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VILÁGGÁ MENNI EGY LAPTOPPAL?
ZALAEGERSZEGRÕL A „DIGITÁLIS NOMÁDSÁGBA”

 Vannak, akik vágynak rá, mások szerint meg nem is igazi munka ez, csak láblógatás. Sokan pedig magát a fogalmat sem ismerik igazán. Mert mi is az, hogy digitális nomád? A két szó így
együtt azt sejteti, hogy valamiféle online térben jártas, vándorló
életmódot folytató egyénrõl van szó.
– pánczélPetra –
Lesarkítva; olyan emberekrõl
(távmunkát végzõkrõl, szabadúszókról vagy vállalkozókról), akik
fogták a laptopjukat, és „világgá
mentek”. Közben mégis dolgoznak/pénzt keresnek. A helyzet persze nem ennyire egyszerû, és attól
még nem folyik a pénz a bankszámlánkra, hogy laptopos szelfiket gyártunk magunkról a tengerparton ülve. Komoly szakmai tudás,
elhivatottság, önállóság valamint
nyitottságra, kalandra vágyó személyiségjegyek kellenek ahhoz,
hogy valakibõl digitális nomád lehessen. Minderrõl egy Zalaeger-

ALAPÍTVÁNYI FENNTARTÁSBAN
A PANNON EGYETEM
A FELÜGYELÕBIZOTTSÁG ELNÖKE BALAICZ ZOLTÁN
 A Pannon Egyetem 2021. szeptember 1-jétõl alapítványi fenntartásban mûködik tovább. A részletekrõl az egyetem veszprémi
székhelyén rendezett sajtótájékoztatón volt szó. Az átalakítás az
intézmény zalaegerszegi egyetemi központjait is érinti.
Az új, öttagú testület feladata
lesz, hogy elõsegítse a folyamatos fejlõdést, megteremtse a korszerû és versenyképes képzés és
kutatás feltételeit. Az alapítvány
kuratóriumának elnöke dr. Navracsics Tibor, az Északnyugatmagyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért
felelõs kormánybiztos lett, tagjai
dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal (NKFIH) elnöke, prof. dr.

Gaál Zoltán rector emeritus,
Garancsi Mária, üzletasszony és
Pápai Tamás, ügyvezetõ igazgató.
A sajtótájékoztatón részt vett
dr. Stumpf István, egyetemi modellváltásért felelõs kormánybiztos is. Többek között elmondta:
feltett szándéka, hogy közvetlenül is megpróbáljon tapasztalatot
szerezni a modellváltó egyetemekrõl.
(Folytatás a 2. oldalon.)

szegrõl elszármazott „nomáddal”,
Böröcz Borbálával beszélgettünk –
hol máshol, mint az online térben.
A volt zrínyis diák érettségi után a
Szegedi Tudományegyetem molekuláris bionikus mérnök szakán
diplomázott, majd egy programozóképzést is elvégzett. Rövid ideig
szoftverfejlesztõként dolgozott Budapesten, ám már ekkor gondolkodott rajta, hogy hogyan tudna hoszszú távon helyfüggetlen munkát végezni (hiszen a digitális nomádság
tulajdonképpen ezt jelenti).
– 2019 nyarán, 25 évesen jöttem Barcelonába, elsõként három
hónapra „önkénteskedni” egy
hostelbe. Így megoldottam a szál-

lás kérdését is, ami egyébként
drága lett volna. Azért választottam Barcelonát, mert már kiskorom óta ez az egyik kedvenc városom, de eleinte még nem terveztem, hogy hosszú távon itt fogok
lakni – meséli a kezdeteket Bori. –
A három hónap elteltével részt vettem egy digitális nomádoknak szóló konferencián, ami egy Brazíliába tartó óceánjáró hajón zajlott. Itt
sok hasonló szemléletû, nálam
már jóval tapasztaltabb nomádot
ismertem meg. Eközben (és ennek hatására is) elkezdtem szabadúszóként tevékenykedni; ismerõsökön és speciális internetes
portálokon keresztül kerestem
megbízásokat. Leginkább weboldalakat készítettem, de kipróbáltam új dolgokat is: adminisztrációs
és marketingfeladatokat vállaltam.
A brazil út és egy otthoni családlátogatás után 2020 elején vissza-

tértem Barcelonába. Az volt a terv,
hogy ez lesz a „bázisom”, és továbbra is sokat utazom majd, de
jött a vírus, így itt ragadtam...
– A munkavégzés akkor most
nem utazásokkal tarkított, hanem inkább home office-ban
zajlik?
– Száz százalékig igen! Tavaly
év végén egy multinacionális cégnél kaptam munkát, így ismét fõállásban, alkalmazottként dolgozom, de kizárólag otthonról. Most
a járvány alatt lehetõségem nyílt
visszatérni az eredeti szakmámhoz, vagyis az egészségügyi-informatikai területre. A cég irodájában
viszont még sosem jártam. Az interjúk és a megbeszélések is mind
online zajlanak, hiszen a közvetlen
munkatársaim Európa különbözõ
pontjain élnek. Ha majd lehet újra
szabadon utazni, vihetem magammal a munkámat is, hiszen távmunkában is el tudom látni a feladataimat.
– A digitális nomádokat a legtöbbször úgy ábrázolják, vagy
illusztrálják, hogy valami tengerparton heverésznek a laptopjukkal.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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Közélet

TABLÓKON AZ ELÕZÕ KÖZGYÛLÉSEK TAGJAI GÁZ-, IVÓVÍZ- ÉS SZENNYVÍZVEZETÉKEK
A VÁROSÉRT VÉGZETT MUNKÁJUKNAK ÁLLÍT EMLÉKET

 Zalaegerszeg önkormányzata az ivóvíz- és a szennyvízhálózatot újítja meg, míg az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. a
gázvezetékek cseréjét valósítja meg a Platán sor és a Gasparich
utca egyes társasházainál.

 Zalaegerszeg 1990 és 2019
közötti közgyûléseinek tagjait
ábrázolja az a tablósorozat, ami
a városháza elsõ emeleti folyosóját díszíti.
– A. L. –
Balaicz Zoltán polgármester azt
mondta, minden közösség számára fontos a múlt, ezt jelképezik a
tablók, melyekkel egy-egy ciklus
végén emléket kívántak állítani a
képviselõ-testületben dolgozóknak
és a város mindenkori vezetõinek.
Mint mondta, ebben kivételt képez
a legelsõ, mert a tagok többségérõl
nem készült portré; róluk csak nevük felsorolásával tudnak emlékezni. Fotó hiányában van olyan
tabló is, amelyen vissza kellett fiatalítani néhány tagot késõbbi portréjáról. Jelezte, dr. Gyimesi Endre
az elsõ tablón még önkormányzati
képviselõként, de 1994-tõl négy

cikluson át már polgármesterként
szerepel. Fontosnak tartották,
hogy ezek a tablók egy helyen legyenek, ezért az elsõ emeleti folyosó falára helyezték, ahol a legtöbben láthatják. A mostani és az
elkövetkezõ közgyûlések tablója
pedig gyarapítani fogja ezt a sort.
Dr. Gyimesi Endre történész, a
város korábbi polgármestere, a
tablókiállítás szerkesztõje úgy fo-

ALAPÍTVÁNYI FENNTARTÁSBAN
A PANNON EGYETEM
(Folytatás az 1. oldalról.)
A magyar kormány olyan léptékû fejlesztést kezdett el a modellváltással, ami Klebelsberg
idõszakát idézi, a jövõbe történõ
beruházást szimbolizálja.
A sajtóeseményen elhangzott:
a kuratórium irányításával az
egyetem modellváltásának fõ célja, hogy képes legyen a változó
piaci és tudásipari környezet elvárásainak megfelelni.
Ez az új struktúra lehetõvé teszi a Pannon Egyetem számára,
hogy saját versenyképességének
erõsítésére koncentráljon. Ennek
elérése érdekében új kutatási és
innovációs fókuszterületeket határozott meg: klímaváltozáshoz kapcsolódó kutatás-fejlesztések, a
fenntartható regionális iparfejlesztést megalapozó kutatások, valamint a környezeti változások hatásainak vizsgálata és elemzése.
A Pannon Egyetem 2020-ban
alapította meg a Zalaegerszegi
Egyetemi Központot, amelyhez
két szervezeti egység tartozik: a
Gazdálkodási Kar, valamint a Mûszaki és Mechatronikai Intézet.
Az intézmény fenntartói jogainak gyakorlását szeptember 1-tõl

KÖZMÛFEJLESZTÉS A VÁROS EGYIK LEGSZEBB UTCÁJÁBAN

a „Pannon Egyetemért Alapítvány” veszi át. Az egyetem továbbra is államilag elismert, közhasznú intézményként mûködik
majd. Az alapítvány gyakorolja a
Pannon Egyetem alapítói és fenntartói jogait, biztosítja a mûködési
feltételeket és az intézményfejlesztési célok megvalósítását, valamint végzi a vagyonkezelést –
mondta az eseményt követõen
Balaicz Zoltán polgármester, az
alapítvány frissen megalakult felügyelõbizottságának elnöke.
Hozzátette: az egyetem fenntartásának és mûködésének biztosítása, valamint ellenõrzése
mellett fõ feladatának a Zalaegerszegi Egyetemi Központ további
bõvítését, új szakok elindítását és
infrastrukturális fejlesztések elindítását tartja, hiszen jelentõs gazdaságfejlesztési beruházások indultak el a zalai megyeszékhelyen, melyekhez szükséges az
erõs egyetemi háttér, a szakemberekkel való folyamatos ellátás
biztosítása, valamint a Science
Park projekt keretében a kutatásfejlesztési és innovációs projektekben való aktív egyetemi részvétel.

galmazott, a koronavírus-járvány
kemény helyzetet teremtett a jelenlegi közgyûlés számára, de korábban is voltak nehéz pillanatok
az 1998-as gázkitörés és késõbb a
Goldsun hûtõház leégése miatt.
Az elsõ közgyûlés 31 taggal 1990.
október 20-án állt fel. Akkor elég
volt mindössze 17 szavazat, hogy
megválasszák Bogár Imrét a város
elsõ polgármesterének. Mint
mondta, szomorúsággal tölti el,
hogy az elsõ testület tagjainak
egyharmada már nem él, ami az
idõ mulandóságát is mutatja. A
sors fintorának nevezte, hogy az
elsõ közgyûlést levezetõ „Kovács
Pista bácsi” még jó egészségnek
örvend. Azzal folytatta, hogy a Polgári Szövetség jelöltjeként õ lett
1994-ben a polgármester. Elsõ
ciklusában kisebbségben vezette
a várost. Felidézte, akkoriban hajnalig üléseztek, és késhegyig menõ viták voltak, de mind a mai napig jó kapcsolatban állnak egymással. Polgármestersége elsõ
ciklusában 300 lakást építettek,
amelynek országosan is híre
ment. Második ciklusában a harminc éve vágyott termálvíz-hasznosítást oldották meg. Kitért a késõbbi történésekre, többek között
a fõiskolák alapítására, a belváros
tehermentesítésére, a várost elkerülõ utak építésére, az ipari parkok
létrehozására. Mint mondta, rengeteg dolgot valósítottak meg közösen, amelyben benne volt valamennyi képviselõ város érdekében végzett munkája. Dolgozott kisebbségben, kis többségben, túlnyomó többségben és egy olyan
idõszakban is, amikor minden körzetet a Fidesz nyert meg. Ekkor
már Balaicz Zoltán is tagja volt a
testületnek. Számára a legnagyobb dicséretet jelentette, hogy
az ellenzék is elismerte munkáját,
amikor 2010-ben már nem indult
polgármesternek. Örömmel töltötte el az is, hogy utána még négy
évig országgyûlési képviselõként
segíthette a város fejlõdését.
Kiemelte: rendkívül fontos az
elõzõ nemzedékek munkájának
megbecsülése. Zalaegerszeg egykori polgármestereirõl, valamint a
városi tanács elnökeirõl készített
tabló elkészítését ezért kezdeményezte polgármestersége idején,
és ez a szándék vezérelte a most
kihelyezett tablósorozattal is.
VÁLASZD A

