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VERSENYKÉPESSÉG-NÖVELÕ TÁMOGATÁSBÓL FEJLESZTENEK
SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER ZALAEGERSZEGI LÁTOGATÁSA

 Szijjártó Péter külgazdasági
és külügyminiszter versenyképesség-növelõ támogatási okiratokat adott át a MouldTech
Systems Kft.-nek és a
Flextronics International Kft.nek május 4-i zalaegerszegi látogatása során. A magyar tulajdonú cég 490 millió forintos telephelyfejlesztését 245 millió
forinttal, míg az amerikai Flex
8,9 milliárd forintos autóipari
beruházását 3,6 milliárd forinttal támogatja a kormány.

A SZÍNHÁZI ELÕADÁSOK
 Öt hónapnyi kényszerpihenõ után újra várja a nézõket a Hevesi Sándor Színház. A jelenlegi járványügyi szabályoknak
megfelelõen csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezõk foglalhatnak helyet a nézõtéren, sõt a jegypénztárba is csak õk
léphetnek be.
– pet –
A megszakadt évad folytatásáról a napokban tartottak sajtótájékoztatót a színház nézõtéri elõcsarnokában. Az eseményen
részt vett Vigh László országgyûlési képviselõ és Balaicz Zoltán
polgármester (akik az oltás fontosságát hangsúlyozták, hiszen
csak így indulhat újra az élet), valamint két neves színmûvész,
Rékasi Károly és Sasvári Sándor
is. Utóbbiak természetesen azért,
mert szerepelnek majd a következõ évad egy-egy elõadásában.
Dr. Besenczi Árpád igazgató
mindenekelõtt a jelenlegi évad
folytatásáról szólt a sajtótájékoztatón. Mint mondta, a kialakult

– Antal Lívia –

A MouldTech Systems Kft. új üzemcsarnokának bokrétaünnepén:
Molnár Gábor, Szijjártó Péter, Vigh László és Balaicz Zoltán.

csökkent. Abban, hogy ma Magyarországon csaknem annyian dolgoznak, mint a járvány elõtt, nagy
szerepe van a vidéki középvállalatoknak, amelyek az elmúlt 10–11 év
gazdaságpolitikájának és a helyi
erõfeszítéseknek köszönhetõen jelentõsen megerõsödtek.
Zala megyére rátérve elmondta,
hogy jelenleg 21 vállalat valósít
meg beruházást összesen 18 milliárd forint értékben, amelyhez a
kormány a versenyképesség-növelõ program keretében összesen 2
milliárd forintot biztosított. Ennek
köszönhetõen 5600 munkahelyet
mentettek meg Zala megyében. A
MouldTech Systems Kft. 490 millió
forintos fejlesztéséhez 245 millió
forint támogatást ad a kormány, 77
munkahely megõrzését is segítve.
A 20 éve alapított cég új üzemcsar-

nokot épít, ezenfelül a nemrég beszerzett fémmegmunkáló központokhoz új szerszámokat vásárol,
amellyel elõrébb léphet a robotizációban és az automatizációban.
Az autóipar, az orvosi mûszerek, az
elektronikai és a védelmi ipar beszállítójaként egyre nagyobb piaci
részesedést szerzõ zalaegerszegi
vállalkozás a kutatás-fejlesztésre
és a közép- és felsõoktatási intézményekkel való együttmûködésre
is odafigyel.
Molnár Gábor, a MouldTech
Systems Kft. tulajdonos ügyvezetõje azt mondta, a pillanatnyi helyzet
indokolta leállás és esetleges létszámleépítés helyett egy hosszabb
távon megtérülõ beruházás megvalósítása mellett döntöttek. A versenyképesség-növelõ támogatás
segítségével a gyártókapacitás leg-

modernebb technológiával történõ
fejlesztésébe fogtak, hogy saját kutatóközpont létesítésével erõsítsék
kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységüket, amitõl ugrásszerû
növekedést várnak.
A MouldTech Systems Kft.-nél
tartott rendezvény az új üzemcsarnok bokrétaünnepével ért véget.
***
Szijjártó Péter látogatása másik
helyszínén, a Flex Posta úti üzemében azt mondta: az autóiparnak
is köszönhetõ az, hogy a magyar
gazdaság sikeres elõzési manõvert hajtott végre a kanyarban.
Több mint 170 ezer ember megélhetését biztosítja hazánkban az
autóipar, amely a magyar feldolgozóipar teljesítményének 30 százalékáért felel.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Az akció 2021. június 15-ig tart!

