
– V. Zs. –

Elmondta: az elmúlt év máso-
dik felében is volt pénzmozgás,
402,5 millió forint érkezett a város
számlájára, így utólagosan ezt is
át kellett vezetni a tavalyi költség-
vetésen. Így a fõösszeg 76,2 mil-
liárd forintra nõtt (a 2021-es kezdõ

összeg 63 milliárd forint volt). A
2022-es kezdõ fõösszeg 63,6 mil-
liárd forint, amely rekord, minden
korábbinál magasabb tétel. A költ-
ségvetés kezeli a minimálbér és a
garantált bérminimum emelkedé-
sét az önkormányzati intézmé-
nyekben és cégeknél. Befolyásol-
ta a városi büdzsé tervezését az
óvodapedagógusok 10 százalé-
kos, a bölcsõdei dolgozók 20 szá-
zalékos, a szociális szférában dol-
gozók 20 százalékos és a kulturá-
lis szférában dolgozók 20 százalé-
kos béremelése. Az önkormányzat
által fenntartott teljes intézmény-
rendszerben és a polgármesteri
hivatalban összesen 1128 fõ dol-
gozik. Az önkormányzati cégek
dolgozóival együtt közel kétezer
ember kapcsolódik a városhoz
munkavállalóként. 

Balaicz Zoltán beszámolt arról,
hogy a közgyûlés egy önkormány-
zati bérlakást biztosított a Forrás,
a Pszichés Problémákkal Küzdõ-
ket Támogató Egyesületnek a tar-
tósan pszichiátriai betegséggel
élõ felnõttek mentális kezelésé-
hez és a közösségbe való vissza-
térésükhöz elindított program tá-
mogatására. Az önkormányzat
megvásárolta a Kis utcában a Dó-
zsa-iskola bejárata melletti családi
házat, melyet a szülõi közösség
kérésére lebontanak, és parkolót
alakítanak ki a helyén. Ismét pá-
lyázatot írnak ki a VII. számú
gyermekorvosi praxis betöltésére.
Dr. Chilla Emese nyugdíjba vonu-
lása óta a helyettesítést dr. Batka
Jenõ majd dr. Molnár Sarolta látta
el. A polgármester úgy látja, talán
az EMMI-támogatás vonzó lehet a
praxis betöltéséhez, és lesz je-
lentkezõ.

Szó volt a testületi ülésen az
Andráshida és Hatház városré-
szek mellett elhelyezkedõ, 110
hektáros repülõtér jövõjérõl is.

(Folytatás a 2. oldalon.)

– Antal Lívia –

Dr. Palkovics László innová-
ciós és technológiai miniszter ar-
ról beszélt, hogy a felsõoktatási
stratégia keretében valósították
meg a magyarországi egyete-
mek modellváltását, amely során
huszonegy kampusz az államiból
alapítványi fenntartásba került.
Ezen egyetemek költségvetése a
tavalyihoz képest 2022-re két és
félszeresére növekedett, 2700
milliárd forintos keretösszeggel
létrehozva a valaha volt legna-
gyobb felsõoktatási fejlesztési
programot. A miniszter kitért ar-
ra, hogy a Széchenyi István
Egyetem következetes fejleszté-
sekkel az innováció területén is
pozícionálta magát. Ezt példázza
a mintegy négymilliárd forintos
beruházása, és ezért lehet Zala-
egerszeg innovációs egyeteme.
Mint mondta, inkubációs és szál-

lásépülete elérte a legmagasabb
pontját. Egy irodaépület építésé-
be is kezdenek, amelynek kivite-
lezése szintén befejezõdik idén.

Dr. Filep Bálint, a Széchenyi
István Egyetem elnöke azt hang-
súlyozta: zalaegerszegi jármûipa-
ri központjukkal az a céljuk, hogy
az egyetemi szféra, a gazdasági
szereplõk és az akadémiai világ
szoros együttmûködésével olyan
kutatás-fejlesztési tevékenysége-
ket végezzenek, amelyek a jelen
és a jövõ jármûiparát és mobilitá-
sát határozzák meg. 

Vigh László, a térség ország-
gyûlési képviselõje, miniszteri
biztos úgy fogalmazott: a teszt-
pályával épülõ Szilícium-völgy
mágnesként vonzza az autóipari
beruházásokat. Emiatt már most
úgy tûnik, hogy a 250 hektáros
tesztpálya melletti kutatóbázi-
soknak helyt adó 200 hektáros
terület kevés lesz a további fej-

lesztésekhez. Mint mondta, az itt
folyó tevékenységeket egy szim-
bolikus tárggyal szeretnék érzé-
keltetni, amit a közeli körforga-
lomba helyeznének ki, és amely-
hez várják az ötleteket és javas-
latokat. 

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere úgy vélekedett, a
tesztpálya révén egyfajta gazda-
sági ökoszisztéma kezd kialakul-
ni a városban, ahol együtt van a
termelés, az oktatás és a kuta-
tás-fejlesztés. Ehhez a város a
szolgáltatási és infrastrukturális
hátteret kívánja biztosítani. Kö-
szönetét fejezte ki a Széchenyi
István Egyetemnek a beruházá-
sáért, ami alapot ad arra, hogy
egyre több fiatal kapcsolódjon be
a tudományos munkába.

A 680 négyzetméteres inku-
bációs épület a kutatás-fejlesz-
tés helyszíne lesz, tesztelések
elvégzésére és oktatásra alkal-
mas laboratóriumokkal. A 850
négyzetméteres, kétszintes szál-
lásépület 28 oktató, kutató, hall-
gató számára biztosít majd elhe-
lyezést.
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A SZÉCHENYI-EGYETEM BOKRÉTAÜNNEPE
JÁRMÛIPARI KUTATÁS-FEJLESZTÉSI KÖZPONT ÉPÜL

STABIL ÉS KISZÁMÍTHATÓ
ELFOGADTA A KÖZGYÛLÉS AZ IDEI ÉVI KÖLTSÉGVETÉST

Zalaegerszeg képviselõ-testülete elfogadta a város 2022-es
költségvetését, amely stabil, kiszámítható gazdálkodást tesz le-
hetõvé hitel felvétele nélkül. Megfelelõ mozgásteret biztosít az
idei beruházásokra, fejlesztésekre, illetve az intézményrendszer
mûködtetésére – fogalmazott a közgyûlés utáni Zeginfón Balaicz
Zoltán polgármester.

Jármûipari kutatás-fejlesztési központot hoz létre a gyõri Szé-
chenyi István Egyetem a ZalaZone Tudományos és Innovációs
Parkban. Inkubációs épülete és szállásépülete elérte legmaga-
sabb pontját, melynek okán bokrétaünnepséget tartottak.

NISSAN
PRIMASTAR
2008-as, 2000 m3-es, turbó-
dízel, 234.000 km-t futott,
garázsban tartott, szervizelt,

KITÛNÕ ÁLLAPOTBAN,
2.850.000 FORINTÉRT 

ELADÓ.
Érdeklõdni: 30/957-2042

VÁNDORKIÁLLÍTÁS
A BELVÁROSBAN
Százötven éves az önálló ma-

gyar ügyészi szervezet. Az év-
forduló alkalmából egy vándor-
kiállítás járja az országot, mely
a napokban érkezett Zalaeger-
szegre.

– pet –

A polgármesteri hivatal elõtti
téren egy színes tablókból álló ki-
állítás mutatja be, hogy a 13. szá-
zadtól kezdve, a reformkori törek-
véseken át hogyan jutottunk el az
önálló ügyészség 1871-es létre-
jöttéig. De az idõvonal segítségé-
vel abba is bepillantást nyerhe-
tünk, hogy 1900-ban miképp
kezdte meg munkáját az elsõ ma-
gyar koronaügyész, vagy hogy a
királyi ügyészség felszámolása
után, a kommunista korszakban
hogyan fonódott össze az állam-
igazgatás és az igazságszolgálta-
tás. A kiállítás a demokratikus át-
menet és a rendszerváltozás idõ-
szakának legfontosabb esemé-
nyeit is felsorakoztatja, sõt arról is
szó esik, hogy a 2004-es uniós
csatlakozással lehetõvé vált az
Eurojustban való aktív részvétel
is. 

(Folytatás az 5. oldalon.)



– pet –

A „Zöld Zala-part – turisztikai
célú kerékpárút-fejlesztés a Zala
mentén és Gébárton” címû TOP-
projekt keretében, a terület keleti

nyomvonalán, mintegy 4,5 kilomé-
teren folyik jelenleg a munka. A
részletekrõl a pózvai Õrház utcá-
ban tartottak sajtótájékoztatót. Ba-
laicz Zoltán polgármester többek
között elmondta: 2017-ben ké-
szült el a város kerékpáros háló-
zati terve, melynek kettõs célja
van. Az egyik, hogy a városon be-
lüli kerékpárutak bõvüljenek és
összekapcsolódjanak, a másik

pedig, hogy megépüljenek a vá-
roskörnyéki útkapcsolatok. A mos-
tani beruházás az utóbbi elképze-
lést szolgálja. A Mindszenty tér és
Zalaszentiván között 4,5 kilométe-
ren, 600 millió forint ráfordítással

épül kerékpáros összeköttetés,
melyhez egyéb létesítmények is
készülnek. 

