beszámoltunk, Zalaegerszeg idén emlé-
kezett meg arról a jeles dátumról, hogy 1421-ben egy királyi okle-
vél elõször említette a települést mezõvárosként.



4 Hirdetés



Tessék mondani, itt mindenki
tájidegen? A kérdés talán fur-
csa – fõleg egy képzõmûvészeti
kiállítás kapcsán – pedig a vá-
lasz az, hogy igen. Valamilyen
formában mindannyian
„tájidegenek”, „gyüttmentek”
vagyunk. Sõt, biztos vannak
olyan szokásaink, tulajdonsá-
gaink, melyek különböznek má-
sokétól.

– pánczélPetra –

Vajon ez az idegenség negatív
dolog? Egyáltalán nem, sõt! Kultu-
rális sokszínûségrõl és párhuza-
mos „sokféleségek” együttélésérõl
van szó, ami néha ösztönzõleg
hat, vagy épp tanulságul szolgál. A
napokban nyílt meg a Városi
Hangverseny- és Kiállítóteremben
Gombos Zsófia és Kiss Ágnes Ka-
tinka festõmûvészek közös tárlata,
melynek a címe – nem nehéz kita-
lálni – Táj idegen. Az elnevezést
Gombos Zsófi egyik festménye ih-
lette, melynek szintén ez a címe.
Hogy a másik kiállító mûvész miért
vállalta e közös névadást annak
ellenére, hogy teljesen más stílus-
ban alkotnak, arról majd késõbb.
Inkább ízlelgessük még egy kicsit
magát a kifejezést, ahogyan azt dr.
Bordács Andrea mûvészetkritikus,
esztéta is tette a megnyitón.

Térben, idõben, stílusban és
még számtalan módon körbejár-
hatjuk a tájidegenség jelenségét.
Hogyan viszonyulunk a régihez és
az újhoz, a múlthoz és a jelenhez,
vagy mit jelent az otthon fogalma
egy nyüzsgõ, folyton változó (és
helyváltoztatásokkal járó) világ-
ban? Az sem mellékes, hogy a két
mûvész milyen festészeti hagyo-
mányokhoz kötõdik? Gombos Zsó-
fi látszólag a tájképfestészet tradíci-

óihoz, de némileg újra is fogalmaz-
va azt. Nagy látószögben látjuk a
falusi házakat, udvarokat, de em-
berek nélkül. A Táj idegen címû ké-
pen kissé misztikusan, drámaian
hat a pink színû hintaállvány az ud-
varon. A Magántulajdon nevû fest-
ményen pedig mindent elkerítettek,
ami egykor kedves volt az alkotó-
nak. Sok tájkép pedig egyszerûen
csak GPS-koordinátákkal szerepel.
Aztán ott vannak a tyúkok is. Azt hi-
hetnénk, hogy valamiféle vidék
iránti nosztalgia, de mégsem. Az
esztéta szerint ugyanis a tyúkoknak
nincs konkrét környezete, csak le-
begnek a térben. Személyiségük
viszont annál inkább van.

A falusi világ, a népi kultúra
nem rekedhet meg a régmúlt idõk-
ben, ezt bizonyítja az alkotó Folk-
lór utópia címû munkája is, ahol a
hagyományos kellékek kevered-
nek mûanyag székkel és egy ró-
zsaszín crocspapuccsal. Jelezve:
a falusi lét ma már a régi és az új
tárgyak, szokások keveréke.

Kiss Ágnes Katinka absztrakt,
élénkszínû mûvei Zsófi festmé-
nyeihez képest (táj)idegennek tûn-
nek. Egy zsinagógai környezetben
viszont nagyon is helyénvalók, hi-
szen régen csak absztrakt ábrázo-
lások lehettek zsidó imaházakban.
De Bordács Andrea arra is felhívta
a figyelmet, hogy a zsinagógák
karzata (ahol most a galéria van) a
nõk helye volt; többek között erre
utal az is, hogy a kiállításmegnyitó
szereplõi mind nõk. (A férfi látoga-
tóknak viszont ezúttal nem kell el-
hagyni a karzatot – tette hozzá vic-
cesen.) Kiss Ágnes Katinka most
kiállított mûvei szokatlanok amiatt,
hogy digitális printekrõl van szó,
nem pedig hagyományos festmé-

nyekrõl. Azonban a klasszikus
technika keveredik a digitális fes-
tészet elemeivel. Színek és faktú-
rák örvénylenek a tíz részbõl álló
Ösvények sorozatban. 

