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Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,

blokktéglából épült társasházban 56 m -es ,2
földszinti

tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.
A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.

A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.
Érdeklődni lehet a es30/235-4814-

vagy a es telefonon lehet.30/410-5684-
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Január 10-én tartották Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város
hagyományos újévi fogadását
az Arany Bárány Télikertjében.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere újévi köszöntő-
jében külön gratulált az 1894-
ben épült létesítmény 125 éves,
2019-ben megtartott évfordu-
lójához.

Beszédében elmondta, hogy
az elmúlt év fejlesztéseivel a
jövő erős és sikeres Zalaeger-
szegét építettük. 2019-ben az
állami és európai uniós pá-
lyázati lehetőségek kiaknázá-
sával tovább javult a helyi
létközösség. A jövő és az in-
nováció felé haladást ered-
ményezte, amikor a helyi gaz-
daság fejlesztése, az infrast-
ruktúra modernizálása, a kép-
zési környezet átalakítása, a

Alázat, szerénység, munka és szorgalom…
A siker a Zalaegerszegen élők érdekeit szolgálja

fiatalok modern életkörülmé-
nyeinek megteremtése és a
környezetvédelem előtérbe he-
lyezése mellett döntöttek. To-
vább erősödött a helyi gazda-
ság és újabb munkahelyek jöt-
tek  létre.

Zalaegerszegen a 2019-ben
megválasztott új képviselő-tes-
tület elkövetkezendő 5 éves
munkájával a közös célok el-
érését helyezi előtérbe. A si-
kerhez elengedhetetlen, hogy
az alázatot, a szerénységet, a
munkát és a szorgalmat alapér-
téknek tartsuk. Sikerről akkor
beszélhetünk, ha az a városban
élők érdekeit szolgálja. Az
együtt gondolkodás és a közös
úton való haladás csak úgy va-
lósítható meg, ha a hibákból ta-
nulunk és a folyamatos vissza-
jelzéseket szem előtt tartjuk a

közös célok elérése érdekében.
A közösség nélkülözhetetlen
megtartó erő a hétköznapok-
ban, ezért mindig nagy hang-
súlyt fektettek ennek építésére.
A zalai megyeszékhely a térség
legeredményesebb települései
felé vezető úton halad. Együtt
gondolkodva képesek vagyunk
pozitív irányba vinni a város és
a helyi közösség sorsát. Hogy
Zalaegerszeg közössége új
lendülettel fogjon a 2020-as év
munkájába, közös gondolko-
dást és összefogást kért minden
polgártól, intézményvezetőtől
és vállalkozótól.

Dr. Palkovics László inno-
vációs és technológiai minisz-
ter szerint Zalaegerszegen új
időszámítás kezdődött az el-
múlt években, ami az önkor-

mányzati választások során olyan
politikai stabilitást teremtett,
amire építkezni lehet. Az épít-
kezéshez olyan terveket készí-
tettek, amelyek nemcsak az
adott pillanatban, hanem hosszú
távon is megállják a helyüket.
A városban mindig az innová-
cióra és a fenntartható fejlesz-
tésre összpontosítottak. Az el-
múlt időszakban a megyeszék-
helyen beruházó cégek tevé-
kenységével összefüggő mun-
kanélküliségi ráta jelentősen
csökkent.

Elmondása szerint mindig
jó érzés tölti el, ha visszatérhet
szülőföldjére, különösen akkor,
ha az ország egyik legjobban
fejlődő városáról beszélünk.
Felsorolta a fenntarthatóság,

Balaicz Zoltán kiemelte, hogy 2019-ben is a jövő erős és sike-
res Zalaegerszege épült.
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Alázat, szerénység, munka és szorgalom…
A siker a Zalaegerszegen élők érdekeit szolgálja

fejlődés, innováció és példa-
mutatás fogalmát, amelyek se-
gítségével remélhetőleg az el-
következendő években is szin-
ten tartható Zalaegerszeg tel-
jesítménye. Hogy a megye-
székhely a jövő városa marad-
jon, fontos, hogy a fejlesztést
és a fenntarthatóságot össze-
hangoljuk. Olyan megoldást
kell találnunk az aktuális kihí-
vásokra, amelyek szolgálják a
lakosság fejlődését és jólétét;
szem előtt kell tartanunk a tele-
pülés működésének stabilitását,
a természeti értékek megőrzé-
sét és stabilitását.

Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Képviselő-testülete 2019
december 12-i ülésén döntött
két Innovációs díj odaítélé-
séről. Zalaegerszeg Innovációs
díja olyan magánszemélyeknek
és szervezeteknek adományoz-

ható, akik és amelyek a vá-
rosfejlesztésért, műszaki és
közgazdasági, közigazgatási és
humánszolgáltatás területén a
város érdekében és jó hírét
öregbítve kiemelkedő, elsősor-
ban újító tevékenységet foly-
tattak. Az újévi köszöntő be-
szédeket követően a Zalaeger-
szeg Innovációs kitüntetéseket
dr. Palkovics László és Balaicz
Zoltán polgármester adta át.
Innovációs díjban részesült az
Autóipari Próbapálya Zala
Kft. dr. Háry András, a díjat
ügyvezető igazgató vette át. A
másik díjat az Integritiy Ma-
gánklinika Kft.-nek ítélték,
amelyet Pigler István Péter
ügyvezető igazgató vett át. A
díjak fes-Kiss Ágnes Katinka
tőművész alkotásai.

Vigh László országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos is
üdvözölte a megjelenteket. Kö-

szöntőjében szerencsésnek ne-
vezte azt az együttműködést,
ami a megyei vezetők, a zalai
származású kormányzati veze-
tők és a város polgárai között
kialakult a közös cél érdeké-

ben. Köszönetet mondott min-
denkinek, aki az elmúlt évben
sokat tettek azért, hogy Zala-
egerszeg olyan településsé vál-
jon, ahol jó élni és dolgozni.

Trojkó Tímea

Ezúttal is átadták az Innovációs díjakat.