ram keretében a Platán sor 11–13.
számú házak között legalább
tízbeállásos parkolót szeretnének
építeni. Idén a tervezés és a közbeszerzési eljárás lefolytatása tör– A. L. –
zetéket. A Platán sor 7., 13., 15 és ténhet meg, a kivitelezés pedig jöa Gasparich út 47. számú társas- võre. A mostani fejlesztés során a
Városunk jövõjét meghatározó házaknál a szennyvízrákötések biztonságos közlekedésre is odafinagyberuházások mellett kiemel- egyes szakaszait cserélik újra.
gyeltek, ezért a Platán sor 34-es
ten fontos, hogy lakókörnyezetünAz alpolgármester felidézte,
ket is rendben tartsuk, és az itt hogy a Zalaegerszegi Ruhagyár
élõk igényeinek megfelelõen folya- 1951-ben kezdte meg a termelést.
matosan fejlesszük – kezdte tájé- Az itt lévõ lakóházakat akkortájt elkoztatóját a helyszínen Bali Zoltán sõsorban az idetelepülõ dolgozókalpolgármester. Miután egyes köz- nak építették. Az utcaképet megmûvek a szolgáltatók, míg mások határozó, gyönyörû platánfákat a
az önkormányzat fenntartásában ’60-as években telepítették, mevannak, ezért a város vezetése az lyek mára Zalaegerszeg legszebb
elvégzendõ munkák összehango- fasorát alkotják. Az elmúlt éveklását is szem elõtt tartja, hogy ben számos társasház újult meg a
azok egyszerre valósuljanak meg. környéken, ami vonzza a fiataloA város a mostani beruházással a kat, így a közmûhálózatok megújí2019-ben megkezdett munkát tása mellett a parkolási gondok
folytatja, ami akkor a Platán sor enyhítését is fontosnak tartja a vá1–5. számú társasházakat és a ros vezetése. Ezt szolgálja a már
Vizslaparkot érintette. A jelenlegi elkészült három új térköves parkorekonstrukció keretében a Platán ló a Platán sor 7. mögött, illetve a
sor 7., 13., 15., 17. és a Gasparich Platán sor 12. elõtt jelenleg kiviteMárk út 47. és 49. számú társas- lezés alatt álló három új parkoló. A társasháznál új gyalogoslépcsõt
házaknál újítják meg az ivóvízve- Kovács Károly Városépítõ Prog- építettek a parkolóhoz
Bali Zoltán elmondta továbbá,
hogy a Platán sor 5-ös ház lakóközössége vállalta az épület körüli
járda felújítását, amelyhez kapcsolódva az önkormányzat újraaszfaltozza a balesetveszélyessé
vált bekötõ gyalogutakat idén.
Ezenfelül négy új padot, két kerékpártárolót és egy szemetesedényt
 Zala megyében 2020. március óta mostanáig 14.131 személy
is elhelyeznek a ház elõtti zöldfelüfertõzõdött meg. 2021. január 1-je óta 4.280 fõ kapta el a vírust a
leten.
megyében. 2021. január 1-je óta 46-an haltak meg a vírus követMindeközben az E.ON Középkeztében a megyében. 2021. január 1-tõl számítva a gyógyultak
dunántúli Gázhálózati Zrt. a Platán
száma 2.739 fõ, a jelenleg aktív fertõzöttek száma 1.495 fõ – adta sor 7–17., valamint a Gasparich
hírül Balaicz Zoltán.
Márk út 5. és 9. számú társasházak közötti szakaszokon a gázveA polgármeser legfrisebb védõoltások
beadása.
Az zetékek cseréjét végzi. A munkálaFacebook-bejegyzésében tájékoz- EUROSTAT, az Európai Unió sta- tok hozzávetõleg május közepéig
tatott az aktuális helyzetrõl. Esze- tisztikai hivatalának, valamint az tartanak. A szolgáltató a környezet
rint az 1.495 aktív Zala megyei fer- Európai Betegségmegelõzési és és a megbontott burkolat helyreáltõzött közül 475 fõ a zalaegersze- Járványvédelmi
Központnak lításáról is gondoskodik majd.
gi járásban lévõ településeken él, (ECDC) a március 28-i, vasárnap
Az alpolgármester azzal zárta a
1.020 fõ más települések lakója. esti adatai szerint Magyarország tájékoztatót, hogy a város a követEzen adatok alapján újra nõtt a lakosságarányosan a legjobban kezõ években is folytatni kívánja a
fertõzöttek száma mind a megyé- átoltott ország az Európai Unió- fejlesztéseket a Platán soron,
ben, mind pedig a városban.
ban. A magyarok 21,6 százaléka hogy a lakóközösségek számára
Zala megyében továbbra is vi- kapott már koronavírus elleni vé- rendezett és szerethetõ környezeszonylag kedvezõ a helyzet. A dõoltást. Míg az EU-ban átlagosan tet alakítsanak ki Zalaegerszeg
Zala Megyei Szent Rafael Kór- 12,3 százalék az átoltottság ará- egyik legkarakteresebb, legszebb
házban, a zalaegerszegi intéz- nya.
utcájában.
ményegységben jelenleg összesen 82 covidos beteget ápolnak, MARAI KAROSSZÉRIA
akik közül 20 beteg van az intenzív osztályon, 49 fõ nem igényel
• kipufogó-gyorsszerviz
intenzív ellátást, 13 covid-gyanús
beteg pedig megfigyelés alatt áll • sérült és korrodált autók
és a teszteredményüket várják.
javítása
Tizenkettedik héten a szennyvízminták alapján Zalaegerszegen a • alváz- és üregvédelem
koronavírus koncentrációja emelNAPI LEGJOBB ÁRON,
kedett, a tendencia is emelkedõ.
1 ÉV GARANCIÁVAL
Ez visszaigazolja a járványügyi
Zalaegerszeg-Besenyõ,
adatokban is látható növekvõ
számokat.
Hegyi u. 17.
A kórházi oltópontokon és vala• Telefon: 30/9373-638
mennyi zalaegerszegi háziorvosi
AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!
körzetben folyamatosan zajlik a

EMELKEDIK A VÍRUSKONCENTRÁCIÓ
ZALÁBAN MÉG KEDVEZÕ A HELYZET

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI

ONLINE KRESZ-TANFOLYAMUNKAT!
KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT A DIÁKOK, KISMAMÁK ÉS
TÚL ELFOGLALT EMBEREK SZÁMÁRA!
Nem kell tanfolyamra járnod, otthon tanulhatsz!

– E-LEARNING + IGÉNY SZERINTI INGYENES
TELEFONOS ILL. ONLINE KONZULTÁCIÓ –
BÁRMIKOR KEZDHETSZ, AZ ELÕREHALADÁS TÕLED FÜGG!
RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNYEK: – IFJÚSÁGI KEDVEZMÉNY +
LÉTSZÁMTÓL FÜGGÕ CSOPORTKEDVEZMÉNY!
RÉSZLETFIZETÉS

JELENTKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
OKÉV SZÁM: 20-0112-05 VSM: E: 76,47–75%; GY: 57,89–53,85%; ÁKÓ: 209,4%; ÁKK: 301 500
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Aktuális

52 ÉRV ZALAEGERSZEG MELLETT
AZ ONLINE TÉRBEN SZÓLÍTJÁK MEG A TURISTÁKAT

 Egy egész éven, azaz 52 héten keresztül vonultatnak fel egyegy érdességet Zalaegerszegrõl a Zalaegerszegi Tourinform-iroda munkatársai a közösségi oldalukon. Ezzel az ötlettel kívánják
minél vonzóbbá tenni a megyeszékhelyt az érdeklõdõ turisták
vagy akár az itteni lakosok számára.
– B. K. –
– Mennyire volt nehéz 52 érdekességet összeszedni a városról?
– Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Zalaegerszegnek számos olyan értéke van, ami
a vendégek és az itt lakók számára
is érdekes lehet. Változatos információkat tudunk nyújtani a gasztronómiánkról, a kultúránkról és az aktív turizmusunkról – mondja Tuboly
Andrea irodavezetõ. – A válogatás
sorrendjében az évszakokhoz, aktualitásokhoz igazodtunk, hogy a
posztok megjelenésékor az ajánlott
érték biztosan elérhetõ, látogatható
legyen. A siker érdekében fontos a
jó fotóválasztás, a hangulat megragadása is.
– Saját képeket használnak
ehhez?
– Részben saját készítésû, friss
fényképeket használunk, de válogathatunk a városi fotótárból is.
– Három hónap elteltével milyenek a visszajelzések?
– Nagyon jók! Azt tapasztaltuk,
hogy magas nézettségûek ezek a
bejegyzések. Korábban is volt már
példa nagy érdeklõdésre az oldalunkon, de hogy sorozatosan, hétrõl hétre húszezer feletti eléréseket
mérjünk egy-egy poszttal, az most
fordult elõ elõször. Az online térben
való jelenlét a járvány alatt különösen fontos, hiszen így tartjuk a kapcsolatot a közösségünkkel, és a vá-

ros iránti érdeklõdés is folyamatosan fenntartható a digitális lehetõségek kihasználásával.
– Ön mit tart a legérdekesebbnek ebben a városban?
– Elfogult vagyok, én az egészet
nagyon szeretem. De egy jó
Tourinform-iroda munkatársa bár

velése. Van is kifejezetten az iskolás korcsoportnak szervezett városfelfedezõ, „szabadulós” játékunk. Itt
nem egy szobából kell kijutni, hanem ennek mintájára a város épületei mentén, egy adott történetet
göngyölíthetnek fel a gyerekek.
– Miben bíznak?
– Várjuk, hogy mihamarabb újra
indulhasson az élet, és azt is, hogy
a megújult irodánkban minél több
vendéget tudjunk útba igazítani.
Cél lenne az is, hogy az idelátogatók ne csak egy-egy napot, hanem

részben a Modern Városok Program keretében, részben TOP-forrásból megújuló Göcseji Múzeum új szárnya, vagyis a Mindszentyneum épületének kivitelezése nemrégiben elérte a legmagasabb pontját, befejezõdtek a tartószerkezet-építési munkálatok. Ezen mérföldkõ elérését – az építõipar hagyományainak megfelelõen – bokrétaünneppel
is köszönti a megrendelõ Zalaegerszeg

A

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
kivitelezõ ZÁÉV Zrt. A Mindszenty József
életének és tevékenységének emléket állító, valamint a 20. századi kommunista
diktatúra egyházüldözését ismertetõ tárlatokat is magában foglaló Mindszentyneum alapkõletételére múlt év tavaszán
került sor. Az intézmény a tervek szerint
jövõ tavasszal nyílhat meg a látogatók
elõtt.

Tuboly Andrea

szívvel ajánl, nem a saját véleményét közvetíti a vendégnek, hanem
az ügyfél igényeit felmérve, a számára legmegfelelõbb ajánlatot teszi. Általában a turisták véleménye
az Zalaegerszegrõl, hogy kellemes
hangulatú, jó légkörû, rendezett,
tiszta, virágos város. S hogy mit lehet itt csinálni? Jöjjenek be az irodába és 3–4 napos programot,
komplex élményt tudunk kínálni.
Nem fognak unatkozni!
– Ezt néha jó lenne a kamaszoknak is felkínálni.
– Valóban fontos a gyerekek,
kamaszok bevonása, turistává ne-

hosszabb idõt töltsenek el Zalaegerszegen. Ehhez az is kell, hogy
a helyiek figyelmét is idõrõl idõre
felhívjuk, megmutatva, hogy milyen
értékei vannak a városnak. Ezt is
segíti az 52 érv kezdeményezés.
Egy-egy Facebook-bejegyzéssel
azok számára is szeretnénk megmutatni a város szépségeit, akik
eddig még nem gondoltak Zalaegerszegre úti célként. Akik pedig
látogatásukat ide tervezik, segítséget, ötleteket kaphatnak ahhoz,
hogy minél tartalmasabban tölthessék el városunkban a szabadidejüket.