A biztonságos és egészségtu-
datos közlekedésre hívta fel a fi-
gyelmet Vigh László országgyûlési
képviselõ, aki a beruházás kap-
csán elmondta: szeretnék, hogy
Zalaegerszeg minden iskolája, és
nagyobb intézménye megközelít-
hetõvé váljon kerékpárral. De az is

cél, hogy a peremkerületekbe is el
lehessen jutni biciklivel. Hamaro-
san sor kerül a „Gurul a város”
programra, mellyel a kerékpáro-
zást – mint a környezetbarát köz-
lekedés egyik formáját – kívánják
népszerûsíteni.

A pózvai térség önkormányza-
ti képviselõje, Németh Gábor
hozzátette: sokan keresték meg
azzal, hogy jó lenne, ha meg-
épülne a várost Zalaszentivánnal
összekötõ kerékpárút, ami nem-
csak a közlekedés szempontjá-
ból fontos, hanem a kirándulók,

sportolók örömét is szolgálja. An-
nál is inkább, mert az út a Zala
menti gyönyörû tájon halad ke-
resztül. 

A beruházás részleteit Bali Zol-
tán alpolgármester ismertette. Az
út a Mindszenty térrõl indul és
Zalaegerszeg–Zalaszentiván köz-
igazgatási határáig tart. A nyomvo-
nal keresztezi a Batthyány utcai
vasútvonalat. A kerékpárosok szá-
mára új mederhíd épül a Zala folyó
felett, innen a Kaszaházi út nyuga-
ti oldalán folytatódik a bicikliút,
mely érinti a nekeresdi és pózvai
városrészeket is.  A projekt során
további két híd (a Kiserdei úti és a
Nagypáli patak feletti) újul meg,
ezenkívül fedett beállók, padok,
ivókutak és szervizpontok is léte-
sülnek a kerékpárút mellett. Az
építkezés várhatóan júliusban fe-
jezõdik be.

Mint fogalmazott, az ország
gazdasági növekedésének kö-
szönhetõen tudnak az idõs embe-
reknek 13. havi nyugdíjat adni. Ez
az intézkedés rendkívül fontos,
mert a mostani nyugdíjas korosz-
tály teremtette meg az ország fej-
lõdésének alapjait, és a több évti-
zedes munkájukért köszönet jár.

„Elõdeink, amellett, hogy szere-
tetükkel, törõdésükkel, bölcsessé-
gükkel utat mutatnak és mutattak
nekünk, a több évtizedes munká-
jukért minden jót és tiszteletet
megérdemelnek. A nyugdíjasok
fontos részét képezik a társada-
lomnak ” – fogalmazott a politikus.

A sajtótájékoztatón kiderült,

lesz, aki családjára, unokáira költi
a juttatást, van, aki utazást tervez
és olyan is, aki otthonának felújítá-
sára fordítja.

– AL –

Böjte Sándor Zsolt önkormány-
zati képviselõ elmondta, hogy az
1969-ben átadott fedett árusítóhe-
lyet 1996-ban újították fel gépésze-
tileg, 2002-ben vízszigeteléssel lát-
ták el a lapos tetõt, majd 2014-ben
részlegesen modernizálták az épü-
letet a Komplex belvárosi rehabili-
tációs program keretében. Az
emeleti 50 négyzetméteres vizes-
blokkban komolyabb felújítás nem
történt. A február 14-ével kezdõdõ
munkálatokkal ezen változtatnak:
új gépészeti, villamos szerelési és
szakipari szerkezetekkel és burko-
latokkal teljesen átépítik a mosdót.
A piacot nagyon sokan látogatják,

ezért érezték fontosnak, hogy az itt
dolgozóknak és az idelátogatók-
nak normális körülményeket bizto-
sítsanak. A várhatóan március vé-
gére befejezõdõ rekonstrukcióra a
város önkormányzata bruttó 22,5
millió forintot fordít. 

Horváth István, a Vásárcsarnok
igazgatója a részletekrõl elmond-
ta, hogy a vizesblokk teljes terüle-
tén kicserélik az elavult víz- és
szennyvízhálózatot. Megújítják a
villamos hálózatot is, továbbá új
szellõzõrendszert és nyílászárókat
építenek be. A nõi szakaszon há-
rom WC és három mosdó, míg a
férfiszakaszon két WC, három pi-
szoár és három mosdó lesz. A bel-
sõ tér átrendezésével egy sze-

mélyzeti WC-t és egy takarítóhe-
lyiséget is kialakítanak. Mint
mondta, a modern szaniterberen-
dezések kiválasztásánál fontos
szempont volt a törésbiztosság is.
Az illemhely bejáratához a jelenle-
gihez hasonló mûködésû, félauto-
mata be- és kiléptetõkaput helyez-
nek el. A belépés fizetõauto-
matával történik, a kilépés pedig
mechanikus, egyirányú lengõka-
puval. A Vásárcsarnok vizesblokk-
jának felújításával igyekeznek mo-
dern és elvárható körülményeket
teremteni, egyúttal felzárkózni az
új termelõi piac épületének színvo-
nalához. 

A részletekrõl és a kampány-
kezdésrõl dr. Csidei Irén az ellen-
zéki pártok közös képviselõjelöltje
tartott sajtótájékoztatót. Mint az
elõválasztás gyõztese megkö-
szönte a Zala megye 1-es válasz-
tókerületben lévõk bizalmát és
kérte, támogassák továbbra is
programját, és aki egyetért az el-
lenzéki célkitûzésekkel, az írja alá
az ajánlóíveket.

Az aláírásgyûjtés február 25-én
16 óráig tart, és minimum 500 jó és
pontos aláírással kell rendelkeznie
a jelöltnek, hogy hivatalosan is
képviselõjelölt lehessen. Mint fo-
galmazott, az ellenzék célja, hogy
az ország újra a többségrõl szóljon
és ne a kiváltságosokról.

A választókerülethez 76 telepü-
lés tartozik. Szeretnék felkeresni
valamennyit, és személyesen be-
szélgetni a választópolgárokkal és

véleményüket kérni az ország
jövõjével kapcsolatban.  Ha van
akarat és összefogás, akkor közö-
sen sikerülhet a kormányváltás –
fogalmazott dr. Csidei Irén.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A tervek szerint a város gazda-

ságfejlesztési programjához kap-
csolódva a Dronemotive drónkuta-
tási és -fejlesztési kompetencia-
központ kapna helyet az and-
ráshidai repülõtéren, mintegy 200
új munkahelyet biztosítva. A beru-
házás mintegy hatmilliárd forintba
kerül. Biztosítva lenne, hogy a re-
pülõtér területén belföldi kisgépe-
ket és helikoptereket tudjanak fo-
gadni, továbbá megmaradhat az
eddigi légi sport- és a repülõnapi
rendezvény. Emellett lehetõség
nyílhat egy különleges mentéshez
és veszélyhelyzeti reagáláshoz
kapcsolódó projekt megvalósítá-
sára is. A közgyûlés elfogadta,
hogy a ZTE Röplabda Klub TAO-
pályázatot nyújtson be a Liszt-is-
kola tornatermének 63 millió forint
értékû fejlesztésére. 

Európai uniós pályázatot nyújta-
nak be a Teskándig vezetõ kerék-
párút megépítésére. A város célja,
egyrészt, hogy Zalaegerszeget
minden irányból bekapcsolják az
országos kerékpárút-hálózatba,

másrészt a városon belül a kerék-
párút-hálózat legyen folytonos, a
hiányzó szakaszok épüljenek meg.
A polgármester jelezte: 2019–2022
között közel 1,6 milliárd forintos rá-
fordítással összesen 19,1 kilométer
kerékpárút újult vagy újul meg.
2024-ig szeretnék még megvalósí-
tani a teskándi mellett a botfai kikö-
tést és a csácsbozsoki kikötést az
arborétumig.  Pályázatot nyújt be
az önkormányzat az andráshidai
városrészben lévõ Novák Mihály út
járdaburkolatának felújítására. A
teljes bekerülési költség 20 millió
forint, ebbõl 10 milliót biztosít az
önkormányzat, a másik 10 millió fo-
rintot a pályázati támogatástól vár-
ják. 