A menetrendfejlesztés ered-
ményeként 17-34 perccel csök-
kent ésZalaegerszeg Budapest
között a vasúti közlekedés
menetideje, a Göcsej Intercity
(IC) vonatokkal 3 óra alatt le-
het eljutni a zalai megyeszék-
helyről a fővárosba – közölte a
MÁV Zrt. elnök-vezérigazgató-
ja a január 9.-én Zalaegerszegen
tartott sajtótájékoztatóján.

Homolya Róbert a decem-
beri menetrendváltásról elmond-
ta: a fejlesztéssel a MÁV ver-
senyképesebbé szeretné tenni a
közösségi, azon belül vasúti
közlekedést. Az új menetrend

Jelentősen csökkent a Göcsej InterCity menetideje

szerint naponta 7 pár Göcsej
InterCity vonat közlekedik a
korábbinál kényelmesebb, ma-
gasabb komfortú kocsikkal. A
menetrendbe illesztve naponta
egy vonatpár közlekedik gyors-
vonatként Zalaegerszegtől meg-
hosszabbítva átŐriszentpéteren
Ljubljanába. Korszerű motor-
vonatok üzembe helyezésével a
Győr és a Balatonszentgyörgy
közötti menetidő csaknem 30
perccel csökkent, ezen a szaka-
szon napi hét vonatpár közle-
kedik – ismertette a részleteket,
hozzátéve, hogy a MÁV komp-
lex menetrendet dolgozott ki.

Az elnök-vezérigazgató kitért
arra is, hogy a tervezett fej-
lesztésekkel tovább szeretnék
csökkenteni a vasúti menetidőt.
A vasút a legbiztonságosabb és
legfenntarthatóbb közlekedési
forma, amely a „legkisebb
széndioxid lábnyomot hagyja”
– hangsúlyozta, hozzátéve,
hogy a fejlesztésekkel a térség-
ben élők életminősége, vala-
mint a régió versenyképessége
is javulhat.

A zalaegerszegi vasútállo-
máson évente több mint ne-
gyedmillió utast fogadnak és
szállítanak úti céljukig. Vigh
László, a térség fideszes or-
szággyűlési képviselője a zalai
megyeszékhelyen épülő jármű-
ipari tesztpályára, valamint a
közösségi közlekedésfejlesztés-

re utalva úgy fogalmazott, hogy
„Zalaegerszeg a közlekedés
egyik fővárosa lesz”. Kitért
arra is, hogy a gazdaságfej-
lesztési és turisztikai progra-
mok megvalósításánál fontos
szempont, hogy a vasúti elérhe-
tőség is biztosított legyen.

Balaicz Zoltán, Zalaeger-
szeg polgármestere (Fidesz-
KDNP) kiemelte: a városban
élők számára nagy előrelépést
jelent, hogy vasúton rövidebb
idő alatt tudnak eljutni a fő-
városba, emellett környezetvé-
delmi szempontok miatt is
egyre fontosabbá válik a vasúti
fejlesztés. A városvezető kitért
arra is, hogy a Nemzeti Infrast-
ruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) ki-
írta a Zalaegerszeg és a szlovén
határ, Rédics között vasútvonal
tervezésének közbeszerzési pá-
lyázatát, a projekt célja a közel
50 kilométeres pályaszakasz
felújítása és modernizálása.

Homolya Róbert (k) beszél a Zalaegerszeget érintő vasúti fej-
lesztésekről tartott sajtótájékoztatón, mellette Vigh László (b)
és Balaicz Zoltán.

Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: MTI/Varga György



Hagyományosan sajtóreggeli keretében értékelik a megyei ve-
zetők az elmúlt év együttműködését, illetve az új év zalai fej-
lesztési terveit. Január 7-én a Megyeháza Deák-termében dr. Sifter
Rózsa Vigh Lászlókormánymegbízott, országgyűlési képviselő,
miniszteri biztos, , a Zala Megyei Közgyűlés elnökedr. Pál Attila
és Zalaegerszeg polgármestere tájékoztatta a médiaBalaicz Zoltán
munkatársait.

Vigh László elöljáróban ismertette a kormány családvédelmi
akciótervének részleteit, beszélt az új évben életbe lépett vál-
tozásokról. A zalai beruházásokról szólva elmondta, hogy a Szent
Rafael Kórház jól gazdálkodott, így az 521 millió forintos kon-
szolidációs összeget fejlesztésre fordíthatják.

A zalaegerszegi rendelőintézet nyílászáróinak felújítása 300
millió forintos beruházással valósulhat meg, ez jelenleg közbe-
szerzési eljárás alatt áll. A Modern Városok és a Magyar Falvak
program mellé a kormány a kisvárosokat támogató projektet is
tervez.

A zalaegerszegi járműipari tesztpálya készültségi foka jelenleg
55-60 %-os, de az elmúlt évben mintegy 40 cég végzett tesz-
teléseket. A Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötő
okosút építése a tervezett ütemben történik.

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott arról tájékoztatta a részt-
vevőket, hogy a 258 megyei település kiválóan teljesített a közös
önkormányzati hivatalok újjászervezésében. Mindössze három
esetben kellett állami segítséget nyújtani az önkormányzatoknak.

Fontos változás az egyfokú közigazgatási eljárás bevezetése.
Megszűnik a fellebezés a járási kormányhivatalok döntései ese-
tében, jogorvoslatra a bíróságon lesz lehetőség.

Jelentős változás, hogy az építéshatósági ügyek átkerülnek az
önkormányzatoktól a kormányhivatalokba, mert intézésük csak
államigazgatási eljárás keretében történhet. A gyámügyi feladatok
viszont a jegyzőkhöz, az önkormányzatokhoz kerülnek. Néhány
tevékenységet a NAV, a rendőrség és a kamarák vesznek át a kor-
mányhivataloktól.

A hivatalokban igyekeznek családbarát körülményeket bizto-
sítani, szeretnének ebben példát mutatni – jelentette ki dr. Sifter
Rózsa. Fontos az anyagi és személyi biztonság, a hivatalok még a
foglalkoztatási formák változásaiban is partnerek, nem zárkóznak
el a rész – és távmunka lehetőségétől sem.