A JÖVÕ AUTÓBUSZA BICIKLIÚT ÉPÜL A ZRÍNYI UTCÁBAN IS
KÖZEL EGY HÓNAPIG INGYEN TESZTELHETIK

 A Zöldbusz mintaprojekt ötödik állomásaként megérkezett Zalaegerszegre az az elektromos hajtású Mercedes-Benz eCitaro típusú autóbusz, ami április 18-ig „helyi járatként” ingyenesen
közlekedik a zalai megyeszékhelyen. Az e-busz menetrendjét az
utazni kívánók a város Facebook-oldaláról tölthetik le.
– AL –
Balaicz Zoltán polgármester elmondta: a kormány célja, hogy az
ország 2050-re karbonsemlegessé váljon, melyhez kapcsolódóan Zalaegerszeg elkészítette és
elfogadta klímavédelmi stratégiáját 2019-ben. A 18 pontból álló

program részletesen tartalmazza
azokat a tevékenységeket, amit a
város teljesíteni kíván 2050-re, a
mindennapokat, a fejlesztéseket,
a hulladékgazdálkodást, illetve a
tömegközlekedést érintõen. Az
utóbbira vonatkozóan indította el a
kormány a Zöldbusz programot,
felvezetéseként pedig a Zöldbusz
mintaprojektet. Ennek jelentõsége
az, hogy 2022-tõl már csak elektromos meghajtású autóbuszok állhatnak városi forgalomba.
A polgármester beszélt arról is,
hogy tavaly a Volánbusz Zrt. 800
millió forintos fejlesztése kereté-

ben hat környezetkímélõ Mercedes-Benz csuklós buszt kapott a
város, amellyel 15,25 évrõl 11,83
évre csökkent a meglévõ állomány
életkora. A polgármester arra biztatta a város lakóit, hogy próbálják
ki az elektromos buszt, illetve oszszák meg tapasztalataikat az önkormányzattal.

TOVÁBB BÕVÜL A ZALAEGERSZEGI KERÉKPÁRÚT-HÁLÓZAT
 A Kovács Károly Városépítõ Program keretében közel négy kilométer hosszú új kerékpárút építése kezdõdött meg Zalaegerszegen a Zrínyi utcában, amely a szabadidõs tevékenység mellett
a napi munkába járást is segíti majd.
– Antal Lívia –

Balaicz Zoltán polgármester elmondta, hogy a város klímavédelmi
stratégiájának kiemelt része a kerékpárút-hálózat jelentõs bõvítése.
Ezt indokolja a közutak leterheltsége is, miután 1998 és 2020 között
16 ezerrõl 35 ezerre nõtt a gépjármûvek száma. Mindemellett egyre
növekedik azon polgárok száma is,
akik biciklivel járnak munkába. Akár
hivatásforgalmi, akár turisztikai célból ül valaki kerékpárra, számukra
a biztonságos közlekedés feltételeit
éppen a kerékpárutak bõvítése jelenti. Ezt a szándékot a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program is tartalmazza, azzal a célkitûzéssel, hogy 2024-re, a ciklus végére 25 kilométer új kerékpárút létesüljön. Ennek részeként épült
meg 2019-ben a Platán sortól a
Gébárti-tó alatt Andráshidáig vezetõ 6,5 kilométeres szakasz 406 milVigh László országgyûlési kép- lió forintból. A Kovács Károly Váviselõ, miniszteri biztos azt hangsúlyozta, hogy a város üzemeltetésében fontos szempont a minél
egészségesebb környezet kialakítása, melynek kapcsán a zöldfelületek növelése és az új fák ültetése
mellett a károsanyag-kibocsátás
kérdése is szóba kerül. Az elektromos jármûvek, így a Zalaegerszegre érkezett villanybusz esetében is
ez nulla a felhasználás helyén.
A projektindítón részt vett
Gecse Péter alpolgármester és
Németh Tamás, a Volánbusz Zrt.
helyi közszolgáltatás-vezetõje.

rosépítõ Programban megvalósuló
jelenlegi fejlesztés a Zrínyi utcát
érinti, ahol majdnem a vasútállomástól egészen Bocfölde közigazgatási határáig épül meg egy 3,8 kilométeres szakasz 257 millió forintos ráfordítással.
A polgármester jelezte, hogy
várhatón idén megkezdõdhet egy
2,8 kilométeres szakasz építése,
ami a Mindszenty tértõl, a Kazinczy téren át egészen a Platán sorig vezet. A másik a zalaszentiváni
kikötés 4,5 kilométer hosszban. A
négy fejlesztés során összesen
17,6 kilométer új bicikliút épül
meg. A teskándi, a csácsbozsoki
és a botfai kikötés is szerepel a
tervek között.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos fontosnak
nevezte, hogy minél több kerékpárút épüljön a városban. Mint
mondta, a megye és a város vezetõivel augusztus 21-ére tervezett
bejárása során a folyamatban lévõ

beruházások megtekintése mellett
szemügyre veszik azt is, mennyire
kerékpározható a zalai megyeszékhely.
Bali Zoltán alpolgármester, a
Kovács Károly Városépítõ Program koordinátora arról beszélt,
hogy a környezõ településekrõl is
érkezõ autók miatt a város

Gecse Péter alpolgármester, a
déli városrész önkormányzati képviselõje azt emelte ki, hogy a Zrínyi utcai fejlesztéssel Zalabesenyõ is bekapcsolódhat a kerékpáros úthálózatba. A déli kerékpáros nyomvonal kiépítésével a környéken mûködõ számos cég megközelítése is jelentõsen javul majd.
A botfai városrész bekötését is éppen ez okból várják. A nyomvonal
tervezését meg fogja könnyíteni,
hogy a korábban kiépített körforgalom alkalmas a kerékpáros átvezetésre, vélekedett. Elmondta
továbbá, hogy a páterdombi Posta
és a Hegyi út keresztezõdésében
gyalogosátvezetést építenek ki

Bali Zoltán, Galbavy Zoltán, Gecse Péter, Balaicz Zoltán és Vigh László

1970–80-as években épült úthálózata nehezen viseli el a nagy forgalmat, még akkor is, ha ebbe már
az elkerülõ utak is besegítenek.
Alternatív közlekedési útvonalakat
éppen ezért kell kijelölni, amit alátámaszt egy közelmúltbeli reprezentatív felmérés, amely szerint a
megyeszékhelyeken egyre növekszik a kerékpározók száma. Fõképp a fiatalok választják a munkába járás eszközeként, ami fontos célja a Zrínyi utcai kerékpárútépítésnek is. Ahogy a korábbi új
nyomvonalak, úgy ez is, süllyesztett szegéllyel, felfestéssel, átvezetésekkel, kitáblázásokkal, a
KRESZ szabályai szerinti alá- és
fölérendeltség jelölésével épül
meg.

idén. Ahogy elkészülnek a Zalabesenyõt, az Aranyoslapi forrást
és az Alsóerdõt összekötõ út építésének, rekonstrukciójának mûszaki tervei, kikérik a lakosság véleményét is. Ez a fejlesztés a Kovács Károly Városépítõ Programban valósul meg.
Galbavy Zoltán, a Zrínyi utcai
kerékpárút-építés által szintén
érintett városrész önkormányzati
képviselõje a városépítõ program
körzetére vonatkozó fejlesztéseit
ismertette. Felújítják a Kikelet utcát, amit új úttal kötnek össze a
Zrínyi utcával. A Sas utcában járdát építenek. A kórház körüli parkolási gondok további enyhítése
érdekében a Tomori Pál és a Szent
László utca találkozásánál 34 új
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GYÖNYÖRÛ EMLÉKEIM VANNAK A BABAJELBESZÉD TAPASZTALATAIRÓL
MINDIG AKTÍV, SOSEM FÁRADT – BESZÉLGETÉS IVÁNYI ILDIKÓVAL KOMMUNIKÁCIÓ A DOWN-SZINDRÓMÁS KISGYEREKEKKEL
tagdíj, a lényege, minden, ami Za-

 Meghökkentõen aktív életet él Iványi Ildikó, aki igazán a nyugdíjazása után vette nyakába a szûkebb és tágabb világot. Több
városi civil szervezetnek az alapítója/elnöke/korábbi vezetõje. Neki köszönhetõ a megyeszékhelyi népmûvészeti bolt létrejötte,
ahogy az általa vezetett nagycsaládos egyesület tette hagyománnyá a városi farsangot is.
– Bánfi Kati –
– Legalább tíz évet letagadhatnál a korodból, ami nem annyira publikus, bár a sokoldalú
életed ennek tükrében lenne
még meghökkentõbb.
– Maradjunk annyiban, hogy
1997-ben mentem nyugdíjba. A
Deák-szakközépiskolában tanítottam magyart és oroszt. Késõbb,
amikor az orosz megszûnt, az elsõ
németesek között voltam. Az idegenvezetõ munkát csak nyugdí-

Most tanulok online angolul és olaszul. Mindennap 10 szót. Amit elfelejtek, másnap kitûzöm a konyhaszekrényre és naponta többször
ránézek. Kipróbáltam új dolgokat
fõzni, befõzni is ebben az idõszakban. Ha már mindenki kenyeret
sütött, én is. Minden napot reggeli
tornával kezdek, heti 10–12 kilométert gyalogolok, a Göcsej SE
tagjaival és a klubtársaimmal, és
néha biciklizek. Nagytakarítást
rendeztem a házban és a garázsban, sok régi dolog került elõ, ren-

Iványi Ildikó

jasként kezdtem el, mivel elõtte a
három saját gyermekem meg a
munka miatt nem igazán fért bele
az idõmbe. De aztán elég intenzíven. Volt olyan, hogy reggel hoztam haza egy csoportot Csíksomlyóról és már indultam is vissza a másikkal. Csodálatos hely,
mindenkinek egyszer el kellene
menni oda. Pápai látogatáson is
sokszor voltam, II. János Pállal
kétszer is kezet fogtam, szinte hihetetlen. Gyönyörû emlékeim vannak. A mostani idõszakban ez
hiányzik leginkább.
– Mivel töltöd a korlátozások
idejét?
– Elvégeztem egy 10 hónapos
idegenvezetõ továbbképzést Budapesten. Az elején még élõben, a
végén online. 6 dolgozatot kellett
beadni, és végül is oroszul vizsgáztam le. Nagyon jó volt, nagyon
élveztem, Egyébként is szeretek
tanulni, új dolgokat kipróbálni.

dezgetem a fényképeket. Családfakutatásba kezdtem, és az apai
ágat 1852-ig le is tudom vezetni.
Akkoriban még latinul jegyezték
be a neveket is az egyházi anyakönyvekbe – jegyzi meg a kutatást
nehezítõ tényt. – Segítségemre
voltak az érinett plébániák, és elvégeztem a levéltárnak a családfakutató tanfolyamát is. Most következik majd anyám családjának
a feltérképezése. Nagyon érdekes
tevékenység egyébként. Szeretek
rejtvényt fejteni, mindent beküldök, idõnként nyerek is. És persze
sokat olvasok. Meg készülök a
húsvéti kézmûves vásárra, most
szabom a köténynek valót. Az utazás kivételével aktív életet élek.
Vigyázok, de nem félek.
– Civil szervezeteid?
– A Nagycsaládos Egyesületet
átadtam, mert az legyen a fiatal
anyukák terepe. A Lokálpatrióta
Klubot 22 éve alapítottuk. Itt nincs

laegerszeggel kapcsolatos. Havonta egyszer vannak szervezett elõadások, amin bárki részt vehet. Nagyon jó beszélgetések szoktak kerekedni. A Színházbarát Kört Pásztor Gézáné alapította 1988-ban, én
eleinte a beszélgetések moderátora voltam. Majd Margit betegsége
után szavaztak meg engem vezetõnek. Szintén rám maradt Oroszy
Zoltán lemondása után a Pedagógus Nyugdíjas Klub hat évvel ezelõtt. Jelenleg interneten tartjuk a
kapcsolatot a tagokkal, internetes
színházi elõadásokat nézünk, verseket ajánlunk, levelezünk – mondja Ildikó, aki nemcsak a kulturális
életet támogatja, hanem Caritas
tagként a rászorulókat is, most éppen húsvéti ajándékcsomagok kiszállításával.
– Hogyan lett a bolt?
– Édesanyám tanítónõ volt, és
mellette népmûvészeti szakkört
vezetett. Ott sok szép dolgot láttam és tanultam, közel állnak ezek
a dolgok hozzám. Magam is elvégeztem Gébárton egy népi
játszóházvezetõ tanfolyamot. Tudok akár nemezelni is, a táskám is
saját készítésû. Szóval felvetõdött,
hogy kellene egy bolt. S bár anyagilag nem volt könnyû, belevágtam. Nagyon büszke vagyok rá,
hogy mi készítettük el a város leporellóját, ami addig nem volt. De
sok egyéb városhoz köthetõ emléktárgy is került a polcokra.
– Az irodalom is újra helyet
kért az életedben.
– Tavaly is és az idén is bent
vagyok abban a bizottságban,
amely a pandémiás helyzettel kapcsolatban született irodalmi alkotásokat bírálja el, az Életet az éveknek Országos Szövetség szervezésében. A nyertes mûvek füzet
alakban meg is jelennek majd. Jelenleg olvasom a beérkezett 103
alkotást, melyet majd közösen bírálunk el a többi zsûritaggal.
– Sosem vagy fáradt?
– Nem. Persze nehéz pillanatok nekem is vannak. Fájdalmas
volt a férjem betegsége és elvesztése tizenegy évvel ezelõtt. Sokat
segít a hit, amit fõleg édesanyámtól örököltem, ahogy a fizikai
aktitvitást és a szerencsés géneket is. Úgy gondolom, tartalmas
életem volt és talán kapok még
néhány évet – mondta Iványi Ildikó, akinek munkásságát Lokálpatrióta díjjal ismerték el.