Minderrõl a festõmûvész érdek-
lõdésünkre elárulta: az Ösvények
miatt érzete úgy, hogy az õ képei is
beilleszthetõk a Táj idegen cím-
szóba. Fizikailag is, hiszen az ös-
vények a tájban sokszor furcsá-
nak, idegennek tûnnek. Kicsit filo-
zofikusabb értelemben pedig azt
jeleníti meg velük, hogy a mai tár-
sadalomban mindenki mindenhol
ott szeretne lenni. Félünk, hogy ki-
maradunk valamibõl, ezért sokféle
ösvényen, úton járunk. Egy új tech-
nikát használ ennek kifejezésére: a
háttér egy valódi festett kép, amirõl
készül egy fotó, számítógépes
munkával pedig további rétegek,
színek, motívumok kerülhetnek rá.

Gombos Zsófi mindehhez hoz-
zátette: Katinka és az õ képei lát-
szólag talán nem illenek egy térbe,
pedig ha a tájidegenséget végig-
gondoljuk, akkor lehetnek kapcso-
lódási pontok az eltérõ stílus elle-
nére is. Arról nem is beszélve,
hogy õt például kifejezetten inspi-
rálja Katinka színvilága. Zsófi
egyébként az „idegenséget” nem
feltétlenül tartja negatív kifejezés-
nek, vagy érzésnek. Ahogy az a
tárlatnyitón is elhangzott, inkább
egy kulturális sokszínûségrõl van
szó, ami mindenképpen pozitív.

A kiállításon közremûködött
Virágné dr. Móga Juliánna közgaz-
dász és Nagy Réka klinikai szak-
pszichológus, akik személyes gon-
dolataikat osztották meg a két mû-
vész alkotásaival kapcsolatban. 

A tárlat február 12-ig látogat-
ható.

– pP –

Tavaly októberben jelent meg a
hazai kortárs irodalom egyik jeles
képviselõjének, Karafiáth Orsolyá-
nak a legújabb könyve, aki egy Za-
la megyében élõ tervezõt kért fel ar-
ra, hogy a kötet promóciójához ké-
szítsen neki egy ruhát. Az „Egymás
könyve – Amikor összegyûrtük az
eget” címû regény borítóján maga a
szerzõ látható, amint egy víz nélkü-
li medencében fekszik egy kékes,
narancsos árnyalatú ruhában (ter-
mészetesen a hozzá illõ hajjal és
sminkkel). Bár a csempe ridegsége
és a ruha anyagának lágysága elsõ
ránézésre ellentmondásosnak tû-
nik, ám a színek és vonalak szépen
összecsengnek, így egy nyugodt,
harmonikus látványban részesül az
olvasó. Mintha valami nagy kékség-
ben lebegnénk (legyen az víz vagy
égbolt), ám a vöröses, narancsos
árnyalatok mégis sejtetnek valami
drámaiságot. Talán a vihar elõtti
csend állapota ez.

Legyen felhõ! – ezzel a jelmon-
datnak is beillõ kéréssel kereste
meg az író Fehér Beatrix divatterve-
zõt, aki elõször meglepõdött a felké-
résen, ám nagy örömmel fogadta.

– Személyesen nem ismertem
Orsit, bár az Instagramon már egy
ideje követtük egymás munkássá-
gát – meséli Fehér Beatrix, akivel
zalaegerszegi mûhelyében beszél-
gettünk.

A Csatáron élõ tervezõt még
2020 õszén kereste meg az író,
hogy készülõ könyvéhez szeretne
egy különleges ruhát; lehetõleg fel-
hõkkel.

– Nagyon határozott elképzelé-
se volt már akkor mindenrõl. Hogy
milyen legyen a ruha, a paróka, a
smink, illetve hogy hol legyen a fo-
tózás és a regényhez készülõ
videóklip helyszíne. Ugyanakkor a
fazont és az árnyalatokat illetõen
szabad kezet kaptam. 

