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TANSZÜNETI MENETREND SÍPOK TÖBB EZER KILÓ ÓNBÓL
VOLÁN: ZÁRVA TARTANAK A MENETRENDI INFORMÁCIÓS PONTOK

TANULMÁNY A VÁROS ORGONÁIRÓL

 A Pannon Tükör folyóirat legutóbbi lapszámába érdekes tanulmányt írt Hajdók Judit orgonamûvész és -kutató a város orgonáiról. A Budapesten élõ zenész sokáig Zalaegerszeg orgonistája is
volt.
– pet –
Mint azt a legutóbbi lapszámbemutatón elárulta: immár húsz
éve foglalkozik orgonakutatással,
ami az ország teljes területét érinti. A munka sok türelmet igényel,
mert rengeteg levéltári iratot kell
átböngésznie azokért a pár soros
mondatokért, vagy utalásokért,
melyek egy-egy település orgonájának építésére vonatkoznak. Ami
a zalaegerszegi orgonákat illeti:
országos viszonylatban fiatalnak
számítanak. A város jelenlegi köz-

Illusztráció

 Zalaegerszeg helyi autóbuszjáratai 2020. március 23-tól visszavonásig a tanszüneti menetrend szerint fognak közlekedni.
A koronavírus-fertõzés terjedésének megelõzése érdekében
a Volánbusz rendkívüli forgalmi
és kereskedelmi intézkedéseket
vezetett be járatain; többek között
változnak a felszállási és csomagkezelési szabályok is – közölte a közúti közlekedési társaság kedden az MTI-vel.
A csomagkezelési rend az
alábbiak szerint módosul: a jármûvezetõ nyitja és zárja a csomagteret, de a csomag be- és kivételét az utasok maguk végzik.
A budapesti Népliget autóbuszpályaudvaron mûködõ Utazási
Centrum kivételével az autóbuszállomásokon mûködõ menetrendi
információs pontok zárva tartanak, telefonon ugyanakkor továbbra is minden információs
pont elérhetõ, a helyszínen az
utastájékoztatás más formái –
például a kiírás – továbbra is élnek.
A pénztárakban és járatokon a
2019/2020-as tanév elsõ féléves
matricájával érvényesített diákigazolványokat március 31. után
is elfogadják, a diákigazolványhelyettesítõ igazolást eredeti aláírás és pecsét nélkül is érvényes-

nek tekintik – tájékoztatott a Volánbusz.
Fokozottan takarítják az állomásokat és a jármûveket, az
autóbuszokon vírusölõ szerrel
tisztítják a padlót és a kapaszkodókat, folyamatosan kézfertõtlenítõ szerrel látják el a munkahelyi
mosdókat és tisztálkodóhelyiségeket.
A buszvezetõk a jármûvek
gyakori takarításával, többszöri
kézmosással, kézfertõtlenítéssel
igyekeznek minimalizálni a fertõzésveszélyt. A Volánbusz az utasokat is arra kéri, hogy fokozottan ügyeljenek a személyes higiéniára, gyakori kézmosással,
zsebkendõ használatával igyekezzen megállítani a vírus terjedését, és csak akkor használja a
Volánbusz járatait, ha nem áll
fenn náluk koronavírus-fertõzés
gyanúja.
Zalaegerszegen a tömegközlekedést is az állami Volánbusz
Zrt. biztosítja, õk a következõ információt tették közzé: fokozottan takarítják az autóbusz-állomásokat és a jármûveket, vírusölõ szerrel mossák le a kapaszkodókat, kézfertõtlenítõ szerrel

látják el a munkahelyi mosdókat,
tisztálkodóhelyiségeket. Fertõtlenítõ takarítást minden autóbuszon végeznek, amely bármely
célból a mûszaki üzemet/telepet
érinti.
A szolgáltatásfelügyelet munkatársai (jegy- és bérletellenõr,
szolgáltatás ellenõrzési munkatárs) folyamatosan ellenõrzik valamennyi társasági autóbusz tisztasági és higiénés állapotát, továbbá azt, hogy a jármûveken az
elrendelt fertõtlenítõszer és törlõkendõ megtalálható-e.
Kézfertõtlenítõ szereket biztosítanak az utasokkal közvetlen
kapcsolatban álló munkakörökben dolgozó munkatársaknak.
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ZALAI ESEMÉNYEK IS A VÁSZNON
BUDAY MIHÁLY „1848/49 SZELLEMÉBEN” CÍMÛ TÁRLATA
 Buday Mihály festõmûvész
„1848/49 szellemében” címû
tárlata nyílt meg a Zalaegerszegi Városi Rendõrkapitányság tanácstermében az elmúlt csütörtökön. Ahogy a festõmûvész
mondta, azért 13 festménybõl
áll sorozat, mert a szabadságharc hõsei mellett az aradi vértanúk emléke elõtt is ki akarta
fejezni tiszteletét.
– Antal Lívia –
A kiállítás megnyitóján Balaicz
Zoltán polgármester azt mondta,
hogy a nemzetközi helyzettel is terhelt idõszakban ez az egyetlen közösségi esemény, amikor a ’48/49es szabadságharc kitörésére és
hõseire emlékezhetünk. Ezzel a
koronavírus miatt az elmúlt szerdán kihirdetett veszélyhelyzetre
utalt, melynek következtében a Kõszívû ember fiai színházi elõadása
és a március 15-i városi ünnepség
is elmaradt. Köszönetét fejezte ki a
rendõrségnek, hogy Buday Mihály
ünnepi kiállításának helyt adva
hozzájárultak a méltó megemlékezéshez, kiemelve azt, hogy a rendvédelmi szerv nem elõször kapcsolódik be a város közösségi és

INGYENES LETT AZ ARCANUM
ÍGY SEGÍTI A KUTATÓKAT A DIGITÁLIS TUDOMÁNYTÁR

 A világjárványra való tekintettel, átérezve a közép- és felsõoktatásban, valamint a kutatásban részt vevõk helyzetét, március
16-tól ingyenessé tették az Arcanum, vagyis a digitális tudománytár oldalait. Egyelõre egy hónapig (április közepéig), de ha a
helyzet úgy adódik, lehet, hogy lesz hosszabbítás.
Tehát otthonról is könnyûszerrel
lehet olvasgatni, kutatni, böngészni
az adattárban. Minderre a Göcseji
Múzeum is igyekszik felhívni a múzeumbarátok figyelmét. Az intézmény ugyanis zárva tart, a munkatársak otthonról dolgoznak, de igyekeznek érdekességeket, kulturális
csemegéket megosztani honlapjukon és a közösségi oldalukon. Az
Arcanumon Zala megyei, zalaegerszegi vonatkozású témákat, újságcikkeket is találhatunk szép számmal, és célirányos kereséssel. A digitális tudománytár Magyarország leg-

nagyobb és folyamatosan bõvülõ digitális adatbázisa, amely hozzáférhetõvé tesz több száz hazai tudományos és szakfolyóiratot, heti- és napilapot, akár régebbi évszázadokból
is.
De a nemzeti gyûjteményekben a
közös múltunkról is fellelhetõ rengeteg kultúrkincs és történeti dokumentum. A képcsarnok jelenleg 18 intézmény sok százezer képi dokumentumát adja közre (köztük a Göcseji Múzeumét is), legyen az képeslap, fotográfia, festmény, falikárpit vagy más
képzõmûvészeti alkotás.

igazgatási területén – vagyis a becsatolt falvakkal együtt – tizenhárom orgona található.
Az orgonakutató a tanulmányban az egykori zsinagóga (Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem), az
evangélikus és református templom, valamint a Jézus Szíve ferences templom orgonáinak történetét emelte ki, de megemlékezett a
csácsi templom korabeli hangszereirõl is. (Ott több évtizede nincs
mûködõ orgona.)
A jelenlegi hangszerek közül a
volt zsinagóga, vagyis a hangver-

senyterem orgonája az, amelyik
kulturális és nem vallási, liturgikus
célokat szolgál. Persze ez nem volt
mindig így, és nem mindig ez volt a
zsinagóga orgonája. Az izraelita
hitközség imaházát 1904 szeptemberében adták át, s még ebben az
évben meg is rendelték az orgonát
a pécsi Angster-gyártól. Ára 7200
korona volt, amit a hitközség tagjai
egy zártkörû táncest keretében
gyûjtöttek össze. A pécsi hangszergyártónak ez volt a 437-es
számú orgonája, és a többi neológ
zsinagógához hasonlóan a frigyszekrény feletti karzatra került. Ez
egy több mint 900 síppal rendelkezõ hangszer volt, szerkezete két
faragott szekrényben állt.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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mûvészeti életébe. Köszönetet
mondott a festõmûvésznek is, aki a
határon túlról érkezve lett zalai, és
már számos kiállítással örvendeztette meg a várost és a megyét.
Dr. Kostyál László, a Göcseji

Múzeum igazgatóhelyettese azt
hangsúlyozta, hogy a ’48/49-es
szabadságharcnak harsány, hangos és mindenképpen megszívlelendõ üzenete van.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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Közélet

