
– Antal Lívia –

A Kosztolányi utca eredetileg
Erzsébet királyné utcaként vonult
be a köztudatba. A Sissinek emlé-
ket állító utcában 1925 és 1935
között épült fel a Rózsa-, ma Béke
liget és a Baross-liget közötti villa-
sor 15 épülettel, amelybõl kettõt
lebontottak a Petõfi-iskola bõvíté-
sekor, kezdte történeti áttekintés-
sel tájékoztatóját Balaicz Zoltán
polgármester. Az utcát 1946-ban
nevezték át Kosztolányi Dezsõ ut-
cának, amely a Kovács Károly tér-
rel együtt 1976-ig kétirányú volt.
Akkor a nagytemplom melletti plé-
bániakert maradványát felszámol-
ták, a Szentháromság-szobrot át-
helyezték. Az akkori tanácsveze-
tés döntött amellett is, hogy átve-
zeti a négysávos 76-os számú fõ-
utat Zalaegerszeg történelmi bel-
városán, végleg megszüntetve ez-
zel a Kazinczy tér több évszáza-
don át tartó fõtéri funkcióját. Ehhez
kapcsolódóan lett egyirányú a
Kosztolányi utca.

A polgármester – mint mondta –
akkor még nem is gondolhattak ar-
ra, hogy 20 évvel késõbb, 1988-
ban 16 ezer, 2022-ben pedig már
35 ezer gépjármû lesz a városban.
Mindezt napi szinten tetézi a kör-
nyékrõl érkezõ jármûvek sokasága

és az egyre növekvõ teherforga-
lom. Már a 2000-es évek elején fel-
merült, hogy kezdeni kell valamit a
helyzettel, mert sem a Kossuth La-
jos utca, sem a Mártírok útja nem
bírja el a ránehezedõ terhelést. Így
merült fel a Kosztolányi Dezsõ utca
újbóli kétirányúsítása, amelyre
most érkezett el a történelmi pilla-
nat a források rendelkezésre állá-
sával, hangsúlyozta a polgármes-
ter. Az önkormányzat a TOP-
pályázaton 449 millió forintot nyert,
amit a magyar kormány több mint
1,3 milliárd forinttal megemelt. 

A Kovács Károly tér és a Kosz-
tolányi Dezsõ utca a Mária Mag-
dolna-plébániatemplomtól a Hu-
nyadi utcáig önkormányzati tulaj-
donban és kezelésben van. A be-
ruházás elsõ üteme tehát az ön-
kormányzati szakaszt érinti. Közel
1,8 milliárd forintot fordíthatnak ki-
vitelezésére, melynek befejezési
határideje 2023 augusztusa. A
Kosztolányi utca kétirányúsítása a
Kossuth utcán jelenleg nagy
számban közlekedõ autók és bu-
szok számára alternatív útvonalat
kínál majd. Könnyebbé válik a Za-
la Megyei Szent Rafael Kórház, a
vasútállomás és a páterdombi vá-
rosrész megközelítése is. A Hu-
nyadi utcától a vasútállomásig tar-
tó szakasz állami fenntartásban
van.

(Folytatás a 3. oldalon.)

– pet –

A pályázat segítségével már az
elõzõ években is számos tudomá-
nyos ülésre került sor, emellett
helytörténeti kiadványok jelentek
meg, sõt kiállításokat is szerveztek
változatos témákban – fogalma-
zott köszöntõjében Balaicz Zoltán
polgármester. Hozzátette: örömhír,
hogy a TOP-plusz programmal
2027-ig folytatódhatnak a hasonló
tematikájú rendezvények. A tudo-
mányos konferenciák célja többek
között az, hogy jobban megismer-
kedhessünk bizonyos korszakok-
kal, vagy ellentmondásos történel-
mi eseményekkel, ami abban is
segít, hogy a jelenben jobban tájé-
kozódjunk. 

Az „Egyházüldözötti konferen-
cia – Mindszenty József” címû ren-
dezvény résztvevõi az 1945–56
közötti idõszakot vizsgálva tekin-
tették át a kiépülõ kommunista ha-
talom egyházellenes ténykedéseit.

Az elõadók között volt többek kö-
zött Soós Viktor Attila, a Nemzeti
Emlékezet Bizottságának tagja, a
Mindszentyneum második emele-
ti, egyházüldözéssel foglalkozó
tárlatának kurátora, valamint Ba-
logh Margit történész, egyetemi
docens, aki a Mindszenty-per ku-

tatási eredményeirõl számolt be.
Kovács Gergely okleveles posztu-
látor, a Mindszenty Alapítvány
képviselõje, az elsõ emeleti kiállí-
tás kurátora, a bíboros Conti utcai
ávós börtönben eltöltött négy évé-
rõl beszélt. Elõadásában bemutat-
ta a sokáig elveszettnek hitt börtön
belsõ tereit, illetve azokat a helyi-
ségeket is, ahol az emlékiratok
szerint a bíboros fogsága idején
tartózkodott.

(Folytatás az 5. oldalon.)

XXX. évfolyam, 39. szám LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2022. december 6.

A helyi érték

MEGSZÉPÜLT
Elkészült a Püspöki Grácián

utca Gárdonyi Géza és a Dózsa
György utcák közötti szakaszá-
nak rekonstrukciója. A munká-
latok során az útburkolat mel-
lett mindkét oldali járda felújítá-
sa is megtörtént a Kovács Ká-
roly Városépítõ Programból fi-
nanszírozva.

– AL –

Az érintett szakaszon az önkor-
mányzat saját forrásból az ivóvíz-
vezeték és a szennyvízcsatorna
rekonstrukcióját is elvégezte az
elõzõ években, mondta Balaicz
Zoltán polgármester. Kiemelte: ez
a több ütembõl álló beruházás az
önkormányzat szándékát példáz-
za, miszerint elõbb a közmûveket
tegyék rendbe, az útburkolatot
csak ezt követõen. Mindezen
munkálatokra összesen 112 millió
forintot fordítottak.

(Folytatás a 2. oldalon.)

EGYHÁZÜLDÖZÉS A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN
KONFERENCIA A MINDSZENTYNEUMBAN

A második világháborút követõ egyházüldözésre, egyházelle-
nes propagandára hívta fel a figyelmet az a konferencia, melyet a
Mindszentyneumban rendeztek az elmúlt héten. A tanácskozás
egy TOP-projekt keretében valósult meg. 

Zalaegerszeg történetének legnagyobb belterületi útfejlesztése-
ként valósul meg a jelenleg egyirányú Kosztolányi Dezsõ utca a
Balatoni út és a Hunyadi János utca közötti szakaszának teljes
körû felújítása, valamint kétirányúvá tétele mintegy 1,8 milliárd
forintból 2023 augusztusára, hangzott el a projektindító sajtótájé-
koztatón.



Advent elsõ vasárnapján há-
laadó istentiszteletet tartottak a
zalaegerszegi református gyü-
lekezetben a 80 évvel ezelõtti
templomépítés és a közelmúlt-
ban zárult templomfelújítás
okán. Igét hirdetett dr. Fekete
Károly református püspök. A
rendezvényen részt vett dr. Gu-
lyás Gergely, Miniszterelnöksé-
get vezetõ miniszter.

– B. K. –

Majdnem napra megegyezett a
két ünnep idõpontja, hiszen 1942.
november 29-én avatták fel a
templomot, melynek építése az
egész országot megmozgatta an-
no, mindezt inflációt követõ, hábo-
rús idõszakban. Az akkori beruhá-
zás helyi és az ország minden te-
rületérõl érkezõ magánadomá-
nyok, Zala vármegye, Zalaeger-
szeg és a Vallás- és Közoktatás-
ügyi Minisztérium támogatásával
valósult meg. Az építkezés kezde-
ményezõje Fekete Károly lelkész
volt. A terveket az akkori legismer-
tebb templomépítész, Szeghalmy
Bálint készítette erdélyi stílusúnak.
Az ügyet nagyban elõrevitte, hogy
a presbitérium fõgondnokának
gróf Teleki Béla fõispánt választot-
ták. Az országos szintû gyûjtést dr.
Széll György kezdeményezte.
Adománygyûjtés céljából 1939-
ben 2000 példányban nyomtattak
ki megvásárolható képeslapokat,
a leendõ templom rajzával. Némi

területi huzavona után, az alapkõ-
letételre 1940. szeptember 22-én
került sor. 