Mivel Beatrix ruháinak különle-
gességét az adja, hogy saját fotói
kerülnek az anyagra mintaként,
nem kellett sokáig felhõk után kutat-
nia.

– Rengeteg ilyen témájú képem
van, hiszen rendszeresen fotózom
a Csatár feletti eget, a közeli erdõ-
ket, mezõket és úgy általában a tá-
jat, de persze a városi környezetet
is. Többféle képet küldtem Orsinak,
és több ruhaterv is készült. Végül az
a fotó lett a befutó, ami a falu feletti
eget ábrázolja vihar elõtt, naple-
mente idején. Így kék és vöröses,
világos és sötét árnyalatok, sávok
egyaránt szerepelnek a ruhán. Ami
tulajdonképpen egy korábbi kollek-
cióból származó hosszú aljból és
egy felsõrészbõl áll.

A divattervezõ azt is elárulta,
hogy mivel éppen a karantén alatt
zajlott a közös munka, sokáig nem
találkoztak személyesen, csak
online formában és telefonon kon-

zultáltak. Végül az egyik fõvárosi ru-
haüzletben összejött a „offline” talál-
kozó.

– Nagyon élveztem a közös
munkát, máig megtiszteltetésnek
érzem a felkérést. A végeredmény-
nyel pedig nagyon elégedett va-

gyok. Tervezõként persze egy picit
sajnálom, hogy a könyvborítóra
nem teljes hosszában került rá a
szoknya, de értem a koncepciót és
a címlap rendezési elvét, így nincs
bennem hiányérzet. Már csak azért
sem, mert a könyvhöz készült
videóklipben viszont minden oldal-
ról jól látszik a ruha.

A regényhez Kirschner Péter ze-
neszerzõ, valamint az Ónodi Eszter
and the Open Pub formáció készí-
tett egy dalt Karafiáth Orsolya „Ami-
kor összegyûrtük az eget” címû ver-
sének felhasználásával. Ebbõl ké-
szült a videóklip is, ahol Ónodi Esz-
ter és Orsi a fõszereplõk.

Az Egymás könyve – mely a
Scolar Kiadónál jelent meg – egy
jóbarát betegségérõl, elvesztésérõl,
életrõl, halálról, a barátságról, vala-
mint a gyász feldolgozásáról szól.
Meg arról is, hogy hogyan látjuk
magunkat a másik szemében; egy-
másban.
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VÁLASZD ASZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI

ONLINE KRESZ-TANFOLYAMUNKAT! 
KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT A DIÁKOK, KISMAMÁK ÉS

TÚL ELFOGLALT EMBEREK SZÁMÁRA!
Nem kell tanfolyamra járnod, otthon tanulhatsz!

–  E-LEARNING + IGÉNY SZERINTI INGYENES
TELEFONOS ILL. ONLINE KONZULTÁCIÓ – 

BÁRMIKOR KEZDHETSZ, AZ ELÕREHALADÁS TÕLED FÜGG!

RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNYEK: – IFJÚSÁGI KEDVEZMÉNY +

LÉTSZÁMTÓL FÜGGÕ CSOPORTKEDVEZMÉNY! 
RÉSZLETFIZETÉS

JELENTKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu

OKÉV-SZÁM: 20-0112-05   VSM  E: 88,24 – 80%; GY: 69,23 – 80%; ÁKÓ: 158%; ÁKK: 246.500 – 258.500

CSATÁR FELETT AZ ÉG – RUHÁN ÉS KÖNYVBORÍTÓN
KORTÁRS ÍRÓ ÉS KORTÁRS DIVATTERVEZÕ TALÁLKOZÁSA

Már önmagában az is ritkaságnak számít, hogy a Csatár feletti
égbolt színei egy ruhán nyerjenek végsõ értelmet. Ha mindehhez
hozzátesszük, hogy ez a bizonyos ruha egy könyvborítóra is rá-
került, akkor sejthetjük, hogy valami különlegességrõl, megismé-
telhetetlen dologról van szó.