ZALA MEGYE SZOLGÁLATÁBAN
KÖZÖS A TÁJÉKOZTATÁSI CÉL

 A szabad sajtó napja alkalmából sajtóreggelire hívta a megyei
médiumok munkatársait a kormányhivatal, a megyei önkormányzat, a rendõrség, a katasztrófavédelem, a tankerület valamint a
szociális és gyermekvédelmi fõigazgatóság vezetõi.
– AL –
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos utalva a
koronavírus okozta helyzetre is
azt emelte ki, hogy Zala megyében nem csorbul a hiteles és a
korrekt tájékoztatás, hiszen óriási
egyetértésben dolgozik együtt a
politikum, a szakma és az újságírás.
Közös a cél a tekintetben, hogy
Magyarországon minél kevesebb
ember betegedjen meg, továbbá,
hogy a magyar gazdaság kibírja

azt a nyomást, amit a járvány esetlegesen kifejt rá.
Dr. Sipos Gyula megyei rendõrfõkapitány azt mondta, a magyar
államigazgatás és közigazgatás a
rendszerváltás óta soha nem volt
ilyen erõs, így ezt a feladatot is
meg fogja oldani. A hiteles és a
korrekt tájékoztatás a helyzet miatt
minden korábbinál nagyobb jelentõségû, ezért a döntések lakossághoz való eljuttatásában együttmûködést és felelõs magatartást
kért a sajtótól.
Horváth Attila, a Zalai Hírlap

A TÉVÉN KERESZTÜL

fõszerkesztõje a zalai újságírók
nevében beszélt. Mint mondta, a
szerdán kihirdetett veszélyhelyzet
rendkívüli fontosságú bejelentés,
ami rámutatott a sajtó legfontosabb funkciójára is. A sajtó alapvetõ funkciója a tájékoztatás,
hogy a saját olvasóit, nézõit, hallgatóit a lehetõ legfontosabb és
leghitelesebb információkkal lássa el, amelyek a sajtóorgánumokat mûködtetõk meggyõzõdése
szerint érdekesek, értékesek és
érintik az adott befogadó közön-

séget. Mint mondta, a sajtó funkciója az ellenõrzés is, és azt sem
szabad figyelmen kívül hagyni,
hogy a sajtó, legyen kereskedelmi
vagy állami, üzleti vállalkozás is
egyben. A rentabilitás érdekében
meg kell felelni saját közönsége
számára, mert ha nem így tesz,
pillanatok alatt elpártolnak tõle. A
közösségi médiában rengeteg információból tudnak az emberek
tájékozódni, amelyek hitelessége,
valósága ellenben nem garantált.
A helyi közösség szolgálatában
éppen ezért a legfontosabb szempont a sajtó felelõssége. A megyei
sajtó munkatársait ez az attitûd
köti össze. Az állami szervezetek
vezetõit és munkatársait ezért tekintik partnernek, hiszen közös a
cél, Zala megye lakosságának kiszolgálása.

MI HAZÁNK: KÖZGYÛLÉS UTÁN

 A Mi Hazánk önkormányzati képviselõje, Kiss Ferenc a városi
közgyûlést követõ sajtótájékoztatóján jelezte: az eddigi konstruktív hozzáállást folytatva a közgyûlési elõterjesztések döntõ többségét támogatta.

A parkolási rendelet módosításánál ismét felvetette a szombati
parkolás egységes, mindenkire
 A járványügyi helyzet miatt a Zalaegerszegi Televízió közvetíte- vonatkozó ingyenessé tételét. A
ni fogja a helyi szentmiséket és istentiszteleteket, hogy a hívõ la- TOP-os rendelkezésre álló pénkosság követni tudja a liturgikus eseményeket a tévén keresztül. zekbõl felszabadult összegek felhasználásáról szóló döntést, külöFrauenhoffer Márta, a ZTV ügy- hosszabb elõkészületet igényel a nösen a Kosztolányi utca kétirávezetõje érdeklõdésünkre elmond- közvetítés kidolgozása.
nyúvá alakítását támogatta, mivel
ta: március 22-tõl, vasárnaponként
A televízió ügyvezetõje arról is így a Páterdombi városrész meg9 órától az evangélikus, 10 órától tájékoztatta lapunkat, hogy egyez- közelíthetõsége sokat javulna.
pedig a református gyülekezet is- tetések zajlanak arról is, hogy az
tentiszteleteit lehet figyelemmel kí- M5 csatorna iskolatévévé alakulásérni. Természetesen folynak a sának mintájára a legfontosabb
tárgyalások a katolikus egyházzal szakterületeken, ismeretterjesztõ
is, ám mivel ott több helyszínen mûsorokkal nyújtsanak segítséget
zajlanak a vasárnapi misék, az otthoni tanuláshoz. Mivel a ZTV
napközben 10 óra és 17 óra között
nem sugároz mûsort, így részükrõl
nincs akadálya annak, hogy adott
esetben oktatáshoz kapcsolódó,
1.5 Sigma Titanium vagy a gyakorlati képzéshez szükmûsorokat közvetítsenek. A
Powershift (2016.12.) séges
részletekrõl tájékoztatják majd az
ELADÓ újszerû állapotban, garázs- érintetteket.
ban tartott, automata váltós (6 fokozat), 47.500 kilométerrel, 2021ig érvényes mûszakival, rendszeresen és frissen szervizelt – assistance.

VASÁRNAP ISTENTISZTELETEKET KÖZVETÍT A ZTV

A koronavírus miatti járványügyi vészhelyzetet figyelembe véve Kiss Ferenc úgy látja, hogy rövid idõn belül újra kell tárgyalni a
város költségvetését, ez elkerülhetetlen lesz.
A következõ idõszakban a politikai csatározásokat félretéve, öszszefogva kell együtt dolgozni e
rendkívüli helyzetben Zalaegerszeg érdekében.

FORD ECOSPORT

Ár: 4,09 M Ft.
Érd.: 20/549-5188.

KÖSZÖNTÖTTÉK
AZ ÚJSÁGÍRÓKAT

 A magyar sajtó napja alkalmából szervezett villásreggelit a helyi média munkatársai számára a zalaegerszegi önkormányzat.
Az immár hagyományos március 15-i eseménynek ezúttal a
Contrast bisztró adott otthont.
Mint azt Balaicz Zoltán polgármester köszöntõjében elmondta: a
koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet teljesen átírta az idei ünnepet. Mindannyiunk számára furcsa,
és nehezen feldolgozható, ami
most történik. Ugyanakkor felemelõ
visszagondolni arra, hogy a rendszerváltozás óta milyen méltón és
sokan ünnepeltek évrõl évre az
emberek. Idén sajnos ez másképp
alakult, és ha nem nyílik Buday Mihály festõmûvész alkotásaiból kiállítás a rendõrségen, illetve ha nincs
sajtónap, akkor március 15-e most
programok nélkül maradt volna.
Persze nem a nagy ünnepségeken
múlik, hogy hogyan emlékezünk

meg az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc legjelesebb napjáról. Március 15-e ugyanis a lelkünkben, a szívünkben él – fogalmazott
a polgármester. Hozzátette: reméli,
hogy néhány hónap múlva csak
egy rossz álomként gondolunk
vissza ezekre a napokra, hetekre,
és ott tudjuk majd folytatni a munkát, ahol most átmenetileg abbahagytuk. Balaicz Zoltán a sajtónap
alkalmából megköszönte a helyi
média munkatársainak a korrekt tájékoztatást és az együttmûködést.
Az eseményen Vigh László országgyûlési képviselõ is köszöntötte az újságírókat. A sajtóreggeli kötetlen beszélgetéssel zárult.

www.zalamedia.hu

EURÓPAI KÖRÚT RÉSZEKÉNT
JÁRT A TESZTPÁLYÁN, DE MINDENKI RENDBEN VAN

 Marokkó közlekedési minisztere európai körútjának zárásaként a
„Információnk szerint valóban
múlt héten Magyarországra is ellátogatott, ahol több fontos állami és volt Zalaegerszegen a koronavírusvállalati vezetõvel találkozott. Többek között volt a jármûipari tesztpá- sal fertõzött marokkói miniszter,
lyán is – adta hírül Facebook-oldalán Balaicz Zoltán polgármester.
akirõl nem volt tudható, hogy fertõzött, és Európából érkezett hozA közlekedési miniszterrõl Ma- Valamennyi érintett karanténba ke- zánk. Úgy tudjuk, hogy a zalaegerrokkóba történt hazaérkezése után rült, mind az öt fõ átesett a teszten szegi tesztpályán több emberrel taderült ki, hogy valamelyik európai és mindannyian rendben vannak – lálkozott, õk karanténba kerültek,
országban elkaphatta a koronaví- áll a közleményben.
majd elvégezték náluk a szükséges
rust, enyhe náthás tünetek jelentKorábban az ATV Híradója a vá- tesztet. Mindannyiuk eredménye
keztek nála, ezért két hétig otthon- ros ellenzéki képviselõinél érdeklõ- negatív lett.” Az ellenzéki pártok
ról végzi munkáját.
dött a koronavírussal fertõzött ma- képviselõi remélik, hogy a látogatás
Magyarországi látogatása során rokkói miniszter Zala megyei és Za- miatt senki nem volt veszélyben.
Zala megyében is járt, Nagykani- laegerszegi látogatásáról – derül ki
zsán a Hydrofilt Kft. üzemét látogat- a Tiéd a Város! egyesület közösséta meg, Zalaegerszegen pedig a gi oldalán. Mint írják: Keresztes
jármûipari tesztpályát tekintette Csaba (DK) frakcióvezetõ és dr.
meg. Konkrétan a városban nem Paksy Zoltán (LMP), az oktatási,
járt, a városvezetéssel nem találko- kulturális, ifjúsági és sportbizottság
zott. A tesztpályán öt személlyel tagja az alábbiakról tájékoztatta az
volt kontaktusa látogatása során. ATV-t.
VÁLASZD A

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI

ONLINE KRESZ-TANFOLYAMUNKAT!
A rendkívüli helyzetre való tekintettel
KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT A DIÁKOK SZÁMÁRA!
Nem kell tanfolyamra járnod, otthon tanulhatsz!