A mostani, 62 millió forintos fel-
újítás a magyar kormány (Modern
Városok Program), a helyi önkor-
mányzat és a gyülekezet támoga-
tásával valósult meg. Az egykor el-
helyezett idõkapszulában talált do-
kumentumot feljavították, az ün-
nepségen részt vevõ prominens
személyek aláírásával, újra vis-
szahelyezik azt jövõre, a reformá-
ció napján. 

A háladó istentiszteleten dr. Fe-
kete Károly lelkész, a Tiszántúli
Református Egyházkerület püspö-
ke tartott igehirdetést. Õ szemé-
lyes élményeket is fel tudott idézni
a templomépítés kapcsán, hiszen
gyerekkorában tapasztalta meg
azt az összefogást, melynek kö-

szönhetõen elkészült az épület, le-
gendásként jellemezte az egykori
eseményeket.

Köszöntõt mondott Balaicz Zol-
tán polgármester, aki a város la-

kosságához mérten kicsi, de annál
lelkesebb református közösség
múltjára is visszatekintett. Párhu-
zamot vont a 80 évvel ezelõtti
templomépítés és a mostani felújí-
tás során jellemzõ összefogásról.
Szomorúságának adott hangot
azon személyek kapcsán, akik az
ügy érdekében sokat tettek, de
már nem érhették meg annak ki-
menetelét. Vigh László országgyû-
lési képviselõ, miniszteri biztos az
adventrõl és a karácsonyvárásról
szólt, míg Gulyás Gergely saját
magát megújítani képes közös-
ségként jellemezte a zalaegersze-
gi reformátusokat. 

– A templommal együtt erõsö-
dött meg az önállóvá vált gyüleke-
zet is. Példa ez arra, hogy a nehéz
történelmi idõszakban is meg lehet
találni az Istenhez és az üdvös-
séghez vezetõ utat. Akik házat,
templomot, gyülekezetet, ezzel
együtt közösséget is építenek,
azok építik az országot is – mond-
ta többek között a miniszter.

A hálaadó istentiszteleten részt
vett még dr. Sifter Rózsa fõispán,
Rigó Csaba, a Gazdasági Ver-
senyhivatal elnöke, dr. Pál Attila, a
Zala Megyei Közgyûlés elnöke és
a testvéregyházak képviselõi.

Országos összehasonlításban
Zalaegerszegen segíti a legtöbb
fiatal a helyi szervezetek munká-
ját. A két jobboldali ifjúsági szerve-
zet, a Fidelitas, és az Ifjúsági Ke-
reszténydemokrata Szövetség
(IKSZ) idén is megrendezte ha-
gyományos vacsoraestjét zala-
egerszegi tagjainak és támogatói-
nak, ahol külön köszönetet mond-
tak a fiataloknak a sok segítségért,
a jó ötletekért, a kreatív tanácso-
kért és az innovatív, új típusú vá-
rosfejlesztési megoldásokért. Za-
laegerszeg számít a fiatalokra,
fontos, hogy a következõ nemze-
dékek érezzék, fontosak, hiszen
nekik épül a város, õk jelentik a jö-
võt. A programon közel 200 fiatal
vett részt.

A találkozón Bali Zoltán alpol-
gármester, a Fidesz zalaegersze-
gi általános alelnöke és kampány-
fõnöke, az est fõszervezõje kö-
szöntötte a meghívott vendége-
ket, majd beszédet mondott Illés
Boglárka, a Fidelitas országos el-
nöke, országgyûlési képviselõ,
Balaicz Zoltán polgármester és
Vigh László országgyûlési képvi-
selõ. Jelen volt továbbá Rácz
Zsófia miniszteri biztos, dr. Sifter
Rózsa, Zala megye fõispánja, Ba-

logh Gábor világbajnok, olimpiai
ezüstérmes, a Magyar Diáksport
Szövetség elnöke, Bódi Ábel,
Megadja Gábor, Ambrózy Áron,
Takács Áron és Vésey Kovács
László.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Ebbõl 81 millió forint a Kovács

Károly Városépítõ Programból biz-
tosított állami forrás, amelybõl a
Püspöki Grácián utca 165 méteres
szakaszának faltól falig való hely-
reállítását finanszírozták.

Bali Zoltán alpolgármester, a te-
lepülésrész önkormányzati képvi-
selõje azt mondta, a belvároshoz
tartozó családi házas övezetben
igényes lakóközösség él, ami lát-
szik az épületek, az udvarok gon-
dozottságán. A környék infrastruk-
turális fejlesztésével az önkormány-
zatnak is fel kell nõni ehhez. Ezt

szolgálta az augusztustól novem-
ber végéig tartó beruházás a Püs-
pöki Grácián utcában. Az út- és a
járdaburkolat rekonstrukciója elõtt
új csapadékvíz-elvezetõ rendszert
építettek ki, amelybe belekötötték a
lakóingatlanok ereszkifolyóit. Meg-
óvták a régi fákat a kivitelezés alatt,
melyet követõen 19 magnóliát (lili-
omfát) ültettek el a Városgazdálko-
dási Kft. segítségével. A folytatás-
ban a Püspöki Grácián utcában a
Dózsa György és az Arany János
utcák közötti szakaszokon cserélik
ki a szennyvízvezetéket a KEHOP-
projekt keretében.

VÁLASZD ASZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI
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MEGSZÉPÜLT

Szó volt a vásárokról és piacok-
ról szóló önkormányzati rendelet
módosításáról, ugyanis az ener-
giaárak emelkedése, a megnöve-
kedett mûködési költségek, vala-
mint a minimálbér növekedése
miatt díjemelésre kerül sor. Meg-
emelik a gondatlan állattartók bír-
sági tételeit is, ennek oka, hogy a
felelõtlenség részükrõl az önkor-
mányzatnak évi 20  millió forintba
kerül. Döntés született arról, hogy
az északi ipari parkban a meg-
növekedett csapadékvízhozam mi-
att a Ságodi-patak mederszelvé-
nyét bõvíteni kell. A képviselõk fe-
lülvizsgálták a nem lakás céljára
szolgáló helyiségek jövõre alkal-
mazandó bérleti díjait és úgy dön-
töttek, hogy csak a garázsok ese-
tében érvényesítenek emelést.

A sajtótájékoztatón elhangzott:
a lakásalapból 40 millió forint lesz
felhasználva a következõ célokra:

27 millió forint önkormányzati bér-
lakások felújítására, 7 millió az el-
sõ lakáshoz jutók támogatására,
egymillió családok otthonteremtési
támogatására, 9 millió forint önkor-
mányzati bérlakásban élõk lakás-
fenntartási segélyére és egymillió
lakhatási krízisalapra. A közgyûlés
elfogadta a 2014–2022 közötti idõ-
szakra vonatkozó TOP megvaló-
sulásáról szóló beszámolót. Eb-
ben az idõszakban eredetileg 11,2
milliárd forint jutott a városnak,
melyet a kormány plusz 5,6 mil-
liárd forinttal megemelt. Elhang-
zott továbbá, hogy a képviselõk
módosították a 2022–2036 közötti
idõszakra vonatkozó Gördülõ fej-
lesztési tervet, melynek alapján
2022-ben 706 millió forint értékû
ivóvízágazati fejlesztés, valamint
982 millió forint értékû szennyvíz-
ágazati fejlesztés valósulhatott és
valósul meg.

DÖNTÉSEK UTÁN
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT TARTOTT A FIDESZ–KDNP FRAKCIÓ

A legutóbbi városi közgyûlés után sajtótájékoztató keretében
szólt a döntésekrõl a Fidesz-KDNP frakció vezetõje, dr. Káldi Dá-
vid és Szilasi Gábor frakcióvezetõ-helyettes.

FIATALOK RANDEVÚJA

Zalaegerszegen aktívak és egyre nagyobb taglétszámúak a Fi-
desz és a KDNP mellett mûködõ helyi jobboldali ifjúsági szerve-
zetek, amelyek folyamatosan rendeznek karitatív programokat,
jótékonysági rendezvényeket és közös bulikat. 