Településrendezési döntések is
születtek. Eltûnik a belvárosban, a
Petõfi utca 13. számú romos ingat-
lan, a helyén az új magántulajdonos
társasházat kíván építeni. A Város-
gazdálkodási Kft. új irodát és telep-
helyet kap, várhatóan a Magyar
Olaj- és Gázipari Múzeum melletti
üres önkormányzati területen, a bel-
sõ tehermentesítõ út mentén. 

STABIL ÉS KISZÁMÍTHATÓ
ELFOGADTA A KÖZGYÛLÉS AZ IDEI ÉVI KÖLTSÉGVETÉST

Szilasi Gábor önkormányzati
képviselõ kezdeményezte a tér-
ségben a víziközmû-hálózat továb-
bi fejlesztését, így az elmúlt évek-
ben elkészültek a Magasbükk to-
vábbi szakaszának vízellátásával
kapcsolatos engedélyezési és kivi-
teli tervdokumentációk, építési en-
gedélyek. A közmûberuházás 106
millió forintos pénzügyi fedezetét a
Kovács Károly Városépítõ Prog-
ram biztosítja. A részletekrõl Ba-
laicz Zoltán polgármester, Vigh
László országgyûlési képviselõ,

miniszteri biztos és Szilasi Gábor
önkormányzati képviselõ számol-
tak be.

Megtudtuk, hogy 600 méter
hosszan gerincvezeték épül, 70 in-
gatlannál lesznek 210 méter hosz-
szan bekötések. A munkálatok
megkezdése elõtt a részleteket la-
kossági fórumon egyeztették a he-
lyi ingatlantulajdonosokkal.

A munkaterületet 2022. január
végén adták át, a beruházási idõ
210 nap, így a munkálatok várha-
tóan a nyár végén fejezõdnek be. 

KIÉPÜL AZ IVÓVÍZVEZETÉK
2016-ban készült el Zalaegerszeg magasbükki településrészén

az ivóvízellátás elsõ üteme. A korábbi beruházás során 23 ingat-
lan számára lett biztosítva a vízbekötés.

MEGFELELÕ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
FELÚJÍTJÁK A VIZESBLOKKOT A VÁSÁRCSARNOKBAN

Horváth István és Böjte Sándor Zsolt

Teljesen felújítják a Vásárcsarnok emeleti vizesblokkját. A gé-
pészeti rendszereket is érintõ munkálatok ideje alatt a Helyi Ter-
melõi és Kézmûvespiac – Göcseji Tudásközpont épületében lévõ
vizesblokkot használhatják az árusok és a piacra látogatók.

RÖVIDEN
A nyertes hulladékgazdálkodá-

si KEOP-pályázatnak köszönhe-
tõen hulladékgyûjtõ jármûveket és
mûszaki eszközöket szerzett be
az önkormányzat, melyeket a Za-
lai Közszolgáltató Nonprofit Kft-
nek ingyenes használatba átadta.

*
Döntés született a ságodi pa-

takmeder szabályozásáról és a
fenntartási területsáv kiszabályo-
zásáról.

*
91,3 millió forint értékben több

szennyvízközmû-fejlesztés valósul
meg 2022. augusztus 31-ig. Az
önrész 27,4 millió forint, a többi ál-
lami támogatás.

*
Február 28-án avatják az 1,25

milliárd forintos beruházással el-
készült, Dózsa-iskola mellett épült
új tornacsarnokot. 

*
A képviselõ-testület elfogadta a

város 2022–2026 közötti idõsza-
kára vonatkozó drogellenes straté-
giáját, valamint az ifjúsági koncep-
cióját és cselekvési tervét.    

*
A közgyûlés megtárgyalta a

Környezetvédelmi Alap 2021-es
9,5 millió forintos összegének fel-
használását és a 2022-es 11,5 mil-
lió forintos keret céljait.

A 13. HAVI NYUGDÍJRÓL
VIGH LÁSZLÓ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA
A napokban kapják kézhez a nyugdíjasok, a nyugdíjszerû ellá-

tásban részesülõk a 13. havi nyugdíjat. Ennek apropóján Vigh
László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos zalaegerszegi
nyugdíjasokkal közösen tartott sajtótájékoztatót. 

ZALASZENTIVÁNIG KERÉKPÁROZHATUNK
ÚJABB SZAKASSZAL BÕVÜL AZ ÚTHÁLÓZAT

A jövõben a zalaegerszegi Mindszenty térrõl egészen Zalaszent-
ivánig eljuthatunk két keréken, hiszen a nyár folyamán egy újabb
szakasszal bõvül a városi és városkörnyéki kerékpárút-hálózat.

KAMPÁNYKEZDÉS
DR. CSIDEI IRÉN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA
Hivatalosan is megkezdõdött szombaton az április 3-ai ország-

gyûlési képviselõ-választás és a vele egy napon rendezendõ nép-
szavazás kampányidõszaka, és életbe léptek a kampányra vonat-
kozó szabályok is. A választópolgárok két hétig ajánlhatnak egyé-
ni választókerületi képviselõjelölteket a parlamenti választásokra.



ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2022. február 15.

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

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

pedagógushivatásukat itt gyakorló óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat, akik 50, 60, 65, 70 vagy
75 esztendõvel ezelõtt kapták kézhez a pedagógus-pályafutásuk megkezdéséhez szükséges el-
sõ oklevelüket, ezzel is elismerve kiemelkedõ munkájukat és köszönetet mondva a pedagóguspályán
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!

KARBANTARTÓT
KERESNEK

ZALAEGERSZEGI GAZDASÁGI

ELLÁTÓ SZERVEZET

KARBANTARTÓT

KERES
8 órás, határozatlan idejû

közalkalmazotti

foglalkoztatással,

március 1-i

munkakezdéssel.

B kategóriás jogosítvány
feltétel. Elõny: épületgépész
vagy villanyszerelõi végzett-
ség. Jelentkezni: kizárólag a
zegesz@zegesz.hu e-mail-cí-
men.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS U. 58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT

NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁSOK HASZNOSÍTÁSÁRA.

A lakások megtekinthetõk: az intézménnyel a 06-92/596-123 számú telefonon történõ elõzetes egyeztetés után. 
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2022. FEBRUÁR 22. (KEDD)  

A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a

„NYUGDÍJASHÁZ” jelige feltüntetésével kell benyújtani. 
– Feltétel 200.000 Ft összegû bánatpénz megfizetése, melynek átutalását vagy befizetését a licit meg-

kezdése elõtt a helyszínen igazolni szükséges. A bánatpénzt Zalaegerszeg MJV Önkormányzat
11749008-15432704 számú Pénzforgalmi bankszámlájára kell befizetni.
(A pályázati formanyomtatvány, a jövedelem- és vagyonnyilatkozat, továbbá a bánatpénz befizetésé-
hez szükséges „Készpénzátutalási megbízás” beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és
Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)

– A pályázó ajánlatot tesz a lakhatási jog részleges megváltása céljából. (Az induló összeg 2 millió Ft.
A pályázati eljárás lebonyolítása során a licitküszöb összege 100 ezer Ft.)

A pályázathoz csatolni kell:
– a háziorvos igazolását a 9. melléklet szerinti formanyomtatványon,
– igazolást az öregségi nyugdíjról, vagy rokkantsági ellátásról.
A versenytárgyalás, egyúttal az ajánlatok felbontásának helye és ideje:

Zalaegerszeg Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya,  
(Ady Endre u. 15.) földszint 4. ajtó (ügyfélszolgálati iroda)
2022. február 24. (csütörtök) 10.00 óra.

Információ kérhetõ: személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre
u. 15.), telefonon az 502-139, illetve az 502-140 számon.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím
Alap-
terület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

Kossuth Lajos u. 58–60.

I/13. 34 1
elõszoba, konyha, kamraszekrény,

fürdõszoba-WC
össz-

komfortos
254 8.636

I/17. 34 1
elõszoba, konyha, kamraszekrény,

fürdõszoba-WC
össz-

komfortos
254 8.636

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ÚTJÁN KÍVÁNJA

ÉRTÉKESÍTENI a Zalaegerszeg, Budai-völgy 697/21 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület
megnevezésû, 878 m2 nagyságú ingatlant.

Az ingatlan területét Zalaegerszeg Város Építési Szabályzata (ZÉSZ) beépítésre szánt, Lke-2 jelû
kertvárosias lakóövezetként szabályozza. Az ingatlanra vonatkozó ZÉSZ-kivonat a pályázati felhívás
mellékletét képezi. 