– E-LEARNING + IGÉNY SZERINTI INGYENES
TELEFONOS ILL. ONLINE KONZULTÁCIÓ –
internetes tesztrendszer segítségével!

BÁRMIKOR KEZDHETSZ, AZ ELÕREHALADÁS TÕLED FÜGG!
SIKERES KRESZ-VIZSGA = INGYENES ELMÉLET!
RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNYEK: – IFJÚSÁGI KEDVEZMÉNY +
– 3 FÕTÕL – EGYÜTTJELENTKEZÉS ESETÉN – LÉTSZÁMTÓL FÜGGÕ CSOPORTKEDVEZMÉNY!
RÉSZLETFIZETÉS
JELENTKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
OKÉV SZÁM: 20-0112-05 VSM: E: 27,27–50%; FOR: 37,5–66,67%; ÁKÓ: 150%; ÁKK: 190.000–196.000
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Krónika

 A vadgazdálkodást is érinti a
koronavírus-járvány, ami az õzbakvadásztatás várható elmaradása miatt jelentõs anyagi veszteséget okoz majd Zala megye
ötvenhét vadászatra jogosultjának. A gondokat tetézi az emberre ugyan nem veszélyes afrikai
sertéspestis, ami szintén bevételcsökkenéssel jár a vadhúsértékesítés exportjának visszaesése miatt. Gyõrvári Attila megyei fõvadászt, az Országos Magyar Vadászkamara Zala Megyei
Területi Szervezetének titkárát
kérdeztük.
– Antal Lívia –
– Az afrikai sertéspestis (ASP)
miatt Zala megyére vonatkozóan
december 21-étõl a nem fertõzött
területeket is a közepes kockázatú
területek közé sorolta az országos
fõállatorvos (OFÁ). Idén márciusban jelent meg a 2/2020. számú
határozata, ami az afrikai sertés-

JÁRVÁNYÜGYI HELYZET A VADGAZDÁLKODÁSBAN
KORONAVÍRUS ÉS SERTÉSPESTIS

vendõ vaddisznóállomány zöme. A
problémát az okozza, hogy ezt
csak egyéni vadászattal lehet teljesíteni, miközben négyezer hektáronként csak egy hivatásos vadász
dolgozik. De ahogy neki, úgy a vadásztársasági tagoknak is véges
az ideje a megnövekedett feladat
elvégzése tekintetében.
– Az afrikai sertéspestis veszélyes az emberre?
– Az ASP-vírus az embert nem
betegíti meg. Kiemelném, hogy terjedését nem a vadászati tevékenység okozza, hanem a felelõtlen emberi magatartás. Az élelmiszer-hulladékok, jármûvek közvetítésével
terjed országról országra ez a nagy
gazdagsági kárt okozó fertõzõ be-

Ez azt jelenti, hogy a zalai vadgazdálkodóknak nem lesz, vagy nagyban lecsökken a bevételük az
õzbakvadásztatatásból. Az igaz,
hogy a szezon szeptember végéig
tart, de a koronavírus-helyzet miatt
kiesik a tavaszi, kora nyári csúcsidõszak, illetve kieshet az üzekedés július végi, augusztus elejei ideje is,
amikor az egyébként rejtõzködõ õz
megmutatja magát. Erre az idõszakra a zalai vadgazdálkodók nagy része már teljesíteni szokta kilövési

kvótájának 70–80 százalékát. Ez
most – úgy tûnik – elmarad az ebbõl
származó bevétellel együtt.
– A vadhús értékesítésében is
jelentkezhetnek gondok?
– Az afrikai sertéspestis és a koronavírus miatt tovább gyûrzûrik a
történet. A magyar vaddisznóhús
nagy része ugyanis külföldre kerül.
A koronavírus miatt félõ, hogy
visszaesik majd az export, nem beszélve arról, hogy a felvásárlási ár
az ASP miatt csökkenhet. Az új ren-

delet szerint a vadászatra jogosultaknak a diagnosztikai vadászat során elejtett vaddisznókat gyûjtõhelyre kell vinni, és innen elszállíttatni,
ami szintén nagyon sokba kerül. Hamarosan elvetik a kukoricát. Emiatt
lényeges kérdés: ha az õzbakvadászatból nem lesz bevétel, akkor a
vadgazdálkodók hogyan fogják finanszírozni a vadkárt. Amennyiben
a jelenlegi helyzet fennáll szeptemberig, a gímszarvasbika-vadásztatás sikerességét is hátrányosan
érinti majd. Ha a trófeavadászatból
és a vadhús értékesítésébõl származó jövedelem esetlegesen kimarad, vagy jelentõsen csökken, a vadgazdálkodók számára tulajdonképpen csak a tagdíj marad.
– Mindeközben készülnek a
2021-es vadászati világkiállításra?

– A Petõfi Sándor utcai székházunk melletti épületben interaktív
oktatóközpontot alakítunk ki, melynek májusi átadását a jelenlegi járványügyi helyzet kétségessé tette.
Többek között virtuális „lõtanterem”,
a magyar vadfaunát bemutató dioráma, interaktív tudástár, valamint
vadászkönyvtár segíti a tájékoztatást az oktatóközpontban, ahová elsõsorban általános iskolás diákokat várunk térítésmentes foglalkozásokra. Az új létesítmény egyrészt
a 2021. évi „Egy a természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás
népszerûsítését szolgálja, hosszú
távon pedig a vadgazdálkodás és a
természet fenntartható viszonyrendszerének megismertetését, a
vadászat társadalmi elfogadottságának növelését segíti.

KEVESEBB BALESET VOLT TAVALY
ÉVET ÉRTÉKELT A VÁROSI BALESET-MEGELÕZÉSI BIZOTTSÁG

 Évet értékelt a Zalaegerszegi Városi Baleset-megelõzési Bizottság. Az értekezlet résztvevõi a 2019-es esztendõ tapasztalatait
osztották meg egymással, amellett, hogy javuló statisztikákról
hallhattak.
– AL –

Gyõrvári Attila az oktatóközpontban.

pestissel kapcsolatos új kormányzati intézkedéseket tartalmazza.
Ezek egyike, hogy a vaddisznóra
vonatkozó kilövési kvótát jócskán
megemelték a 2020/2021-es vadászati évben. Ráadásul ennek a
kvótának a 40 százalékát szeptember végéig kell teljesíteni, miközben
a tradicionális vaddisznóvadászat
októbertõl a következõ év januárjáig tart. Ekkor kerül terítékre a kilö-

tegség. Ennek féken tartására rendelte el az OFÁ a vaddisznó diagnosztikai célú vadászatát.
– A koronavírus is itt van. Hogyan érinti ez a vadgazdálkodást?
– Április 15-ével indulna az õzbakvadászat, amellyel az a gond,
hogy mindenki visszamondta jelentkezését. A külföldi vendégvadászok
a határzár miatt sem tudnának jönni.

Dr. Molnár József rendõr ezredes, a város rendõrkapitánya a tanácskozás elõtt elmondta, a megelõzési akcióknak köszönhetõen
tavaly mintegy 15 százalékkal
csökkent a személyi sérülésekkel
járó balesetek száma illetékességi
területükön az elõzõ évhez képest.
A rendõri jelenlét sok esetben
visszatartó erõ, ugyanakkor minden egyes baleset valamilyen szabálysértésre vezethetõ vissza, és
sajnos nem egy esetben súlyos kihágásra. A rendõrség kampányokkal igyekszik ösztönözi a lakosságot a közlekedési szabályok maradéktalan betartására, így a közelmúltban a kerékpárosokat és a

gyalogosokat ellenõrizték, a közeljövõben pedig az ittas vezetõk kiszûrésére, valamint a passzív biztonsági eszközök használatára
terjed ki figyelmük.
A baleseti okok között az elmúlt
évben is a gyorshajtás állt az élen,
több mint 50 százalékkal, ezt követte az elsõbbség meg nem adása és a kanyarodási szabályok be
nem tartása, tudtuk meg Soós
Szabolcs rendõr alezredestõl. A
Zalaegerszegi Rendõrkapitányság
közlekedésrendészeti osztályvezetõjének elõadásából kiderült, hogy
2019-ben összesen 151 baleset
történt illetékességi területükön.
Ezek közül 5 halálos kimenetelû
volt, 50 súlyos, 96 pedig könnyû
sérüléssel végzõdött. Az ORFK és

az OBB konkrét célokat fogalmazott meg 2020-ra, azaz a halálos
áldozatok száma országosan ne
érje el a 450 fõt, az összes személyi sérüléses közúti baleseten

kenységet alapvetõen a legveszélyesebb, a közúti tragédiák létrejöttében meghatározó szerepet játszó jogsértõ magatartásokra kell
irányítani, vagyis a sebességtúllé-

belül az ittasan okozott balesetek
aránya 8 százalék alatt maradjon,
a biztonsági öv viselésének aránya
pedig haladja meg a 90 százalékot. A baleset-megelõzési tevé-

pésre, az ittas jármûvezetésre, a
passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztására, valamint a figyelem elterelésére alkalmas mobileszközök használatára.