Fotó: Katona Tibor

KÖZÖS ÖSSZEFOGÁSSAL
ÜNNEP A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Ennek átépítése képezi a beru-

házás második ütemét, amely a
Modern Városok Program állami
keretébõl valósul meg. A munkála-
tok az eredményes közbeszerzési
eljárást követõen 2023 tavaszán
indulhatnak. A következõ év nagy
kihívás lesz, mondta a polgármes-
ter, aki végezetül türelmet kért va-
lamennyi közlekedõtõl.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos arról be-
szélt, hogy a Kosztolányi utcában
tízezer jármû közlekedik naponta.
Hatalmas forgalmat bonyolít le, hi-
szen itt található a kormányhivatal,
a megyei önkormányzat és egy is-
kola. Az utca ráadásul összeköti a
vasútállomást a város központjá-
val. Mint mondta, a Kosztolányi ut-
ca kétirányúsítása a biztonságos
közlekedést szolgálja, mely tekin-
tetben még nagyobb kihívás várha-
tó, miután a fõvárosban és a me-
gyei jogú városokban a gépjármû-
vek száma évente 5 százalékkal
nõ. Megfontolandó tehát az autó-
forgalom csökkentése kerékpárral. 

A Zala Megyei Kormányhivatal
telekátalakítással és telekátadás-
sal segítette a beruházás elindítá-
sát, mondta dr. Sifter Rózsa fõis-
pán. Jelezte, a kivitelezés logiszti-
kával jár majd, mert az üzemelte-
tésükben lévõ épület megközelít-
hetõségét biztosítaniuk kell az itt

dolgozó több száz ember számá-
ra. Hangsúlyozta: legfontosabb a
cél, hogy gördülékennyé válik a
forgalom a kétirányúvá és három-
sávossá váló Kosztolányi utcában.

Az északi ipari park az elmúlt
években látványos fejlõdésnek in-
dult a jármûipari tesztpálya, a
gyártóüzemek, a kutatás-fejleszté-
si és egyetemi központok létesíté-
sével, amely az itt létrejövõ mun-
kahelyek miatt is magával hozta
az észak–déli irányú közlekedés
felerõsödését a városban, véleke-
dett Bali Zoltán alpolgármester. Ki-
emelte, egy hatalmas beruházás-
ról van szó, amely két ütemben a
Balatoni úttól a Hunyadi utcán át a
Zrínyi úti csomópontig fogja haté-
konyabbá tenni a közlekedést. Je-
lezte, a projekt elindítását közmû-
beruházások elõzték meg: a Bala-
toni úton a szennyvízhálózat re-
konstrukciója, a Petõfi utcai csatla-
kozó csomópontban a gáz-, az
ivóvíz- és a szennyvízvezetékek
cseréje, valamint a Berzsenyi utcai
csomópontban a közmûvek felújí-
tása. A Kosztolányi utca fejleszté-
sének elsõ ütemében több ilyen
munka valósul meg. Az utca két-
irányúvá tétele az út, a járda, a
parkolók, a buszöblök valamint a
csomópontok átépítését, a közvi-
lágítás bõvítését és forgalomtech-
nikai változtatásokat foglal magá-
ban. 

KÉT IRÁNYBAN
KEZDÕDIK A KOSZTOLÁNYI UTCA ÁTÉPÍTÉSE

– pet –

A részletekrõl a városházán tar-
tottak sajtótájékoztatót, ahol
Balaicz Zoltán polgármester fel-
idézte: a város 2015-ben újította
meg a korábbi Aranykaput és az
adventi programkínálatot. A cél az
volt, hogy küllemében, tartalmá-
ban „felfrissüljön” a vásár, illetve
hogy gasztronómiai elemekkel és
közösségi programokkal bõvítsék
a karácsonyvárás heteit. Sajnos a
koronavírus-járvány miatt volt né-
mi szünet, most pedig majdnem az
energiaválság húzta keresztül a
számításokat. A vállalkozók
szponzorálásának köszönhetõen
(tizenhat cég, mintegy 10 millió fo-
rintot biztosított) azonban sokszí-
nû programot sikerült összeállíta-
ni, sõt a fények is a helyükre kerül-
tek. Tulajdonképpen csak a jégpá-
lya és a fényfestés hiányzik az idei
repertoárból. A Dísz téri vásár no-
vember 24-tõl december 24-ig vár-
ja a látogatókat – hangzott el.

A kínálatról Prenner Beáta, a
KISOSZ vezetõje számolt be. Mint
fogalmazott: szerencsére az áru-
sok túlnyomó többsége visszatért
a térre, sõt újak is csatlakoztak,
így bõséges lesz a kínálat. Mivel
nem lesz jégpálya, a színpadot an-
nak helyére állították fel, és a bó-
dék is más elrendezést kaptak.
Rengeteg vendéglátóhely települ
ki a Dísz térre, ezenkívül kézmû-
ves portékákat, ajándéktárgyakat

is lehet majd kapni. A színpadon
pedig karácsonyváró koncertekkel
és más mûsorokkal készülnek a
város egyesületei, oktatási intéz-
ményei, óvodái.

A kulturális intézményekben is
adventi lesz a hangulat. A Göcseji
Múzeum rendezvényeirõl dr. Kos-
tyál László igazgató, a Mind-
szentyneum programkavalkádjáról
Csengei Ágota intézményvezetõ,
a Keresztury VMK soron követke-
zõ eseményeirõl pedig Flaisz Ger-
gõ igazgató tájékoztatta a sajtót. A
részletes programokról az intéz-
mények, valamint a város honlap-
ján, illetve Facebook-oldalain ol-
vashatnak bõvebb információkat
az érdeklõdõk.

Természetesen a vendéglátó-
helyek is készülnek az adventi he-
tekre. A színháznál a Tütübusz
várja a vendégeket, a belvárosban
pedig a Mimosa, a Contrast, a
Spájz és a Díszpinty gondoskodik
a meleg italokról és a finom ételek-
rõl.

Már feldíszítették a város kará-
csonyfáját is. A polgármesteri hiva-
tal elõtti téren ezúttal egy 1987-ben
ültetett, 10,5 méter magas fenyõ
látható, melyet egy cég tulajdono-
sa ajánlott fel a város számára.

Balaicz Zoltán jelezte: nemcsak
a hivatal elõtti téren, hanem az
egyes városrészekben is állnak
karácsonyfák. Itt a helyi közössé-
gek szerveznek adventi gyertya-
gyújtásokat.

EGERSZEGI ADVENT
BELVÁROSI PROGRAMKAVALKÁD

FÉNYEKKEL, ÍZEKKEL
Helyi vállalkozók és cégek támogatásának köszönhetõen min-

den eddiginél több programmal készülhettek a szervezõk az idei
Egerszegi Adventre.

A Deák Ferenc Technikum
energetikai felújítása is elkezdõ-
dött a Zalaegerszegi Szakképzé-
si Centrum és a BSK Sport Köz-
hasznú Nonprofit Kft. alkotta
konzorcium KEHOP-pályázata
keretében, amely a Széchenyi
István Technikumot is érinti. 

– AL –

Újabb épülettel folytatódik Zala-
egerszeg közoktatási intézmé-
nyeinek rekonstrukciója, mondta
Balaicz Zoltán polgármester a pro-
jektindító sajtótájékoztatón, hoz-
zátéve azt, hogy az önkormányzat
2013 óta már nem fenntartója az
iskoláknak, de sorsukat szívén vi-
seli. Jelezte, hogy a város vala-
mennyi nevelési és oktatási intéz-
ményének korszerûsítésére vo-
natkozó 2014-ben indított program

jól halad. A Deák Ferenc Techni-
kumnál a fenntartó szakképzési
centrum megteremtette a felújítá-
sához szükséges forrásokat, így a
munkálatok itt is zajlanak.

Az energetikai felújítások jelen-
tõségérõl szólt Vigh László ország-
gyûlési képviselõ, miniszteri biztos,

utalva arra, hogy az energiaválság
idején mennyire fontos az üzemel-
tetési költségek csökkentése az
oktatási intézményekben. Hason-
lóképpen vélekedett Bognár Ákos
önkormányzati képviselõ is, aki az
elõrelátás fontosságát emelte ki a

Deák Ferenc Technikum rekonst-
rukciója kapcsán. 