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke össze-
foglalójában elmondta, hogy 2019-ben a TOP-keretösszeg 23,2
milliárd forint volt, ez az összeg állt rendelkezésre a települések
fejlesztésére. Ezt sikerült 2020-ra 4,5 milliárd forinttal megtol-
dani. A helyi összefogás, a zalai emberek, vállalkozók és a kor-
mány támogatása nélkül ez nem valósulhatott volna meg – álla-
pította meg dr. Pál Attila.

Ebben az évben 4,5 milliárd forint további forrás felhasz-
nálásával lehet célokat megvalósítani. Ezek elsősorban turisztikai
és kerékpárút fejlesztések, folytatódik a Zala Két Keréken prog-
ram. A bölcsődei és óvodai férőhely fejlesztésekre 457 millió fo-
rint jut. Új lendületet kaphat a környezetvédelmi infrastruktúra és
a települési közlekedés fejlesztése. Megépül 970 millió forintos
ráfordítással a Murakeresztúr-Őrtilos közötti kerékpárút zalai sza-
kasza. A Magyar Közút nonprofit beruházás keretében 4,3 km
közút fejlesztés, felújítás valósul meg. Önrész nélküli száz szá-
zalékos támogatásokról beszélünk - mondta dr. Pál Attila.

Örömhír, hogy elkészül a Zalaegerszeg – Rédics 48,4 km-es
vasúti pálya felújítása, ezzel a régi vasúti közlekedés helyre-
állítására törekednek. Megjelent a közbeszerzési felhívás a Zala-
egerszeget Körmenddel összekötő kétszer kétsávos gyorsforgalmi
út terveinek elkészítésére.

A NIF pályázatot nyújtott be a horvát-magyar programban a
Murakeresztúr-Kotoriba között építendő Mura-híd tervezésére.

A Magyar Falvak Program keretében összesen 595 támogatási
kérelem részesül 2,8 milliárd forint támogatásban. Az önkormány-
zatok utak, járdák építésére, óvodák, orvosi rendelők, intézmé-

Fejlesztések minden mennyiségben

nyek felújítására pályáztak. A megyei sportcélú beruházások kö-
zül a nagykanizsai sport és rendezvénycsarnok építésének szer-
ződését decemberben írták alá, 600 napos határidővel. A sár-
melléki repülőtéren norvégiai befektetők pilótaközpontot épí-
tenek.

– Köszönöm a képviselő úrnak, kormánymegbízott asszony-
nak és az elnök úrnak azt az országosan is egyedülálló össze-
fogást, amelynek keretében ezeket a sikereket elértük – kezdte
Balaicz Zoltán polgármester. Zalaegerszegen a következő idő-
szakban is a gazdaság fejlesztése a legfontosabb cél. Ezek elemei
a Zalaegerszeget Körmenddel összekötő kétszer kétsávos össze-
kötő út tervezése, az M76-os út építése, a Szlovénia irányába
történő vasútfejlesztés tervezése, a logisztikai központ és kon-
ténerterminál kialakítása, az Északi Ipari Park bővítése, a MOL
gumibeton gyártó üzemének bővítése.

Az idén megvalósuló beruházások közül 9,5 milliárd fejlesz-
téssel legjelentősebb az épülő új uszoda, tanuszoda és városi
strand. A Mindszenty József általános iskola és gimnázium torna-
és vívócsarnoka 3,3 milliárd forintos fejlesztéssel valósul meg.

Zalaegerszegen 12 projekt összesen 20 milliárd forintos rá-
fordítással épül vagy közeledik a befejezéshez – állapította meg
Balaicz Zoltán.

Az idei legjelentősebb tervek a Liszt-iskola, a Petőfi-iskola
felújítása, az új városi túra útvonal, a Páfrányok Útja építése,
Mindszentyneum építése, a kézműves termékek helyi piacának
építése, az Ostoros munkacsarnok felújítása, az alsóerdei sport és
rekreációs központ kialakítása és a Hevesi Sándor Színház épü-
letének felújítása.

Fontos az évfordulók méltó megünneplése. Ezek közül legje-
lentősebb a Zalaegerszeget rendezett tanácsú várossá nyilvání-
tásának 135. évfordulója. A sportkedvelők várják a ZTE meg-
alakulásának 100 éves jubileumát, a nemzeti érzés szempontjából
kiemelkedően fontos a trianoni békediktátum centenáriuma. Eb-
ben az évben Zalaegerszeg rendezi az Országos Vadásznapokat és
ezzel párhuzamosan az Országos Halfőző Versenyt.

Befejezésül Balaicz Zoltán polgármester is megköszönte a
sajtó munkatársainak az egész éves korrekt tájékoztatást.

Samu László

Hagyománnyá vált a Megyeházán az újévi sajtóreggeli, ame-
lyen az újságírókat tájékoztatják a fejlesztésekről.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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* Múltidézés Flam rajzaival

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

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

(2009.10.15.)

(2009.10.15.)

(2009.10.15.)

• Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása•

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

• Hibaelhárítás
Épületek, lépcsőházak takarítása•

• Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák•

• Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetőséggel

8900 Zalaegerszeg,
Kert u. 39.

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

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

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Revízió

Országkép 2009. október

Sorállás

– Sehol sem látom a gyémánt félkrajcárt a bevallásában…

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

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

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.
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A megvalósítás időszakában öt alkalommal, minden év-
ben decemberben kerül megszervezésre a Zalai innovatív
foglalkoztatási paktum éves konferenciája. A rendezvé-
nyen a partnerek számára bemutatásra kerülnek a foglal-
koztatási paktum tevékenységei, eredményei. A 2019-es
évben december 4-én, a Megyeházán került sor a konfe-
renciára, melyen az együttműködési megállapodást aláíró
szervezetek képviselői, önkormányzatok, valamint vállal-
kozók vettek részt.