Az ingatlan közmûtérképe a pályázati felhíváshoz csatolásra került.
AZ INGATLANRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

A pályázatokat „Budai-völgy 697/21” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

PÁLYÁZATI AJÁNLAT
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét
– a pályázat fajtájának megjelölését
– a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait
– a pályázati biztosíték befizetésének igazolását 
– a megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszolgáltatás teljesítésének módját, határidejét, az ellen-

szolgáltatással kapcsolatos, a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre vonat-
kozó elfogadó nyilatkozatot

– a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az aján-
lattevõ szervezet átláthatóságára vonatkozó, cégszerûen aláírt nyilatkozatokat

– a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatot, okiratot

Pályázat beadásának határideje: 2022. február 28. (hétfõ) 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 oldal „Hirdetmények, pályáza-
tok” rovatában, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályá-
zati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Mûszaki Osztálya (Zalaegerszeg, Kossuth u.
17–19. II. emelet) 212. sz. irodájában (Telefon: 92/502-129) lehet.

Hely:
Zalaegerszeg

Helyrajzi
szám

Terület
(m2)

Vételár

Budai-völgyi u. 697/21 878 
1.800.000 + áfa.

bruttó 2.286.000 Ft

Vízbekötés a telken belül ledugózva megtalálható, a vízmérõakna, a vízmérõ és szerelvényezésének kiépítése a vevõ
feladata. A szennyvízbekötõ vezeték és átemelõakna az ingatlanon belül rendelkezésre áll, az átemelõszivattyú és a
szükséges szerelvények beépítése, valamint az átemelõ villamosenergia-ellátásának kialakítása, biztosítása a vevõ
kötelezettsége. Közcélú csapadékvíz-elvezetõ létesítmény nem áll rendelkezésre. Áramcsatlakozás a telken elérhetõ.
Közmûvekre való csatlakozás költsége a vevõt terheli. A vízi közmûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás
megfizetése a vevõ kötelezettsége.



4 Városháza

„ZALAEGERSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA” KITÜNTETÕ CÍM,
„PRO URBE ZALAEGERSZEG” KITÜNTETÕ CÍM ADOMÁNYOZÁSA

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata méltó módon kívánja elismerni azon sze-

mélyek, szervezetek és közösségek munkáját, akik tevékenységükkel hozzájárultak Zalaeger-
szeg város fejlõdéséhez, jó hírének növeléséhez, akik kiemelkedõen és maradandóan gazdagí-
tották a város gazdasági, társadalmi, kulturális, mûvészeti, sport- és egyéb értékeit.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének a helyi kitüntetések alapításáról
és adományozásáról szóló 41/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete több elismerési formáról rendel-
kezik. Két kitüntetõ cím a rendezett tanácsú várossá nyilvánítás évfordulója alkalmából megrendezés-
re kerülõ ünnepi közgyûlésen kerül átadásra: 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése „Zalaegerszeg Város Díszpolgára”
legmagasabb helyi elismerési formájú kitüntetõ címet adományozhat azon személyek számára,
akik hosszú idõn át kifejtett munkásságukkal, a gazdasági, sport-, kulturális, mûvészeti élet területén
maradandó alkotásukkal különösképpen emelték vagy elõsegítették a város fejlõdését, elõrehaladását,
illetve azok számára, akik egész életmûvükkel hozzájárultak az egyetemes haladás, kultúra, mûvészet
fejlõdéséhez, s ezzel elõsegítették a város tekintélyének és jó hírének növelését.

„Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntetõ cím odaítélésére a közgyûlés tagjai és bizottságai, a vá-
rosban mûködõ társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti
szervek, egyházak vezetõi vagy legalább 500 zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, melyet
részletes indokolással, az átadás évének március 10. napjáig kell megküldeni a város polgár-
mesterének.

A díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhetõ.
Fenti rendelet alapján „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntetõ cím adományozható annak a személy-

nek, illetve szervezetnek, közösségnek, aki (amely) a tudományok, a fejlesztés, a mûvészetek, a sport
és a közösségi élet egyéb területén példa értékû, magas színvonalú munkájával hozzájárult Zalaeger-
szeg város közösségi életének fejlõdéséhez. 

E kitüntetésre a közgyûlés tagjai, a közgyûlés bizottságai, a városban mûködõ társadalmi szerve-
zetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek és egyházak, továbbá leg-
alább 200 zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, melyet részletes indokolással, az átadás
évének március 10. napjáig kell megküldeni a város polgármesterének.

A címek adományozására vonatkozó, indokolással ellátott javaslatot 2022. március 10. napjáig
beérkezõleg kell eljuttatni Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (levelezési cím: 8900 Za-
laegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. • e-mail-cím: mayor@zalaegerszeg.hu).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET ELLÁTÁSÁRA

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a 12 hónapja betöltetlen zala-
egerszegi VII. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására nyilvános pályázatot ír ki az aláb-
biak szerint:

Pályázatot meghirdetõ szerv:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17–19. Tel.: 92/502-100

Meghirdetett munkahely és beosztás:
házi gyermekorvos (zalaegerszegi VII. számú házi gyermekorvosi körzet, a körzet ellátotti létszá-
ma: 744 fõ.)

Pályázati feltételek:
• az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról

szóló 313/2011. (XII. 23.) korm.rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvo-
si tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM-rendeletben elõírt képesítési elõírásoknak való meg-
felelés,

• magyar állampolgárság,
• büntetlen elõélet,
• mMagyar orvosi kamarai tagság,
• orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.

A pályázathoz csatolni kell:
• a végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát,
• részletes szakmai önéletrajzot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• az egészségügyi alkalmasság igazolását,
• a magyar orvosi kamarai tagság igazolását,
• a házi gyermekorvosi körzet ellátásának módjáról (önállóan, alkalmazottként) szóló nyilatkozatot,
• amennyiben a házi gyermekorvosi tevékenységet önállóan, vállalkozási formában kívánja ellátni,

abban az esetben a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolatát (társas vállalkozás ese-
tén alapító okirat/alapszabály vagy a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, egyéni vállal-
kozás esetén a nyilvántartásba vételrõl szóló dokumentum másolata),

• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

• hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban részt vevõk a pályázati anyagot megismerhetik,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak

nyilvános tárgyalásához.

A pályázatok elbírálása során – az alábbi sorrendben, az alábbiak szerinti súlyszámok figyelem-
bevételével – elõnyt jelentõ szempontok:

a) a csecsemõ- és gyermekgyógyász szakorvosi képesítésen túl megszerzett szakvizsgák száma
(súlyszám: 50%; szakvizsgánként 50 pont, maximum két szakvizsga vehetõ figyelembe),

b) hosszabb idejû szakmai tapasztalat (súlyszám: 20%; 0–15 évig összesen 100 pont – 3 évente
20 pont),

c) a háziorvosi körzet ellátásának módja (súlyszám: 30%)
– önállóan (100 pont)
– alkalmazottként (50 pont)

A tevékenység kezdete: 2022. július 1.

A mûködés finanszírozása:
– Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedé-

lyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) korm.rendelet értelmében a tevékenység végzéséhez és
az Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozáshoz a területileg illetékes egészségügyi állam-
igazgatási szerv által kiadott érvényes mûködési engedéllyel kell rendelkeznie.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez kell benyújtani.

BENYÚJTÁSI HATÁRIDÕ: 2022. MÁRCIUS 5.

Részletes információ kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán (Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos utca 17–19. Tel.:502-100/213 mellék).

A pályázatokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a 2022. április havi
közgyûlésen dönt.

MÛSZAKI ÜZEMELTETÉSI VEZETÕ
ZALAEGERSZEGEN A GÖCSEJI MÚZEUM,

MINDSZENTYNEUM TAGINTÉZMÉNYE KERES

MÛSZAKI, ÜZEMELTETÉSI VEZETÕT.
A Mindszentyneum új épület,

mely mûszaki és üzemeltetési feladatainak ellátását várjuk el a pályázótól.
Az alábbi pozícióra keresünk munkatársat:

MÛSZAKI ÜZEMELTETÉSI VEZETÕ
Feladatok:
• Épületgépészeti rendszerek mûszaki üzemeltetése, karbantartási, javítási feladatainak koordinálá-

sa, elvégzése
• Érintésvédelmi ellenõrzések megszervezése, jegyzõkönyvek nyilvántartása
• Rendszeres tûzvédelmi bejárások megszervezése és ellenõrzése
• Munka- és villámvédelmi elõírások felülvizsgálata mûszaki szempontból, és az ehhez kapcsolódó

kapcsolattartás, nyilvántartások vezetése
• Mûszaki dokumentációk kezelése
• Tûzvédelmi, munkavédelmi auditok lebonyolítása
• Rendszeres épületbejárás megszervezése
• Kapcsolattartás a megrendelõ képviselõivel, külsõ szolgáltatókkal, a hibabejelentések nyomon kö-

vetése
• Árajánlatok készítése, ellenárajánlatok bekérése
• Az éves karbantartási, felújítási és fejlesztési tervek elkészítése
• Alvállalkozói szerzõdések kezelése
• Helyi, intézményi rendezvények mûszaki bonyolítása
• Takarító, kisegítõ személyzet munkájának koordinálása, beosztásának elkészítése 

Elvárások:
• Szakmai felsõfokú végzettség
• Legalább 3 éves gyakorlat mûszaki karbantartás, épületüzemeltetési területen
• Vállalkozók felügyeletében szerzett tapasztalat
• Felhasználói szintû számítógépes tudás (MS Office, internetes keresés)
• Jó kommunikációs és problémamegoldó készség
• Becsületes hozzáállás, precíz, elkötelezett munkavégzés
• B kategóriás jogosítvány
• Csapatban való munka

Amit kínálunk:
• Bejelentett munkaviszony
• Fix alapbér
• A munkavégzéshez szükséges eszközök
• Fiatalos csapat
• Modern munkakörnyezet

Jelentkezés módja:
Jelentkezni fényképes önéletrajz küldésével lehet a csengei.agota@gocsejimuzeum.hu e-mail-címre,
FEBRUÁR 25-IG.