Fehér Beatrix

– pet –

A részletekrõl a zalaegerszegi
Art mozi programszervezõje, Rá-
kos Esztella érdeklõdésünkre el-
mondta: Sós Ágnes, a fesztivál
menedzsere kereste meg õket az-
zal, hogy több más városhoz ha-
sonlóan itt is szeretnék megren-

dezni a programot. A helyi mozi
csapata élt is a lehetõséggel; nyolc
produkcióból hat filmet választottak
ki a január végi rendezvényre. 

– A fesztivál keretében olyan
nemzetközi sikereket elért, egész
estés, kreatív dokumentumfilme-
ket tudunk bemutatni, melyek egy-
szerre szórakoztatnak és taníta-
nak. Európai, távol-keleti és ame-
rikai alkotások egyaránt mûsorra
kerülnek. A közös bennük egy-
részt az, hogy úgynevezett topfil-
mekrõl van szó, melyek komoly
szakmai és közönségsikereket ér-
tek el egy-egy országban. Ezenkí-

vül különleges szemszögbõl vilá-
gítanak rá társadalmi problémák-
ra, sorsokra, identitáskérdésekre,
a kultúra és az életmód sokszínû-
ségére, vagy akár a természet és
az állatok szeretetére.

A vetítésekre január 28–30. kö-
zött kerül sor, 16 és 18 órás kez-
désekkel. A filmek (melyekrõl rész-

letesebb információ a mozi Face-
book-oldalán olvasható) korhatár
nélküliek, mindenki érdeklõdési
körének, érettségének megfele-
lõen dönthet arról, hogy megnézi-
e az adott alkotást. A szervezõk
igyekeztek olyan témákat válasz-
tani, melyek életkortól függetlenül
izgalmasak és tanulságosak. 

– A péntek délutáni nyitóelõadás
például a sporthoz kapcsolódik. A
„Magas mérce” címû izlandi doku-
mentumfilmben egy kosárlabda-
edzõ motivációit, a csapatépítés
nehézségeit, és mindezek pszicho-
lógiai vonzatait ismerhetjük meg.

Az amerikai „Erõltetett menet” Kína
gazdasági felemelkedésérõl szól. A
cseh „Mádám Anny” pedig annak
ellenére egy életvidám film, hogy
egy nehéz sorban élõ, középkorú
hölgy mindennapjait tárja elénk, aki
alternatív jövedelemforrásnak rá-
adásul a prostitúciót választja. Egy
vietnámi film („A köd gyermekei”) a
gyermekvédelmet helyezi fókusz-
ba, ám más kulturális szempontok
és szokások szerint, mint amit mi
Európában ismerünk. Két film pe-
dig az állatok világát („A tehén”), il-
letve az állatok és az emberek kap-
csolatát („Gólya, bácsi, gólya”) mu-
tatja be. Utóbbi kettõ mindazoknak
érdekes lehet, akiket foglalkoztat a
természetvédelem, vagy lelkileg
szeretnének kicsit ráhangolódni a
minket körülvevõ világra, vagy a
velünk élõ állatokra – fogalmazott.

Drávecz Szabolcs, a mozi ve-
zetõje további kérdésünkre el-
mondta, hogy a járványügyi sza-
bályok enyhítése után a közönség
szerencsére visszatalált a moziba.
Úgy látják, hogy az emberek ki
vannak éhezve a kultúrára, mûvé-
szeti programokra.

– Mindenkinek jót tesz egy-egy
órás kikapcsolódás, hiszen a ví-
rushelyzet nem múlt el, az viszont
az immunrendszernek is jó, ha
tartalmas programokkal fel tu-
dunk töltõdni. A mozi még most is
az a romantikus hely, ahová el le-
het bújni egy picit a világ gondjai
elõl. Úgy tûnik, hogy a több hóna-
pos bezártság után ennek még
mindig van létjogosultsága. Bár
sokan kongatták a vészharangot,
mi azt tapasztaljuk, hogy nem he-
lyezõdött át teljesen az online tér-
be a filmnézés. Szívesen jönnek
moziba az emberek, fõleg, hogy
az Art mozi egy családias,
kislétszámú nézõtérrel várja a
filmkedvelõket.