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke meg-
nyitójában elmondta, hogy a rendezvénynek kettős célja
van, egyrészt fontos szakmai információkat ad, másrészt a
konferenciával egybekötött Foglalkoztatási Fórumon kerül
elfogadásra a Zala megyei foglalkoztatási stratégia mó-
dosítása.

Vigh László országgyűlési képviselő hozzászólásában
a megyeszékhely foglalkoztatási eredményeiről beszélt. Az
elmúlt öt évben 4000 munkahely létesült, 2,3 százalékra
csökkent a munkanélküliség.

Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspo-
litikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára
nyitóelőadásában felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg
szinte személyre szabottan kell megküzdeni a képzett
munkaerőért. A munkaerőpiaci reformot azzal a céllal indí-
totta a kormány, hogy összehozza a munkaadói igényeket
és a munkavállalói elvárásokat. Jelentős munkaerőhiány
van, ami már a cégek fejlesztési elképzeléseit is befo-
lyásolja. A fiatalok munkába állása erősíti a kötődésüket
szülőhelyükhöz, de a tapasztalatokkal rendelkező nyugdí-
jasoknak is lehetőséget kell adni, hogy aktívak maradhas-
sanak a munkaerőpiacon. A paktum célcsoportjához kap-
csolódóan elmondta, hogy a kormány több programot indí-
tott, amely segíti a kisgyermekes szülők munkába állását,
illetve kiemelte, hogy a közfoglalkoztatottak számára is
lehetőséget kell biztosítani, hogy a versenyszférában he-
lyezkedhessenek el.

Dr. Árok Krisztina, a Zala Megyei Kormányhivatal Tár-
sadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának fő-
osztályvezetője a Zala Megyei Kormányhivatal 2019. évi
munkaerőpiaci eredményeiről nyújtott tájékoztatást. Folya-
matosan javul a foglalkoztatottság a megyében, míg 2010-
ben 12,1% volt a munkanélküliségi ráta, addig 2019 má-
sodik negyedévében csupán 2%. 2019-ben 12 500 új
álláshelyet regisztráltak. Előadásában kiemelte, hogy a
foglalkoztatási paktumok megvalósításának legfőbb célja
az, hogy minél több álláskereső a versenyszférában he-
lyezkedjen el. A Zala megyében működő munkaerőhiány
kezelését célzó foglalkoztatási programok megvalósítá-
sára 2021-ig 3,3 milliárd Ft áll rendelkezésre, tervezetten
2268 fő kerül bevonásra 2021-ig, mindezidáig 1908 fő
részesült munkaerő-piaci szolgáltatásban, akik közül 393
vett részt valamilyen képzésben, 110-en vállalkozóvá vál-
tak, 875 fő elhelyezkedett támogatással, 604 ügyfél pedig
csak szolgáltatásban részesült.

Remete Zsuzsanna, a Hétfa Elemző Központ Kft.
kutatója előadást tartott a Zala megyei foglalkoztatási
stratégia aktualitásairól. Megtudhattuk, hogy a munkaerő
kölcsönzés erőteljesen jelen van a megyében, miként az
elvándorlás is jellemző.

A Foglalkoztatási Fórum során a paktum együttmű-
ködési megállapodását aláíró szervezetek képviselői elfo-
gadták a Zala megyei foglalkoztatási stratégia módo-
sításait.

Kovács Károly, paktummenedzser a pályázat keretében
megvalósuló zalai helyi termék fejlesztésekről tartott

Évértékelő foglalkoztatási konferenciát tartottak a Megyeházán

előadást. 2019-ben kezdetét vette a kapcsolatfelvétel a
helyi termelőkkel, kézművesekkel, szolgáltatókkal, elké-
szült az egységes zalai helyi termék webshop keretrend-
szere, illetve hét helyi termék értékesítési akció került
megszervezésére a megye különböző településein, többek
között, Keszthelyen, Újudvaron és Lentiben. Hosszú távú
célok között említette az egységes zalai helyi termék
kínálat összehangolását, valamint a termelők és szolgál-
tatók értékesítési hálózatainak összekapcsolását.

A konferencia zárásaként egy jó gyakorlat került bemu-
tatásra. A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum keretében
2021. június 30-ig 40 ügyfél vállalkozóvá válásának támo-
gatása került betervezésre, a nagy érdeklődésre való te-
kintettel ezt a számot már 2019 tavaszán teljesítette a
paktum. A konzorciumi partner Zala Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány munkatársai végzik a célcsoport
számára a munkaerő-piaci tanácsadást. Csóriné Mrázik
Orsolya a ZMVA keszthelyi irodáját kereste fel, hogy
fotógráfus vállalkozásának indításában segítséget kérjen
mellyel elindult karrierje. Elmondta, hogy elsősorban nem
a pénzbeli támogatás, hanem a szakmai tanácsadás se-
gítette őt abban, hogy piacképes vállalkozást indítson.

Bodó Sándor előadását hallgatják a résztvevők.

52020. január 16. Zalatáj
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Balaicz Zoltán, Zalaeger-
szeg polgármestere 2015-ben
írta alá minisz-Orbán Viktor

terelnökkel a megyeszékhelyre
vonatkozó Modern Városok
Program szerződést, amely le-
hetőséget adott arra, hogy az
eredeti, szerény elképzelések
helyett egy sokkal nagyobb
beruházásról is álmodjanak,
ami tartalmazza egy új nagy
fedett uszoda, egy új tanuszoda
és egy teljesen megújult városi
strand kialakítását. Erre 2014-
ben, a polgármesteri program
elfogadásakor gondolni sem
mertek, nem is ez volt az ak-
kori ígéret, de a lehetőséget meg
kellett ragadni, és ez teljesen
felülírta a korábbi terveket.