ÜLÉSEZETT A PANNON VÁROSOK SZÖVETSÉGE
BALAICZ ZOLTÁN UTÁN AZ ÚJ ELNÖK NAGY BÁLINT
 Összesen hat nyugat-dunántúli várost fog össze a Pannon
Városok Szövetsége: Keszthely, Kõszeg, Tata, Veszprém,
Zalaegerszeg, Nagykanizsa. Közös jellemzõ, hogy valamennyi
településen jelen van képzési,
vagy kutatás-fejlesztési profillal
a Pannon Egyetem. A szövetség közös programokat, projekteket és pályázatokat bonyolít
le. Elnöke rotációs alapon mindig egy-egy tagváros polgármestere.
2019 novembere óta a Pannon
Városok Szövetségének elnöke
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg megyei jogú város polgármestere
volt, ezt a tisztséget most Nagy
Bálint, Keszthely város polgármestere vette át.
A keszthelyi Balaton Színházban rendezett sajtótájékoztatón és
ülésen elõször Balaicz Zoltán számolt be a koronavírus világjárványnyal és a nyomában érkezõ gazdasági világválsággal terhelt, elmúlt

idõszakban végzett munkáról,
majd a tisztség átadása után Nagy
Bálint ismertette az elképzeléseit.
A rendezvényen részt vett Navracsics Tibor, az Északnyugat-magyarországi Gazdasági Zóna
komplex fejlesztéséért felelõs kormánybiztos is, aki beszámolt a
gazdaságfejlesztési tervekrõl, a

Pannon Egyetem modellváltásáról,
valamint tájékoztatást adott Porga
Gyula veszprémi polgármesterrel
és Markovits Alizzal, a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fõvárosa Zrt. vezérigazgatójával az egész térséget érintõ, a
Pannon Városok Szövetségét is
megmozgató 2023-as eseményrõl.

 A közelmúltban volt a Down-szindrómával (DS) élõk világnapja.
A tünetegyüttest 1866-ban írták le elõször (John Langdon Down).
2006-ban tartották az elsõ világnapot Svájcban, és 2012 óta március 21. ennek a kijelölt ideje. A világnap célja a figyelemfelhívás
erre a leggyakoribb genetikai betegségre. Mi pedig a DS-babákkal
való mind korábbi kommunikáció lehetõségének néztünk utána.
– Bánfi Kati –
A nevezett kórkép a leggyakoribb kromoszóma-rendellenesség,
700 babából egy érintett. A jellegzetes tünetcsoport része a megkésett beszédfejlõdés, ami miatt 3–4
éves korig szóval nem tud kommunikálni a kisgyerek. A fejlõdéséhez
viszont nélkülözhetetlen, hogy
megértesse magát a külvilággal.
Kézenfekvõ megoldás ehhez a kezek használata. Akár babajelbeszédet használnak (magyarországi meghonosítója Zentai Kata),
akár egyéb jelnyelvet, erõsítik a
kapcsolatot a környezettel, a korai
fejlesztés nagyon fontos részének
tesznek eleget.
– Borítékolható a megkésett
beszédfejlõdés a DS-babáknál,
ahogy az is, hogy ugyanúgy ki
akarják fejezni magukat, mint a tipikus fejlõdésû babák. Mivel a kórképben érintettek a rágásért, nyelésért, nyelvmozgatásért felelõs izmok, melyek egyben a beszéd kialakulásában is közremûködnek,
valamint az arc mimikai izmai is,
nehezebb számukra ez a finommozgás-elsajátítás. Sokkal egyszerûbbek a nagymozgások, így a
kézjelek használata – mondta
Zsohár Melinda, aki Zalaegerszegen oktatja a babajelbeszédet.

– A babajelbeszéd az amerikai
jelnyelvre épül, de lehet más hivatalos jelnyelvet, vagy akár a családon belül kitalált jeleket használni.
A lényeg egymás megértése. Bár
nekem személyesen még nem volt
ilyen tanítványom, Zentai Katának
már sok pozitív tapasztalata van.
Úgyanúgy tanítjuk a DS-babákat,
mint az ép gyerekeket, esetleg lehet kicsit még egyszerûsíteni. Attól
nem kell tartani, hogy a jelnyelv a
késõbbi beszédkialakulást hátráltatja. Pont ellenkezõleg. Ha a baba
korán megtapasztalja a kommunikáció nyújtotta elõnyöket, magabiztosságot, akkor még nagyobb
kedvet kap a tanulásra és idõvel a
jelelés, ami hosszadalmasabb,
mint a beszéd, magától elmarad.
Megkérdeztünk egy anyukát is,
aki saját maga tanítja a magyar
jelnyelvre 2,5 éves kislányát.
– Réka a négy gyermekem közül a legkisebb, így tudom viszonyítani a beszédkészségének az
állapotát. 14 szót tud, szegényes a
hangzókészlete, nem szépen artikulál. Közel 40 jelet ismer és használ aktívan. Ezekkel 2–3 szavas
mondatokat tud alkotni. Például elmondja, mit kér enni, inni, vagy mirõl szólt a mese a könyvben. De a
legelsõ, amit megtanultunk, a szobatisztasággal kapcsolatos kéré-

sek kifejezése – mondta Ercsényi
Barbara, hangsúlyozva, hogy kiskorától úgynevezett segítõ szobatisztasággal (EC) nevelték õt, így
kétéves korára ezt megfelelõen
tudta jelezni.
– Olyan vagyok, mint az egyszeri nyelvtanár, folyamatosan
együtt tanulok a gyerekemmel, kicsit megelõzve õt. Az internetrõl tanulok, jelnyelves videókról, és vannak olyan jelek, amit mi találtunk ki,
mert gyorsan ki kellett fejezni valamit. Illetve, van olyan hivatalos jel,
amit Réka módosított, vagy módosítva használja. A testvérei kevésbé mutatják a jeleket, viszont megértik Réka jelbeszédét, reagálnak
rá, visszakérdeznek, szót értenek
vele. Nagyon jó, hogy van ez a lehetõség. Figyelmesen néz minket,
gyorsan tanulja a jeleket, hogy tudjon kommunikálni velünk. A szavait
nem feltétlenül érti meg idegen
személy, aki még nem ismeri Rékát. A jelek viszont egyrészt gyakran egyértelmûek, logikusak, másrészt szerintem nagyon vagány dolog, hogy egy ilyen pici down-kisgyerek tud mesélni, beszélgetni,
élményeket megosztani. És azt is
észrevettem, hogy a cica szót,
amióta ki tudja mondani, elhagyta
a jelét. Nagyon jó dolog, hogy legalább a kommunikációra találtunk
megoldást, van sikerélmény, jó
visszajelzés. És ez egy felüdülés
az egész családnak a sok gond
mellett. Nagyon aranyos, ahogy
igyekszik, koncentrál és beszélget,
hatalmas örömet okoz vele és sok
energiát ad a folytatáshoz.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
SIKERESEN ZÁRULT A FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PROGRAM
2021. 03. 31.
A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatásfejlesztési program Zalaegerszeg megyei
jogú városban címû, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 azonosító számú projekt a Széchenyi 2020
program keretében valósult meg. A 934 millió forint vissza nem térítendõ európai uniós
támogatás segítségével a tervezett és vállalt 650 fõt meghaladva 698 fõt vontak be a programba.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Zala Megyei Kormányhivatallal és a Kontakt
Humán Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel konzorciumban 2016. július és 2021. március között valósította
meg a foglalkoztatásfejlesztési programot. A paktum elsõdleges célja az adott térség gazdaságának
fellendítése, foglalkoztatási szintjének növelése, valamint a lakosság életszínvonalának növelése.
A programba zalaegerszegi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ, az alábbi
célcsoportok valamelyikébe tartozó személyek voltak bevonhatók:
1

Alacsony iskolai végzettségûek (legfeljebb általános iskolai végzettség)

2

25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdõ álláskeresõk

3

5

50 év felettiek
GYED-rõl (gyermekgondozási díj), GYESE-rõl (gyermekgondozást segítõ ellátás), GYETrõl (gyermeknevelési támogatás), illetve csecsemõgondozási díjról, gyermekek
otthongondozási díjról, vagy ápolási díjról visszatérõk vagy legalább egy gyermeket egyedül
nevelõ felnõttek
Foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban részesülõk

6

Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek

7

Megváltozott munkaképességû személyek

8

Roma nemzetiséghez tartozó személyek

9

A közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerõpiacra visszavezethetõk

4

10

Inaktívak

A programba 698 fõt vontak be az alábbiak szerint:
– Képzésben részt vevõk száma: 170 fõ
– Támogatott foglalkoztatásban részt vevõk száma: 401 fõ
– Önfoglalkoztatás támogatásban részesülõk száma: 20 fõ
– Munkaerõpiaci szolgáltatásban részesülõk száma, egyéb támogatás nélkül: 128 fõ
– 21 fõ pedig több támogatási programelemben vett részt
További információ kérhetõ:
Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Fõosztály
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42–44. • Tel.: +36-92/549-480

TÉVÉSZERVIZ • NÉMETH GÁBOR
ZALAEGERSZEG, KÖZTÁRSASÁG U. 69–71. 92/317-493 • 30/629-8756 • Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig
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Kultúra

VILÁGGÁ MENNI EGY LAPTOPPAL?
sabbá válhat a helyfüggetlen munkavégzés. Most a pandémia miatti
kényszerbõl egyre többen dolgoznak otthonról, home office-ból, és
egyre többször kiderül, hogy ez
teljesen jól mûködhet, ha mind a
munkaadó, mind a munkavállaló
felkészült arra, hogy digitálisan
kommunikáljanak és a határidõket
betartva elvégezzék a munkát. Így
a járvány biztos, hogy ad egy lökést. Ugyanakkor nem gondolom
azt, hogy a digitális nomádság
mindenkinek való. Azoknak tud
vonzó lenni és olyan egyéneknél
mûködik igazán, akik képesek felügyelet nélkül, hatékonyan dol-

gozni úgy, hogy kereslet is van a
munkájukra. Ezenkívül beszélnek
nyelveket, maximálisan tudják
használni az online technológiákat
és emellett jól is érzik magukat
idegen helyeken.
– A digitális nomádsághoz
életszemlélet, életfilozófia is társul?
– Érdekes dolog ez, mert lehet,
hogy otthon maradva, utazások
nélkül jóval magasabb életszínvonalon élhetnének, de ez nem zavarja õket, mert fontosabb számukra az élmény vagy a világ
megismerése! A nomádok nagy általánosságban nem igazán szeretik szórni a pénzt, fõleg, ha utána
cipelni kell, amit megvásároltak.
Ugyanakkor az is lehet, hogy éppen olyan helyen járnak, ahol a
helyi életszínvonal miatt nagyságrendekkel többet ér a pénzük, mint
otthon, és ilyen közegben szinte
luxuséletet élhetnek. Ez fõleg egy
sor távol-keleti országra igaz. A fõ
jellemzõje ennek az életformának
a változatosság, ami a munkakörnyezetre és az idegen helyeken
szerzett tapasztalatokra is értendõ. Mivel azonban nomádnak lenni állandó alkalmazkodást is igényel a folyton változó kulturális közeg miatt, ezért annak való igazán,
aki jobban érzi magát így, mint az
otthon biztonságában.