A TOP-6.3.2-15 felhívásra Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 azonosító szám projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 399,88 millió forint vissza nem térítendõ támogatásból. A fejlesztés célja a
Gébárti-tó környezetének fejlesztése, a zöldfelületek megújítása, a tó körbejárhatóságának
megteremtése, aktív rekreációs zóna kialakítása, fejlesztése.
A Gébárti-tó a város északi részén helyezkedik el, Andráshida, Neszele és Ságod városrészek ölelésében. A jóléti víztározó az 1970-es években került kialakításra két patak felduzzasztásával. Ugyan a tó és környezete minden évszakban nagyon kedvelt a Zalaegerszegen élõ lakosok körében, fejlesztése több szempontból is indokolt. A tó nem járható körbe, gyalogútjait
megette az idõ, a zöldfelületek megújítása elodázhatatlan, a rekreációs funkció erõsítése –
játszóeszközökkel, a körbejárhatóság megteremtésével, tanösvény kialakításával, a parkszerûséget hangsúlyozó utcabútorokkal, esõbeállókkal – szükségszerû. Új funkcióként – egyben gazdasági elemként – csónakkikötõt, -kölcsönzõt alakítunk ki a tó délkeleti öblében. A 399,88 millió
forint vissza nem térítendõ európai uniós támogatás segítségével Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata újabb magas színvonalú, jelentõs zöldterületet hoz létre Zalaegerszegen,
egyben újabb alulhasznosított önkormányzati ingatlan újul meg alapvetõen a rekreációs szolgáltatásai bõvülésével. A projekt során körbejárhatóvá tesszük a tavat, azzal, hogy körbe tanösvényt alakítunk ki utcabútorokkal, részben közvilágítással, valamint játszóteret építettünk.
Gondoskodunk a növényfelületek ápolásáról, kiegészítõ szoft programokat tervezünk és partnerségi együttmûködést alakítunk ki. A projekt tervezetten 2021. 04. 30-ig tart.
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A FERENCES TEMPLOM PONTFELHÕBÕL
3D-S SZKENNERREL MÉRIK FEL A JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIÁT

 Digitalizálásra kerül Zalaegerszeg egyik legnagyobb temploma, a Jézus Szíve ferences
templom, vagy ahogy sokan ismerik, az olai templom.
– pet –
Bálizs Andrej építész, a Zalaegerszegi Városvédõ Egyesület
tagja arról tájékoztatta lapunkat,
hogy a Digitális értéktárral, Gál
Rolanddal összefogva afféle kísérletként, vagy referenciaképpen,
egy Leica 3D szkennerrel mérik fel
a templom belsejét, majd az épület
külsõ formáját is.
– A Digitális értéktár pályázatot
tulajdonképpen a kispáli önkormányzat nyerte, akiknek három
helyi védett érték felmérésére van

Metszet a fõoltár nézetével.

A templom hosszmetszete.

AZ ALKOTÁS ÖRÖME
EGYÉVES A GÖCSEJI KÉZMÛVES EGYESÜLET

 A csoportszellemben van az erõ, az alkotásban pedig a motiváló jó érzés. Ezt vallják, miközben munkáikkal szépítik, gazdagítják
a világot. S hogy mindez egyre több érdeklõdõt megérinthessen,
minél inkább meg tudjanak mutatkozni, egyesületet hoztak létre.
És máris eltelt egy év. Nikitscher Bernadett elnökkel beszélgettünk a Göcseji Kézmûvesek Egyesületrõl.
– b. k. –
– Mivel 30 éves koromig a
sport, a kézilabdázás volt az életem, nagyon megtanultam a csapatszellem fontosságát. Azóta is
csak így tudok dolgozni. A szövést
gyes alatt tanultam meg, aztán
abból fejlõdött ki a kézmûvesség
más ága is. Amikor a népmûvészeti bolt hozzám került, akkor
szembesültem azzal, hogy milyen
kevés helyen tudják megmutatni
magukat a kézmûvesek. Szinte
csak a vásárok alkalmával. Ezen
változtatni hoztuk létre az egyesületet, melynek alapja a már amúgy
is meglévõ baráti kapcsolatok voltak, amelyek csak még tovább
erõsödtek azóta. 12 fõvel kezdtünk, és most már 24-en vagyunk,
mindenféle
kézmûvesterületet
képviselve. Zsûriztetni nem aka-

Közben elvégeztem egy nemezkészítõ tanfolyamot is, itt is vannak lehetõségek. Erre lesz az új
utam, remélem.
– Hol mutatkozik meg legközelebb az egyesület?

márciusban a Keresztury VMKban. Az intézmény, akárcsak a város vezetése, támogatón állt az
egyesület kezdõ lépéseihez. Minden városi rendezvényen is igyekszünk megmutatni magunkat, legutóbb a karácsonyi vásáron voltunk jelen. De már három kiállítás
van mögöttünk. Most, hogy egyévesek lettünk, pályázni is tudunk,
ami tovább növeli a lehetõségeket. Kaptunk egy meghívást Marosvásárhelyre is. Az egyesület
szellemiségét is szeretnénk megéreztetni, a különbözõségek elfo-

runk, de valahová tartozni igen –
mondja Nikitscher Bernadett.
– Hogyan lehet néhány szóval jellemezni önöket?
– Tiszteljük a hagyományokat
és szeretünk élni az alkotói szabadsággal, szabad szellemmel.
Minél kevesebb legyen a megkötés, saját magunkat minél inkább
ki tudjuk fejezni, tükrözze a személyiségünket a munkánk.
– Ön személyesen is egy új
területbe fogott az önkifejezés
terén.
– A szövés után a gyapjú lett a
nagy kedvencem. Ahogy megérintettem, az is megérintett engem.
Legújabban pedig gyapjúképeket
készítek. Orosz példát láttam erre
és megtetszett, próbálgatom. A
szárított virággal kiegészített
– Bár most minden rendezvény gadását, az alkotás örömét, azt a
gyapjúkép pedig teljesen az én öt- megtartása kérdéses, azért mi ké- boldogságot, hogy azzal foglalletem. Magam gyûjtötte virággal. szülünk egy jubileumi kiállításra kozhatunk, amit szeretünk.

lehetõségük a saját térségükben
lévõ települések mindegyikén. Zalaegerszeg ebben ugyan nincs
benne, ám a városvédõ egyesület
megállapodott a projekt munkatársával, Gál Roland építésszel, valamint a Jézus Szíve Ferences Plébániával, Grácián atyával, hogy kísérletképpen itt is elvégzik a munkát. Ez a 3D-s szkennert gyártó
cégnek is jó referencia lehet –
mondta Bálizs Andrej.

sõ tér szerkezetét, hanem a falak,
freskók színeit is visszaadja a mûszer által készített sok millió képpont, illetve az ezek megjelenítéséhez szükséges számítógépes
szoftver. A munka a templom külsõ
felmérésével folytatódik.
– A cél az, hogy archiváljuk az
épület jelenlegi állapotát, ami egy
késõbbi rekonstrukció során nagy
segítség lehet. Másrészt népszerûsíteni szeretnénk magát az eljárást

A templom alaprajza.

Hozzátette: az ötlet már korábban – még fõépítészként – megfogalmazódott benne, annál is inkább, mert az olai templom kapuzatának felújításakor jó kapcsolatot sikerült Grácián atyával kialakítania, és akkoriban már Gál Rolanddal is tárgyaltak a felmérésrõl.
Nem szerette volna, ha veszendõbe megy az adódó lehetõség.
A mûszer segítségével az elmúlt héten már sikeresen felmérték a templom belsõ részét: 32 állásból készítettek képeket. Alaprajzi felvételek, metszetek, panorámaképek is „összeállnak” a rögzített pontfelhõbõl. Nemcsak a bel-

is. Tudatosítva, hogy a 21. században már ez a hatékony módja az
épületfelmérésnek. Az adatok
ugyanis egy egyszerû fájlként elmenthetõk, és szükség szerint felhasználhatók egy jövõbeni felújításnál. Így az építészeknek nem kell
már újra elvégezniük a felmérést.
Bálizs Andrej szerint jó lenne,
ha minél több védett épület esetében alkalmaznák az archiválásnak
ezt a módját. Az építészszakmának és a városnak is elõnyére válik ez, hiszen egy digitális értékmentésrõl van szó, ami hosszú távon segíti az építészeti értékek valós megmentését is.

ZALAI ESEMÉNYEK IS A VÁSZNON SÍPOK TÖBB EZER KILÓ ÓNBÓL
BUDAY MIHÁLY „1848/49 SZELLEMÉBEN”
CÍMÛ TÁRLATA
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az elsõ a hagyomány, amely
hozzátartozik a nemzet tudatához, közösségformáló erejéhez.
A ’48-as szabadságharc ezen is
túlmutat, közös múltunk, közös
történelmünk okán. Tudnunk kell,
honnan jöttünk, merre vezetett
utunk idáig, és ezt milyen sikerek
és buktatók kísérték. A harmadik
legfontosabb üzenet a ma generációja számára a felelõsségvállalás, hiszen 1948-ban „mindnyájunknak el kellett menni”. A szabadságért megmozdult az egész
ország, és háttérbe szorultak az
egyéni érdekek. Most, amikor
szükséghelyzetet hirdettek ki, a
közösség iránti felelõsségnek
ugyanúgy meg kell nyilvánulnia,
mint ’48-ban.
Buday Mihály ez alkalomra készített 13 képbõl álló sorozata fél
évszázadot ível át a reformkortól
a kiegyezésig, tért rá a mûvész
méltatására. Mint mondta, képein
a magyar történelmi festészet hagyományait jeleníti meg, ugyanakkor felsejlik a szürrealizmus fe-

lé hajló, lírai gondolatokat felébresztõ stílusa is. A nagy jelenetek
mellett gondolattársításokat ébreszt, fontosak a konkrét szereplõk, de azok is, akik mögöttük állnak.
Buday Mihály – amikor egy évvel ezelõtt felkérték erre a feladatra – elhatározta, hogy teljesen új sorozatot készít. Nem a
Nemzeti Múzeum lépcsõjén szavaló Petõfit akarta megjeleníteni,
hanem a szabadságharc elõzményeit, illetve a Zalához kötõdõ
eseményeket és személyeket is.
A 47-es zalai honvédeket, érzékeltetve hõsiességüket, amikor
csatába indultak, Budavár visszavételét, Püspöki Gráciánt, a zalai
47. zászlóalj katonáját, aki elsõként tûzte ki a magyar zászlót a
vár fokára. Mint mondta, kedvenc
tábornoka Görgey. A világosi
fegyverletétel
festményének
szimbolikájával azt akarta kifejezni, amit az emberek a forradalom
legyõzése után éreztek. Deák
megörökítésével pedig a kiegyezésre kívánt utalni.