NÍVÓS DOKUMENTUMFILMEK FESZTIVÁLJA
NEMZETKÖZI MÛVEK, EGYETEMES TÉMÁK

Három napon át, hat szórakoztató és tanulságos dokumentum-
filmet láthat a közönség az Art moziban. Január 28–30-a között
Zalaegerszegen vendégeskedik a Budapest International
Documentary Festival, mely a fõváros után további tíz hazai
nagyvárosban is bemutatja a legnívósabb nemzetközi dokumen-
tumfilmeket.

Rákos Esztella

ÖSVÉNYEK, TYÚKOK, TÁJIDEGENSÉG
GOMBOS ZSÓFIA ÉS KISS ÁGNES KATINKA TÁRLATA

Kiss Ágnes Katinka és Gombos Zsófi
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MOZGÁSTERAPEUTÁT KERESNEK
Zalaegerszegi Gondozási Központ Idõsek Gondozó Háza felvételt hirdet határozatlan idõre

mozgásterapeuta munkakörbe. 

Pályázati feltételek: 
• Gyógytornász képesítés • büntetlen elõélet;
• egészségügyi alkalmasság (449/2021. kormányrendelete a koronavírus elleni védõoltás kötelezõ

igénybevételérõl)
Feladat: 

Orvosi javaslat és betegvizsgálat alapján gyógytornász kompetenciájába tartozó feladatok teljes kö-
rû ellátása, egyéni és csoportos foglalkozások tartása, elektroterápiás és masszázs kezelések alkalma-
zása, segédeszközök használatának megtanítása. Továbbá alapvégzettségének megfelelõen részt vesz
az intézményben élõk ellátásában. Az állás teljes és részmunkaidõben is betölthetõ.

A jelentkezéshez csatolandó:
• fényképes szakmai önéletrajz • végzettséget igazoló okiratok másolata; 

Az állásról bõvebb információ kérhetõ Pálfiné Vass Györgyi intézményvezetõtõl  a 92/511-342-es te-
lefonszámon vagy a gondozohaz@gkzalaegerszeg.hu e-mail címen. Az állás az elbírálást követõen
azonnal betölthetõ.

FOGYATÉKOSSÁGÜGYI TANÁCSADÓT KERESNEK
A Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ felvételt hirdet 2 fõ részére határozott idõ-

re, teljes munkaidõben, fogyatékosságügyi tanácsadó munkakörbe. 

Pályázati feltételek: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmé-
nyek, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl
szóló, 15/1998. NM-rendelet 2. számú mellékletében.

A jelentkezéshez csatolandó: szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata.

Bérezés: KJT. alapján.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szociális területen szerzett szakmai tapasztalat.
Az állásról bõvebb információ kérhetõ Zsolnai Judit intézményvezetõtõl a 92/316-930 telefonszámon
vagy személyesen az intézményben (elõzetes telefonos egyeztetés szükséges).

Pályázat benyújtásának módja: 
postai úton: Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
E-mail: zsolnai.judit@zegcsgyk.hu.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2022. január 27-én 15.30 órától 16.30 óráig a helyszínen. A szállás-
helyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2022.  FEBRUÁR 10. (CSÜTÖRTÖK) 

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt
borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal
Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900
Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be.
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.
A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási
Csoport szolgál (Tel.: 92/502-139 vagy 92/502-140.)

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK

Cím
Alap-
terület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek Komfortfokozat
2021-ben érvényes

fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

A I/11. 34 1 elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC, erkély összkomfortos 237,5 8.075

B fsz. 5. 36 1 elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC, erkély összkomfortos 237,5 8.550

B. III/30. 41 1,5 elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC, erkély összkomfortos 237,5 9.737

ZALAEGERSZEGEN ELKEZDÕDÖTT A KIDOBOTT KARÁCSONYFÁK BEGYÛJTÉSE
A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. január 6-án megkezdte a kidobott karácsonyfák begyûj-

tését Zalaegerszegen.

Meghatározott menetrend nincs. Kapacitásunk függvényében lehetõség szerint hetente minden vá-
rosrészt felkeresünk. A begyûjtési idõszak február közepéig tart, de természetesen a késõbbi idõpontok-
ban kihelyezett fákat is elszállítjuk.

Kérjük Kedves Ügyfeleinket, hogy fenyõfáikat jól látható, könnyen megközelíthetõ helyre, a forgalmat
nem akadályozó módon helyezzék el! (Társasházi ingatlanok esetében a társasházi hulladékgyûjtõ kon-
téner mellé.)