készítésére alkalmas, de van sablonjuk az úgynevezett „kijutós”
(escape, breakout) játékokra is.
Természetesen a sztori kitalálása és a szobák dizájnjának kialakítása után a feladványoknak is a
helyükre kellett kerülniük. A tervezõ elárulta, talán ez a rész okozta
a legtöbb fejtörést neki is (nem
Tóth Renáta
csak azoknak, akik most próbálják
megfejteni azokat). A feladvány ugyanis nem lehet túl bonyolult, de
ugyanakkor nagyon egyszerû
sem. Mint mondja, igyekezett a korábbi tapasztalataira hagyatkozni,
ezenkívül a játék tesztelõinek köszönhetõ, hogy sikerült a feladatok
„finomhangolása”.
– Persze, a hibák mindig akkor
bukkannak fel, amikor az ember
már azt hiszi, hogy minden rendben van, de a tesztelõknek hála, a
problémák számát a minimálisra –
sõt, remélhetõleg nullára – tudtam
redukálni. Nagyon örülök, hogy én
kaptam meg ezt a feladatot, mert a

munka sokszínû volt, több képességemet is ki tudtam használni; a
képszerkesztéstõl kezdve a szövegíráson át egészen a kódolásig.
Bízom benne, hogy a játékosok
legalább annyira élvezik a digitális
szabadulószobát, mint amennyire
élvezetes volt számomra az, hogy
elkészíthettem.
A könyvtárosok elárulták, hogy
a játék végén található ûrlappal további véleményeket és fejlesztési
ötleteket is megfogalmazhatnak
az olvasók/játékosok a szabadulószobával kapcsolatban.

ZALAEGERSZEGRÕL A „DIGITÁLIS NOMÁDSÁGBA”

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Úgy tûnik, hogy ez nem igazán a valóság. Hogyan zajlik egy
átlagos munkanap vagy hét?
– Attól függ, hiszen három különbözõ út van arra, hogy valaki
digitális nomádként éljen, és helyfüggetlen munkája legyen: saját
vállalkozást vezetve, szabadúszóként vagy teljesen távmunkában
dolgozó alkalmazottként. Én ebbõl
az utóbbi kettõt próbáltam már, de
a húgommal – aki biomérnök – elkezdünk dolgozni egy saját online
vállalkozáson is. Az, hogy valaki
mennyire tud a tengerparton laptoppal heverészve dolgozni, sokban függ attól, hogy az említett három munkatípus közül melyik utat
választotta, és attól is, hogy menynyire jó valaki a szakmájában.
– A sok elõny mellett mik lehetnek a buktatók?
– Saját online vállalkozást vezetve az ember teljesen a maga
ura lehet, saját ötleteit valósíthatja
meg, olyan tempóban, ahogy azt õ

jónak látja. A megkereshetõ pénz
gyakorlatilag végtelen, de könnyedén lehet nulla is a bevétel, ha éppen rosszul sül el valami, vagy ha
túl sokat heverészett az ember a
tengerparton, és elmaradt a munkával. A vállalkozó teljesen magára
van utalva, hiszen senki nem
mondja meg neki, hogy mikor, milyen határidõre, mennyit dolgozzon, és mit, hogyan kell csinálni.
Ha arra van szükség, lehet, hogy
egész nap hetekig-hónapokig
megállás nélkül dolgozik valamin,
ám – mivel kötöttségek nélkül utazhat bárhová a munkájával – felfedezheti közben az egész világot.
Szabadúszóként az ember más
vállalkozásoknak vagy magánembereknek segít a szakértelmével.
Ilyen esetben aktívan kell keresni
az ügyfeleket és alkalmazkodni az
igényeikhez. Meg kell velük egyezni, hogy mi, mikorra készül el. A
határidõket pedig fontos betartani!
Ezt leszámítva viszont úgy osztja
be a napját, ahogy akarja.

 Játékos digitális élményt kínál a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár, melynek némi
helytörténeti vonatkozása is
van. „Deák Ferenc és az elveszett zsebóra” címmel egy
online szabadulószobát hoztak
létre, mely a honlapjukról érhetõ el.

DEÁK-REJTÉLY AZ ONLINE TÉRBEN

– pet –
Az alapötlet Tóth Renáta igazgatóhelyettestõl származik, akit
egy korábbi családi élmény inspirált. Most viszont az volt a cél,
hogy játékos formában népszerûsítsék a helyismeretet, vagy a megye szülötteinek múltját. A járványhelyzet miatt mindezt online formában. Így született meg a digitális szabadulószoba ötlete, melynek tartalmi és formai elemeit
Deák Klaudia, az intézmény fiatal
könyvtáros-informatikusa tervezte.
A szakember érdeklõdésünkre elárulta: februárban kezdett el dolgozni a szabadulószobán, és szinte teljesen szabad kezet kapott a
munka során. A játék készítésének három sarkalatos pontja volt:
a történet, a megjelenítés és a rejtvények.
– A cselekményt illetõen olyasmiben gondolkodtunk, aminek van
valóságalapja, és esetleg kötõdik
valamilyen módon a könyvtárhoz,
névadónkhoz vagy a megyéhez.
Egyértelmû volt számomra, hogy a
könyvtár helytörténeti részlegét fogom igénybe venni a kereséshez!
Meglepõ volt, hogy milyen kincse-

– Alkalmazottaknál is mûködhet a digitális nomád életforma?
– Nyilván távmunkában dolgozó alkalmazottakról van szó. Ebben az esetben nincs teljesen kötetlen munkarend, mert alkalmazkodni kell a megbeszélésekhez,
kollégákhoz, fõnökhöz, határidõkhöz és általában meg van határozva, hogy egy nap hány órát kell
dolgozni. Azonban ha a munka teljes mértékben végezhetõ számítógéprõl és megengedi az utazást,
akkor az így dolgozó nomádok is
nyugodtan váltogathatják a lakhelyüket egyik tengerpartól a másikra, egyik országból a másikba. Ebben az esetben az idõzónák lehetnek akadályozó tényezõk. Emellett megvannak az alkalmazotti lét
elõnyei is, például van fizetett szabadság, nem kell ügyfeleket keresni, sem adminisztrációs (könyvelési, jogi, vállalkozásvezetési)
feladatokat végezni. A lényeg
mindhárom esetben az, hogy a
munka megoldható legyen szemé-

Böröcz Borbála

lyes kontaktok, irodába járkálások
nélkül. Életformává attól válik,
hogy egy-egy utazás után nem kell
gyorsan visszatérni a „bázisra”.
Nyugodtan el lehet tölteni több hetet, vagy akár 3–6 hónapot is egy
helyszínen. Persze a vírus miatt
ez most mindenkinél visszaszorult, és már nagyon várjuk a nyitást.
– Lehet ez a munkavégzés a
jövõ: elterjedhet annyira, hogy
felülírja a mostani 40 órás munkahetet és a munkahelyi „szigort”? A jelenlegi vírushelyzet
adhat lendületet mindehhez?
– Szerintem a jövõben általáno-

DIGITÁLIS SZABADULÓSZOBÁBAN JÁTSZHATUNK
ket rejt ez a gyûjtemény: történeteket, amelyek nem csak valóban
megtörténtek, de rejtélyesek, izgalmasak is. A régi újságokban,
könyvekben és tanulmányokban
nagyon jó „alapokat” találtam, amiket felhasználtam a játék tervezésénél.
Hozzátette: a szabadulószoba
sztorija teljes kitaláció, de Deák
Ferencnek valóban volt egy zsebórája, amit egy Hajnal János nevezetû bandita el akart lopni, ám mielõtt távozott volna a rablás helyszínérõl, mégis visszaadta azt a
„haza bölcsének”. Az óra a múzeum gyûjteményében volt, ám az
1930-as években eltûnt. Van, aki
szerint a múzeum rendezése/költözése közben veszett nyoma, de
a lopás sem zárható ki.
– Erre valószínûleg már soha
nem derül fény, hiszen az óra azóta sincs meg. Ezt a bizonytalanságot próbáltam kihasználni, ezért
„vettem kölcsön” a történet valós
alapját a játékban szereplõ rejtvényhez és cselekményhez – fogalmazott.
Deák Klaudia a program kiválasztásakor több lehetõséget is
számításba vett, végül a Genially
mellett döntött. Nemcsak azért,
mert látványos projektek készíthetõk vele, hanem azért is, mert egy-

szerûnek találta a kezelõfelületét
mind a készítõi, mind a felhasználói oldalról.
– Fontos volt, hogy az idõ nagy
részét ne a program elsajátítása
tegye ki a használók számára, de
az is, hogy hosszas magyarázatok
nélkül, könnyedén lehessen játszani vele. A Genially alapvetõen
interaktív plakátok, kvízjátékok, digitális tananyagok, folyamatábrák

NEM AZ A KÉRDÉS, MIT GONDOLT A MÛVÉSZ
WAHORN ANDRÁS NYITOTTA MEG A 8.01 ONLINE GALÉRIÁT

 A kitárulkozás iránti vágy és a szabadságélmény hívta életre a
jelenlegi helyzetben a 8.01 galériát. Az online kiállítóhelyet a
ZAZEE Kulturális Egyesület hozta létre. Mint arról már korábban
beszámoltunk, az elsõ alkalommal a finearthotel.hu gyûjtõoldalhoz csatlakozott – jobbára Zalaegerszeghez kötõdõ – képzõmûvészek munkái láthatók a virtuális térben.
– pet –

 76 évvel ezelõtt is nehéz idõszakot élt át a városunk, a közösségünk! Napra pontosan 76 évvel ezelõtt, 1945. március
28-án érte Zalaegerszeget és azon belül a vasútállomást a
súlyos szovjet légitámadás.
Ennek következtében megsemmisült a pályaudvaron álló vagonokban az erdélyi, sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum
54 ládányi menekített anyaga, valamint a keszthelyi Balatoni Múzeum Darnay-gyûjteményének muzeális anyaga. Magyarország
egyetlen neoromán stílusú vasútállomását késõbb, a kommunizmus évtizedeiben sajnos már nem az eredeti pompájában állították helyre, mai formája jóval egyszerûbb.
Remélhetõleg a 2022/2023-ra tervezett felújítás után ismét régi
fényében ragyoghat.