TANULMÁNY A VÁROS ORGONÁIRÓL

(Folytatás az 1. oldalról.)
A II. világháború sajnálatos
eseményeinek következtében az
izraelita hitközség életben maradt
tagjai arra kényszerültek, hogy eladják az imaház épületét (melyet
a városi tanács vett meg), és az
orgonát is. Utóbbit a Mária Magdolna Plébánia vásárolta meg a
nagytemplom számára. Onnan
aztán – egy nem túl sikeres modernizálást követõen – 1998-ban
egy Nógrád megyei kis faluba került. Az egykori zsinagóga épülete
1983-ban nyitotta meg kapuit, immár Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremként, ahová orgona is
készült. Az épület belsõ tereit és
az új orgonát Pelényi Gyula tervezte. Magát a 28 regiszteres
hangszert a Fõvárosi Mûvészi
Kézmûves Vállalat orgonaüzeme
készítette el. A cég 2107 sípot
épített a hangszerbe, 1800 kilogramm ón felhasználásával. A
legnagyobb sípok 6 méter magasak, a legkisebbek pedig mindössze 5 milliméteresek. Az orgona

avatására 1987. november 28-án
került sor.
Sok más, várostörténeti szempontból is érdekes, információ
mellett a tanulmányban az evangélikus templom orgonájáról például az olvasható, hogy az elsõ világháború idején, hadianyagpótlás
céljából (más templomok harangjaihoz és orgonáihoz hasonlóan)

elvitték a hangszer homlokzati ónsípjait. 1924-ben aztán a már említett Angster-gyár felújította a
szép neogótikus szekrényben álló,
kifejezetten liturgikus célokra készült orgonát, és pótolta a hiányzó
sípokat is.
A közelben álló – 1940-ben
épült – református templom orgonájának történetérõl Hajdók Judit

Fotó: Lukács Zoltán

Hajdók Judit és Bibits Tünde

azt írja, hogy itt sokáig egy kisebb
hangszer, az úgynevezett harmónium szolgáltatta a zenét. Ez a
Búcsúszentlászlóról érkezett ajándék azonban évtizedekig hátráltatta egy nagyobb síporgona beszerzését. Erre majd csak 1996-ban,
Török Zoltán akkori lelkész szervezõmunkája révén került sor.
2013-ban aztán egy ennél is modernebb hangszert kapott a református közösség.
A Pannon Tükörben olvasható
tanulmányból az is kiderül, hogy a
város területén van mintegy tizenöt további templom és kápolna,
melyeknek soha nem volt sípos orgonájuk.
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FÖLDRENGÉSRE ÉBREDHETTEK A ZALAIAK ÚJ, ALTERNATÍV VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÜL
HORVÁTORSZÁGBAN VOLT AZ EPICENTRUM

 A koronavírus terjedése miatt a nyár folyamán teljesen új állami költségvetés készítésére lesz szükség, mind az idei, 2020-as
 Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Lentiben, Keszthelyen és több mélyi sérülésekrõl viszont egyelõ- évre, mint pedig 2021-re, ez természetesen kihat a helyi önkormás zalai településen is földrengésre ébredtek az emberek vasár- re nincs hír.
mányzatok költségvetésére is. Megkezdõdtek az elõkészületei
nap reggel, nem sokkal fél 7 elõtt.
A Zalaegerszegen érezhetõ egy új, alternatív városi költségvetésnek – adta hírül Facebookföldrengésrõl Balaicz Zoltán pol- oldalán Balaicz Zoltán polgármester.
Mint arról még kora reggel
A horvát fõvárosban jelentõs gármester is értesítette a lakossáAz alpolgármesterek, a szak- míg az önként vállalt feladatok
több internetes portál is beszá- károkat okozott a rengés. Az em- got a közösségi oldalán. Mint fomolt: a horvátországi Zágrábban berek pánikba estek. Egyes házak galmazott: a várost semmilyen kár osztályok vezetõi, valamint a gaz- csak ezután jöhetnek (nem önkordasági tanácsadók részvételével mányzati szervezetek támogatámértek hajnalban a Richter-skála súlyosan károsodtak, az utcákon nem érte.
szerinti 5,3-as magnitúdójú föld- helyenként vastagon álló törmelék
A rengésrõl a CSFK Geodéziai kezdõdött el az egyeztetés. Igaz sa, sporttámogatások). Emellett
rengést. A rengés epicentruma a látható a fotókon, egy templom és Geofizikai Intézet Kövesligethy ugyan, hogy a valódi vesztesé- külön kell foglalkozni a helyi gazhétszázezres horvát fõvárostól tornyának a teteje is megrongáló- Radó Szeizmológiai Obszervató- gek, a kiesõ bevételek majd csak daságfejlesztés további támogahét kilométerre északra volt, tíz dott.
rium hivatalos honlapján is lehet tá- nyáron lesznek pontosabban lát- tásával, a munkahelymegtartó inkilométeres mélységben. Ennek
Vannak képek, amiken az lát- jékozódni, ahol a becsehelyi élõ hatóak, de nekünk már most, idõ- tézkedésekkel és a vállalkozásfejhatását lehetett Magyarországon szik, hogy hatalmas faldarabok szeizmográf szeizmogrammja lát- ben készülni kell különbözõ alter- lesztési projektekkel.
is – elsõsorban a Dunántúlon – szakadtak le, egyes helyeken par- ható. A fél 7-es idõintervallumban jól natívákkal, hogy ne érjen majd váFontos információ, hogy az alérezni.
koló autókat lapítottak össze. Sze- megfigyelhetõ a mûszer kilengése. ratlanul bennünket a válsághely- ternatív költségvetés nyári elfogazet – fogalmazott a polgármester. dásáig, egyelõre határozatlan idõElsõ intézkedésként az idei re leállnak mindazok az önkorfesztiválokra és egyéb rendezvé- mányzati saját forrásból tervezett
nyekre szánt összegekbõl 50 mil- kifizetések, megrendelések, meglió forintos járványügyi védekezé- bízások, amelyek nem a mindensi alapot hoznak létre.
napi élethez, a város mûködtetéEredetileg február 6-án fogadta séhez és üzemeléséhez, valamint
el az önkormányzat a 2020-as az 1105 önkormányzati dolgozó fiKEDVES ZALAEGERSZEGIEK!
költségvetést, amelyben minden zetésének biztosításához kapcsoAki vállalja az otthon maradást és kéri a segítVárosunkban eddig számos intézkedést hoztunk séget telefonon vagy e-mailben, annak egy kérelkorábbi évet meghaladó, rekord- lódnak. Így nem indulnak el új úta koronavírus terjedése miatti veszélyhelyzet kap- met kell kitöltenie az adataival.
összegû, 4,7 milliárd forintos helyi építések, felújítások, fejlesztések,
csán. Ezúton is köszönöm a mintaértékû összefoiparûzésiadó-bevétellel számoltak beruházások, nem lesznek turiszAkinek van internet-hozzáférése, az beküldheti
gást, a felajánlásokat, a rengeteg segítséget.
(a 110 zalaegerszegi fuvarozó cég tikai, nemzetközi, városrészi, váa kitöltött kérelmet elektronikus úton a
Sajnos, a fertõzést nem lehet megállítani a vá- segitavaros@zalaegerszeg.hu e-mail-címre. A kéállami iparûzésiadó-kedvezmé- rosi programok, fesztiválok, eseros határainál, így az hamarosan nálunk is meg relem elérhetõ itt: https://zalaegerszeg.hu/tart/
nyével együtt 5,3 milliárd forint lett mények,
médiamegbízások.
fog jelenni, ahogy mindenhol a világon és a szom- index/351/SEGIT_A_VAROS
volna a tényleges összeg).
Ugyanakkor az európai uniós forszédos európai országokban is.
Sajnos, a globális világjárvány rásból megvalósuló TelepülésfejAkinek nincs otthon internet-hozzáférése, ahMivel a járvány elsõsorban az idõseket veszé- hoz a telefonos jelzés után személyesen fog kiés az ahhoz kapcsolódó világgaz- lesztési Operatív Program (TOP)
lyezteti, ezért a következõ idõszakban a legfonto- menni az igazolással rendelkezõ segítõnk, akivel
dasági válság, az üzletek bezárá- projektjei, az állami forrásból
sabb önkormányzati feladatunk a megbetegedés- papír alapon kitölthetik a kérelmet.
sa, a cégek leállása és termelé- megvalósuló Modern Városok
nek legjobban kitett korosztályok védelme, segítésük csökkenése következtében Program projektjei, és egyéb páKérjük, hogy csak azok a 70 éves, vagy 70 év
se, ellátása lesz.
elõfordulhat, hogy akár milliárdos lyázati projektek tovább folytatódfeletti zalaegerszegi idõsek kérjenek ilyen típusú
Zalaegerszegen jelenleg 8468 olyan polgártár- segítséget, akiknek ezt a hozzátartozóik nem tudösszeggel kevesebb bevétel fog nak.
sunk él, aki 70 év feletti életkorú. 63 százalékuk ják megoldani.
realizálódni 2020-ban és 2021Ilyenkor kellõ idõben, határohölgy, 37 százalékuk pedig férfi. Szerencsére legben is (helyi iparûzési adó, ide- zottan, a gazdasági helyzet stabiA kérelem kitöltése után elkezdõdik a segítségtöbbjüknek van a városban közvetlen családtagja, nyújtás, melyet lehetõség szerint, a bizalom érdegenforgalmi adó, elmaradó intéz- litására és jövõbeli rendezésére
gyermeke, unokája, hozzátartozója, és biztos va- kében az adott segítséget kérõknél végig ugyanményi és céges bevételek).
koncentrálva kell cselekedni,
gyok benne, hogy szüleiknek, nagyszüleiknek azzal a segítõvel igyekszünk megoldani.
Ezért kezdték el még idõben még akkor is, ha az adott pillaminden segítséget és támogatást megadnak ezekegy alternatív költségvetés kidol- natban nagyon fájdalmas az inAz információt megjelentetjük a helyi sajtóban,
ben a nehéz idõkben.
gozását, melyet valószínûleg a tézkedés.
rendszeresen beszámol róla a televízió, a rádió,
Ugyanakkor vannak olyan idõseink is, akik továbbá az idõsotthonokon, a nyugdíjasklubokon,
nyár folyamán kell majd elfogadAz új költségvetés készítése
egyedülállóak, magukra hagyottak és nincs senki, és az idõsügyi civil regiszterben lévõ valamennyi
nia a közgyûlésnek a kiesõ bevé- során több alternatíva lehetõségét
aki segítene nekik. Õket célozva indítja el önkor- helyi idõsügyi szervezeten keresztül eljuttatjuk
telek összegének pontosabb is- elemzik majd a szakosztályokkal
mányzatunk a „Segít a város” hivatalos kezdemé- minden érintettnek.
meretében.
és a gazdasági szakértõkkel. Szányezést. Fokozottan és határozottan arra kérem
Az anyag összeállítása kap- molnak optimista variációval,
Sajnos, az ilyen súlyos veszélyhelyzetek esetéZalaegerszeg valamennyi idõs polgárát, hogy a ben is vannak olyan rosszindulatú csalók, akik
csán a fõ alapelv az, hogy a köte- melyben az eredetileg tervezett
következõ hetekben NE HAGYJÁK EL a lakóhe- még ilyenkor is megpróbálják kihasználni a nehéz
lezõ önkormányzati feladatok ellá- 4,7 milliárd forint helyett csak nélyüket!!!
tására kell elsõsorban a forráso- hány százmillió forinttal kevesebb
helyzetben lévõ embertársainkat. Ezért a segítséAmennyiben az érintett 70 év feletti polgárok get kérõk minden esetben ragaszkodjanak a hivakat biztosítani (bölcsõdék, óvo- helyi iparûzésiadó-bevétel fog benyilatkozatban vállalják, és ellenõrizhetõ módon talos, polgármesteri, pecsétes igazolás bemutatádák, idõsotthonok, rendelõk, folyni, és ehhez igazodnak a kibe is tartják az otthon tartózkodást, ezzel együtt sához. Elõzetesen azt is közölni fogjuk telefonon,
egyéb intézmények – színház, adások is. De számolnak pesszipedig kérik a város segítségét az ellátásukról való hogy név szerint kit várjanak az idõsek. Senki
bábszínház, múzeumok, könyvtá- mistább variációkkal is, ahol a tergondoskodásban (étel házhoz szállítása, bevásár- mást ne engedjenek be a lakásukba! Segítõinket
rak, mûvelõdési központok, továb- vezett 4,7 milliárd forint helyett
lás, gyógyszerkiváltás, csekkbefizetés a nyugdíjuk gyakran kísérik majd el egyenruhás polgárõrök,
bá városüzemelés, mûködtetés), milliárdos összeggel kevesebb
terhére), úgy önkormányzatunk megszervezi nekik néha rendõrök is.
azt.
Kérem, csak azon 70. életévüket betöltött
Az erre vonatkozó igényt a következõ hivatali zalaegerszegiek igényeljék ezt a segítési fortelefonszámokon lehet jelezni hétköznapokon, mát, akiknek hozzátartozóik ezt nem tudják biz8–14 óra között: 92/502-192, 92/502-193.
tosítani.
E-mailben szintén lehet jelezni: segitavaros@
Balaicz Zoltán
zalaegerszeg.hu
polgármester