Továbbá kérjük Önöket, hogy az újrahasznosíthatóság érdekében fájuktól „tiszta”, idegen anyagoktól
(szaloncukorpapír, díszek, fényfüzérek) mentes állapotban váljanak meg! 

A begyûjtött karácsonyfák energetikai célokra kerülnek hasznosításra.

Minden Kedves Ügyfelünknek sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk!

FELHÍVÁS
TISZTELT ZALAEGERSZEGI VÁLASZTÓPOLGÁROK!

A köztársaság elnök a 7/2022. (I. 11) és a 8/2022. (I. 11.) KE-határozataiban az országgyûlési kép-
viselõk választását és az országos népszavazást 2022. április 3. napjára tûzte ki.

A zalaegerszegi Helyi Választási Iroda vezetõje az országgyûlési képviselõk 2022. évi általános vá-
lasztásának és az országos népszavazásnak a lefolytatásához 

szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja.
A választáson Zalaegerszeg szavazóköreiben szavazatszámláló bizottságok mûködnek. 
A szavazatszámláló bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt

szervei, amelyeknek elsõdleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztasá-
gának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás tör-
vényes rendjének helyreállítása.

Szavazatszámláló bizottság választott tagja az lehet, aki
• zalaegerszegi állandó lakcímmel rendelkezik,
• a központi névjegyzékben szerepel,
• az országgyûlési képviselõk választásán jelöltként indulhat.

Szavazatszámláló bizottság választott tagja nem lehet:
• a köztársasági elnök, a háznagy, képviselõ, alpolgármester, jegyzõ, másik választási bizottság

tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és
szerzõdéses katona, honvédtisztjelölt, honvédaltisztjelölt és a tényleges szolgálatot ellátó ön-
kéntes tartalékos katona, valamint jelölt, továbbá

• párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölõszervezet tagja, a választókerületben induló
jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az ál-
lamtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a válasz-
tási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkezõ egyéb közigazgatási szervvel kor-
mányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban,
szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott ki-
vételével.

Kérem, hogy amennyiben szavazatszámláló bizottság tagjaként részt szeretne venni a választások
lebonyolításában, és a személyével szemben kizáró ok nem áll fenn, jelentkezni szíveskedjen a zala-
egerszegi Polgármesteri Hivatalban (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) mûködõ Helyi Választási Iro-
dánál.

Jelentkezési határidõ: 2022. február 15.

A Helyi Választási Iroda kijelölt munkatársai a Polgármesteri Hivatalban hétfõtõl csütörtökig
8.00–16.00 óra között, pénteken 8.00–14.00 óra között várják a jelentkezõket.

A személyes megjelenés alkalmával összeférhetetlenségi nyilatkozat kerül kitöltésre, melyhez sze-
mélyazonosításra alkalmas okmány és lakcímkártya is szükséges.

dr. Kovács Gábor s. k.
címzetes fõjegyzõ, 

a Helyi Választási Iroda vezetõje

TELEPÜLÉSI OLTÁSI AKCIÓNAP
JANUÁR HÓNAPBAN A FELNÕTT HÁZIORVOSI KÖRZETEKBEN:
Zalaegerszeg város felnõtt háziorvosi körzeteiben is oltási hétvégét szerveznek a körzetbe

tartozó lakosok számára. Ennek keretében az elsõ, második, harmadik oltás is felvehetõ a
megadott idõpontban és idõtartamban a háziorvosánál. Fontos felhívni a figyelmet, hogy
amennyiben már van oltópontra idõpontja, akkor kérjük, hogy minden esetben az oltóponton
jelentkezzen oltásra! Az oltási akciónap a háziorvosi rendelõben azok számára nyitott, akik elõ-
zetesen még nem foglaltak idõpontot oltópontra.