Deák Klaudia

A 8.01 galéria nyitórendezvényén – mely szintén az online térben zajlott – Wahorn András képzõmûvész, zenész volt a vendég,
aki egy kötetlen tárlatvezetés keretében mondta el gondolatait a
ZAZEE kezdeményezésérõl és a
bemutatott mûvekrõl. A járványhelyzetre úgy reagált: mindig lehet
valamit csinálni. A zárlat alatt is kitalálhatunk dolgokat, vagy belekezdhetünk valami újba. A lényeg,
hogy mindig legyen valami, ami
inspirál minket.
A huszonkét képzõmûvész alkotásait felsorakoztató kiállításról
(ahol az egyes mûvekre rá is lehet
nagyítani) többek között elmondta:
nem mindig az a fontos, hogy mit
gondolt a mûvész. Sokkal lényegesebb, hogy bennünk mit ébreszt
fel, mit mozdít meg az a tárgy,

melyre ránézünk. Ez a mûvészet
lényege. A mûalkotás (mint azt a
neve is mutatja) nem a valóság
teljes leképezése, hanem a világnak csak egy kis része. Egy mondat csak a hatalmas könyvbõl.
Nincs jó és rossz mûvész, hiszen

mindnek megvan a maga közönsége; minden mûtárgyat tud valaki
„használni” valamire. Viszont az
nem baj, ha a mûvészet, vagy
egy-egy alkotás afféle pofonként
hat az unalmas hétköznapokban
megfakult lelkünkre. Annál is inkább, mert a mûvészekkel kapcsolatban él egy olyan közhely, hogy
lazák és elhagyják magukat. De,
hát nem mindenki ezt szeretné
egy kicsit? Kizökkenni idõnként a
hétköznapokból?!
A virtuális galéria április 15-ig

érhetõ el a https://zazee.hu/
801/hall.php címen. Wahorn András tárlatvezetése pedig az egyesület Youtube-csatornáján nézhetõ vissza. A 8.01 galériában tovább folytatódnak az online tárlatvezetések. Április 8-án Filó Vera
zalaegerszegi születésû képzõmûvész, író lesz a vendég, április
15-én pedig a szintén városunkból
elszármazott Orsós László Jakab,
író, kritikus, a New York-i Brooklyn
Public Library mûvészeti igazgatója mutatja be a tárlatot.
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Városháza

REKONSTRUKCIÓS

MUNKÁK

 Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. a földgázellátás mûszaki-biztonsági színvonalának
növelése érdekében Zalaegerszeg belvárosában rekonstrukciós munkálatokat végez.

PÁLYÁZATI

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

Ennek keretében a Platán sor 7. és 17. számú társasházak, valamint a Gasparich M. u. 5. és 9. sz.
társasházak közti szakaszon gázelosztóvezeték-cserét hajt végre. A munkálatok 2021. 03. 16-án kezdõdtek és hozzávetõlegesen május közepéig tartanak. A munkavégzés idõtartama alatt a földgázszolgáltatás és a közlekedés biztosított lesz. Kérjük a lakosságot, hogy a munkaterület közelében fokozott
óvatossággal közlekedjenek.
A kivitelezéssel járó esetleges átmeneti kellemetlenségek miatt a lakosság megértését és
közremûködését kérjük!

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ
FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK
Cím

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
KEDVES SZÜLÕK!
Minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdõ napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
ÓVODAI JELENTKEZÉS A 2021/2022. NEVELÉSI ÉVRE
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban a jelentkezés idõpontja:
2021. ÁPRILIS 20–21. (KEDD–SZERDA)
Az emberi erõforrások minisztere 19/2021. (III. 10.) EMMI-határozata (elérhetõ az Oktatási Hivatal
honlapjának Covid-19 aloldalán) értelmében a 2021/2022. tanévre történõ beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben történhet meg, azonban a szülõnek/gondviselõnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat. Utóbbi esetben a szükséges dokumentumok eredeti példányait elegendõ a nevelési év megkezdésekor benyújtani/bemutatni. A
beiratkozással – ideértve az elektronikus (online) úton történõ beiratkozást is – kapcsolatos részletekrõl,
a beíratás elõtt az ügyintézés konkrétumaival kapcsolatban a szülõk/gondviselõk az óvoda elérhetõségein tájékozódhatnak.
A beiratkozáshoz szükséges nyomtatvány elektronikusan letölthetõ a Zalaegerszeg honlapjáról:
Óvodai beiratkozás
https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/34777/OVODAI_JELENTKEZES_A_2021hirdetmeny.pdf
Kérjük, a járványügyi helyzetre való tekintettel személyes beiratkozás esetén csak az egyik Szülõ
intézze a beiratkozást, valamint a beiratkozáshoz szükséges formanyomtatványt kitöltve hozza magával,
és tartsák be a szigorú járványügyi elõírásokat!
Kérjük a Tisztelt Szülõket, hogy személyes jelentkezés esetén feltétlenül vigyék magukkal
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót
(anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a
gyermek TAJ-kártyáját
• a szülõ (gondviselõ) személyi azonosítóját, és lakcímet vagy tartózkodási helyet igazoló hatósági
igazolványát
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák felvételi körzetei
Zalaegerszeg város honlapján érhetõk el:
http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/20022/ovodai_felveteli_korzetek.pdf
Tájékoztató az integráltan nevelhetõ, sajátos nevelési igényû gyermekeket ellátó óvodákról és azok
elérhetõségérõl:
http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/22083/integralt_ellatas_biztosito_ovodak.pdf
ZALAEGERSZEGI ÓVODÁK

Óvoda

Óvodavezetõ

Telefonszám

Óvoda címe, e-mail-címe

Kis utcai székhelyóvoda

Horváthné Ambrus Mariann

630-269, 598-731
314-089

Mikes K. utcai tagóvodája

Kovács Józsefné

630-267, 313-560

mikesovi@zelkanet.hu
Zalaegerszeg, Mikes K. u. 2/A.

Szivárvány téri tagóvodája

Pintér Henrietta

30/220-2669

zegszivarvanyovi@gmail.com
Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1–3.

Ságodi telephelye

Horváthné Ambrus Mariann

630-269, 598-731,
314-089

Radnóti utcai székhelyóvoda

Põdörné Hajdu Ibolya

630-265, 598-976

Kosztolányi D. téri tagóvodája

Jánoki-Szücs Erzsébet

630-264, 313-565

Petõfi utcai tagóvodája

Szõkéné Szente Júlia

630-263, 312-331

Szent László utcai tagóvodája

Bartók Margit

630-262, 313-566

Csillagközi székhelyóvoda

Szijártóné Herbai Erzsébet

630-261, 598-702
598-703

Napsugár utcai tagóvodája

Pénzesné Horváth Éva

630-260, 313-288

adyovoda@gmail.com,
Zalaegerszeg, Kis u. 8.

adyovoda@gmail.com
Zalaegerszeg, Kis u. 8.
radnotiovi@zelkanet.hu
radnotiovi@gmail.com
Zalaegerszeg, Radnóti u. 1.
kosztolanyiovi@zelkanet.hu
kosztolanyiovi@gmail.com
Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 25.
petofiovi@zelkanet.hu
petofíovi@,gmail. com
Zalaegerszeg, Petõfi u. 25–29.
szentlaszlo@zelkanet.hu
szentlaszlo@gmail.com
Zalaegerszeg, Szent László u. 53.
zegcsillagkozi@gmail.com
csillagkozi@zelkanet.hu
Zalaegerszeg, Csillag köz 1.
napsugarovizeg@gmail.com
Zalaegerszeg, Napsugár u. 30.
ovoda.andrashida@gmail.com
Zalaegerszeg, Iskola u. 1.
urhajosovi@zelkanet.hu
urhajosovi@gmail.com
Zalaegerszeg, Ûrhajós u. 2.
kodaly.ovoda@gmail.com
Zalaegerszeg, Kodály Z. u. 15.

Andráshidai tagóvodája

Holesné Havasi Hajnalka

30/8949-198

Ûrhajós utcai székhelyóvoda

Kása Istvánné

630-259, 598-725

Kodály Zoltán utcai tagóvodája

Takácsné Vass Edit

630-258, 316-340

Landorhegyi utcai tagóvodája

Horváthné Kindl Judit

630-257, 313-561

landorovi@gmail.com
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 15/A

Bazitai telephelye

Passa Anikó

630-256, 315-643

bazitaiovi77@gmail.com
Zalaegerszeg, Toposházi u. 7.

SEGÍTSÉG NEHÉZ HELYZETBE KERÜLT ZALAEGERSZEGI LAKOSOKNAK
 A „Lakhatásért” Közalapítvány várja azon zalaegerszegi személyek és családok jelentkezését:
akik önhibájukon kívül szociálisan nehéz helyzetbe kerültek, közüzemi díjaikat nem vagy csak
nagy nehézségek árán képesek fizetni, és emiatt létfenntartásuk, lakhatásuk veszélybe került.
A közalapítvány vissza nem térítendõ támogatással segíti a lakbér-, illetve közüzemidíj-hátralék felszámolását, az egyedi fogyasztásmérõ felszerelését.
Várjuk jelentkezését személyesen 2021. április 6–2021. április 23-ig a Zalaegerszegi Családsegítõ
Szolgálat és Gyermekjóléti Központban, a Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5. szám alatt.
Elérhetõségünk: Telefon:92/316-930, 30/693-3950
E-mail-cím: csaladsegito@zegcsgyk.hu
Nem részesülhet támogatásban az, aki a pályázat benyújtását megelõzõ 24 hónapban
a „Lakhatásért” Közalapítvány támogatásában részesült.

HIRDETMÉNY

Alapterület Szoba(m2)
szám

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

2021-ben érvényes
fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szálláshaszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A
A. III/33.

27

1

1 szoba, elõtér, konyha, kamra,
fürdõszoba-WC

összkomfortos

237,5

6.413

B. I/9.

40

1

1 szoba, elõtér, konyha, étkezõ,
fürdõszoba-WC, erkély

összkomfortos

237,5

9.500

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2021. április 15-én 15.30 órától 16.30 óráig a helyszínen. A szálláshelyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2021. ÁPRILIS 23. (PÉNTEK)
Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok
Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek,
– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,
– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalkozással rendelkezik,
– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét,
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazolhatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg,
– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft),
– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére,
– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be.
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is.
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.
A pályázatot Zalaegerszeg megyei jogú város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépésérõl szóló 27/2021. (I. 29.) korm.rendelet, valamint a
katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyûlés feladat- és hatáskörében eljárva bírálja
el a beadási határidõ leteltét követõen (várhatóan: 2021. május 8.).
A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási
Csoport szolgál. Tel.: (92) 502-139, vagy (92) 502-140.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

MIT KELL TUDNI AZ E-HULLADÉKRÓL?
Tisztelt Ügyfeleink!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hulladékká
vált elektromos, elektronikus berendezés (e-hulladék) a kommunális hulladéktól elkülönítetten gyûjtendõ, települési hulladékként nem ártalmatlanítható! Különösképpen értendõek ezek alatt az akkumulátorok, jelen esetben az elhasználódott, lecserélt mobiltelefonok akkumulátorai.
Napjaink eszközeiben jellemzõen használt
lítiumionos akkumulátorok számos elõnnyel bírnak.
Nagy energiasûrûséggel, sok töltési ciklust viselnek
el, kisebb a memóriahatásuk. A lítium egy alkálifém,
amely fõleg kis koncentrációban lítiumot tartalmazó
sóoldatokban fordul elõ. Elemi állapotában erõsen
reaktív és gyúlékony. Ezeket az akkumulátorokat
tucatnyi kémiai összetétellel lehet legyártani. Az
egyes verziók jelentõsen eltérnek egymástól, ám
közös tulajdonságuk, hogy összetevõik hajlamosak
a tûzre, a lítiumnak ráadásul nagyon alacsony, 180
fokos az olvadáspontja, valamint rövidzárlat hatására hõt és szikrát bocsát ki. Mivel az akkumulátorokban olyan oldószerek is vannak, amik nagyon jól
táplálják a tüzet, ezért az oltásuk is nehezebb.
A kommunális és szelektív hulladékok gyûjtése
és kezelése közben jelentõs fizikai behatások érik
az anyagokat. A gazdaságosságot szem elõtt tartva
a gyûjtõjármûbe kerülve elõször tömörítésen mennek keresztül, hogy kevesebb üzemanyag-felhasz-

nálással a lehetõ legnagyobb mennyiséget tudjuk
elszállítani. Utána a feldolgozás során különbözõ
technológiai folyamatok segítségével igyekszünk a
hulladéklerakást megelõzni. A folyamatok része lehet a zsákfeltépés, darálás, bálázás. Ezen mechanikai terhelések során az akkumulátorok cellái szétszakadhatnak, rövidzárlatot okozva, mely során
egyre több hõt termelve ezek az energiatárolók egy
tûzijátékhoz válnak hasonlatossá. Márpedig, ha egy
cella lángra kap, a többi is be fog gyulladni. A hulladékok között a tûz gyorsan terjed, oltása a változatos összetevõk miatt nehéz és körülményes.
Jobb, ha mindenki tudja: egy lángra kapott
lítiumionos akkumulátort vízzel oltani tilos, szó szerint olaj a tûzre!
A fentiek miatt megkérnénk ügyfeleinket, hogy
fokozottan figyeljenek arra, hogy a keletkezõ hulladékaikat ne a kommunális hulladékok közé dobják!
A figyelmetlenség emberek életébe kerülhet, és jelentõs anyagi károkat okozhat akár a gyûjtõautóban, akár a feldolgozóüzemekben! Sok helyen van
lehetõségük környezetbarát módon megszabadulni
az elhasználódott akkumulátoroktól és elemektõl,
ha nem biztosak a dolgukban, forduljanak nyugodtan ügyfélszolgálatunkhoz, de ezzel kapcsolatban
is az interneten bõven találhatnak információt.
Köszönettel:
Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
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TALÁN HAMAROSAN BEINDULNAK A VERSENYEK EZÜSTÉREM AZ ÖSSZETETT VERSENYRÕL
A ZBSE-NÉL EGYELÕRE CSAK EDZENEK