HA OTTHON MARAD, SEGÍT A VÁROS!
– IDÕS POLGÁRAINK FIGYELMÉBE! (2020. március 19.)

adóbevétel jelentkezik, ehhez igazítva a kiadási tételeket.
Az alternatívákban a rendelkezésre álló forrásból a kiadási oldalon elõször a kötelezõen ellátandó
feladatokat, vagyis az 1105 önkormányzati dolgozót alkalmazó intézmények fenntartási és mûködtetési sorait töltik fel (bölcsõdék,
óvodák, rendelõk, idõsotthonok,
önkormányzati intézmények, szociális támogatások). Valamint a
szintén kötelezõ feladatnak számító, városüzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokra igyekeznek
forrást biztosítani (közvilágítás, takarítás, szemétszállítás, zöldfelületek és parkok fenntartása, járdák, utak, hidak karbantartása),
ezt követõen derül ki, hogy ezek
után még mennyi marad a nem
kötelezõ, vagyis önként vállalt feladatokra (pl. városi rendezvények, fesztiválok, mûvészeti támogatások, nem önkormányzati
szervezetek támogatása, sporttámogatások).
Balaicz Zoltán jelezte: tisztában van vele, hogy ez az új költségvetés nagyon sokakat érzékenyen, sõt negatívan fog érinteni.
Amikor akár milliárdos összeggel
csökkennek a támogatási, felújítási és fejlesztési keretek, ott nagyon sokak számára fájdalmas intézkedéseket kell hozni. Azonban
idõben fel kell készülni a járvány
és az ahhoz kapcsolódó gazdasági világválság rendkívül negatív
következményeire.
Bíznak benne, hogy néhány év
alatt sikerül kilábalni a világválságból, és az európai, a magyar,
valamint azon belül a zalaegerszegi gazdaság is újra erõre kap
majd, így fokozatosan, néhány év
alatt újra el tudjuk érni a 2020-as
eredetileg tervezett szintet.

TÁJÉKOZTATÓ A ZALAEGERSZEGI HÁZIORVOSI
ÜGYELETI ELLÁTÁS MÛKÖDÉSÉRÕL

KEDVES ZALAEGERSZEGIEK!

VÁLTOZIK

A HÁZIORVOSI ÉS
HÁZI GYERMEKORVOSI ELLÁTÁS
 Az új koronavírus-megbetegedések miatt kialakult járványügyi helyzetre tekintettel az Operatív Törzs arra kérte az egészségügyi szolgáltatókat, hogy a 65 év feletti orvosok és szakdolgozók lehetõleg kerüljék a közvetlen orvos-beteg találkozásokat, a távkonzultációt helyezzék
elõtérbe, amely telefonon vagy elektronikus úton történõ kórelõzmény-felvételt, tanácsadást,
gyógyszerek felírását jelenti.
A jelzett iránymutatások alapján Zalaegerszegen dr. Peitler Gyula, dr. Kóczán Erzsébet, dr. Chilla
Emese és dr. Batka Jenõ házi gyermekorvosok, valamint dr. Kóbor Tünde, dr. Madarász Zsuzsanna,
dr. Simon Mária, dr. Antal Erzsébet, dr. Papp György, dr. Gergye Ferenc és dr. Gál Mária Erika háziorvosok több évtizedes szakmai tapasztalatukkal továbbra is segítik a zalaegerszegi polgárok ellátását.
Ugyanakkor 2020. március 19-tõl, csütörtöktõl körzetükben közvetlen betegellátást nem végeznek,
azonban távkonzultáció keretében felveszik a betegeik kórelõzményét, tanácsot adnak, hagyományos,
vagy e-recept rendelést végeznek.
Azokban az esetekben, amelyekben orvosszakmai szempontból elengedhetetlen a személyes orvosbeteg kapcsolat, a betegellátásra kijelölt háziorvoshoz, házi gyermekorvoshoz irányítják a betegeket. Kérjük, minden esetben vegyék fel a kapcsolatot saját háziorvosukkal, aki gondoskodik a további teendõkrõl.
A háziorvosok elérhetõsége megtalálható a https://zalaegerszeg.hu/egeszegugyi_ellatasok oldalon.
A jelenlegi fertõzésveszélyes helyzetben a legfontosabb, hogy drasztikusan csökkentsük az orvosbeteg találkozásokat. Ezt a célt szolgálják a napokban meghozott intézkedések is. A közgyógyellátásra
való jogosultság a veszélyhelyzet idõtartama alatt, majd annak megszûntét követõ 90 napig fennmarad; a keresõképtelenségrõl szóló igazolásokat sem kell 2 hetenként kiállítani; március 13-ától bárki kiválthatja hozzátartozója, ismerõse gyógyszereit; a stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszereit elektronikus vényen lehet rendelni; az emelt és kiemelt támogatással rendelhetõ gyógyszerekre és
gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok is érvényesek maradnak a veszélyhelyzet
idõtartama alatt, valamint a veszélyhelyzet megszûnését követõen 90 napig.