A MouldTech Systems Kft.-nél
tett bejelentésen Szijjártó Péter úgy
fogalmazott, az elmúlt egy évben
Magyarország kormánya csakis
olyan döntéseket hozott, amelyben
a magyar emberek és a magyar
gazdaság érdekét tartották szem
elõtt. Ha nem így lett volna, és engedtek volna a külsõ és belsõ nyomásnak, akkor ma sokkal több halottról, fertõzöttrõl kellene beszélni,
és százezres nagyságban azokról,
akik elveszítették munkahelyeiket.
Nem voltak hajlandóak ideológiai
és geopolitikai kérdésként tekinteni
az oltóanyagokra, amit kizárólag az
emberi élet megóvásának eszközeként vették számba. A már beszerzett 3,9 millió keleti vakcinával
április végére elérték a 4 millió beoltottat. A következõ hónapokban a
nyugati szállítások mellé újabb 3,1
millió oltóanyag érkezik keletrõl,
amellyel az 5 millió beoltott is reálissá válhat. Magyarország tehát
egészségügyi és gazdasági szempontból is a legsikeresebb választ
adta Európában a járványra, hangsúlyozta a miniszter. A tömeges
munkanélküliség kezelése helyett
az állam beruházási alapon adott
pénzt a gazdaságnak, amelynek
eredményeként tavaly 140 százalékkal nõtt a közvetlen külföldi tõkebefektetések mértéke hazánkban,
míg a világban 42 százalékkal

FOLYTATÓDHATNAK

helyzet miatt meghosszabbítják a
2020/21-es évadot, ami a nyári
szünetet követõen egészen október közepéig tart. Szeretnék, ha a
korábbi idõszak 11 ezer bérletese
visszatérne a színházba, jelenleg
ugyanis 4000 fõre apadt a bérlettel rendelkezõk száma.
A színház munkatársai a leállás idején sem tétlenkedtek, a próbák online zajlottak. Az Elnémult
harangok és a Legyetek jók, ha
tudtok címû elõadás készen van,
várja a nézõket. Az elõbbit május
14-én, az utóbbit pedig június 11-én
láthatja elõször a közönség.
Öt hónappal ezelõtt a Kölcsönlakás címû darabot játszották utoljára a leállás elõtt.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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Közélet

ÁTADTÁK A FLEX
POSTA ÚTI FASORÁT
 A Flex – Zalaegerszeg környezet- és klímavédelmi programjához csatlakozva – 50 ezüsthársfát telepített korábban a Posta
úton, a kerékpárút mellett, amit a nemzetközi vállalat új beruházásának bejelentése napján adtak át ünnepélyesen.
– AL –
Balaicz Zoltán polgármester
felidézte, hogy 2019 nyarán hirdették meg a város nagyszabású faültetési programját, melyben 5
ezer új fa elültetését határozták el
2024-ig. Mint mondta, nagyon ha-

mar átlépték ezt a határt, így a 10
ezer fa elültetése is valóra válhat
addigra. A programhoz számos intézmény, civil szervezet, lakóközösség és magánszemély csatlakozott, illetve rajtuk kívül 11 vállalat. A koronavírus-világjárvány
miatt eddig csak 3 vállalat akciója
valósult meg. A Flex lépett elsõként, 50 fával hangulatosabbá téve a Posta úti kerékpárutat, amivel
8522-re növekedett az új fák száma a városban. A többi vállalat ez
év õszén és jövõ év tavaszán ülteti el a felajánlott fákat. A polgármester végül köszönetét fejezte ki
a Flex „mintaértékû társadalmi felelõsségvállalásáért”.
Péter Ágota, a Flex magyarországi alelnöke azt tette hozzá,
hogy a globális vállalat tavaly ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját, amelyrõl 50 fa elültetésével
emlékeztek meg. Mint fogalmazott,
a város környezet- és klímavédel-