Az oltási napokról és rendelkezésre álló idõtartamról kérjük, tájékozódjon háziorvosánál vagy Zala-
egerszeg város honlapján.
Január 21–22. hétvége:

Körzet/felnõtt
háziorvosok:

Elérhetõség:
Rendelõ címe,
oltás helyszíne:

Vállalt oltási hétvége: Idõtartam:

II./
Dr. László
Marianna

598-863, 598-864
+36-30/303-9672
E-mail:
drlmariannarendelo@gmail.com

Zalaegerszeg,
Ola u. 10–12. 2022. január 21–22.

pénteken 14–18 óra
között, szombaton
10–18 óra között

III./
Dr. Vass Éva

692-880
+36-30/957-0239
E-mail: save@zelkanet.hu

Zalaegerszeg,
Május 1. u. 2/C. 2022. január 21–22.

pénteken 14–18 óra
között, szombaton
10–18 óra között

VI./
Dr. Orbán Zoltán 

692-890
+36-30/591-4585
E-mail: toprep2000@gmail.com

Zalaegerszeg,
Május 1. u. 2/C. 2022. január 21–22.

pénteken 14–18 óra
között, szombaton
10–18 óra között

IX./
Dr. Papp György

511-770, 511-771
+36-30/957-5838
E-mail:
papp.gasparich@zelkanet.hu

Zalaegerszeg,
Gasparich u.
26/A.

2022. január 21–22.
pénteken 14–18 óra
között, szombaton
10–18 óra között

XIX./
Dr. Horváth Kata

510-153
+36-30/644-2317;
e-mail:
foniinternalmedkft@gmail.com

Zalaegerszeg,
Köztársaság u.
55/A.

2022. január 21–22.
pénteken 14–18 óra
között, szombaton
10–18 óra között

Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy évrõl évre ünnepélyes keretek között köszöntjük azokat a

pedagógus hivatásukat itt gyakorló óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat, akik 50, 60, 65, 70
vagy 75 esztendõvel ezelõtt kapták kézhez a pedagógus pályafutásuk megkezdéséhez szüksé-
ges elsõ oklevelüket, ezzel is elismerve kiemelkedõ munkájukat és köszönetet mondva a pedagógus
pályán eltöltött esztendõkért.

Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell a képzõ intézményekbe az
arany-, gyémánt-, vas-, rubin- illetõleg gránitdiplomára érdemes nyugdíjas pedagógusok elõször
megszerzett oklevélének másolatát (a pedagógus pályafutás alatt megszerzett további okleve-
lekhez kapcsolódó díszoklevél kérelmek továbbítására nincs módunk és lehetõségünk), szak-
mai pályafutásukat bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a koráb-
bi díszoklevél másolata).

A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges adatlap Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Humánigazgatási Osztálya közremûködésével a Polgármesteri Hivatal földszintjén
vehetõ át.

Tisztelettel kérjük mindazokat a kedves nyugdíjas pedagógusokat, akik városunk nevelési-oktatási
intézményeiben tevékenykedtek, hogy 2022. február 1-tõl február 15-ig adategyeztetés céljából sze-
mélyesen vagy megbízottjuk útján juttassák el a kért dokumentumokat és a kitöltött adatlapot Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályára! 

A díszoklevelet kiállító felsõoktatási intézmények ügyintézési szabályzataira tekintettel a fent
megjelölt határidõn túl sajnos nem áll módunkban kérelmet befogadni, ezért kérjük a határidõ
pontos betartását!
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TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR

ZA L A E G E R S Z E G ,
KÖ Z T Á R S A S Á G U.  69–71.

TE L . :  92/317-493 •  30/629-8756
NY I T VA :  H–P:  9–12 É S 15–17 Ó R Á I G

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

2022. JANUÁR 18.

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

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

VÁLLALUNK:
szennyvízszippantást, 
csatornatisztítást,
veszélyeshulladék-
szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés

Épületek, lakások felújítása

Köztéri bútorok (padok, szemetesek)

gyártása

Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés

Hibaelhárítás

Épületek, lépcsõházak takarítása

Munkáshotel üzemeltetése

Asztalos- és lakatosmunkák

Társasházi közös képviselet ellátása

internetes lekérdezési lehetõséggel

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– GÉPKEZELÕKÉPZÉS (HATÓSÁGI VIZSGA)
(2022. január 1-tõl már a megújult oktatás és vizsgáztatás szerint, minden
gépcsoportra)

– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ VÁLLALKOZÓ;
– B, BE, C, CE, D, D1 KATEGÓRIÁK e-learning elméleti oktatás keretében is!