Több, mint három évet vett
igénybe az előkészítés, a terve-
zés, az engedélyek megszerzé-
se, a három, egyenként négy
hónapos európai uniós közbe-
szerzés lefolytatása. Ennyi idő
kellett ahhoz, hogy végre el-
induljon a munka. Balaicz Zol-
tán elmondta:

– Eddigi polgármesteri szol-
gálatom alatt ebből a projektből
tanultam a legtöbbet. Az első
években (naivan) igyekeztem
minden jó hírt bejelenteni a
sajtóban, pl. elkészült a kor-
mányelőterjesztés, kiírtuk a köz-
beszerzést a tervezésre, stb.
Csakhogy teltek a hónapok, az
évek, és az emberek arra voltak
kíváncsiak, hogy mikor lesz
végre tényleges munka. Meg-
fizettem a tanulópénzt, és meg-
tanultam, hogy előre pontosan
el kell mondani, milyen idő-
korlátokkal kell számolni egy
ekkora beruházás kapcsán, il-
letve sajtóeseményt csak akkor
tanácsos tartani, ha már elindult
a munka.

Jó ütemben halad az új uszoda, tanuszoda és városi strand építése

A munka, az előkészítés gőz-
erővel folyt éveken keresztül,
de nem volt olyan látványos,
mint a most zajló 9,5 milliárd
forintos beruházás építési sza-
kasza. Ráadásul közben egy
komoly probléma is felmerült,
hiszen eredetileg egy ütemben
zajlott volna a teljes beruházás,
akkor azonban legalább egy
évig nem lett volna Zala-
egerszegen semmilyen úszásra
alkalmas medence, ez pedig
előrevetítette a rendkívül sike-
res és komoly utánpótlás ne-
velő munkát folytató Zalaeger-
szegi Úszó Klub (ZÚK) meg-
szűnését. A klub vezetői és a
szülők kérték, hogy találjanak
más, több ütemű megoldást,
hogy mindig legyen az építke-
zés közben is használható me-
dence, így a projektet több

ütemre kellett bontani, újra kel-
lett tervezni, ami jelentősen
drágította is a programot.

Végül is mi valósul meg az
összességében 9,5 milliárd fo-
rint értékű nagyberuházás ke-
retében?

A kivitelezés három ütem-
ben zajlik. Az első ütemben
elbontották a meglévő kültéri
medencét, és helyére megépí-
tették az újat a hozzátartozó
burkolatokkal együtt, valamint
kialakították a gépészeti tereket
közel 500 m -nyi területen.2

Szintén az építkezés első fázi-
sában létrehoztak egy 250 mé-
ter mély hidegvizes kutat, il-
letve egy 1100 méter mélységű
termálvizes kutat. A beruházás
most következő, második sza-
kaszában megvalósul a meglé-
vő uszodaépület elbontása és az
új, nemzetközi színvonalú léte-
sítmény megépítése. A munká-
latok idején az új kültéri me-
dence működését ideiglenes sá-
torfedés és konténeröltözők
biztosítják majd, hogy a klub és
a szülők kérésére egy napig se
maradjon úszási lehetőség nél-
kül a város. A beruházás részét
képezik a legkorszerűbb kap-
csolódó építészeti, épületgépé-
szeti és villamossági, sport-
technológiai és akadálymente-
sítési munkák is. A projekt so-
rán közmű-, út-, járda- és par-
kolóépítés is megvalósul, to-
vábbá egy napelemes erőmű a
minél gazdaságosabb működte-
tés érdekében. A projekt utolsó
fázisában felújítják a 360 m -es2

strandépületet. Az építkezéshez
több mint 4700 m vasbeton és3

több mint 220 tonna acél tar-
tószerkezetet használnak fel.
Az új létesítmény több mint
8000 m -es lesz.2

– Remélem, hogy sokan le-
szünk majd jelen 2022 elején a
nagyberuházás avatásakor! –
mondja Balaicz Zoltán. – De az
ünnepség másnapján gondolni
kell az új létesítmény működ-
tetésére, fenntartására is. A vi-
lágon minden hasonló létesít-
mény veszteséges, hiszen köz-
jóléti intézmények, nagyon drá-
ga a működtetésük, a jegybevé-
telek szinte jelképesek a fenn-
tartási költségekhez képest. A
jelenlegi kis, elavult uszoda és
a csak gyermekmedencével mű-
ködő strand évente 50 millió
forint mínuszt termelt. A számí-
tások alapján az új, nagy léte-
sítmény 2022-től évente kb.
200 millió forint mínuszt jelent,
vagyis addigra át kell gondolni,
hogy a költségvetésben hon-
nan, mely területekről átcsopor-
tosítva lehet a különbözetet
megteremteni. Bízom benne,
hogy sokan látogatják majd az
új uszodát és strandot, hiszen
éveken keresztül nagyon nagy
volt a nyomás a közvélemény
részéről az újranyitás kapcsán.
A nosztalgia, hogy milyen jó
volt régen, 20 vagy 40 éve,
nem tudja fenntartani a stran-
dot. A sikerhez látogatók, ven-
dégek és mindazok kellenek,
akik szorgalmazták az újra-
nyitást.

A komplexum látványterve.

Az új kültéri medence működését ideiglenes sátorfedés és
konténeröltözők biztosítják majd.

Fotó: FacebookFotó: Facebook
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Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,

Eladó antik bútorok Zalaegerszegen
Egyedi gyártású 1920-as évek elején, az készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő

és (3 db) eladók Zalaegerszegen.tálaló vitrines szekrények

Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő is eladók.koloniál bútorok

Érdeklődni a -es,30/235-4814

vagy a -es telefonon lehet.30/410-5684

Zalaegerszeg páterdombi területén két egymás
melletti földterület (1945 m és 1418 m ) eladó. A két2 2

telek közvetlenül a belterület mellett található.
Érdeklődni lehet: 30/378-4465

Eladó telkek Egerszegen

2019-ben indította útjára a
kormány a falusi CSOK-ot, a
tanyákra is kiterjedő családi
otthonteremtési programot. En-
nek köszönhetően az egygyer-
mekes családok 600 ezer forint,
a kétgyermekesek 2 millió 600
ezer, a háromgyerekesek pedig
10 millió forint vissza nem te-
rítendő támogatást kapnak hasz-
nált lakás vásárlására vagy an-
nak korszerűsítésére, bővítésére.