mi programja „közel áll szívükhöz”,
ezért minden évben hasonló akciókat fognak végrehajtani. Számukra
a fa nemcsak az új élet jelképe, hanem a múlté is, abból a szempontból, hogy itt mûködnek a városban,
több ezer embernek munkát adva.
Vigh László országgyûlési kép-

viselõ, miniszteri biztos azt a javaslatot tette, hogy a Flex ültessen
gyümölcsfákat Posta úti telephelyén. Számos falut jutalmazott már
emiatt Tündéri település címmel,
amit kiterjesztene cégekre is: Tündéri munkahely címet adományozna elismerésül.
Gecse Péter alpolgármester, a
városrész önkormányzati képviselõje azt emelte ki, hogy komoly értéket képvisel a Flex által elültetett
fasor a kerékpárút mellett, ami
összhangban áll az önkormányzat
zöldfelületeket bõvítõ, megújító törekvéseivel.
A Posta úton már egy cégtábla
is hirdeti az akciót, melynek elhelyezésekor a megszólalókon kívül
jelen volt Bajor László, László Levente, Sulyok Tamás és Moser Ibolya a Flex képviseletében, a Városgazdálkodási Kft. részérõl pedig
Horváth István igazgató és Kovács
Mihály városi fõkertész.

MEGÚJUL AZ ALSÓERDEI KERÉKPÁRÚT EGY SZAKASZA
BURKOLAT- ÉS KÖZVILÁGÍTÁS-FEJLESZTÉS A KERTVÁROSTÓL A TÁBORIG

 Akik az elmúlt napokban az alsóerdei kerékpárúton szerettek
volna eljutni az Aranyoslapi forráshoz, az Azáleás-völgybe, vagy
az erdõ egy másik pontjára, már szembesülhettek azzal, hogy az
út egy szakasza lezárásra került.
– pet –

Az alpolgármester érdeklõdésünkre elmondta: a kerékpárút-fejAz Alsóerdei Sport- és Élmény- lesztés elõreláthatólag másfél hópark fejlesztése keretében megújul ugyanis a kerékpárút Kertvárostól (nagyjából a hídtól) egészen
a volt napközis tábor területéig tartó szakasza. A részletekrõl Gecse
Péter alpolgármestert kérdeztük.
– Az alsóerdei projektnek az is
egy fontos eleme, hogy megújuljon a kerékpárútnak az a része
mely a komplexumhoz vezet. Május 3-án el is kezdõdött a Kertvárostól a volt napközis táborig tartó
szakasz burkolatfelújítása. 1219
méter hosszú és 3 méter széles
nyomvonalon – vagyis az út eredeti szélességében – kerül sor a
rekonstrukcióra. Az érintett szaGecse Péter
kaszon ezzel párhuzamosan a
közvilágítást is fejlesztik. Sõt, a napig tart, és az érintett szakaszt
következõ hetekben kezdetét ve- teljes szélességében lezárták a
szi a közúti kapcsolatok kivitele- forgalom elõl.
zése is. A tábor bejárata közelében egy olyan közlekedési csomópont épül, ami nagymértékben
javítja a helyszín megközelíthetõségét; akár a közút, akár pedig a
kerékpárút felõl érkezünk majd a
szabadidõközpontba – fogalmazott.