KEDVEZÕ ÁRAKON!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634

F. eng.: B/2020/000020
B: ÁKO: 2021.II. 139,82% 2021.III. 100,63% VSM: elmélet: 2021.II. 72,22% 2020.III.78.13%; gyakorlat: 2021.II.61,4% 

C: ÁKO: 2021.II. 100,63% 2021.III. 100,49% VSM: elmélet: 2021.II. 77,63% 2020.III.74,73%; gyakorlat: 2021.II.100% 

2022. március 31-én egyesül a

Magyar Bankholding két tagbankja,

a Budapest Bank és az MKB Bank.

Ez az elsõ konkrét lépés a magyar

pénzügyi piacon meghatározó szerepet

betöltõ szuperbank felépítésére.

December 15-én elfogadták a Budapest

Bank, az MKB Bank és a Takarék Csoport

fúziós menetrendjének elsõ lépését. Ennek

értelmében 2022. március 31-én egyesül a

Magyar Bankholding két tagbankja, a Buda-

pest Bank és az MKB Bank. A Takarék Cso-

port 2023 második negyedévének végéig

csatlakozik az egyesült bankhoz, addig a

belsõ mûködés harmonizációja zajlik.

A létrejövõ egyesült bank átmenetileg

MKB Bank Nyrt. név alatt fog mûködni, az

egységes pénzintézet végleges márkane-

vét a tervek szerint 2023 elején vezetik be.

Az egyesülés elõtt a Budapest Bank és az

MKB Bank ügyfelei a korábban megszokott

módon intézhetik a banki termékekkel és

szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyeket.

Március 31-ét követõen mindkét bank ügy-

felei a megszokott bankfiókjaik és ügyinté-

zési csatornáik mellett a korábbiakhoz ké-

pest több helyszínen, nagyobb fiókhálózat-

ban tudják majd pénzügyeiket intézni. A Ta-

karék Csoport meglévõ ügyfeleit egyelõre

nem érintik ezek a lépések.

A Magyar Bankholding kiemelt figyelmet

fordít arra, hogy az egyesülés lépései a Bu-

dapest Bank és az MKB Bank ügyfelei szá-

mára zökkenõmentesen, a megszokott ma-

gas szolgáltatási színvonalon történjenek.

Számos elõnnyel jár az egyesülés

A Magyar Bankholding jelenleg egy új, di-

gitális banki platformot épít, a fejlesztések-

nek köszönhetõen bõvülnek az ügyfelek le-

hetõségei is. A bankcsoport rugalmas, nem-

zetközileg is élenjáró digitális megoldásokat

vezet be, valamint épít a három külön-külön

is erõs, hazai kereskedelmi bank erõsségei-

re. 

A létrejövõ nagybank a teljes piaci spekt-

rum lefedését és minden ügyfélszegmens

kiszolgálását célozza, miközben jelentõs

hangsúlyt fektet a lakossági, mikro-, kis- és

középvállalati, valamint agrárügyfeleinek

nyújtandó új, modern, kedvezõ árazású ter-

mék- és szolgáltatási kínálatra is.

ÉPÜL A MAGYAR SZUPERBANK:
2022 TAVASZÁN EGYESÜL A BUDAPEST BANK ÉS AZ MKB 

Dr. Barna Zsolt, a Magyar Bankholding
Igazgatóságának elnöke

(Fotó: Katona Tamás)

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C

Nyitvatartás: H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;

Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.

Tel.: 92/900-036

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét a változásra a gyûjtés módszerében:

a sárga és kék zsákok/edények

ugyanazon a napon kerülnek átvételre, ürítésre.

AZ ÚJ SZÁLLÍTÁSI NAPOK AZ ALÁBBIAK:

2022. január 26. szerda, január 27. csütörtök, január 28. péntek.

(Városrészenként eltérõen)

Részletek: www.zkn.hu

ÜVEG: 2022. február 4.

ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÉSE: 2021. december 1-tõl 2022. március 31-ig

páratlan heteken, kétheti rendszerességgel történik.

Kérjük a zsákokat /edényeket a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki.

www.zalamedia.hu
• FRISS HÍREK • INFORMÁCIÓK •  KÉPGALÉRIÁK
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