 A Zalaegerszegi Birkózó SE-nél már évek óta az utánpótlás-nevelésre koncentrálnak. Az elmúlt években több korosztályban,
súlycsoportban szép eredményeket értek el a klub versenyzõi. A
járvány viszont õket is „megfogta.”
– Az edzéseket megtarthatjuk,
versenyekre nem járhatunk –
tájékoztatott Gerencsér Zoltán
edzõ. – A gyerekek kedvét sze-

rencsére nem vette el a járvány,
edzésre szorgalmasan járnak.
Nemrég kaptuk a tájékoztatást az
országos szövetségtõl, hogy az

utánpótláskorúak versenyeit május 1-ig felfüggesztik. A májusi
versenyek is bizonytalanok. Az
elsõ fél év versenyei minden bizonnyal mennek a kukába.
– Történt lemorzsolódás a
járvány alatt?
– Nálunk nem csökkent a létszám. Több más klub edzõivel,

BAJNOK LENNE A ZTE RK
A SIKER TITKA: EGYÜTT VAN A CSAPAT
 Nagyszerûen szerepel az NB II-es férfi röplabdabajnokság Nyu- mérkõzésen dõl el a bajnoki cím
gati csoportjában a ZTE RK csapata. A rájátszás félidejében vesorsa. A második helynél hátrább,
zetik a tabellát a zalaiak. Jó esély van rá, hogy akár a bajnoki címár biztosan nem végzünk.
met is megszerezzék.
– A Keleti és a Nyugati csoport gyõztese jogot szerezhet az
– Nagyon jól együtt van a csa- után a legtöbb bónuszpontot hoz- NB I-es indulásra?
pat – adott magyarázatot a jó sze- tuk a rájátszásba, ami további lö– A két bajnok valóban feljuthat
replésre Domokos Lajos edzõ. – kést adott a fiúknak. Itt még veret- az elsõ osztályba, ha vállalja a
Jól megy a játék, nem szeretnék lenek vagyunk, de a neheze még szereplést. Nálunk még nem adotegyetlen játékost sem kiemelni. A hátra van.
tak az NB I-es szereplés feltételei,
játékosok tudnak egymásért küz– Akár a bajnoki címet is de szeretnénk megnyerni a bajdeni, ennyi a siker titka.
megszerezheti a ZTE RK a Nyu- nokságot.
– Számított ilyen jó szerep- gati csoportban?
– Nemrég elhunyt a klub ellésre? Megnyerték az alapsza– Így van, de nem lesz könnyû, nöke, Merth Attila, aki nagyon
kaszt, a rájátszásban, eddig ve- a folytatásban a hátra lévõ négy sokat tett a röplabdaklubért. A
retlenek.
mérkõzésbõl csak egyet játszunk bajnoki címmel szeretnének
– Számítottunk a jó szereplés- hazai környezetben. Az eddig mu- tisztelegni emléke elõtt?
re. Igaz, úgy gondoltuk, hogy egy- tatott játék alapján bizakodó va– Azt hiszem igen, egy pluszkét vereség becsúszik. Cseppet gyok. A nagy riválisunk, a TF ellen motivációt jelent számunkra. Ezért
sem bánkódunk, hogy nem így tör- idegenben játszunk, hazai pályán is jó lenne megnyerni a bajnoksátént. Az alapszakasz megnyerése legyõztük õket. Úgy látom, azon a got.

SZÜLETÉSNAPOS IKON
PÉTER ZOLTÁN HÛSÉGES VOLT A ZTE-HEZ
 Nemrég volt 63 éves Péter
Zoltán, a ZTE FC egykori labdarúgója, Magyarországon csak a
zalai csapatban szerepelt. Innen lett 28-szoros válogatott,
négyszer szerepelt a magyar
olimpiai csapatban is. A magyar csapatban 4 gólt szerzett,
a legemlékezetesebb találata az
NSZK-nak lõtt gólja, amellyel
nyert a nemzeti csapat. Légiósként az osztrák Vienna csapatában szerepelt, levezetésként
még játszott a szintén osztrák
Eltendorf együttesében.
– Labdarúgó-pályafutásának
melyek voltak a csúcspontjai,
és akadt-e mélypont?
– Úgy nézett ki, hogy utazhatok
az 1982-es vb-re , sajnos egy sérülés után megmûtöttek, így itthon
maradtam. Sajnálom, mivel két vb-n
szerepeltem volna. A legszívesebben arra emlékszem, amikor az
utolsó évemben a ZTE-nél házi
gólkirály lettem 10 találattal. A válogatottban egy Svájc elleni 3-0-ás
találkozóra gondolok szívesen.
– Játékos-pályafutásából kihozta a maximumot, vagy van
hiányérzete?
– Hûséges voltam a ZTE-hez,
bár többször hívtak pesti klubok,
de nem igazoltam el. A maximumot hoztam ki a pályafutásomból.
Biztosan jóval többször szerepelek a válogatottban, ha a fõvárosba igazolok. Vidékrõl nagyot kellett
alkotni, hogy bekerülj a magyar
válogatottba. Úgy néz ki, nekem
sikerült. Nem bántam meg, hogy itt
maradtam a ZTE-nél.
– Nagyszerû játékos lett önbõl, pedig játékos-pályafutása
elején egy ZTE-vezetõ azt mondata önnek, hogy fiam, magából
nem lesz labdarúgó. Szerencsére nagyot tévedett.
– A mai napig emlékszem a
mondatokra, mivel nem esett jól,
átkarolva azt mondta: „Jobb, ha
abbahagyja ezt a játékot, magából

úgy sem lesz NB I-es labdarúgó”.
Utólag tudtam meg, hogy a labdarúgó-szakosztály elnöke volt. Nem
nevesíteném, csak annyit mondok, fõállásban a Zalaegerszegi
Ruhagyárban dolgozott. Fiatal,

zöldfülû játékosként, aki kis híján
kezitcsókolomot köszöntem a ZTE
öregjeinek, Tóth Gyulának, Bolemányi Jánosnak, nem esett jól. A
másik sztori vele kapcsolatban,
amikor a Vienna játékosa voltam,
odajött hozzám Bécsben. Külföldi
autója volt, kellene behozni alkatrészt a kocsijához. Az válaszoltam
neki, hogy profi focista vagyok,
nem alkatrész-kereskedõ.
– A játékos-pályafutás befejezése után pályaedzõje volt kétszer is a ZTE-nek. Igazi sikert
azonban a Nagypáli nõi csapatával érte el. A falusi csapatot
hosszú ideig bent tartotta az élvonalban.
– Mindenképpen nagy tett volt
fõleg úgy, hogy a kulcsjátékosok
nem tudtak velünk edzeni, csak a
mérkõzésekre jártak. A játékosok
bíztak bennem, én bennük. Maxi-

KÖTÉLUGRÓ-ARANYÉREM AZ OB-RÕL

vezetõivel beszélve, olyan helyeken hagyták abba a birkózást a
fiatalok, ahol az edzések iskolák
tornatermeiben voltak. Az igazgatók még az edzések megtartását sem engedélyezték. Nekünk
nagyon jól jött, hogy saját csarnokkal rendelkezünk, csak magunkkal kellett megbeszélni a
dolgokat.
– Maradva a csarnoknál, létesítményüket bõvítik, felújítják?
– Még teljesen nem kész,
nyolcvan százalékosra saccolom
az állapotát, nemrég cserélték ki
az ablakokat. Úgy látom, rövidesen teljesen elkészül az otthonunk.
– Mire számítanak a második fél évben, hány verseny kerülhet megrendezésre?
– Nem merek jósolgatni, már a
tavalyi évben is optimista voltam,
de nem jött be. Folyamatosan készülünk, már idén is úgy volt,
hogy március végén mondtam a
fiúknak, hogy április elején kezdünk, helyette jött egy lemondólevél. Amennyiben a második fél
évben beindulnak a korosztályos
versenyek, szeretnénk minél többön elindulni. A gyerekeknek már
nagyon hiányzik, hogy az ellenfeleknek feszüljenek. Nagyon nehéz így készülni, mivel nem lehet
állandóan csúcsra járatni a gyerekeket. Egyelõre nem tehetünk
mást, türelmesen várunk.

málisan betartották a taktikai utasításokat. Akadt olyan idõszak,
amikor a Ferencváros elõtt álltunk
a tabellán.
– Mi a véleménye a mai ZTErõl, bent maradhat az élvonalban?
– A hazai mérkõzéseinket a három rivális, a DVTK, a Bp. Honvéd, Budafok ellen meg kell nyerni, akkor bent maradunk. Amikor
nyáron gyakorlatilag kicserélõdött
a csapat, sokan temették a ZTE-t.
Azt mondták, biztos kiesõ az élvonalból. Nagyon jól kezdett a csapat, utána visszaestünk. A koronavírus is belejátszott abba, hogy a
kiesés ellen küzd a ZTE.
– Manapság, hogy telnek Péter Zoltán napjai? MLSZ-ellenõrként is dolgozik?
– Így van, és már bõven elég,
2003-tól rokkantnyugdíjas vagyok.
Tönkrement a csípõm, a térdem,
volt már egy szívinfarktusom, asztmás vagyok. Nem szoktam panaszkodni, de azért már illik ebben
a korban vigyázni. A járvánnyal
kapcsolatos oltásokat már megkaptam, de a többi óvintézkedést
is igyekszem betartani.

A HÉTVÉGE
SPORTEREDMÉNYEI
ZTE FC–DVTK
2–0 (1-0)
NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
ZTE NKK–PINKK-Pécsi 424
60-71 (21-16, 18-21, 11-16, 10-18)
NB I A csoportos nõi kosárlabdamérkõzés. Zalaegerszeg.

 Több mint egy év szünet után rendezett országos bajnokságot a Magyar Ugrókötelesek Szövetsége. A novemberben elmaradt egyéni és páros versenynek Nagykanizsa adott otthont.
A Zalaegerszegen 25 éve mûködõ Speed Kötélugró Klubot a Péter Kinga–Stancsics Panna amatõr páros képviselte. A lányok remekül teljesítették a gyorsasági dupla versenyszámot, amely után
fölényesen, 45 ponttal vezettek. Hasonlóan jól sikerült a szabadon
választott gyakorlat is, az összetett bajnoki címet több mint 70 pont
elõnnyel hódították el.
Felkészítõk: Kondákor Miklós, Kovács Zsuzsanna és Tóth Dániel.

ZTE FC II–FC Nagykanizsa
0-0
NB III-as bajnoki labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
Tarr Andráshida SC–Csács NSE
2-1 (0-0)
Megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
Zalaszentgróti VFC–
Magnetic Andráshida TE
1-1 (0-1)
Megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkõzés. Zalaszentgrót.

 Budapesten rendezték meg az újonc (14 éves) korosztály atlétikai versenyét, ahol a fiatalok négy összetett versenyszám közül
választhattak.