A falusi CSOK listájára kö-
zel 2500 hátrányosabb helyze-
tű, 5000 lélekszám alatti tele-
pülés került. Olyanok, amelyek
népessége 2003-2018 között
csökkent, továbbá olyanok, ame-
lyek a hátrányosabb helyzetű
járásokban találhatók.

„Talán egyszer figyelnek ránk is…”

Számos cikk megjelent már
azokról a településekről, ame-
lyek nyertesei ennek a támoga-
tásnak. Ám vannak olyanok,
amelyek kimaradtak ebből, no-
ha talán egy árnyaltabb, s nem
fővárosi, hanem a helyi viszo-
nyokkal tisztában lévő helyzet-
felmérés esetén a döntés is más
lehetne. ,Deák Istvánnal Pethő-
henye polgármesterével beszél-
gettünk erről:

– Hogy érintette Önöket ez
a kategorizálás?

– Speciális helyzetben va-
gyunk. Egy korábbi, vitatható
körülmények között született
„népszavazás” miatt Pethőhe-
nye elveszítette mintegy 200
hektár területét. A népszavazást

azok a hegyi ingatlanokba be-
települt emberek kezdeményez-
ték, akiknek korábban nem sok
közük volt Pethőhenyéhez. A
területvesztéssel párhuzamosan
embereket is vesztettünk. Ettől
függetlenül papíron nem tar-
toztunk abba a kategóriába, ami
a falusi CSOK-ra jogosított
volna bennünket. Ám mint sok
esetben, így most is a központ-
ban született döntések elsza-
kadhatnak a valóságtól. Nem hi-
szem, hogy Budapesten – min-
den előzetes vizsgálat nélkül –
meg tudják ítélni, hogy egy
Zala megyei kicsi falu milyen
helyzetben van, jogosult lehet-e
a falusi CSOK-ra, vagy nem.

– Van érdeklődés Pethő-
henye iránt?

– Közel tíz üresen álló
ingatlan van a faluban. Sokan
érdeklődtek, de miután meg-
tudták, hogy nem vagyunk a
listán, inkább olyan települést
kerestek, ahol ez működik. Saj-
nálkoztak, mivel tetszett nekik
a falu, annak fekvése, rom-
latlan környezete.

– Voltak olyan települések,
amelyek utólag kerültek erre a
listára. Pethőhenye nem tett lé-
péseket?

– Próbálkoztunk államtitká-
ri szinten is, de kiderült, hogy
akihez fordultunk, annak nincs

kompetenciája ebben a kérdés-
ben. Az országgyűlési képvi-
selőnkhöz száz település tarto-
zik, nincs reális esélyünk a se-
gítségére. Talán egyszer figyel
majd ránk is valaki. Ám nem
csak ez a probléma, hiszen ha
egy pethőhenyei polgár hagyo-
mányos hitelkérelemmel fordul
valamelyik bankhoz, azt a vá-
laszt kapja, hogy a falu hátrá-
nyos besorolású. Arról sem esik
szó, hogy a zalaszentiváni kö-
zös hivatalból való kiválás után
a vagyonrészünk csak részben
van tisztázva és kifizetve.
Egykori vagyonunk egy részé-
nek búcsút mondhatunk. A
szomszédos falvak rivalizálása
is nagy probléma, ez még az
átkos szocializmus ma is élő
hagyatéka. Érdekes a pályázati
rendszer körüli helyzet is. Én
úgy látom, hogy a pályázati
szféra jelentős részét kialakult
körök, pályázatírók és pályázati
nyerők alkotják. Nem ártana
kivizsgálni, hogy egyes telepü-
lések pályázatai miért nem
nyernek, noha anyagaik nem
rosszak. Vannak értelmetlen nye-
rő projektek, olyanok, amiknek
valós társadalmi hasznuk nincs.
Véleményem szerint az utó-
vizsgálatoknak sokkal szigo-
rúbbnak kellene lenniük.

E.E.

A Makovecz Imre által tervezett római katolikus templom Pet-
hőhenyén.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

2020. január 16.
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Tavaly volt aBudapest

győztes, idén is lehe-Hévíznek

tősége van arra, hogy elnyerje a

legkedveltebb európai úti cél,

vagyis a European Best Desti-

nation címet, amelyre január

15-től lehet szavazni – közölte

keddi sajtótájékoztatóján a

város polgármestere.

Papp Gábor (Fidesz-KDNP)

arról beszélt, hogy a több mint

300 turisztikai szervezet és az

Európai Bizottság által létreho-

zott EDEN hálózat által indított

versenyt 9 éve szervezik. Ta-

valy Budapest lett a győztese,

idén pedig Hévíz került be a 20

esélyes város közé, többek kö-

zött vagyPárizs, Fiume Athén

Hévíz a legkedveltebb európai úti cél lehet
mellé, ami önmagában is el-

ismerés.

Hozzátette, hogy a szerve-

zők célja elsősorban az európai

turizmus népszerűsítése. Hévíz-

re pedig azért esett idén a vá-

lasztásuk, mert az Európa leg-

nagyobb természetes meleg vi-

zű tavával rendelkező gyógy-

hely az egyik leggyorsabban

fejlődő város is egyben.

A Hévíz honlapján keresz-

tül is elérhető oldalon január

15. és február 5. között lehet

szavazni a legkedveltebbnek

tartott úti célokra – tette még

hozzá.

Fejes Edina, a Hévízi Tu-

risztikai Nonprofit Kft. ügy-

vezetője úgy fogalmazott, nagy

kihívás, hogy Budapest után

tud-e Magyarország duplázni,

és idén Hévíz lehet-e Európa

legvonzóbb turistacélpontja.

Hévíz „intimitást, nyugalmat,

harmóniát” tud nyújtani, amit

lehet, hogy a versenyben sze-

replő más városok talán nem.

Papp Gábor az MTI kérdé-

sére kitért arra is, hogy a 2018-

as rekordévben 1 millió 222

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Európa legnagyobb természetes meleg vizű tavával rendelke-
ző gyógyhely.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalatáj

havilapban.