Soha nem jöhetett volna jobb-
kor ez a projekt, mert az energia-
válság az iskolákat is sújtja. A je-
lenléti oktatás így nem csak az
idén, de a jövõ évben is folytatód-
hat, mondta Szabó Károly, a Zala-
egerszegi Szakképzési Centrum
kancellárja. Vizlendvai László fõ-
igazgató pedig arról beszélt, hogy
a Deák-technikum épülete is az
1960–70-es években épült, ezért
külsõ felújítása már igencsak ak-
tuálissá vált. Mint mondta, ezen
projekt keretében a Széchenyi-
technikum is megújul. 

Rozmán Sándor, a Deák Fe-
renc Technikum igazgatója kiemel-
te: az iskola épülete teljes mérték-
ben megfelel majd a mai kor ener-
getikai követelményeinek. 

A nyílászárók cseréjét, a hom-
lokzat, a tetõ és a födém hõ- és
vízszigetelését, valamint a fûtés
korszerûsítését tartalmazza a net-
tó 210 millió forintba kerülõ kivite-
lezés, amely a jelenlegi ütemezés
szerint 2023 májusában zárul.

FELÚJÍTJÁK A DEÁK FERENC TECHNIKUMOT

– pet –

A legutóbbi esemény témája az
oktatással kapcsolatos tüntetések
voltak. A résztvevõk olyan kérdése-
ket feszegettek, hogy van-e, és ha
igen, mi a szerepük a politikusoknak
ezekben a megmozdulásokban. Mit
érhetnek el a civilek, miben segíthet
számukra a politika? A Contrast
bisztróban rendezett est vendége
Fekete-Gyõr András, a Momentum
országgyûlési képviselõje, Békési
Tamás, a Pedagógusok Szakszerve-
zete Zala Megyei Szervezetének el-
nöke, valamint Torday Renátó, a za-
laegerszegi élõlánc és tüntetés szer-
vezõje volt. Az eseményen köszön-
tõt mondott Ruzsics Milán ötletgaz-
da, a beszélgetéssorozat szervezõ-
je. A moderátor pedig Plesz Dóra, a
Momentum zalai aktivistája volt.

Az est apropóját az adta, hogy az
utóbbi hetekben soha nem látott
méretû tiltakozás indult el az oktatás
jelenlegi állapota, valamint a peda-
gógusok alacsony bére miatt. Vajon

meddig mehet el a kormány abban
a tekintetben, hogy figyelmen kívül
hagyja az egyre intenzívebb követe-
léseket? – tették fel a kérdést.

Torday Renátó szerint bármed-
dig, mert az emberek többsége a
kormány mellett áll, és a kormány-
zati propaganda is jól mûködik. Pe-
dig az államkassza üres, amit jól bi-
zonyít, hogy a kormány az EU-tól
várja a tanári fizetések finanszírozá-
sát. A civilek és a politikusok viszo-
nyáról azt gondolja, hogy utóbbiak
természetesen megjelenhetnek civil
tüntetéseken, de ne a szervezõk
között.

Békési Tamás optimistább mint
az elõtte szóló: bízik abban, hogy
érdemi párbeszéd alakul ki a civilek,
a szakma és a politikusok között.
Szerinte a rendszerváltozás utáni
idõszak egyik legnagyobb válsága
bontakozott most ki. Õ hisz a jogál-
lamban, vagyis abban, hogy aki a
problémát okozta, az köteles is azt
megoldani.

Nem lehet élesen szétválasztani

a politika és a civilek világát – véle-
kedett Fekete-Gyõr András. Annál
is inkább, mert ha oktatásról van
szó, abban szinte mindenki érintett
valamilyen formában. Vagy mint

szülõ, vagy mint diák, vagy mint pe-
dagógus. Úgy érzi, hogy a szülõk és
a tanárok aktivitásán múlik, hogy
meddig megy el a kormány. Bár azt
gondolja, hogy kormányváltás nél-
kül már nem nagyon lehet orvosolni
a problémát; oktatási rendszervál-
tásra van ugyanis szükség. Az érin-
tettek is ezt követelik. Az ország-
gyûlési képviselõ olyan országban
hisz, ahol az érdemi változás alulról
jön, nem pedig állami szintrõl.

A gébárti Hattyú bisztró  427 mil-
lió forintos beruházását emelte ki
Góra Balázs, aki szerint szép épü-
let lesz, impozáns vendéglátóhely.
Ugyanakkor utalt arra, hogy ezt a
pénzt eredetileg a tescós körforga-
lom fejlesztésére szánták, de mint
kiderült, a munkálatok 1,8 milliárd-
ba kerültek volna, ezért a város el-
állt ettõl a tervtõl. Mivel pályázati
pénzrõl van szó, a gébárti bisztró
felépítésére esett a választás. A
Hevesi Sándor Színház likviditási
gondjairól szólva megjegyezte, a
válság kezeléshez az állam nem já-

rul hozzá. Mivel minden színház-
nak egyforma szerzõdése van, ezt
kellene felülvizsgálni, így a teher
nem egyedül a várost sújtaná. 

Benke Richárd a gébárti sza-
badidõközpont fürdõlétesítményei-
nek tulajdoni viszonyairól szólt.
Mint fogalmazott, az elmúlt évti-
zedben sok anomália volt, végre
az önkormányzat és a város érde-
ke érvényesítve  lesz. Végül a
Kosztolányi utca kétirányúsításá-
ról azt mondta, reméli, tartani tud-
ják a határidõt, és 2023 szeptem-
ber végére elkészül. 

A VÁROS ÉRDEKE
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A TIÉD A VÁROS FRAKCIÓNÁL

A Tiéd a Város önkormányzati képviselõcsoport nevében Benke
Richárd (Jobbik) és Góra Balázs (MSZP) tartott sajtótájékoztatót
„Közgyûlés után” címmel. A képviselõk négy döntést emeltek ki .

OKTATÁSI RENDSZERVÁLTÁST VÁRNAK
KÖZÉLETI FÓRUM CIVILEKKEL ÉS POLITIKUSOKKAL

Beszéljük meg! címmel új közéleti rendezvénysorozat indult. Az
esemény célja, hogy civilek és politikusok kötetlenül beszélget-
hessenek egymással olyan fontos, aktuális témákról, amelyek
mindannyiunkat érintenek és befolyásolják mindennapi életünket.



4 Hirdetés



A szürke, ködös idõben köny-
nyen jókedvre derítheti az embert
néhány könnyednek tûnõ kép a
nyári Balatonról. Vízpart, színes
törölközõk, labdák, fagyik, lángo-
sok. Vagyis a balatoni klisék, né-
mi iróniával fûszerezve; amikrõl
saját magunkra ismerünk, vagy
épp a szomszédunkra, rokonunk-
ra. (Hiszen mindig a másik az „át-
lagnyaraló”, mi magunk sosem.)

– pánczélPetra –

Jelen esetben nem valósághû
fotográfiákról van szó, hanem olyan
grafikákról, melyek valós szituációk-
ból merítkeznek: felnagyítva egy-
egy részletet, kiragadva valamilyen
tipikus vízparti jelenetet. Herkli Má-
tyás Barnabás több mint egy évvel
ezelõtt kezdett el Balaton-témájú
rajzokat készíteni. A pandémia ele-
jén megnézte az Egynyári kaland
címû televíziós sorozatot, ez adta
az ihletet. Persze nem a film törté-
neteit dolgozza át grafikára. Mint
meséli, a sorozat inkább csak kez-
dõ lökés volt.

– Szinte nincs olyan magyar em-
ber, aki valamilyen formában nem
kötõdik a Balatonhoz. Ha más nem,
egy lángos, vagy egy hekk minden-
kinek megvolt. Tipikus léthelyzete-
ket, strandjeleneteket ábrázolok a
grafikákon. Pöttyös labda, hûtõláda,
fagyievés, vagy éppen a törölközõ
alatti átöltözés. Amikor azt hisszük,
hogy senki nem lát minket, de vala-
melyik testrészünk (mondjuk a fe-
nekünk) tuti, hogy kilóg.