Az új koronavírus-megbetegedések miatt kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a háziorvosok és az egészségügyi dolgozók egészségének megõrzése érdekében az Operatív Törzs arra kérte
az egészségügyi szolgáltatókat, hogy a 65 év feletti orvosok és szakdolgozók lehetõleg kerüljék a közvetlen orvos-beteg találkozásokat.
Az országos tiszti fõorvos arra utasította az összes alapellátó praxist, hogy törekedjenek az orvosbeteg találkozó minimalizálására, és – a szakma szabályainak figyelembevétele mellett – a távkonzultációt helyezzék elõtérbe.
A kialakult helyzetben a 79 települést érintõ, a zalaegerszegi kistérségi háziorvosi ügyeleti rendszer
mûködése 2020. március 20-tól, péntektõl, 16 órától az alábbiak szerint kerül átszervezésre. A felnõtt
háziorvosi ügyelet hétköznap továbbra is 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, hétvégén és
ünnepnapokon 24 órás idõtartamban vehetõ igénybe. Az ügyeleti ellátást két háziorvos bevonásával
biztosítjuk.
A házi gyermekorvosi ügyeleten hétköznap 16.00 órától 22.00 óráig biztosított a személyes gyermekorvosi jelenlét, ezt követõen 22.00 órától másnap reggel 8.00 óráig szakképzett asszisztens helyszíni
jelenléte mellett az ügyeletre beosztott gyermekorvos elsõsorban telefonos készenléti szolgálatot lát el.
Ebben az idõszakban kérem, elsõsorban telefonon keressék az ügyeleti szolgálatot! Hétvégén és ünnepnapokon az ügyeleten 8.00 órától 20.00 óráig biztosított a személyes gyermekorvosi jelenlét, ezt követõen 20.00 órától másnap reggel 8.00 óráig szakképzett asszisztens helyszíni jelenléte mellett az
ügyeletre beosztott gyermekorvos elsõsorban telefonos készenléti szolgálatot lát el.
A biztonságos betegellátás biztosítása érdekében a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Gyermekosztálya folyamatos szakorvosi konzultációs lehetõséget biztosít a házi gyermekorvosoknak a diagnosztikus problémát jelentõ esetek ellátásához.
A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet telefonon az alábbi számon érhetõ el: +36-92/321-000.
A járványügyi vészhelyzetre való tekintettel továbbra is kérem, hogy amennyiben ez lehetséges, kerüljék a közvetlen orvos-beteg találkozásokat, kizárólag sürgõs esetben vegyék igénybe az ügyeleti ellátást.
Kérem a zalaegerszegi polgárokat, hogy továbbra is segítsék az egészségügyi dolgozók, az orvosok, a nõvérek munkáját azzal, hogy betartják az utasításaikat, megfogadják a tanácsaikat!
Köszönettel:
Balaicz Zoltán
polgármester

Hirdetés

7

8

Sport

EGY HÓNAPJA ELTERVEZTE A BRONZOT
A CSAPAT ÉRDEME A HARMADIK HELY

 A Pécsen megrendezett nõi Magyar Kupa döntõjében bronzérmet szerzett a ZTE NKK kosárlabdacsapata. A zalaiak a maximumot hozták ki magukból, csak két jóval esélyesebb csapat – a
Sopron és a Szekszárd – végzett elõttük.
– Amikor egy utolsó másodperces kosárral nyer egy csapat, mint
mi a Gyõr ellen, akkor arra a játékosra emlékeznek a szurkolók, aki
a gyõztes kosarat szerezte – kezdte Horváth Zsófia, a ZTE vezetõedzõje. – Ennek ellenére, a gyõzelmünket csapatsikerként értékelem, annál is inkább, mivel Boonstra sérülése után egy meghatározó játékosunkat sikerült pótolni. A
lányok a sérült csapattársukért is
küzdöttek. Viccbõl szoktam mondani, hogy egyszer kell vezetni
egy mérkõzésen, a végén. Megtettük. Megérdemeltük a gyõzelmet.
– Jött az elõdöntõben a jóval
erõsebb Szekszárd…
– A tolnaiak ellen is büszke voltam a lányokra, az elsõ negyedet
sikerült megnyernünk. A második
negyedben már kiütközött, hogy a
Szekszárd fizikálisan erõs, nagy
rotációval rendelkezik. Komoly
szégyent nem vallottunk. Minden
játékosom pályára tudott lépni,

aminek nagyon örülök. A mérkõzéssel a vereség után nem sokat
foglalkoztunk. Tisztában voltunk
vele, hogy a tolnaiak mennyire jó
csapatnak számítanak.
– Jött a bronzcsata a bajnoki
rivális TFSE MTK ellen…
– Sokan mondták, mi többet pihentettük a kulcsjátékosainkat,
ami nem igaz. Késõbb játszottunk,
kevesebb volt a pihenõidõnk. A

A ZALACO HÁROM ÉVRE
AZ ÚSZÓK MELLETT
 Nagy valószínûséggel az utolsó sporttal kapcsolatos sajtótájékoztatót tartották a városházán. A koronavírus-járvány miatt
meghatározatlan idõre megszûnnek a sajtótájékoztatók jelentette
be Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere. Zárásként a
Zalaco Zrt. hároméves névhasználói szponzori szerzõdést kötött
a Zalaegerszegi Úszó Klubbal.
Balaicz Zoltán elmondta, két
érték talál egymásra. Az úszóklub
szép jövõ elõtt áll, a megépülõ
versenyuszoda
elkészültével
nagyszerû körülmények között
sportolhatnak az úszók. A Zalaco
immár 70 éve tölt be meghatározó
szerepet a város életében. A mai
nehéz idõkben még inkább felértékelõdött az élelmiszeripari vállalkozás szerepe. Az életmód, a
sport támogatása közel áll egymáshoz.
Berta László, a Zalaco elnökvezérigazgatója hangsúlyozta,

hogy cége ebben a nehéz idõkben
is igyekszik helytállni. Igyekeznek
megbirkózni az átmenetileg nagyobb megrendelésekkel. Várakozással tekint az úszókkal történõ
együttmûködésre.
Belsõ Gábor, a ZÚK elnöke
megköszönte a város és a Zalaco
támogatását. A korábbi névadó
szponzor, az EuropTec továbbra is
támogatja az úszókat. A sajtótájékoztató végén egy-egy Zalaco
logójával ellátott ZÚK-os pólót
adott át Balaicz Zoltánnak és Berta Lászlónak.

Szekszárd ellen sem pihentek nagyon többet 4–5 percnél kulcsjátékosaink. Amennyiben a Szekszárddal ki-ki meccset játszunk, mi
sem szállunk ki elõbb a találkozóból. A harmadik napon két hasonló tudású, hasonlóan fáradt csapat
lépett pályára. Mi tudtuk ráerõltetni
akaratunkat a TFSE-re. Nagyon
büszke vagyok a lányokra, ilyen
okosan, fegyelmezetten még nem
játszottunk a bajnokság során.
Akadt egy-két játékos, aki extrán
dobott, de továbbra is hangsúlyozom, a sikerünk kulcsa az igazi
csapatmunka volt.
– A maximumot hozták ki a
Magyar Kupából?
– Amikor elutaztunk Pécsre, a
döntõ helyszínére, egyértelmû cé-

lunk volt a négy közé jutás. Titkon
reménykedtünk, hogy a négy közé
kerülve sikerül érmet szereznünk.
Sikerült. A legkisebb rotációval rendelkeztünk, a lányok jól osztották
be energiájukat. Mindenképpen dicséretes a megszerzett bronzérmünk. A három nap alatt a három
mérkõzést viszont soknak tartom.
– Idén elõször ül vezetõedzõként a kispadon. Ilyen kezdésrõl
alighanem csak álmodott?
– A siker után elgondolkodtam, hogy ebben a harmadik
helyben, mekkora az edzõ szerepe? Biztosan van szerepe a sikerben a szakvezetõnek is, nem
lehet kérdés. Hatalmas dolognak
tartom, az ember nem is kívánhat
többet. Játékosként is elterveztem dolgokat, amiben nagyon
tudtam hinni. Edzõként egy hónapja eldöntöttem, hogy érmet
akarunk szerezni, ha törik, ha
szakad, és sikerült. Remélem az
oldalvonal mellett is sikerült hozzátennem a magam részét a
bronzéremhez.

péseket kiválónak minõsítették,
sõt, példaként ajánlották más vállalatok figyelmébe is.
Egyeztetés zajlott több, még
termelõ tevékenységet folytató

– Elõször az elmúlt évre tekintenék vissza – hangoztatta Fehér
Ferenc, a klub elnöke, edzõje. –
Az elmúlt évekhez hasonlóan az
éves összegzésünk átcsúszott erre az esztendõre, mivel sportolóink közül többen egyetemi tanulmányokat folytatnak. A közgyûlés
keretében értékeltük a szakmai,
pénzügyi munkát, megjutalmaztuk
a legjobb sportolóinkat. A téli idõ-

ilyen nagy létszámú az utánpótlásunk.
– Kik voltak az elmúlt év legjobbjai?
– Közgyûlésünkön Molnár Botond, Fekete Sámuel, Kolcsár
Panna, Sárecz Éva elmúlt évi teljesítményét ismertük el.
– A kitört világjárvány menynyire befolyásolhatja a tájfutást
is?

szakban megkezdõdött az alapozás, készülünk az idei versenyszezonra. Az idény már elkezdõdött,
nyolc sportolónk Portugáliában
szerepelt egy versenyen. A hazai
szezon is elkezdõdött, nemrég
Veszprémben volt egy hosszútávú
bajnokság. Több mint 30 versenyzõnk állt rajthoz. A verseny jó volt
arra, hogy teszteljük, hol tartunk a
felkészülésben. Még vannak hiányosságaink, amelyeket igyekszünk kiküszöbölni. A hónap végén kezdõdik a csapatbajnokság,
és a szenioroknak a hosszútávú
bajnokság. A csb-n az egyesület
színeiben a legtöbb csapatot indítjuk. Lesz olyan kategória, amelyben 2–3 csapatot tudunk nevezni,

– Két hete volt elnökségi ülés,
akkor még nem merült fel a sportesemények halasztása. Természetesen alkalmazkodunk a központilag nemrég elrendelt versenykorlátozásokhoz. A tájfutás szabadban
zajlik, nem zárt térben, ez elõnyünk.
Természetesen végrehajtjuk az országos szövetség és az egyéb
szervek döntéseit. Elsõ az egészség. Személyes véleményem: nem
hiszem, hogy szabadtéri rendezvényt el kellene halasztani. Azonban nem mi döntünk ebben
– Kiktõl várnak idén jó szereplést?
– Az utánpótláskorú versenyzõinktõl fõleg csapatban, és a szenioroktól.