Hirde
ssen

nálu
nk !

Telefon: (92) 596-936;
E-mail:

zalataj@zelkanet.hu

ezer vendégéjszakát regiszt-

ráltak Hévízen, ehhez képest –

az előzetes adatok szerint –

tavaly november végéig idő-

arányosan 10-15 ezerrel tovább

növekedett a vendégéjszakák

száma.

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Az NB I-be jutott elsőZTE
mérkőzésén még nem játszha-
tott , a válogatottSzücs József
centere, akinek függőben volt
átigazolási ügye, a Körmendi
Dózsa-MTE ugyanis nem adta
ki a játékost Egerszegre. Egy
éves kivárás lógott a levegő-
ben, s itt lépett közbe az eger-
szegi sportdiplomácia. Ujvári
Sándor, a megyei tanács sport-
szerető elnöke közismerten jó
kapcsolatot ápolt Buda István-
nal, az OTSH (Országos Test-
nevelési és Sporthivatal) elnö-
kével. Mivel a legfőbb sportve-
zető jogkörében létezett egy
olyan lehetőség, hogy sport-

Negyven éve az élvonalban a ZTE kosárlabda-csapata (11.)

áganként egy válogatott ver-
senyző átigazolási ügyében
döntsön, ez a kosárlabda ese-
tében Szücs Józsefnek ked-
vezett.

– Hazai pályán, a Ganz-Má-
vag ellen szerepeltem először a
ZTE színeiben emlékszik–
vissza Szücs József a bemu-
tatkozásra. A fővárosi csapat-–
tal eljött válogatottbeli center-
társam, Losonczy Árpád is, aki
a Budapesti Honvédtól igazolt
a Ganzhoz, ám neki ki kellett
várnia az egy évet. Meg is
kérdezte tőlem, hogy miképpen
tudtuk elintézni, hogy én meg-
kapjam a játékengedélyt.

– Felvetődött benned ké-
sőbb, hogy nem jó döntést hoz-
tál, jobb lett volna Körmenden
maradni?

– Nem, soha. Úgy érzem
most is, hogy ezt a döntést meg
kellett hozni.

– Maradéktalanul elégedett
vagy sportolói pályafutá-
soddal?

– Igen. Talán ha Körmen-
den maradok, nem egyszeres
bajnokként fejezem be. Elkép-
zelhető, hogy akkor Szlávik
Csaba sem vonul még vissza.
Lehet, hogy már előbb bajnok
lehetett volna a Körmend, mint
1987-ben. Persze ez csak fel-
tételezés. Mindez nem változtat
azon, hogy jó döntést hoztam.

– Ugyanez mondható el a
civil életedről is?

– Most, hogy már nyugdíjas
vagyok, mérleget készíthetek.
A végeredmény pedig az, hogy
sportolói pályafutásom után a
civil életben sem vallottam szé-
gyent. 1987-ben, a szezon előtt
bejelentettem, hogy ez lesz az
utolsó évem. 1984-ben volt egy

kis törés a pályafutásomban, ki
szerettem volna menni külföld-
re játszani, de nem járultak
hozzá. Másfél hónap játékszü-
net következett, de a munka-
helyemre, a Zalahúshoz bejár-
tam dolgozni. Jöttek az ellen-
őrző telefonok, hogy bent va-
gyok-e. Én előtte is bejártam és
utána is bejártam dolgozni.
Nem nagy feladatokat kaptam,
de azokat megoldottam, rálátá-
som volt a folyamatokra. 1987-
ben tájékoztattam Farkas Imre
vezérigazgatót, elmondtam, hogy
még egy bajnoki szezonom van
vissza. Mi az elképzelésük,
számolnak-e velem? – érdek-
lődtem. Azt mondta, hogy igen.
Befejeződött a bajnokság, arany-
érmet nyertünk és a kupát is
megszereztük. Tartottam magam

az elhatározásunkhoz és 1988
nyarán elbúcsúztam a ZTE-től.
A Zalahústól is megváltam és
az Alugép alkalmazottja lettem.

– Miért történt a váltás?
– Azt hiszem érthető döntés

volt ez a Zalahús vezetőjétől,
mert egy aktív sportolónak

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

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

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

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

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Szücs József: Most, hogy már nyugdíjas vagyok, mérleget–
készíthetek.

A búcsúmérkőzésre készült emléklap.

Az NB I-ben való bemutatkozás huszadik évfordulóján dr. Gyi-
mesi Endre polgármester köszönti a csapat tagjait, köztük
Szücs Józsefet.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Fotó: Zalatáj archívFotó: Zalatáj archív

2020. január 16.
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nagyobb a reklámértéke, mint egy
visszavonultnak. Nem is jártam
rosszul, hiszen lehet, hogy
másképp alakult volna a továb-
bi életem, ha nincs ez a váltás.
Az Alugép kereskedelmi osz-
tályára kerültem, elvégeztem a
külkereskedelmi főiskolát is,
majd egy vámismereteket nyúj-
tó tanfolyamot. Mindent elkö-
vettem azért, hogy megfeleljek
a szakmai elvárásoknak. Mivel
az Alugépnek sok partnere volt
német nyelvterületről, megkér-
tem Mészáros József igazgatót,
hogy engedjen ki nyelvet ta-
nulni külföldre egy évre, ter-
mészetesen fizetés nélküli sza-
badság terhére. Az igazgató
partner volt ebben.

1988-ban véget ért Szücs
József zalaegerszegi pályafutá-
sa. Ausztriában folytatódott ci-
vil és sportolói élete is. Sok kö-
zös találkozási pontja nem volt
a Zalaegerszegi Torna Egylettel.

– Kosárlabda és ZTE…
Nincs benned hiányérzet?

– Egyrészt nincsen, más-
részt viszont van. Amikor ki-
kerültem Ausztriába, nagyon
keveset voltam itthon, Zala-
egerszegen. Külföldön játszot-
tam, ott edzősködtem, a gyere-
keim is Ausztriában voltak.