Az alkotó nem grafikusként
kezdte pályáját; a Soproni Egyete-

men végzett építõmûvészként. Az
oktatás itt a legendás Bauhaus-
iskolához hasonlóan zajlott, vagyis
építészetet, ipar- és képzõmûvé-
szetet egyaránt tanultak a diákok. A
hangsúly pedig a dizájnon, a színe-
ken, a fényeken és az anyaghasz-
nálaton volt. Herkli Mátyás az egye-
tem után több évig dolgozott épí-
tészirodáknál (idõnként még most is
vannak ilyen jellegû munkái), ám
gyorsan rájött, hogy ez alapvetõen
nem az õ világa. Felismerte, hogy
nem konkrétan a tervezést élvezi,
hanem azokat a perceket, amikor
kézzel rajzolhatja meg az alapraj-
zot. Amit mások már inkább digitális
eszközökkel végeznek.

– Nekem a kézi rajzolás jelenti a
flow-élményt. Így tudom magam a
legjobban kifejezni, ez a tökéletes
állapot. Egy téma foltokból, vona-
lakból, néhány színbõl, ironikus
hangvétellel. Ez jól látszik a Bala-
ton-sorozaton is. Lehet, hogy né-
hány ember számára kicsit
geometrikusan rajzolok, és sok
egyenes vonalat használok, de hát
végül is az építészszakmából jövök:
ott derékszögek vannak, meg pár-
huzamos vonalak. Úgy érzem, hogy
a balatoni karikatúrák segítettek ab-
ban, hogy letisztuljon a stílusom.
Bátrabban kezelem a ceruzát és a

tollat. Volt olyan kép, aminek több-
ször nekiültem, mert nem tetszett a
végeredmény. Ilyenkor lehet, hogy
odacsapok az asztalra, de aztán új-
ra és újra próbálkozom, míg olyan
nem lesz, amilyennek látni szeret-
ném. Szóval a kudarc inkább inspi-
rál. Még abban is segített, hogy job-
ban kihasználjam az A5-ös papír-
méret lehetõségeit. Eleinte csak
egy-két szereplõs kompozíciók szü-
lettek, most már többszereplõs ké-
pek is készülnek.

A kompozícióról azt mondja,
hogy általában „firkálásból” indul
minden. Felrajzol alakokat, aztán
ahogy a vonalak összekapcsolják
õket, beindul a sztori. De mindig ad
hoc módon alakulnak a dolgok, so-
sem tervez el elõre semmit. Egy-
egy képbõl hét darabot készít, mert
eladásra is szánja õket. Azonban a
„másolatok” sem digitálisak, hanem
újra megrajzolja ugyanazt a témát.
Ebben segíti egy speciális világítás-
sal ellátott asztal és egy átlátszó pa-
pír.

Persze nemcsak a kudarcélmé-
nyek, hanem a már említett
Bauhaus stílus letisztultsága is ösz-
tönzõen hat rá, a grafika terén pedig
inkább az 1950-es, '60-as évek mû-
vészeinek – Kondor Bélának,
Szalay Lajosnak – munkásságát di-

cséri. Sokat tanult az õ képeiket
nézve is. A Balaton-sorozatot pedig
tudat alatt az is inspirálhatta, hogy
régen a Filmmúzeum csatornán éj-
jelente retró felvételeket vetítettek a

Balatonról, amit technózene kísért.
A monoton ritmusok és az archív
képsorok eléggé „beszippantották”.
Néha vicces volt a kontraszt, hogy a
technó közben idõs nénik és bácsik
fröcskölik a vizet egymásra a stran-
don.

– Az irónia és a finom társada-
lomkritika fontos számomra, ezért is

karikatúraszerûek ezek a grafikák.
Sztereotípiákat nagyítok fel, úgy,
hogy a balatoni tömegturizmust, für-
dõzési szokásokat tipizálom. Meg-
próbálom õket humoros, néha kicsit
szürreális jelenetekbe sûrítve ábrá-
zolni. Jelenleg 20 képbõl áll a soro-
zat, de folyamatosan bõvül. Egyes
darabjai már szerepeltek csoportos
tárlatokon. Az a cél, hogy jövõre
önálló kiállítássorozat legyen be-
lõle. 

Közben kiderül: nemcsak grafi-
kákat készít, hanem animációs fil-
meket is. Itt is ragaszkodik ahhoz,
hogy minden mozdulatot kézzel raj-
zoljon meg, ami eléggé aprólékos
és türelmes munkát igényel. Jelen-
leg pedig Juhász Kristóf író két ké-
szülõ novelláskötetét illusztrálja. A
szerzõ ugyan régebbrõl ismeri Ma-
tyit, de a tavalyi szentendrei kiállítá-
son szúrta ki a grafikáit; hogy pont
ezt a stílust keresi a szövegeihez.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
(Mindszentyt a börtönévek alatt

többször költöztették az épületen
belül, így számos cellában töltött el
hosszabb-rövidebb idõszakokat.)

A konferencián a helyi kutató-
kat ezúttal dr. Káli Csaba törté-
nész, levéltárigazgató képviselte,
aki a Zala megyei egyházi iskolák
államosításáról tartott elõadást.
Kiemelte: az 1947-es választások
után a kommunista párt még azt
hirdette, hogy nem ellensége az
egyháznak, és próbálták elnyerni
a papok támogatását. Ebben az
idõszakban a párt és az egyház
szinte versenyre kelt a tömegek
megmozgatásában. Az egyházak
és a hozzájuk tartozó iskolák elle-
ni lejáratások, rágalmak azonban
egyre inkább szaporodtak a köz-
életben és a sajtóban. Az 1945-ös
földosztás óta pedig sejthetõ volt,
hogy az egyházi birtokokat elõbb-
utóbb államosítják.

A történész szerint az egyházi
iskolák államosítása radikális gyor-
sasággal történt meg. Hozzájárult
ehhez az úgynevezett 1948. június
3-i pócspetri ügy is. (Pócspetriben
az iskolák államosítása elleni tün-
tetéskor meghalt egy rendõr, a ha-

talom pedig koncepciós pert és le-
járató hadjáratot kreált az ügybõl.)
Június 16-án az Országgyûlés el is
fogadta az iskolák államosításáról
szóló törvényt. Az elõadó megje-
gyezte: Zala megyében szinte
csak a falvakban tiltakoztak ez el-
len. A kistelepülési iskolák ugyanis
zömmel egyházi fenntartásúak vol-
tak. A párt minden propagandaesz-
közt bevetett a „zökkenõmentes”
fenntartócsere érdekében. Meg-
mondták a papoknak, hogy mit be-
széljenek a híveknek az államosí-

tásról. A párt azt kommunikálta,
hogy mindez tulajdonképpen jó az
egyháznak, hiszen nem kell az is-
kolák fenntartásával foglalkozniuk,
ezután csak a spirituális feladataik-
ra koncentrálhatnak. A tanítóknak
pedig „tiszta lapot” ígértek, ha kiáll-
nak az államosítás mellett.

A konferencián mindezeken túl
a kommunista hatalom és a sajtó
viszonyáról, az egyházellenes ka-
rikatúrákról, illetve Ordass Lajos
evangélikus püspök perérõl és re-
habilitálásáról is szó esett.

– pet –

A színes, informatív tablókon
kívül többféle kísérleti eszköz, in-

teraktív játékos elem mutatja be az
emberi test mûködését és legfon-
tosabb szerveit. A légzéstõl az
emésztésen és a hormonrendsze-

ren át az agy, a szív, a vázrend-
szer, vagy a vesék mûködéséig tu-
lajdonképpen egy komplex utazást
tehetünk a testünkben. Mindjárt az
elején egy hatalmas orrot ingerel-
hetünk tüsszentésre, aztán egy
golyót terelgetve az egész tápcsa-
tornán „áthaladhatunk”, majd víru-
sokat pusztíthatunk, vagy akár egy
pumpa segítségével szimulálhat-
juk a vérkeringést is.

Az országjáró tárlatot a Játékos
Tudomány Egyesület mûködteti
2014-tõl, de az utazókiállítás kez-
detei 2005-ig nyúlnak vissza. Az
ismeretátadáson túl a szemlélet-
formálás is célja a bemutatónak. A
látogatók ugyanis a helyes táplál-
kozással, a higiéniai szabályokkal
és bizonyos környezeti tényezõk
(vagy rossz szokások) testünkre
gyakorolt negatív hatásaival is
megismerkedhetnek.