ZALAEGERSZEGI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT

MAGASABB VEZETÕI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: 
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony
esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A § (4) bekezdésében
foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Foglakoztatás jellege: teljes munkaidõs (heti 40 óra) közalkalmazotti jogviszony. 
A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 58–60.
Az intézmény tevékenységi köre:

Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás,
Idõsek Gondozóháza, Idõsek Otthona, Nyugdíjas Otthonház mûködtetése.

Pályázati feltételek:
– szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles egészségügyi szociális mun-

kás, andragógus, diakónus, diplomás ápoló, egészségügyi szervezõ, egészségügyi tanár, gyógy-
pedagógus, gyógytornász-fizioterapeuta, konduktor, közgazdász, közigazgatás-szervezõ, mentál-
higiénés segítõ szakember, mentálhigiénés szakember, okleveles ápoló, egészségügyi menedzser,
okleveles egészségügyi menedzser, okleveles egészségpszichológus, okleveles ápoló, okleveles
egyetemi ápoló, okleveles fizioterapeuta, jogász, orvosdoktor, okleveles pasztorális tanácsadó, re-
habilitációs szakember, okleveles szociális gazdasági szakember, okleveles szociálpolitikus, okle-
veles szociálgerontológus, teológus, okleveles társadalmi befogadás tanácsadó, szociológus isko-
lai végzettség, szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás
területén végzett munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,

– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság.

A pályázathoz csatolni kell:   
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre és a gazdálkodásra

épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– szakmai gyakorlat igazolását,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:

– a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezelésé-

hez hozzájárul,
– az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
– nem áll cselekvõképességét kizáró, vagy korlátózó gondnokság alatt. 

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõi megbízás határozott idõtartamra, 5 évre, 2022. április 2. napjától 2027. április 1. napjáig szól.

A pályázatok benyújtásának/elbírálásának határideje: 2022. március 16. / március 31.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) kell postai úton benyújtani
ÉS 
elektronikus úton a szemelyugy@ph.zalaegerszeg.hu címre megküldeni.

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



– pP –

A Göcseji Múzeum legújabb
elõadás-sorozatával néhány ilyen
vitára okot adó figura életére és
történelmi szerepére hívja fel a fi-
gyelmet; immár a legújabb kutatá-
sok tükrében. A „Múzeumi esték”
vendége ezúttal dr. Hermann Ró-
bert történész, a VERITAS Törté-
netkutató Intézet és Levéltár kuta-
tócsoport-vezetõje volt, aki Görgei
Artúr életútjáról tartott elõadást.
Középpontba helyezve a kérdést:
vajon áruló volt az 1848/49-es sza-
badságharc hadvezére, vagy
sem? 

A választ tulajdonképpen mind-
járt elõadása elején meg is adta a

kérdésre. Mint fogalmazott: körül-
belül fél évszázadig tartotta magát
az a nézet, miszerint Görgei áruló
volt, ám a legújabb kutatások bizo-
nyították, hogy a hadvezér nem
méltó erre a jelzõre. A cél most az,
hogy ez ne csak szakmai körökben
legyen egyértelmû, hanem, hogy a
nagyközönség elõtt is megdõljön a
mítosz. A társadalom emlékezeté-
be ugyanis mélyen beivódott ez az
állítás. Bár manapság valószínûleg
a Görgei-kérdés már nem jelent
szakítópróbát baráti körökben (erre
vannak más, immár 20. századi
személyiségek). Száz évvel ezelõtt
azonban annyira ellentmondásos
volt az alakja, hogy komoly össze-
veszésekre adhatott okot.

A történész vetített képes elõ-
adása során Görgei születésétõl
egészen 98. életévében bekövet-

kezett haláláig mutatta be a hadve-
zér életútját, kitérve a kezdeti kato-
naévekre, kémiai tanulmányaira,
majd részletesen taglalva a sza-
badságharc küzdelmeit. Bemutat-
va a korszak fõbb politikai és stra-
tégiai kérdéseit, de szólt Görgei és
Kossuth Lajos kapcsolatáról is.
Pláne, mert Kossuth késõbbi tettei
nagymértékben hozzájárultak ah-
hoz, hogy árulóként tekintsen rá az
utókor. Pedig a szabadságharc
kezdeti szakaszában Kossuth ma-
ximálisan bízott Görgeiben, és a
jövõ emberét látta benne. 1848
õszén komolyabb vita még nem
volt közöttük. Ez akkor változott
meg igazán, mikor a debreceni or-
szággyûlés kimondta a Habsburg-
ház trónfosztását. Görgei ugyanis
úgy érezte, hogy Kossuth ezzel, il-
letve a függetlenségi nyilatkozattal
kiprovokálta az orosz intervenciót.
Ha ezt visszavonnánk – gondolta –
akkor az oroszok bejövetele meg-
akadályozható lenne. A hadvezér
abban is bízott, hogy az oroszok
bejövetele elõtt a császári erõkre
még ráverhet a magyar sereg, és
annak sikere egy másfajta tárgya-
lási alapot eredményezne.

Hermann Róbert eloszlatta azt
a tévhitet is, hogy Görgei harc nél-
kül adott fel csatákat (például a Du-
nántúlt 1848 telén). Rengeteg ki-
sebb csatája, ütközete volt, bár az
tény, hogy óvatos hadvezérként,
megfontolt katonaként és jó takti-
kusként nagy, döntõ ütközetekbe
nem bonyolódott bele. Vesztesé-
geit igyekezett minimalizálni. Ha
nem találta megfelelõnek az erõvi-
szonyokat, nem kockáztatott na-
gyobb küzdelmet. A történész hoz-
zátette: körülbelül 70 ezer fõre be-
csülték a bevonuló orosz katonák
számát, akik végül 200 ezren jöt-
tek. Ez tulajdonképpen megpecsé-
telte a szabadságharc kimenetelét
és az ország sorsát. 

Hogy miért lett Görgeibõl áruló
a világosi fegyverletétel után? Mert
az oroszok kegyelmet ígértek neki,
amit meg is kapott Ferenc József-
tõl, ha fogcsikorgatva is. Emiatt az
is logikus lett volna, ha az aláren-
deltjei megmenekülnek. Azonban
ez nem így történt; a tábornokokat
kivégezték. Emiatt érte az a vád

Görgei Artúrt, hogy a saját szemé-
lyes biztonsága érdekében elárulta
bajtársait és barátait, holott semmi
ráhatása nem volt arra, hogy meg-
változzon a kivégzésükrõl szóló
döntés. Az „árulózás” tehát már ko-
rán, 1849 októberében elindult.
Erõsítette ezt Kossuth egyik – még
az aradi kivégzések elõtt íródott –
levele is, melyben szintén árulónak
nyilvánította korábbi hadvezérét. A
negatív jelzõ gyorsan bekerült a
közvélekedésbe, és hosszú idõre
ott is maradt.

Az 1970-es évektõl kezdõdõ ku-
tatásoknak köszönhetõen azonban
fokozatosan javult Görgei megíté-
lése szakmai körökben. Köszönhe-
tõ ez például Katona Tamás törté-
nész munkásságának, aki a nyolc-
vanas években már egy pozitív
Görgei-képet rajzolt fel tanítványai-
nak az egyetemen. Hermann Ró-
bert szerint a Görgei-kérdés most
szakmai nyugvóponton van, ám az
„intellektuális alvilág” még támad a
közösségi oldalakon. Ezért a had-
vezér megítélésének kapcsán bõ-
ven van még tennivalója a történé-
szeknek.
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Többek között ezekre a gondola-
tokra hívja fel a figyelmet a Magyar
Fotómûvészek Világszövetsége
(MFVSZ) által szervezett XXI.
Nemzetközti–Magyar Fotószalon
Pannon régió/Zalaegerszeg kiállítá-
sa, mely a közelmúltban nyílt meg a
Keresztury VMK Gönczi Galériájá-
ban. A seregszemlén a 2021-es év
legsikeresebb pályamûveit tekinthe-
tik meg az érdeklõdõk. A falakon lát-
ható 45 fotó öt nagy tematikus egy-
ség köré szervezõdik. Az általános
témájú képeken túl, külön kategó-
riát képviselnek a természetfotók, a
magyar vonatkozású nemzeti jelké-
pek, valamint a bor és a szõlõ sajá-

tos világa (Barátom a bor címmel).
Az ötödik tematikus egységben pe-
dig a világhírû magyar képzõ- és fo-
tómûvész, Moholy-Nagy László ha-
lálának 75. évfordulójára emlékez-
nek a szervezet tagjai.