Nem tudtam volna bármi ér-
demlegeset is tenni a ZTE-nél.

– Nem erre az időszakra
gondolok, hanem arra, amikor
már „szabad” ember voltál
nyugdíjasként…

– Nem tudom…, ez így ala-
kult. Többször is beszélgettünk
a klub vezetőivel, de nem ju-
tottunk előbbre.

– Talán tartottak Szücs Jó-
zsef tekintélyt parancsoló pá-
lyafutásától?

– Egy korábbi vezetővel,
Devecz Miklóssal beszélget-
tünk egyszer a lehetséges
együttműködésről. Akkor még
nem voltam itthon, mondtam
is, hogy így nem tudnék igazán
segíteni. Ő arra gondolt, hogy a
kiválasztásnál így is hasznosak
lehetnének az észrevételeim, a
tanácsaim. A beszélgetésnek
azonban nem lett folytatása.

– Most akkor éled a nyug-
díjasok életét, kosárlabda
nélkül?

– Tulajdonképpen igen.
– A mostani ZTE mérkőzé-

seit figyelemmel kíséred?
– A hazai találkozókat meg-

nézem, ha itthon vagyok. Vé-
leményt is mondok, s ez nem
mindenkinek tetszik.

– ZTE-játékosként mi volt a
legnagyobb élményed?

– Az 1988-as kupagyőzel-
met és bajnoki aranyérmet
semmi sem múlja felül.

– Kétszer is veszni látszott
minden. Előbb a bajnoki elő-
döntőben, a Honvéd ellen,
majd az aranycsatában, a Ba-
jával szemben a hazai vereség
miatt.

– Óriási erő volt az akkori
csapatban. A tanulságokat le-
szűrve, abból okulva fordítani

tudtuk. Hatalmas volt a várako-
zás, a vezetők, a szurkolók áhí-
tották a bajnoki címet. S ter-
mészetesen mi is. Amikor a
Honvéd elleni hazai vereség
után edzeni mentünk, az öltö-
zőben bevertük a fejünket egy
felakasztott köszörűkőbe. Bo-
ronyák Robi, a gyúró kötötte
fel, egy felirattal: „csorbaki-
köszörülő”. Minden pillanatban
arra figyelmeztetett bennünket,
hogy mit várnak tőlünk, mi a
kötelességünk.

– Az az anekdota járta ak-
koriban, hogy csapatkapitányi
parancsba adtad a játékostár-
saknak az aranyérem meg-
szerzését…

– Ez így azért túlzás, de
tény, hogy a társaim hallgattak
rám. Olyan embernek ismertek,
aki kapitányként mindig kiállt
értük. Azt is tudták, hogy
visszavonulás előtt állok. Mind-
annyian nagyon akartuk a
sikert!

E.E.
(Folytatjuk)

* * *
(A sorozat eddigi epizódjai

a honlapunkon olvashatók:
www. zalatajkiado.hu)

Az 1988-as kupagyőztes és bajnoki aranyérmes csapat. Az álló sorban jobbról a második Szücs
József.

Hosszú idő után először tudott nyerni 1988 februárjában Kör-
menden a ZTE. Zsebe próbálja megfékezni a pályára berohanó
szurkolót. A háttérben (balról) Szücs József és Góczán Gábor
már a játék folytatását tervezi.

Az 1988-as bajnoki győzelem 10 éves jubileumán. Jobbról a
második Szücs József.

Fotó: Décsy LászlóFotó: Décsy László

Fotó: Décsy LászlóFotó: Décsy László

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj
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Miközben a magyar építő-
ipar virágkorát éli, gombamód
nőnek az új épületek, Zala-
egerszegen Átalszegett út, az
33-as számú társasháznál meg-
állt az idő. Szerencsére nem ez
a jellemző a megyeszékhelyen,
hiszen dinamikusan fejlődik a
város.

Több, mint két éve kezdő-
dött a társasház külső felújítása,
ám a kivitelező hamar levonult
a munkaterületről. A társasház
jelentős összeget utalt át a
kivitelezőnek, az eddig elvég-
zett munka azonban minimális.

Két éve az építés helyett a
lakók idegállapotának leépítése
folyik.

Szalai Béla közös képviselő
elmondta, hogy fordultak már a
kamarához, majd az annak
égisze alatt működő Békéltető
Tanácshoz – eredmény nélkül.
Az ügyvédek azt tanácsolták,
hogy még mindig jobb, ha „ki-
sírják” a munka folytatását,
mintha perre mennének, mert
az évekig is eltarthat.

Megkerestük Tornyos Nor-
bertet, az érintett vállalkozót,

Itt már a sírás sem számít!
– avagy miért szünetel az Átalszegett út 33-as számú ház felújítása?

aki azt mondta lapunknak,
hogy novemberben (2019-ban
– a szerk.) folytatják a munkát.
Most 2020 január közepe van, s
a munkások sehol. Csupán
annyi a változás, hogy az áll-
ványok elszállítása után a mo-
bil-WC is eltűnt. Mindezek a

jelek nem a munka tervezett
folytatására utalnak.

A ház lakói végül ügyvédet
fogadtak, ő pedig felkért egy
igazságügyi szakértőt a felújí-
tás készültségi fokának felmé-
résére. Ezt egyébként egy lai-
kus is hamar megállapíthatja.
Közelebb van a nullához, mint
a befejezéshez.

A vállalkozó egyébként pe-
ren kívüli megegyezést java-
solt, ám az általa megadott
időpontban nem jelent meg a
találkozón.

Úgy tűnik, hogy itt már a
sírás sem segít! Csak egy
határozott hatósági intézke-
dés…

E.E.

Közel két évvel a munka megkezdése utáni felvétel. Bár a „fel-
újítás” hamar félbeszakadt, a mobil-WC a helyszínen maradt.

Ez már egy friss felvétel… A WC-t elvitték, a felújítás folytatása
bizonytalan.

Fotók: ZalatájFotók: Zalatáj