A kiállítás december 11-ig várja
az érdeklõdõket.

JÁTÉKOS UTAZÁS A TESTÜNKBEN
INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁS AZ EMBERI SZERVEZETRÕL

„Testünk, a csoda” címmel játékos, interaktív kiállítás nyílt a
Mindszentyneum tetõtéri galériájában. A tárlat elsõsorban az
óvodás és iskolás korosztályt célozza meg, de a felnõtteknek is
sok tanulsággal szolgál.

– pet –

Az angyalfejekrõl dr. Kostyál
László mûvészettörténész, az in-
tézmény igazgatója elmondta: a
puttó a reneszánsz és a barokk
kor jellegzetes motívuma, de a
gyermekangyal-ábrázolások tulaj-
donképpen az ókori idõkig nyúlnak
vissza. Már a római kori szarkofá-
gokon is megjelentek hasonló
szárnyas figurák. A puttók a ke-
resztény ikonográfiában a gyer-
meki ártatlanságot fejezik ki, és
mint a mennyei angyalsereg tagjai
jelennek meg.

Mivel a Krisztus születését áb-
rázoló festményeken, freskókon is

rendszeresen feltûnnek, szorosan
kapcsolódnak a karácsonyi idõ-

szakhoz. Ezért is választották
most ezt a párt a hónap mûtárgyá-
nak. A puttók 1975-ben kerültek a
múzeumhoz, amikor az intézmény
megvásárolta a Hertelendy-
gyûjteményt. A hagyatékban több
barokk alkotás is szerepelt. Sajnos

nem mindegyik eredetét lehet pon-
tosan meghatározni. A puttópár
vélhetõen egy 18. századi oltár fa-
ragott díszéhez tartozott – fogal-
mazott a mûvészettörténész. Hoz-
zátette: az angyaloknak csak a fe-
jük és a szárnyuk látható, a test
többi részét nem dolgozta ki a né-
hai mester. Mindez általában is jel-
lemzõ az angyalábrázolásokra,
ami arra utal, hogy a pufók angyal-
kák a felhõk között repdesnek, és
onnan tekintenek le a nézõre.

A városháza vitrinkiállításán
szándékosan világos háttér elé
helyezték az angyalokat: a templo-
mok „semleges” falszínét imitálva.
De így jobban érvényesül a puttók
aranyozott bevonata is. 

A tárgyakat január közepéig le-
het megtekinteni, utána – már a
báli szezonra készülve – egy
újabb múzeumi mûtárgy kerül a
vitrinbe.

VITRINKIÁLLÍTÁS A VÁROSHÁZÁN
PUFÓK ANGYALFEJEK A HÓNAP MÛTÁRGYAI

Az adventi idõszak apropóján egy barokk puttófej-párt válasz-
tott a hónap mûtárgyának a Göcseji Múzeum. A polgármesteri hi-
vatal aulájában lévõ vitrinbe a közelmúltban helyezték ki a tár-
gyakat a múzeum munkatársai.

VILÁGEGYETEMISTÁK A VMK-BAN

December 10-én 20 órától a Keresztury VMK-ban lép fel a
Világegyetemisták formáció. A zenekar tagjai az egykori Sziá-
mi együttes zalai zenészeibõl verbuválódtak. 

A koncert apropóját az adja, hogy harminc évvel ezelõtt jelent
meg a Sziámi „Testbõl testbe” címû albuma, melyet Müller Péter
Sziámi már a zalaegerszegi zenészekkel készített – tájékoztatta la-
punkat Polgár Péter zeneszerzõ, gitáros. Mint mondta: a mostani
koncerten nemcsak errõl az albumról adnak elõ dalokat, hanem
összességében azokból a számokból válogatnak, melyeket annak
idején a zalai „csapat” írt a Sziáminak. A Világegyetemisták formá-
cióban Kardos Bozi Endre énekel, de volt olyan koncertjük is, me-
lyen vendégként Müller Péter is jelen volt. Sajnos, õ most nem tud
részt venni a szombati rendezvényen.

Az est elõzenekara a Magyarucca formáció lesz, a
Világegyetemisták pedig december 9-én Szombathelyen is fellép-
nek. 

Herkli Mátyás Barnabás

BALATONI TÉMA FOLTOKBÓL, VONALAKBÓL
FIRKÁLÁSBÓL INDULÓ STRANDJELENETEK

EGYHÁZÜLDÖZÉS A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN
KONFERENCIA A MINDSZENTYNEUMBAN



6 Városháza

FELHÍVÁS
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény

végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT-rendelet 33. § (1) bekezdés b) pontja alapján a közút
mellett fekvõ ingatlan tulajdonosa köteles saját költségén elvégezni az ingatlanán lévõ fákon és
növényzeten az út állagának védelme és a közúti forgalom biztonsága érdekében szükséges
gondozási munkákat. 

Ennek megfelelõen az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlanról a gyalogjárda és az
úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelõ nyesésérõl, úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-, illetve a
közúti forgalom zavartalanságát, a közúti jelzések és úttartozékok (forgalomirányító lámpa és tábla) lát-
hatóságát.

A közterületre kiültetett, valamint a magáningatlanokról kilógó növényzet a közúti, valamint gyalogos-
közlekedés, közszolgáltatók (hulladékszállítás) és készenléti szervek (mentõ, katasztrófavédelem, rendõr-
ség) közlekedésének biztosítása érdekében kiemelten kérjük, a Domb utca, különösen a zsákutcás részt,
a Madárbirs, Hajnóczy, Orgona, Szilvás, Vasvári, Patak, Rigó, Folyondár utca „S” kanyar környéke, az
Öreghegyi, Mosoly és Nefelejcs utca ingatlantulajdonosainak sürgõs beavatkozását. 

Azokat az ingatlantulajdonosokat, akik a fenti kötelezettségüknek nem tesznek eleget, az önkor-
mányzat – mint az érintett közutak kezelõje – a szükséges intézkedések megtételére felszólítja.  Ameny-
nyiben a halasztást nem tûrõ munkákat a közút melletti ingatlan tulajdonosa felszólítás ellenére sem
végzi el, akkor a növényzet eltávolítását az önkormányzat a közlekedés biztonsága érdekében szakvál-
lalkozóval elvégezteti, és annak költségét az ingatlantulajdonosra terheli. Azon ingatlantulajdonosok,
akik nem gondoskodnak az ingatlanukról a közterületre nyúló fák, bokrok és élõ sövények visszavágá-
sáról, közigazgatási bírsággal sújthatók.

VÁLTOZIK A RENDELÉS HELYE
Dr. Papp György, a IX. számú felnõtt háziorvosi körzet orvosa 2022. november 28-tól a koráb-

bi helyszínen, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26/A szám alatt rendel. 

Rendelési idõ:
hétfõ, 8.00–12.00 
kedd, 8.00–12.00 
csütörtök, 8.00–12.00
péntek: 8.00–12.00 
szerda: 12.00–16.00 

Elérhetõségek: telefon: 511-770 • 511-771
mobil: +36-30/957-5838
E-mail: papp.gasparich@zelkanet.hu

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség és szakképzettség – a muzeális intézményekrõl, a nyilvános

könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdésében, to-
vábbá a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreirõl és foglalkoztatási követelmé-
nyeirõl, az intézményvezetõi pályázat lefolytatásának rendjérõl, valamint egyes kulturális tárgyú ren-
deletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI-rendelet 3. §. (1) bekezdésében meghatározot-
tak szerint,

– KER szerinti, B2 szintet elérõ idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen leg-
alább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékû okirat,
vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítésérõl szóló igazolás bemutatásával,

– végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogvi-
szonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a megbízás idõpontjában vezetõi
gyakorlattal is rendelkezik,

– végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelõ, ki-
emelkedõ szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez, amelynek igazolása történ-
het kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, továbbá projektben való részvétel
igazolásával,

– államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek
hiányában a vezetõ állású munkavállalói munkakör betöltését követõ két éven belül köteles a képzést
elvégezni, és az azt igazoló okiratot bemutatni. Aki a képzést határidõben nem végzi el, és a képzés
elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a
képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik,
vagy a képzést az intézményvezetõi munkakör betöltését megelõzõen elvégezte, és azt okirattal iga-
zolja.