A kiállítást megnyitva Patrus
Sándor, az MFVSZ elnöke elmond-
ta: a 2002-ben alakult világszövet-
ség idén ünnepli 20. évfordulóját. A
szervezet célja kezdetektõl az,
hogy határon innen és túl össze-
fogják a magukat magyarnak valló
amatõr fotográfusokat. Bár az ama-
tõr szó sokszor negatív, sõt pejora-
tív értelmû, õk büszkén viselik és
vállalják „amatõrségüket”. Ez
ugyanis jelen esetben nem a felké-
szültség hiányát jelenti, hanem a

függetlenséget, szabadságot. Hogy
nem megélhetési célból fotózik a
tagság. Mindemellett sokan rendel-
keznek nemzetközi fotómûvész
diplomával, vagy egyéb képesítés-
sel. Általánosságban pedig el-
mondható, hogy mernek kísérletez-
ni, sõt az alkotás során ez az egyik
legfontosabb vezérelv. 

– Fotómûvészeti alkotásokat
igyekszünk létrehozni. Nem doku-
mentálás a fényképezés célja, ha-
nem hogy önmagunkat, saját gon-
dolatainkat, érzéseinket megmu-
tassuk. Különbséget kell tenni jó fo-
tó és mûvészi fotó között, hiszen a

mai technikai eszközökkel bárki ké-
pes jó minõségû, éles képet elõállí-
tani, ám ez nem feltétlenül bír mû-
vészi értékkel. Utóbbiaknak egy
alapötletbõl kell eredniük, és vala-
miféle gondolatot közvetíteniük –
fogalmazott az elnök.

A világszövetségnek 180 tagja
van, sok olyan magyar csatlakozott
hozzájuk, aki külföldön él; ezért is
szerepel a nemzetközti szó az el-
nevezésben. A fotópályázatot min-
den évben meghirdetik különféle
témákban, a tavalyira 1497 pálya-
mû érkezett 147 fotóstól. A zalai
megyeszékhelyen a legjobb mû-
vekbõl látható most válogatás. A dí-
jazott munkák között két helyi fotós

(Mészáros T. László és dr. Simán
László) alkotásait is megtalálhatjuk.

Az elnök azt is elmondta, hogy a
szakmai színvonal fontos számuk-
ra. Bár mindenkit szeretettel várnak
tagjaik közé, a jelentkezõket sze-
lektálják, és két ajánló is kell a tag-
felvételhez. Ha ez elsõ körben nem
sikerül, nem jelent végleges eluta-
sítást, hiszen mindig lehet fejlõdni,
tanulni és újra próbálkozni. Van
olyan tag, aki második vagy harma-
dik körben nyert csak felvételt. A
szigorúság a pályamûvek elbírálá-
sára is jellemzõ: komoly szakmai
zsûri dönt minden évben a nyerte-

sekrõl. A kiállításokkal pedig arra is
szeretnék felhívni a figyelmet, hogy
a fotográfia lehet mûtárgy, egy fest-
ményhez hasonlóan feltehetõ a fal-
ra. A képeknek esztétikai és anyagi
értékük is van. Kis példányszám-
ban készült, szignóval ellátott alko-
tásokról van szó.

A tárlaton színes, fekete-fehér fo-
tókat, már-már festményekre hason-
lító természetképeket, absztrakt mû-
veket és geometrikus alakzatokat
egyaránt láthatunk. Jól reprezentál-
va, hogy a fotográfia mennyire ösz-
szetett mûfaj, és korántsem csak
egy-egy pillanat „elcsípésérõl” szól.

A kiállítás március 4-ig látogat-
ható.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A kiállítást megnyitva dr. Székely

Tamás megbízott megyei fõügyész
többek között elmondta: a modern
kori magyar ügyészség megszerve-
zése 1871-ben valósult meg, és
Kozma Sándor nevéhez köthetõ,
akit ekkor neveztek ki a pesti királyi
tábla mellé királyi fõügyésznek.
Gyakorlatilag erre az évfordulóra
emlékeznek meg a kiállítással, mely
tavaly indult el országjáró útjára. A
legfõbb ügyész azt a célt tûzte ki,
hogy a tablók a lehetõ legtöbb vá-
rosba, de legalább minden megyé-
be jussanak el. Egy-egy helyszínen
két hétig látható a kiállítás. 

Hozzátette: bár a modern
ügyészség valóban 150 éves,
azért a történet – mint az az elsõ
táblán is látszik – jóval régebbi idõ-
szakra nyúlik vissza. Zsigmond ki-
rály 1430-ban már állandó hivatalt
létesített, megalapítva ezzel a jog-
ügyi igazgatói titulust. Õk egyszer-
re voltak a királyi ügyek igazgatói
és a Szent Korona ügyészei. Az õ
feladatuk volt a király képviselete
közjogi és magánjogi ügyekben is.
A 17–18. századtól aztán a tör-

vényhatóságokban (vármegyék-
ben, városokban) a választott tiszti
ügyészek mûködtek. Teendõik kö-
zé tartozott többek között a várme-
gye, a város jogi képviselete, vala-
mint az önmagukról gondoskodni
nem tudók (árvák, gyámoltak) jo-
gainak megóvása.

A polgári államszervezet kiépí-
tése az 1867-es kiegyezés után
kezdõdött meg. A modern állam
jogrendszerének megteremtése

szempontjából alapvetõ jelentõsé-
gû volt az az 1869-es törvénycikk,
amely államosította a bíráskodást,
és elválasztotta egymástól az
igazságszolgáltatást és a közigaz-
gatást. Ezek a folyamatok veze-
ttek el az 1871-es modern ügyész-
ség megalakulásához.

A kiállítás megnyitóján részt
vett Balaicz Zoltán polgármester
és dr. Kis-Király Ervinné megyei
fõügyészhelyettes is.

– Bánfi Kati –

– Személyesen nem tudtam át-
venni Budapesten a díjat, ezért a
közelmúltban érkezett meg postán
– mondja Takács Mária „Taxi”, akit
anno a Zalai Táncegyüttes (solo)
táncosaként (Orsovszky István ta-
nítványaként) számtalan elisme-
réssel illettek. 2019-ben pedig Za-
laegerszegért díjat kapott a tánc-
pedagógusi, koreográfusi munká-
jáért. Az öt arany minõsítésû tánc-
színházi rendezése, amiért a mos-
tani Gyémánt oklevelet kiérdemel-
tei A kis bice-bóca, A kis gyufa-
áruslány, Mámi meséi, A sarkan-
tyús csizma és A szépenszóló mu-
zsika. A szereplõ gyerekek nagy
része már felnõtt, többen közülük
színészi, táncmûvészi pályát vá-
lasztottak, melyben a Foklában át-

élt élmények biztosan közreját-
szottak.

– Amikor „nyugdíjba mentem a
táncból”, civil hivatást választottam,
de kaptam egy felkérést Gutor-

földérõl, gimis lányokat kellett tán-
colni tanítani. Én nem akartam okta-
tó lenni, de végül 3 hónap próbaidõ-
ben állapodtunk meg. Gyönyörûen
dolgoztak a lányok, a Vadrózsák.
Álom volt. Nem lett vége három hó-
nap után. Néhány év múlva id. Hor-
váth Károly kért a Kerka Táncegyüt-
teshez, Szlovéniába is jártam,
Zsitkócra és Göntérházára tanítani.
A rendszerváltozás után Varga Já-
nos hívott a Zalai Táncegyüttes
utánpótlás-gyerekcsoportjához. Ez-
zel párhuzamosan Csonkahegyhá-
ton a Körtánc Alapfokú Mûvészeti
Iskola keretein belül is tanítottam,
több csoportot. Itt szintén nagyon
tehetséges és lelkes gyerekek vet-
tek részt, az elsõ csoportomba jár-
tak a késõbbi Kutyakölykök is. Az-
tán a csonkahegyhátiak és a zala-
egerszegiek összevonásából szüle-
tett meg a Fokla. Nagyon jöttek fel
ezek a gyerekek. Kínáig eljutottunk
velük, Európa egyetlen képviselõi-
ként egy táncfesztiválon – tekintett
vissza a kronológiára Takács Mária.