ORSZÁGOS SZINTEN A KEZDEMÉNYEZÕK KÖZÖTT ZALAEGERSZEG

 Könyvek, filmek, sorozatok ajánlására késztetik a középiskolás
diákokat a zalaegerszegi könyvtárak munkatársai. A bibliotékákban is bevállalható iskolai közösségi szolgálatnak ezen új módjához gyorsan kedvet kaptak a fiatalok, a pedagógusok pedig
örömmel pártolják az ügyet.
– Bánfi Kati –
– Szöveges beszámolóval, videóval vagy akár kreatív tárgy készítésével is felhívhatják a diákok
figyelmét egy-egy alkotásra. Nem
feltétlenül kell szépirodalmi mûvet
választaniuk, de a többség azért
hajlik erre. Tendencia az is, hogy a

terület sajnos a Zalára jellemzõ
bükk számára határtermõhelynek
számít, kevésbé érzi jól magát. Az
éghajlatváltozás, az egyre hosz-

fõút bõvítése miatt a bejárat is áthelyezésre került. Bõvültek az ösvények, az elõbb említett tanösvény is kialakításra került, pihenõhelyek, asztal-pad garnitúrák, hidak létesültek. A kiszolgálóépület
1987-ben került az arborétumba a
Bánokszentgyörgyi Erdészettõl.
Az épület bõvítésére is sor került,
így elõadások, konferenciák tartására is alkalmassá vált. De nyári
táboroknak, sportrendezvényeknek is otthont ad a kert.

szabb, aszályosabb nyarak tovább
szûkítik életterét – tette hozzá
Pintér Csaba. – A fejlesztések az
arborétumban lévõ két tavat is
érintették. Ezek forrása apadóban
van, ezért a vízpótlást kellett segíteni árokrendezéssel. Szintén az
utóbbi évek hozadéka a parkoló
rendezése, ahogy a 76-os számú

– Tervek?
– Az önkormányzattal közös
tervünk, hogy a majdani kerékpárút hozzánk is elérjen. Ezzel biztosan tovább nõ a látogatottságunk.
Nálunk Zala megye szinte összes
fa- és cserjefajtája megtalálható,
számos védett növénnyel együtt.
Ezek óvása is a cél.

A CSÁCSBOZSOKI ARBORÉTUM
– Bánfi Kati –
– Az arborétum ritka és egzotikus növényekkel, fákkal, cserjékkel benõtt kert, olvasom az
okosneten. A csácsi pontosan
milyen botanikus kert?
– A fák dominálnak ebben az
arborétumban. Eredetileg is erdõség volt a helyén, kiváló minõségû
lucfenyõállományok,
melynek
nagy részét a II. világháború végéig kitermelték. Majd részben
lucfenyõvel, részben õshonos
lombos fafajokkal ültették újra,
emellett csemetekertet is létesítettek a mai központi tisztáson. Az
arborétumi jelleg az 1950-es évektõl formálódott, 1971-ben fejlesztési terv készült, és ez alapján alakították ki a 42 hektáros turistalátványosságot.
– Helyiek látogatják inkább,
vagy távolabbról is jönnek?
– Az egész ország területérõl.
A csúcsidõ az Azáleás-völgy virágba borulásakor van, akkor benéz-

nek hozzánk is a távolabbról érkezettek. A terület mellett folyó erdészeti munkák miatt elsõsorban biztonsági okokból csak hétvégenként és ünnepnapokon vagyunk
nyitva. Ugyanakkor elõzetes bejelentkezéssel fogadunk csoportokat hétközben, amelyek számára
kísérõt biztosítunk. A tavaszi idõszakban fõleg óvodások és alsó
tagozatos gyerekek érdeklõdnek.
Az öregbükk tanösvényen sok érdekességet találhatnak.
– 2001-ben a zalaegerszegi
önkormányzat helyi jelentõségû
természeti értéknek nyilvánította az arborétumot. Azóta milyen
változások történtek errefelé?
– A látogatottság nõtt, a beruházások fõleg az utóbbi 10 évre
tehetõk. Fõleg a növények pótlását, állományuk bõvítését, színesítését kell ezalatt érteni. A fák ültetése és a gyûjtemény létrehozása
az 1970-es évektõl folyik. Kiemelkedik ebbõl a 16 féle jegenyefenyõt tartalmazó gyûjtemény. Ez a

ság megértését és türelmét kérjük,
hiszen a kivitelezõknek is most
van lehetõségük az útburkolati
munkák elvégzésére.
A sportolni, túrázni vágyóknak
azt javasolják, hogy a Jánkahegy,
vagy a Zrínyi út felõl közelítsék
meg a kedvelt alsóerdei kirándulóhelyeket, de a Kertvárosból az
erdei utakon keresztül is el lehet
jutni például az Aranyoslapi forráshoz.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOK A KÖNYVTÁRAKBAN