A pályázathoz csatolni kell:   
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a végzett szakmai munka (referencia), vagy tudományos munka bemutatását,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
– bérigény megjelölését,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati el-

járással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozatot arról, hogy pályázatát a közgyûlés nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja,
– nyilatkozatot, hogy a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 211. §-a értelmében sze-

mélyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn

A munkavégzés helye:
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21., és Deák Ferenc tér 6.

Ellátandó feladatok:
intézményvezetõi feladatok ellátása (a könyvtár képviselete, a könyvtári munka stratégiai tervezése,

szervezése, irányítása és ellenõrzése, a munkarend és ügyrend meghatározása, munkáltatói jogkör gya-
korlása az intézmény alkalmazottjai felett, gazdálkodás a megállapított költségvetési elõirányzatokkal.)

A pályázatok benyújtásának határideje:
2022. december 15.

A pályázatok elbírálásának határideje:
2023. február 28.

A munkakör ellátásának kezdõ idõpontja 2023. április 1-je, a magasabb vezetõi munkakör betöltése
határozott idõtartamra, 2028. március 31-ig szól, a munkaszerzõdésben 3 hónap próbaidõ kerül kikö-
tésre.

A munkabér megállapítása a Munka Törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. tv alapján közös megegye-
zéssel történik.

A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) kell benyújtani és ezzel egyidejûleg a szemelyugy@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre megkül-
deni.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen bírálóbizottsági személyes meghallgatás után
a közgyûlés dönt.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferens-
tõl, a 92/502-121 -es telefonszámon kérhetõ.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÛLÉSE

PÁLYÁZATOT HIRDET
A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

MAGASABB VEZETÕI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI ELJÁRÁS KERETÉBEN
KÍVÁNJA BÉRBE ADNI

a Zalaegerszeg, Vizslaparki út 3460 hrsz-ú, 12.077 m2 nagyságú ingatlanon épült Vizslaparki
pavilon vendéglátóegységet. 

INDULÓ HAVI BÉRLETI DÍJ: 

Amennyiben a bérlõ a téli idõszakban zárva tart, ezekre a hónapokra a bérleti díj 10.000 Ft + áfa (brut-
tó 12.700 Ft).

A pályázati ajánlatokat „Vizslaparki pavilon vendéglátóegység 3460 hrsz.” jeligével, zárt boríték-
ban kell benyújtani.

Pályázat beadásának határideje: 2022. december 8. 10.00 óra 

Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 212. szoba • 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: Személyesen vagy postai úton

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormány-
zat hivatalos honlapján megtekinthetõ, vagy átvehetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatal Mûszaki Osztálya 212. irodájában. A pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében
találhatók.

Vizslaparki pavilon
vendéglátóegysége

(Vizslaparki út 3460 hrsz.)

Terület
(m2)

Induló havi
NETTÓ

bérleti díj

Induló havi
BRUTTÓ

bérleti díj

Pályázati
biztosíték

Vendéglátóegység + terasz 22,1+54,9 75.000 Ft 95.250 Ft 95.250 Ft

TÁJÉKOZTATÁS

IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSÉRÕL
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése 168/2022. (XI. 30.) határozatával 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában

a 460/2022. (XI. 10.) korm.rendelet alapján

2022. DECEMBER 22. ÉS 2023. JANUÁR 6. NAPJA KÖZÖTTI IDÕTARTAMBAN
IGAZGATÁSI SZÜNETET RENDELT EL.

A hivatal Kossuth L. u. 17–19. és Ady u. 15. szám alatti épületei ezen idõszakban zárva tartanak.

A 460/2022. (XI. 10.) korm.rendelet alapján Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatalában a fenti idõ-
szakban az ügyfélfogadás, az ügyintézés, az iratok befogadása, az elektronikus munkavégzés, a hiva-
tali kapun történõ ügyintézés SZÜNETEL.

Ügyeleti rendben az alábbi ügytípusokban történik ügyintézés:
A halaszthatatlan közfeladatok ellátása érdekében a Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi és Nyilvántar-

tási Csoportja valamint a Mûszaki Osztály Városüzemeltetési Csoportja a Széchenyi tér  2–5. szám alat-
ti épületben,  rendes ügyfélfogadási idõben (kedd-szerda: 8.00–12.00 és 13.00–16.00 óráig, pénteken
8.00–12.00 óráig) tart ügyeletet. 

Anyakönyvi és Nyilvántartási Csoport 
Az igazgatási szünet idõszakában kizárólag születési és halotti anyakönyvezés, halottvizsgálati bizo-

nyítvány kiadása, anyakönyvi kivonatok kiadása történik.
Elérhetõségek: ügyfélfogadási idõben: személyesen, illetve a 92/502-197 telefonszámon, ügyfél-

fogadási idõn kívül: anyakonyv@ph.zalaegerszeg.hu  e-mail-címen.

Mûszaki Osztály Városüzemeltetési Csoport
Ügyintézés ezen idõszak alatt kizárólag közúton lévõ kátyúk, úthibák, közterületi faágletörések, köz-

világítási hibák és illegálisan lerakott hulladék ügykörökben történik.
Elérhetõségek: ügyfélfogadási idõben: személyesen, illetve a  92/502-184  telefonszámon és a

muszakiosztaly@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címen, ügyfélfogadási idõn kívül: városüzemeltetéssel kap-
csolatos, halaszthatatlan beavatkozást igénylõ bejelentés a www.zalaegerszeg.hu portálon a városüzemel-
tetési hibabejelentõn keresztül, vagy a muszakiosztaly@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címen lehetséges.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázati eljárás keretében kí-

vánja értékesíteni a Zalaegerszeg, 7472 helyrajzi számú, 2.866 m2 nagyságú „kivett beépítetlen
terület” megnevezésû, építési telek ingatlant.

Az ingatlan induló vételára bruttó 17.400.000 Ft
A pályázati ajánlatokat „Hock J. u. 7472 hrsz” jeligével, zárt borítékban kell benyújtani.

Pályázat beadásának határideje: 2023. január 11. (szerda) 10.00 óra 

Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211. szoba
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

Módja: Személyesen vagy postai úton

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat
hivatalos honlapján megtekinthetõ vagy átvehetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatal Mûszaki Osztálya 211. irodájában. A pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találha-
tóak.



7Sport+Közérdekû

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% 

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. december 28. szerda, december 29.  csütörtök,

december 30. péntek.

(Városrészenként eltérõen)

Részletek www.zkn.hu

ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÉSE: 2022. december 1-tõl 2023. március 31-ig

kétheti rendszerességgel, páratlan heteken történik.

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

A Vértes északi lejtõin, Pusz-
tavám térségében rendezték
meg az idei év utolsó tájékozó-
dási futó országos bajnokság
versenyszámait.

Elsõ nap az országos hosszú-
távú bajnokságra került sor, ahol a
kemény, szintes terep adottságai-
ra építve a versenyforma elvárá-
sainak megfelelõen hosszú átme-
netes pályák vártak a több mint
ezer indulóra. A Göcsej KTFE két
szenior bajnoki címe mellett a
TRIÓ Egerszeg ZTC két érme és a
fiatalokelõkelõ helyezései érde-
melnek kiemelést.

Zalaiak jobb eredményei.
N18E: 4. Radó Gyöngyvér (TRIÓ
Egerszeg ZTC), 7. Kolcsár Panna
(TRIÓ Egerszeg ZTC). N21E: 8.
Takács Orsolya (Göcsej KTFE).
N35A: 1. Császár Éva (Göcsej
KTFE), 4. Bertóti Regina (Göcsej
KTFE). N40A: 2. Sárecz Éva
(TRIÓ Egerszeg ZTC), 5. Pap Vik-
tória (TRIÓ Egerszeg ZTC). F14E:

8. Hegedõs Márton (Göcsej
KTFE). F16E: 7. Mézes Botond
Csegõ (Göcsej KTFE). F45A: 3.
Sárecz Lajos (TRIÓ Egerszeg
ZTC). F50A: 5. Fehér Ferenc
(TRIÓ Egerszeg ZTC).