– A táncszínház ehhez képest
milyen élményeket adott?

– Kétévente rendeztek országos
bemutatókat, amin vagy elindultunk,
vagy nem, az ország különbözõ
pontjain voltak ezek a versenyek,
egyszer Zalaegerszeg is helyszíne
volt. Rengeteg mesét feldolgoztunk,
és csak ajánlani tudom mindenki-
nek, aki gyerekekkel foglalkozik,
hogy bátran nyúljon akár ismeretlen
mesékhez is, mert nagyon sokat ki-
hoz a gyerekekbõl, megcsillantja a
tehetséget. Ez az elkötelezettség
akár genetikus is lehet, hiszen Taxi
egyik dédpapája, Kása József, híres
mesemondó volt.

– Melyik mûfajt szereted job-
ban?

– A néptánc a szívem csücske, a
táncszínházit még jobban szeretem.
Bár ennek is a néptánc az alapja, de
jobban megmutathatjuk magunkat,
nagyobb kreativitásra ad lehetõsé-
get. Más tánckultúrát kíván és kínál.
Nagyobb teret ad a téma megfogal-
mazásához. Akár olyant is, amit pró-
zában el sem lehet mondani. Mély
érzéseket hoz ki a szereplõkbõl és a
közönségbõl egyaránt. Emlékezetes
tud maradni – idézi fel Takács Mária,
aki bár már két éve nem vezet gye-
rekcsoportot, tanítványai produkciói-
ra sokan emlékezhetnek a Zega-
Sztár kapcsán is, ahol szintén sikert
arattak több alkalommal is.Takács Mária

A NÉPTÁNC A SZÍVE CSÜCSKE
GYÉMÁNT OKLEVÉLLEL JUTALMAZTÁK TAKÁCS MÁRIÁT
Gyémánt oklevéllel ismerték el Takács Mária gyermekszínját-

szó-rendezõ munkásságát, a Fokla gyermektánccsoporttal (Zalai
Táncegyüttes utánpótlás) bemutatott, öt arany minõsítést elért
táncszínházi produkciók okán.

VÁNDORKIÁLLÍTÁS A BELVÁROSBAN
150 ÉVES A MODERN KORI MAGYAR ÜGYÉSZSÉG

KÜLÖNBSÉG VAN JÓ ÉS MÛVÉSZI FOTÓ KÖZÖTT
NEMZETKÖZTI FOTÓKIÁLLÍTÁS A VMK-BAN

Ha fényképezésrõl van szó, akkor egy nagyon furcsa ellent-
mondás jellemzi a kort, melyben élünk. A technikai eszközök fej-
lettsége és hozzáférhetõsége miatt szinte nincs olyan ember, aki
ne fotózna. A fotográfiáról, mint mûvészetrõl viszont gyakran
megfeledkezünk. Márpedig a fotó is lehet mûtárgy.

Dr. Simán László, Fekete Tamás, az MFVSZ Pannon Régiójának
alelnöke, Mészáros T. László és Patrus Sándor

NEM MÉLTÓ AZ ÁRULÓ JELZÕRE
ELÕADÁS GÖRGEI ÉLETÉRÕL, MEGÍTÉLÉSÉRÕL

Számos olyan vitatott személyisége van a magyar történelem-
nek, akik megítélése sokszor még szakmai körökben sem egyér-
telmû, a közvélekedés pedig vagy túl negatív, vagy túl pozitív jel-
zõkkel látja el õket. Nem a tényekre támaszkodva, hanem inkább
az érzelmek által vezérelve.

Dr. Hermann Róbert
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– B. K. –

Elõször Vági Zsolt személyérõl,
az õ életmódváltását meghatározó
tényezõkrõl és szakmai kompe-
tenciájáról volt szó. Egyetemi vég-
zettségû szakemberrõl van szó,
bevallása szerint az õ módszere a
személyiség, amivel a másikra ha-
tunk, ami meg tud gyógyítani vagy
akár megbetegíteni. 

Az est fõ témája pedig a válto-
zás, megújulás volt.

– A fogyasztói társadalomban
elvárás is ez a hozzáállás. A pszi-
chológia élményelkerülõ magatar-
tásnak nevezi, ami nem jó, azt tá-
vol kell tartani, változtatni kell. Az
emberek aztán ígéreteket tesznek,
amit nem tartanak be, ezen szo-
ronganak, bûntudatuk lesz. Ehhez
társul még egy külsõ nyomás, a
külsõ képeknek megfelelni. Ennyi-
re, mint napjainkban, még soha
nem volt mindenki egyforma. Az
egyéni változatosság folyamato-
san csorbul, miközben azt mond-
ják, befogadó, elfogadó a társada-
lom – mondta Vági Zsolt.

– A megújulás is iparág lett. Ez
ellen szeretnék felszólalni, mert
mindig az egyén számít. Non-
szensz, hogy fogyókúrát és tisztí-
tókúrát hirdetnek januárban, ami-
nek akkor nincs ideje a természet

rendje szerint. Nem követi ez a ter-
mészet ciklikusságát. Nem ilyen-
kor kell valami újba vágni, mert
ilyenkor a visszahúzódás és a be-
felé fordulás, az önmagunkra fi-
gyelés idõszaka van. De ezt ma-

napság nem tartják kívánatosnak.
Mindig motiváltnak, hatékonynak,
jobb termelõnek és jobb fogyasz-
tónak kell lenni. A propagandasze-
rû változás, ipar. Nem jó az élet,
ennek a stresszét el akarjuk kerül-
ni. Azt gondoljuk, ha belevágunk
valami másba, akkor rendezõdnek
a gondok. Azt, ami van, minden
eszközzel el akarjuk kerülni. Ez

gyakran függõségekhez vezet, en-
nek több változata társadalmilag
elfogadott lett, ilyen a túlzott mun-
ka.

Sajnos Magyarországon elké-
pesztõen rossz az emberek men-
tális egészsége. Hangulatzavarok,
függõségek, szorongások jellem-
zõk. Elveszünk a külsõségekben.
Miközben az élet célja mentálisan,
pszichésen, lelkileg fejlõdni. Ma-
gunkhoz képest fejlõdni. Nem gaz-
dasági fejlõdésrõl van szó, hanem
belsõrõl. Ennek a határán va-
gyunk, mert eljutottunk arra a
pontra, hogy nem mehet így to-
vább. Kénytelenek leszünk erre a
változásra. Ma a 10–18 éves kor-
osztály 70 százaléka mentális
problémákkal küzd. Nem rakha-
tunk ekkora terhet a következõ ge-
nerációra. Nem kommunikálunk
ezekrõl, csak a glamuros csillo-
gás, a toxikus pozitivitás bûvköré-
be vagyunk bezárva. A nem szép
oldalról elfordítjuk a fejünk. Pedig
január–februárban ezzel kellene
foglalkozni. Nem az árnyékot nö-
velni, azzal, hogy elfordítjuk róla a
figyelmet, mert ezzel megerõsít-
jük, és az fog irányítani és azt hisz-
szük, ez a sorscsapás. Pedig „ki
szépen kimondja a rettenetet, fel is
oldja azt”. Ne akarjunk hát elkerül-
ni, pótcselekvésbe, függõségbe
menekülni az elõl, ami van. Ez a
keleti kultúrák lényege is. Az van,
ami van, a többi az elme projek-
ciója. 

Az elõadás folytatása tavasszal
várható.

A MEGÚJULÁS IS IPARÁG LETT
ÉV ELEJI FOGADALMAKRÓL ÕSZINTE KÖRBEN

Új sorozat indult a Keresztury VMK-ban, „Õszinte körben” cím-
mel. Elsõ alkalommal az ötleggazdával, Vági Zsolt egészségtudo-
mányi és mentálhigiénés szakemberrel beszélgetett Gáspár Zsolt
mûsorvezetõ. A téma pedig az életmódváltás és az ezzel kapcso-
latos év eleji fogadkozások. 

A KIRÁLY BESZÉDE
A HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZ ÚJ BEMUTATÓJÁRÓL

Vági Zsolt

Mekkora hatalma van a határozottan kimondott szónak és mekkora egy királynak? A második
világháború kitörése elõtti korszakban nem mindegy, kinek a szavára hallgatnak az emberek.
De kinek van türelme egy dadogós uralkodóra figyelni? Albert (Bertie), York hercege, aki gyer-
mekkorától fogva dadogott és 40 évesen lett Anglia királya VI. György néven, végül is lelket tu-
dott önteni népébe, köszönhetõen egy beszédtanár, Lionel Logue, nem szokványos beszédfej-
lesztõ módszereinek.