CSENDES SZÉPSÉG A KELETI VÉGEKEN
 Ötven évvel ezelõtt vették tervbe a létrehozását, 20 éve helyi
védettségû a Csácsbozsoki Arborétum, a Zalaegerszegi Erdészet
fenntartásában. Ennek kapcsán kérdeztük Pintér Csaba erdészetigazgatót.

– Sajnos, arra nincs lehetõség,
hogy a munkálatok idejére valamilyen alternatív nyomvonalat jelöljünk ki a bicikliút mellett. Sõt, a kerékpárosok ezen a szakaszon az
úttestet sem használhatják, mivel
az utat fenntartó állami közútkezelõ – közlekedésbiztonsági okokból
– ehhez nem járult hozzá. Tudjuk,
hogy a tavaszi-nyári idõszakban
nagy a kerékpáros- és a gyalogosforgalom az erdõ felé, ám a lakos-

lányok többségében szöveges
ajánlással élnek, a fiúk pedig videóval – mondta Jasztrab Istvánné, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Apáczai Csere János Tagkönyvtárának vezetõje. –
A könyvtárban alakult egy munkacsoport külön ezen munkák elbírálására. Akár könyvajánlót, akár
esszét, akár videót, kreatív alkotást készítenek a diákok, maximum 15 óra közösségi szolgálatot
tudunk elszámolni érte, a befektetett munka és az igényes megvalósítás arányában. A korábbi személyes közösségi szolgálat helyett a
jelen helyzetben online formában
tudunk közösségi szolgálat teljesítését biztosítani a diákok számára.
Országos szinten a kezdeményezõk között van a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár ebben a
programban. Jó gyakorlatként vezettük be ezt a lehetõséget, melyhez már más városi könyvtár is
csatlakozott a megyében.
– Mikor indult ez a kezdeményezés?
– Az DFMVK Apáczai Csere
János Tagkönyvtára együtt a Deák
Ferenc Megyei Könyvtárral és a
József Attila Városi Tagkönyvtárral
április elején egy új szolgáltatást
kínált az iskolai közösségszolgálatot igénybe vevõ diákok számára,
és rövid idõn belül összesen már
közel 20 munka érkezett be a felhívásra.
Technikai megjegyzés, hogy a
három könyvtár (Deák Ferenc Megyei Könyvtár, József Attila Városi
Tagkönyvtár és az Apáczai Csere
János Tagkönyvtár) szervezetileg
egy intézmény, nem lehet több
helyre beadott munkákkal sokszorozni a maximum 15 elszámolható
óraszámot, csak egy helyszínen
lehet érvényesíteni, a másik két
könyvtárban nem.
– Az elsõ reakciókkal meg
vannak elégedve?
– Igen, úgy gondolom, hogy

elégedettek lehettünk az eddig beérkezett munkákkal, azt a pozitívumot vonhatjuk le, hogy a diákok olvasnak, és sikeresen meg lehet
õket szólítani. Örülünk, hogy megjelenési lehetõséget tudunk adni

Jasztrab Istvánné

azoknak a gyerekeknek, akik szívesen írják le gondolataikat, személyes véleményüket egy-egy mû
kapcsán. A munkájuk pedig tehetséggondozásra is alkalmat ad. Érdekességként jelzem, hogy küldtek be igényesen kidolgozott digitális rajzot is a felhívásra, ami egészen új technikai megoldásnak
számít ma még. Az elkészült munkákat közzétesszük majd az intézmény hamarosan megújuló honlapján az adatvédelmi elõírások
betartásával. Személyesebb ismerkedésként pedig három résztvevõ diák lesz a vendége a májusi
apáczais podcastnak, azaz beszélgetõs estnek a közösségek
hete rendezvény részeként.
– A közösségek hete május
10-én indul. Milyen programokat
terveznek még ezenkívül az
Apáczai Tagkönyvtárban?
– Elkészül arra a Közösségi
Kalendáriumunk, mellyel a könyvtárban mûködõ csoportokat szeretnénk bemutatni, népszerûsíteni. Tervezünk a gyerekek számára
online kvízjátékot, és megismerkedhetünk a Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományõrzõ Egyesület munkájával is. A programok
elõreláthatóan az online felületeinken lesznek elérhetõek.
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SZÍNES, KÖNNYED KÉPEK VERSENYKÉPESSÉG-NÖVELÕ TÁMOGATÁSBÓL FEJLESZTENEK
GYERMEKRAJZOK A PENGEFALON