Both Bálint

Az „A” kategóriában induló
Both Bálint (edzõ: Laczkó László)
kiegyensúlyozott versenyzéssel
ezüstérmet szerzett. Eredményei.
60 m síkfutás: 8,21 mp, távolugrás: 489 cm, súlylökés: 8,24 m,
300 m: 41,75 mp. Az elért eredmények alapján pontokat kaptak a
versenyzõk: Both Bálint 1699
ponttal lett második.
A „B” változatban Andrasek Vilmos, a 10. helyen zárt 1303 ponttal (edzõ: Góczánné Tóth Zsuzsa).
Eredményei. 60 m: 8,94 mp, magasugrás: 1,29 m, súlylökés: 5,88
m, 1000 m: 3:18,00 p.

A „D” változatban Nagy Roland
(edzõ: Pajor László) a 9. helyen
végzett, 978 ponttal. Eredményei.
Ötösugrás: 10,48 m, kalapácsvetés: 17,96 m, diszkoszvetés: 21,19
m, súlylökés: 6,84 m.
***
Szombathelyen rendezték meg
az ifjúsági korosztály téli dobó országos bajnokságát. A Zalaszám
ZAC fiataljai több értékes pontszerzõ helyet értek el a versenyen.
Fiúk. Diszkoszvetés: 6. Czigány
Levente 41,90 m, 8. Kerkai Bence
41,50 m. Lányok: 6. Molnár Loretta 26,59 m. (Edzõ: Bognár Szabolcs).

egyéni vállalkozó

A

ZALAKERÁMIA ZTE KK
PLAY-OUT MÉRKÕZÉSEI

 Hosszabb idõ után ismét az alsóházba került a Zalakerámia
ZTE KK NB I-es férfi, A csoportos kosárlabdacsapata. A zalaiak a kiesés elkerüléséért játszanak (9–14. hely). Az utolsó
helyezett kiesik az A csoportból. A zalaiak a 13. helyen állnak,
a bentmaradáshoz minden bizonnyal 3–4 mérkõzést biztosan
nyerni kell.
A ZTE KK MÉRKÕZÉSEINEK IDÕPONTJA.
Április 7., 18.00: Zalakerámia ZTE–Kecskemét.
Április 14., 18.00: Zalakerámia ZTE KK–Kaposvári KK.
Április 17., 18.00: Zalakerámia ZTE–OSE Lions.
Április 21., 18.00: Jászberény–Zalakerámia ZTE.
Április 24., 18.00: Kecskemét–Zalakerámia ZTE.
Április 28., 18.00: Zalakerámia ZTE–PVSK.
Május 1., 18.00: Kaposvári KK–Zalakerámia ZTE.
Május 5., 18.00: OSE Lions–Zalakerámia ZTE.
Május 8., 18.00: Zalakerámia ZTE–Jászberény.
Május 15., 18.00: PVSK–Zalakerámia ZTE.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2021. ÁPRILIS 6.
KÖZPONTI

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2021. 04. 28., 29.
(Városrészenként eltérõen)
Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 2021. 04. 30. papír: minden hónap utolsó pénteki napja.
Üveg: 2021. 05. 07.
Zöldhulladék gyûjtése: 2021. április 1-tõl 2021. november 30-ig
heti rendszerességgel történik.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.
z Ingatlankezelés
z Épületek, lakások felújítása
z Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
z Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
z Hibaelhárítás
z Épületek, lépcsõházak takarítása
z Munkáshotel üzemeltetése
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

FOLYAMATOSAN

– GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targoncavezetõ z Emelõgép-kezelõ z Földmunka-, rakodó- és
szállítógép-kezelõ z Útépítõ és karbantartógép-kezelõ szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D, D1 KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.

– A vájtfülû gombászok számára
a tél sem jelent kivételt, hogy járják
az erdõt, hiszen kései laskagombát,
téli fülõkét és júdásfülgombát lehet
találni. Tavasszal aztán igazi nagy
kincsnek számít, mikor rálelünk az
év elsõ gombájára, a cseh kucsmagombára – mondja érdeklõdésünkre
Benkõ Lajos gombaszakellenõr. –
Sajnos, ez nem mindig történik így.
Három évvel ezelõtt nagy mennyiségben jött fel, míg tavaly és tavalyelõtt még mutatóban sem találtam
azokon a helyeken, ahol szedni
szoktam.
– Mitõl függ megjelenése?
– A csapadéktól, ami most a termõidõben is fontos, de leginkább
másfél-két hónappal ezelõtt szükséges, amikor a micéliumok a föld alatt
szeretkeznek. Ugyanis ez a pókhálószerû, fehér színû fonálrengeteg a
gomba, amit leszedünk, az pedig a
termése, a megújuló képlete. Szerencsére pár hónappal ezelõtt volt
esõ egyes helyeken, így megjelentek, bár nem akkora mennyiségben
és nem annyira kövéren, mint korábban.
– Zalában mindenütt megterem a cseh kucsmagomba?
– Élõhely szempontjából a fûzfás, nyárfás területeket, illetve a vastag avartakarót kedveli. Ahol ilyent

talál a megyében, ott megjelenhet. A
nagy aljnövényzetben viszont ne is
keressük. Késõbb hegyes kucsmagombát találhatunk az erdõkben, ott,
ahol az ember vadcseresznyefákkal
futhat össze. Érdemes környezetüket alaposan átkutatni. A birkalegelõkön pedig a legszebb, legnagyobb

termõtestû kucsmagombára lelhetünk. Nem hiába hívják ízletesnek,
amihez, amerre én járok itt a zalai
Balaton-part körül, még nem volt
szerencsém.
– A gombaszedés legalapvetõbb szabálya, hogy mindig mutassuk meg szakellenõrnek.
– Az étkezési célú minõsítés alól
egyik fajta sem képez kivételt, a
kucsmagomba sem. Ugyanis öszszekeverhetõ a redõs vagy az óriás
papsapkagombával, amelyek nálunk mérgezõnek vannak nyilvánítva. Érdekes, hogy az északi orszá-

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK
A koronavírussal összefüggésben a Zalavíz Zrt. ügyfélszolgálatán és
fiókirodáinkban a személyes ügyfélfogadás visszavonásig szünetel!
Ügyfélszolgálatunkhoz elektronikus vagy postai úton, illetve telefonon
fordulhat.
Telefon: 92/500-390, 500-391
E-mail-cím: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu
HÍVÁSOK FOGADÁSÁNAK RENDJE:
Hétfõ:

8.00–14.00

Kedd:

8.00–14.00

Szerda:

8.00–20.00

Csütörtök: 8.00–14.00
Péntek:

8.00–14.00

Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladékszállítást.
HÍVJON! SEGÍTÜNK!

ÁKO: 139,53%, 158,7% VSM: elmélet: 69,01%; 77,27% forgalom: 61,62%, 66,28% ÁKK: 216.600%

A CSEH KUCSMAGOMBA AZ ELSÕ

– Antal Lívia –

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! z Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: E-000883/2014

KEZDETÉT VETTE A GOMBASZEZON AZ ERDÕKBEN
 Még pihen az erdõ, de az avarban már megjelent az élet a tavasz elsõ gombájával, az ehetõ cseh kucsmagombával. Öröm rálelni, öröm felvenni, fõleg, ha elsõ alkalommal kerül kosarunkba.
Nem minden évben bújik elõ, ha pedig igen, akkor meg nem adja
magát könnyen az igencsak rejtõzködõ kucsmagomba.

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

ELÉRHETÕSÉGÜNK

gokban étkezési célú és árusítható
gombának tartják. Itthon ez senkit
se bátorítson fel, igenis vizsgáltassa
át szakellenõrrel zsákmányát. Van,
akinél nem okoz komoly tünetet elfogyasztása, de sajnos haláleset is
elõfordult már. Elengedhetetlen az
ellenõrzés annak okán is, hogy sok
gombafaj nem mindig azt a megjelenési formáját hozza, ahogy a könyvben ábrázolják. Nagyon be lehet
nézni, összekeverni egy mérgezõvel, például ha a színanyagot az esõ
kiveri belõle.
– Mi a kucsmagombák étkezési értéke?
– A kucsmagombák mind ehetõek, de elkészítésük elõtt húsz perces hõkezelést, elõfõzést igényelnek. A gomba vázanyaga kitin, ami
miatt nem növény, nem állat, hanem
önálló fajkomplex. A kitint nehezen
tudja feldolgozni a szervezet, ezért
kell a hõkezelés. A gomba nehezen
emészthetõ étel, ezért nem adjuk
például kisgyerekeknek. Érdekesség, hogy vannak emberek, akik
egyik ehetõ gombát sem tudják
megenni, megemészteni, mert nincs
meg szervezetükben az az enzim,
ami lebontaná a trehalóz nevû gombacukrot.
– A gombák tápértékük szerint
hova sorolhatók?
– A százszázalékos tápértékû
élelmiszerek között tarthatjuk számon az ehetõ gombákat. Rendkívül
magas fehérjetartalmúk miatt vetekszenek a hússal, a tojással. Emellett
rengeteg nyomelemet és ásványi
anyagot tartalmaznak, köztük olyan
ásványi sókat is, amelyek nem talál-

hatók meg más táplálékokban. Annak érdekében, hogy kiváló tápértékei hasznukra váljanak, csak tiszta
területen gyûjtsük. A gombák
ugyanis rendkívül módon akkumulálják, magukba szívják a környezõ
szennyezõdéseket, többek között a
nehézfémeket, ezért ne szedjük fel
forgalmas közutak, iparterületek, vegyi üzemek mellõl.
– Mely gombák követik a kucsmagombákat?
– Áprilisban érkeznek a döggombák családjába tartozó szilvafaalja
gombák, amelyek nagyon ízletesek.
Viszont nagyon összekeverhetõk a
május elején megjelenõ nagy döggombákkal, ezért ha ilyet hoznak ekkortájt ellenõrzésre, ki szoktuk dobatni. Májustól remélhetõleg elindul
az igazi gombaszezon a fajták sokféleségével, köztük a gombák királyának titulált vargánya eljövetelével. Zala megye és az Õrség az ország legjobb gombatermõ területei
közé tartoznak, nem hiába járnak
ide terepgyakorlatra a szakma rejtélyeit elsajátítani kívánók. Kevesen
tudják, hogy Zala a föld alatti gombák tekintetében is különlegesen jó
élõhely. Található itt szarvasgomba,
aminek gyûjtése több szabályhoz
kötött.

SAJTÓFOTÓK A KIRAKATOKBAN
 A járvány miatt a Hevesi Sándor Színház galériájából a belvárosi üzletek kirakataiba költözött az idei Zalaegerszegi Sajtófotó Kiállítás. Nyitórendezvényt a korlátozások miatt ugyan nem tarthattak a szervezõk, egy rövid sajtótájékoztatóra azonban sor került
a Dísz téren.

Balaicz Zoltán polgármester el- végül megtalálták a módját annak,
mondta: örül, hogy Katona Tibor, hogy bemutathassák az anyagot.
Pezzetta Umberto és Seres Péter Az elmúlt egy év, vagyis az átalakult, rendhagyóvá vált életünk
ezen a szintén rendhagyó kiállításon is jól látszik.
A fotóriporterek nevében Seres
Péter hozzátette: a kiállítás a Kos A beköszönõ tavaszi idõjárás bizonyára sokakat csábít majd
suth utcán és a Kazinczy téren láta természetbe.
ható. A polgármesteri hivataltól a
Lottó áruházig huszonhét kirakatAzért, hogy szép, tiszta környezet fogadja majd a túrázókat, a
ba összesen 38 tabló került. Idén is
Zalaegerszeg Barátai Egyesület tagjai szemétgyûjtést szerveztek a
lezajlott az amatõr fotósok verseTisztítsuk meg az országot! program keretében – tájékoztatott Bali
nye. Húsz pályázó jelentkezett, köZoltán, az egyesület elnöke, alpolgármester.
zülük 16 versenyzõ képe került ki a
A Horhosok útjának megtisztításához az Izsák Imre Általános Iskirakatokba. A zsûri Nagy Balázst,
kola is csatlakozott Herkliné Ebedli Gyöngyi igazgató, önkormányPusztai Viktor Bálintot, Szekeres
zati képviselõ vezetésével.
Pétert és Kotfas Juditot díjazta. A
kiállítás április 11-ig nézhetõ meg.

SZEMÉTGYÛJTÉS