– b.k. –

A ma is trónon lévõ II. Erzsébet királynõ apjának igaz történetét viszi színre a Hevesi Sándor Szín-
ház társulata, Urházy Gábor László fõszereplésével, Funtek Frigyes rendezésében.

A sztorit feldolgozó, sokak által látott történelmi filmdrámában a királyt megtestesítõ fõszereplõ (Colin
Firth), Oscar-díjat kapott alakításáért. A nézõ óhatatlanul is összehasonlít, nem kis feladat a színpadra
állítás. Egyébként sem lenne az. A dadogós király két felvonáson keresztül hitelesen küzd a beszédben
részt vevõ izmok görcsével, az artikulációért, s vele feszül a nézõ is. A beszédproblémából adódó önbi-
zalomhiánya mellett, a gyerekkortól szigorúan bevésett udvari etikettet is fel kell adni, ha a „doktor” ha-
tékony módszereit felvállalja.

A történelmi kor mellett egy uralkodói család szigorú, komor magánélete, gyerekkor nélküli, kegyet-
len kisgyermekkor sejlik fel, felébresztve a nézõk legmélyebb anyai védelmezõ ösztönét a fõszereplõ irá-
nyába. De a hercegné (Magyar Cecilia) közbenjárására jön egy kiváló pedagógus-pszichológus (Kiss
Ernõ), aki bár minderrõl titulussal nem rendelkezik, de ösztönbõl tanítva kinyitja a leendõ király elõtt a
világ kapuját. 

A fõszereplõ játéka lebilincselõ. Az elõadás rejt néhány érdekes momentumot, így korabeli filmfelvé-
teleket. Vagy olyan ritka pillanatot, amikor Besenczi Árpád (Churchill) megmutatja kisfiú énjét. 

Kiemelést érdemel Csík György Jászai-díjas díszlettervezõ munkája, mely monumentálissá és fantá-
ziadúsan kombinálhatóvá varázsolja a teret. 

– AL –

Zala megye három országgyûlé-
si egyéni választókerületre (OEVK)
tagolódik. Az 1. OEVK Zalaeger-
szeg székhellyel, 76 települést, a 2.
OEVK Keszthely székhellyel, 100
települést, a 3. OEVK Nagykanizsa
székhellyel 82 települést foglal ma-
gában az országgyûlési képviselõk
választásáról szóló 2011. évi CCIII.
törvény értelmében.

Az egyéni választókerületekben
a jelöltséghez a törvény szerint leg-
alább ötszáz, a választókerületben
lakó választópolgár ajánlása szük-
séges. Az ajánlóív iránti igényüket
az elsõ választókerületben nyolc, a
másodikban hét, a harmadikban
nyolc egyéni jelölt nyújtotta be feb-
ruár 10-ig Zala megyében. A jelöl-
tek február 25-én 16 óráig gyûjthe-
tik az ajánlásokat.

Zala megyében az aktuális név-
jegyzéki adatok alapján 221 ezer

választópolgár él. A megye 258 te-
lepülésén 428 szavazókör mûködik
majd a választás napján. A válasz-
tás kitûzése óta a megyében eddig
465 szavazóköri kérelmet dolgoz-
tak fel, melybõl 170 külképviseleti
névjegyzékbe vételre irányult, 278
átjelentkezésre, míg 17 mozgóurna
iránti igényre vonatkozott. 

A választás napján külföldön tar-
tózkodó választópolgárok Magyar-
ország nagykövetségein és fõkon-
zulátusain akkor szavazhatnak, ha
március 25-én 16 óráig jelentkeztek
a külképviseleti névjegyzékbe. Aki
Magyarország egy másik települé-
sén kíván élni választójogával,
ugyancsak március 25-én 16 óráig
kérheti átjelentkezését a lakcím
szerinti választási irodától. Az átje-
lentkezõk a választott településen
is az eredeti lakcímük szerinti egyé-
ni képviselõjelöltekre szavazhat-
nak. A mozgóurna iránti kérelmet a
választás napján 12 óráig lehet be-

nyújtani a szavazókörben mûködõ
választási bizottsághoz. 

A mintegy 7,8 millió, magyaror-

szági lakóhellyel rendelkezõ vá-
lasztónak február 11-éig kellett kéz-
hez kapnia a névjegyzékbe való
felvételrõl szóló értesítést. Aki ezen
határidõig nem kapta meg, a jegy-
zõnél (a helyi választási irodában)
kérheti azt. 

Több információ a www.valasz-
tas.hu weboldalon.

ZALÁBAN 221 EZREN SZAVAZHATNAK
ÁPRILIS 3-ÁN ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSOK

Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3-ára tûzte ki
az országgyûlési képviselõk választását, és ugyanezen napra az
Országgyûlés által elrendelt országos népszavazást is. A legfon-
tosabb tudnivalókról és határidõkrõl dr. Mester László, a Zala Me-
gyei Területi Választási Iroda vezetõje, megyei fõjegyzõ adott tá-
jékoztatást. 

Dr. Mester László

– V. Zs. –

A hagyományokhoz híven Zala-
egerszeg polgármestere felidézte
az elmúlt év gazdaságfejlesztési
sikereit, a város fejlõdésében be-
következett változásokat, melyek
pozitívan hatottak a mindennapok-

ban is. Prezentációja elején hang-
súlyozta: a koronavírus-járvány
miatt 2019-ben találkoztak utoljá-
ra, az elmúlt két évben nem sike-
rült megtartani emiatt az Eger-
szegi Kapocs rendezvényt, de re-
méli, hogy a jövõben már zökke-
nõmentesen tudnak találkozni.

Balaicz Zoltán elmondta: Zala-
egerszegen 2024-ig mintegy 120
milliárd forint értékû gazdaságfej-
lesztés zajlik, és egyre nagyobb ki-
hívás lesz a folyó fejlesztésekhez
munkaerõt találni. A munkanélküli-
ségi ráta a múlt év végén már köze-

lített a teljes foglalkoztatottsághoz.
Kiemelte: ha erõs a gazdaság, ha
vannak beruházások, akkor van
pénz oktatásra, kultúrára, egész-
ségügyre. Épül a megye eddigi leg-
nagyobb beruházásának számító
M76-os gyorsforgalmi út Balaton-
szentgyörgy irányába, illetve ké-

szülnek a Körmendig tartó meghos-
szabbítás tervei is. Vonzza a befek-
tetõket a 250 hektáros területen 45
milliárd forintból rövidesen elkészü-
lõ ZalaZone jármûipari tesztpálya
és a szomszédságában a Rhein-
metall 60 milliárdból épülõ harcko-
csigyárának beruházása is a ter-
veknek megfelelõen halad. Szólt a
Metrans 33 milliárd forintos beruhá-
zásáról, a drónkutatási és -fejleszté-
si kompetenciaközpontról és az
északi ipari parkban még megvaló-
suló fejlesztésekrõl. 

Szó esett a Kovács Károly Vá-
rosépítõ Programról: 2024-ig 15
milliárd forintból újulnak meg utak,
járdák, parkolók több mint kilenc-
ven helyszínen. Kerékpárutak is
épültek és épülnek: 2019–2022 kö-
zött 18,8 kilométer készült el. Meg-
említette a polgármester a városi
nagyberuházásokat is, így az
uszodaépítést, amely elkészült és
az átadására a jövõ hónapban ke-
rül sor. Épül az alsóerdei sportköz-
pont, a Mindszentyneum és át-
adásra vár a Helyi Termékek Pia-
ca. A városrehabilitációs program
részleteirõl is beszélt a polgármes-
ter: így a Vizslapark, a Gébárti-tó
környezetének megújításáról, a

Zrínyi-gimnázium várható munká-
latairól, melyek a tetõtérben már
megkezdõdtek. A Hevesi Sándor
Színház rekonstrukciójával kap-
csolatban elhangzott: 255 millió fo-
rintból elkészültek a tervek, és
megkezdõdik a beruházás elõké-
szítése.

Az Egerszegi Kapocs rendez-
vényen köszöntötte a megjelente-
ket Palkovics László és Vigh Lász-
ló is. A polgármesteri prezentációt
követõen az est kötetlen beszélge-
téssel folytatódott.

KÖTÕDÉS A SZÜLÕVÁROSHOZ
ISMÉT EGERSZEGI KAPOCS BUDAPESTEN

Zalaegerszegrõl elszármazott, a várost azóta is segítõ közéleti
személyiségekkel – cégvezetõkkel, a gazdasági élet, a kultúra, a
sport terén eredményeket felmutatókkal – szervezett találkozót a
fõvárosban Zalaegerszeg önkormányzata. A vendégeket Vigh
László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos és Balaicz Zol-
tán polgármester fogadta. Részt vett az eseményen Palkovics
László innovációs és technológiai miniszter, valamint számos ál-
lamtitkár és államtitkár-helyettes.

Fotók: Seres Péter
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