F60A: 1. Varga József (Göcsej
KTFE).

*
Másnap szintén Pusztavám tér-

ségében, részben azonos terepen
került lebonyolításra a pontbegyûj-

tõ országos csapatbajnokság,
ahol 329 csapat állt rajthoz. A
pontbegyûjtõ versenyen a kötele-
zõ ellenõrzõpontok melletti további
pontokat kell elosztani a csapat
tagjainak, majd azokat érintve mi-
elõbb teljesíteni a pályát. A zalai
csapatok nagyszerûen „osztottak”,
hiszen a 7 bajnoki érem mellett to-
vábbi öt csapat végzett pontszerzõ
helyen. Kiemelést érdemel a TRIÓ
Egerszeg ZTC három utánpótlás

leánycsapata, hiszen a dobogóra
várt ifjúsági leányok mellett megle-
petésként az újonc- és a serdülõ
leányok is nagyszerû futással do-
bogós helyen értek célba. 

Dobogós és pontszerzõ zalai
csapatok. N14A: 3. TRIÓ Eger-
szeg ZTC (Antal Katalin, Porgányi
Emma, Várady Helka), 8. Göcsej
KTFE (Pozsega Mira, Heim Sára,
Dávid Júlia). N16A: 2. TRIÓ
Egerszeg ZTC (Dóra Csepke, Mol-
nár Csenge, Francsics Tamara), 8.
Göcsej KTFE (Müller Sarolta,
Schmall Kitti, Rako Paola). N18A:
3. TRIÓ Egerszeg ZTC (Antal Sára,
Kolcsár Panna, Radó Gyöngyvér).
N21E: 5. Göcsej KTFE (Pózna An-
na Ibolya, Takács Orsolya, Jessica
Söll Vander). N105A: 3. Göcsej
KTFE (Császár Éva, Szivák Ildikó,
Bertóti Regina). N125A: 2. TRIÓ
Egerszeg ZTC (Sárecz Éva, Pap
Viktória, Porgányiné Henrich Piros-
ka). F18A: 5. Göcsej KTFE (Mézes
Botond Csegõ, Czigány Mátyás,
Hegedûs Márton), 6. TRIÓ Eger-
szeg ZTC (Kovács Zsolt, Hörcsök
Máté, Tompos Gábor).  F145A: 2.
TRIÓ Egerszeg ZTC (Sárecz La-
jos, Mitró Zoltán, Fehér Ferenc).
F165A: 3. Göcsej KTFE (Germán-
Salló Zoltán, Varga József, Mézes
Tibor Sólyom).

Az összecsapáson a hazai
csapatból csak Kakuk Levente,
Nemes Attila teljesített nemzetkö-
zi szinten. A többiek gyengélked-
tek, így a németek biztosan gyõz-
tek.

ZTK FMVas–SKK Raindorf
2:6 (3645-3758)

Fehér László, a ZTK FMVas
edzõje: Úgy néz ki a továbbjutás
eldõlt, a visszavágón igyekszünk
tisztességgel helytállni.

Egyedüli zalai csapatként a Bajnokok Ligájában szerepelt a
ZTK FMVas férfi szuperligás tekecsapata. A BL elsõ körében a
SKK Raindorf (német) várt a zalaiakra. Az elsõ mérkõzést
Egerszegen rendezték.

MAGABIZTOSAN GYÕZTEK A VENDÉGEKREMEK SZEREPLÉS AZ ÉV VERSENYÉN
HÉT ÉREM AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON

Nett Vivien (ifi), Scheffer Eszter
(serdülõ) és Nagy Napsugár (ser-
dülõ), valamint a férfiak mezõnyé-
ben Nagy-Selmeczy Bulcsú (ser-
dülõ) állt rajthoz, és bár a különbö-
zõ versenyszámokban nagyjából a
mezõny közepén végeztek, szá-
mukra az idõeredmények egyéni
csúcsot, de legalábbis annak meg-
közelítését jelentették. 

A döntõben Nett Vivien és Nagy
Napsugár úszhatott. 1500 méteren
és 800 méteren is azonos helyezé-
sek születtek: Nett Vivien a 8. helyen
zárt mindkét versenyszámban, míg
Nagy Napsugár a 9. helyen csapott
célba. Nagy Napsugár idõeredmé-
nye 1500 méter gyorson (16:46,37
p.) új serdülõ országos csúcs. 

B-döntõs szereplésre Nett Vi-
vien 200 méter pillangón szerzett
jogot, ahol az 5. helyen fejezte be
a versenyt, majd Scheffer Eszter
200 méter hátúszásban remekelt,
a második helyen csapott célba.
Végül, de nem utolsósorban a fel-
nõttválogatottakkal tûzdelt 400
méteres vegyesúszás mezõnyé-
ben elért 9. hely Nett Vivien szá-
mára ragyogó teljesítmény (ideje:
4:57,57 p.)! 

Horváth Csaba vezetõedzõ
összefoglalójának pozitív kicsen-
gése van. A ZÚK úszói jól szere-
peltek, noha ezúttal a teljes ma-
gyar felnõttmezõnyben nem jutott
nekik érem, a hamarosan sorra
kerülõ korosztályos (ifi, serdülõ,

gyermek) rövidpályás országos
bajnokságokon ezek az idõk sok-
kal jobb helyezésekre adnak lehe-
tõséget.

A rövidpályás országos felnõtt úszóbajnoksággal folytatódott
az idei versenyidény.  Az ob-nek a kaposvári Csik Ferenc Uszoda
adott otthont, ahol a mai magyar úszósport színe-java felvonult,
köztük 4 fiatal tehetség a Zalaco-ZÚK csapatából is. 

MUSZIL ÖTÖDIK
Szombathelyen rendezte meg

a Magyar Atlétikai Szövetség a
Mezei liga versenysorozatának
harmadik fordulóját.

Góczán István tanítványa
Muszil Ágnes az értékes ötödik
helyen ért célba. A Zalaszám-ZAC
atlétája már a jövõ évi versenyek-
re készül, ebbe a felkészülési
programba illesztették be edzõjé-
vel a Mezei liga versenyt.

* * *
Közben a Zalaszám-ZAC apra-

ja-nagyja a Városi Sportcentrum
melletti füves területen zárta a
szabadtéri versenyeket egyesületi
mezei versennyel.

A versenyen az U–8-as korosz-
tálytól a felnõtt atlétákig minden
korosztály megtalálta a maga táv-
ját. A futamok végén a 3B Hungá-
ria Kft. támogatásával minden
résztvevõ energiaszeletet kapott. 

ISMÉT A TÁMOGATÓK KÖZÖTT

Ismert régi-új szponzor segíti a Zalakerámia ZTE férfi NB I-es
kosárlabdacsapatát. Az egerszegi székhelyû Hydrocomp Kft.
ügyvezetõje Dormán László és Török Róbert, a ZTE KK ügyve-
zetõje kézfogással szentesítették a két fél közötti megállapodást.

A cég nem ismeretlen a klubnál, már támogatta a kosárlabdázó-
kat. Sportberkekben is ismert, mivel nagyon régóta a Z. Csuti SK
sakkcsapatának névadó szponzora a Hydrocomp. A cég ügyveze-
tõje, Dormán László régebben elnökségi tag is volt a klubnál. Úgy
látja, hogy a ZTE-nél ismét kezd kialakulni a csapategység, amit
már régóta várnak a szurkolók is. Mind a négy bajnoki címnél ott
volt, a kosarasokkal régóta jó barátságot ápol. Családjában is ked-
venc sportág a kosárlabda, öt unokája közül négy ûzi a sportágat.

Török Róbert elmondta, hogy a megállapodás egyelõre erre az
idényre szól, de mindkét fél a hosszabb távú együttmûködésben
bízik. Minden bizonnyal lesz folytatása a szponzori szerzõdésnek. 

TÉVÉSZERVIZ • NÉMETH GÁBOR
ZALAEGERSZEG, KÖZTÁRSASÁG U. 69–71. 92/317-493 • 30/629-8756

Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

HELYTÁLLTAK A FELNÕTTEK KÖZÖTT

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

2022. DECEMBER 6.
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