ZTE FC-NÉL A FOLYTATÁSRA KÉSZÜLNEK
– Egyértelmûen úgy készülünk, hogy folytatjuk a bajnokságot, de nagy kérdés,
hogy mikor – vélekedett Bedi Bence, a csapat játékosa. – Most a legfontosabb,
hogy formában tartsuk magunkat, fel kell készülnünk minden eshetõségre.

A KORONAVÍRUS ÁRNYÉKÁBAN
KALANDOS SAKK-VB ZALAI RÉSZTVEVÕVEL

 A cseh fõvárosban, Prágában
rendezték meg 50 illetve, 65 év
feletti kategóriában a szenior
sakkcsapatok világbajnokságát.
Az utóbbi csapatnak tagja volt
Horváth Tamás, a Z. Csuti Hydrocomp SK szakmai vezetõje és versenyzõje is. Az egerszegi sakkozó
a csapatkapitányi posztot is betöltötte. Rajta kívül Faragó Iván,
Hardicsai Péter, Dõry Jenõ és
Boguszlavszkij Jevgenyij szerepelt a magyar csapatban.
– Már a koronavírus árnyékában
kezdõdött a verseny, amit utólag
nézve jobb lett volna elhalasztani –
kezdte Horváth Tamás. – A verseny
elején jól teljesített a csapat a kilenc
fordulósra tervezett vb-n. Hosszú
ideig a toronymagasan esélyes
orosz csapat mögött a második helyen álltunk. A hetedik fordulóban kikaptunk, és végül a 16. helyen zártunk az 52 csapatos mezõnyben. A
forduló után a szervezõk befejezettnek nyilvánították a versenyt. Minden csapat igyekezett minél gyorsabban elhagyni a cseh fõvárost. Mi
is kint értesültünk arról, hogy a szlovákok a határ lezárását tervezik, éppenhogy át tudtunk csúszni a
cseh–szlovák határon. Szerencsésen hazaértünk, de nincsenek pozitív élményeink a versenyrõl.
– Miközben a magyar csapat
tagjaként Csehországban versenyzett, itthon a rangadón kikapott a Csuti egyik riválisától?

NÉHAI ELNÖKÜK EMLÉKE
ELÕTT TISZTELEGTEK
– Itthon is akadtak furcsa dolgok. Az Ajka elleni találkozón Csiszár Zoltán úgy vesztette el partiját,
hogy elfelejtette kikapcsolni mobiltelefonját, és megszólalt a zsebében. Ilyenkor a versenybírónak
azonnal az ellenfelet kell kihirdetni
gyõztesnek. Mellette még több balszerencsés partit játszottunk, így
nyert az ellenfél. Az Ajka most vezeti a tabellát, de a hátralévõ két
fordulóban megpróbálunk javítani.

nagyobb üzem vezetõjével is. A
vállatok naprakészen reagálnak a
bekövetkezõ változásokra, teljes
mértékben együttmûködnek a hatóságokkal a járvány visszaszorítására irányuló erõfeszítések kapcsán. A koronavírus terjedésének
megelõzése érdekében számos
szigorú intézkedést és szabályt
vezettek be. Az utazásokra vonatkozóan tilalmakat, korlátozásokat
és jelentési kötelezettséget foganatosítottak. A cégek a telephelyek látogatására vonatkozóan

 A Z. Csuti Hydrocomp SK Benedek Tiborra, egykori elnökére emlékezett sakkverseny keretében. A sakkozók két csoportban játszottak. A kilencfordulós verseny A csoportjában Tóth
Tibor (Szombathelyi VSE) 7,5 ponttal lett gyõztes.
A legjobb csutis Balogh Márton 7 ponttal a harmadik helyen
zárt. A szenioroknál Németh János (Csuti) különdíjat kapott. Az
Élõ-ponttal nem rendelkezõknél
Szabó Krisztián nyerte a versenyt. Az 1700 Élõ-pont alatti

sakkozók különdíját Apró Barnabás (Csuti) 11 éves sakkozója
kapta. A B csoport versenyét
Porpáczi Márton (Sárvár) nyerte
5,5 ponttal, a szintén ugyanenynyi pontot szerzõ Kósi Ádám
(Csuti) elõtt.

ELADÓ LAKÁS A KERTVÁROSBAN
Zalaegerszegen, kertvárosi, 54
nm-es, 2 szobás, 2. emeleti, erkélyes, felújított lakás eladó.
Bolt, iskola, óvoda, buszmegálló, orvosi rendelõ, gyógyszertár „karnyújtásnyira”.

Ár: 16,6 M Ft.

Érd.: 30/975-1500

LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT ÖSSZEFOGLALÓ

A központi elrendelésnek megfelelõen a honvédség és a katasztrófavédelem szakemberei lejelentkeztek a Zalavíz Zrt.-nél, ahol a
védelmi protokollt és a megtett lé-

 Lassan beköszönt a tavasz, s remélhetõen a koronavírus sem
ver szét mindent... Most a szabadtéri sportágak kerülnek elõtérbe, ezek egyike a tájfutás. Az Trió Egerszeg ZTC-nél is javában
készültek, készülnek a szezonra.

 Az MLSZ korábbi döntése után szünetelnek a klubnál a közös edzések,
a játékosok pedig egyénileg tesznek azért, hogy megfelelõ edzettségi
állapotban maradjanak.

BESZÁMOLÓ A ZALAEGERSZEGI KORONAVÍRUS-HELYZETRÕL
 A Zala Megyei Szent Rafael Kórházba eddig 69 személy került
be koronavírus fertõzésének gyanújával. Közülük egy személynek lett pozitív a tesztje (õ a Türjén élõ, Zalaszentgróton dolgozó
hölgy, aki már nem köhög és azóta tünetmentes). 68 személy
esetében a teszt negatív lett (õket influenzával, tüdõgyulladással,
szövõdményekkel kapcsolatban kezelik). A hatóságilag házi karanténra kötelezettek száma jelenleg a városban 41 fõ – adta hírül Balaicz Zoltán pénteken a közösségi oldalán.

KÉSZÜLNEK A SZEZONRA A TÁJFUTÓK

szigorított szabályokat léptettek
életbe: a látogatásokat regisztrációhoz kötik. A szállítmányozó
partnerek munkatársaival szemben különös elõvigyázatossággal
járnak el. Mivel a megelõzést tartják az egyik legfontosabb teendõnek, gondoskodnak arról, hogy a
gyárakban fokozott fertõtlenítést,
takarítást végezzenek, kézfertõtlenítõket állítottak be az irodákban, mosdókban, közösségi területeken. Telephelyeiken izolációs
területeket alakítottak ki, hogy

azonnal elkülöníthessék azt a
személyt, aki tüneteket mutat.
Ahol a feltételek adottak, termelési területeken négymûszakos
munkarend bevezetését alkalmazzák, ezzel is csökkentve a
gyárban egyidejûleg jelen lévõk
számát, valamint, akiknél ez lehetséges, otthoni munkavégzésben látják el feladataikat. Gyáron
belül szorgalmazzák a telefonos,
e-mailes kommunikációt szemben
a személyes érintkezéssel, megbeszélésekkel. A gyorsan változó
helyzetet folyamatosan értékelik,
a szükséges intézkedéseket meghozzák, errõl tájékoztatást adnak.
Jövõ szerdán újabb egyeztetésre
kerül sor az elmúlt napok tapasztalatairól.
Balaicz Zoltán arról is hírt adott,
hogy délelõtt egyeztetést tartottak

a Segít a város! (70 év feletti,
egyedül élõ idõseket támogató)
program elsõ 24 órájának tapasztalatairól, melyen jelen voltak a
polgármesteri hivatal érintett szakosztályainak munkatársai, a városi
rendõrkapitányság vezetõi, a polgárõrszervezetek képviselõi, valamint minden kapcsolódó intézmény és szervezet munkatársa.
Megállapították, hogy már az elsõ
nap alapján komoly érdeklõdés tapasztalható, jövõ héten újabb
egyeztetésre kerül sor.
Az is örömteli, hogy már több
mint 3500 tagja van a „Zalaegerszeg összefog” csoportnak, ahol
önszervezõdõ módon segítik egymást a tagok mindenféle ügyekben, korosztálytól függetlenül.
Hétfõtõl egy telefonos rendszert is
létrehoznak.