 Új dekorációt kap a vizslaparki kosárpályánál lévõ pengefal. A
közelmúltban az önkormányzat és a Zalaegerszegi Televízió hirdetett közös rajzpályázatot „Az én Vizslaparkom címmel”, melyre
március végéig várták az alkotásokat.
– pet –

zõmûvészeti alkotásokat már festették fel korábban is tûzfalakra,
A projektre közel hetven pálya- ami szintén kihívás volt, ám ez
mû érkezett. A zsûri Csalló Nárcisz egészen más. Nagyon változato(Ady-iskola), illetve Mészáros Ré- sak ugyanis a minták, a kontúrok,

ka (Mindszenty-iskola) rajzát találta a legjobbnak, így az õ alkotásaik
díszíthetik a pengefalat. A diákok
munkáit az önkormányzat finanszírozásában a budapesti Neopaint
Works festette fel az elmúlt héten a
falra, a kész mû immár mindenki
elõtt látható.
Ottjártunkkor még javában dolgozott a dekorálócsapat, azaz
Váczy Enikõ, Fuchs Erik és Mészáros Patrik. Utóbbi érdeklõdésünkre elmondta: a fal alapozása
után elõször felrajzolták a diákok
munkáit, majd ezt követte a festés,
színezés. Az eredeti gyerekrajzok
vízfestékhatásúak, így õk is ezt a
hangulatot ültették át a pengefalra.
Könnyed, lazúros látványban részesül a nézõ.
Gyerekrajzot „utánozni” nem is
könnyû feladat – fogalmazott. Kép-

sõt még a színek és a színátmenetek is. Õk pedig arra törekedtek,
hogy a lehetõ legjobban hasonlítson a kép az eredetihez. A gyerekrajzok ráadásul mindig nagyon
ösztönösek, a vonalvezetést néha
elég nehéz eltalálni. De a csapat
bízott a sikerben.
A pengefalfestéshez színes kültéri homlokzatfestékeket használtak, melyeket jól lehet vizezni, így
érve el az akvarelles hatást. Mivel
falfestékrõl van szó, attól nem kell
félni, hogy a csapadék lemossa a
mintákat, hiszen az anyag idõjárásálló.
A megújult pengefalat gyermeknapon adják át hivatalosan. A pályázatban részt vevõ diákok pedig
ajándékcsomagot kapnak a szervezõktõl, akik ezzel köszönik meg
munkájukat és kreativitásukat.

SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER ZALAEGERSZEGI LÁTOGATÁSA

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az elmúlt évek erõfeszítéseinek köszönhetõen Magyarország
a tradicionális autógyártás után
az elektromobilitás területén is kivívta magának, hogy az autóipar
egyik európai fellegvára legyen.
Mindez megköveteli a beszállítóipar fejlesztését, a beszállító vállalatok kapacitásnövelését, amely
nélkül a hosszú távú gazdasági
növekedés nem lenne reális. A
Flextronics International Kft. 9
milliárd forintos autóipari beruházását ezért támogatja 3,6 milliárd
forinttal a kormány. Azon felül,
hogy Zalaegerszegen és Sárváron 120 új munkahely jön létre, az
amerikai vállalatcsoport fejlesztése az országosan foglalkoztatott
9 ezer ember munkahelyének
megõrzéséhez is hozzájárul. A
külgazdasági és külügyminiszter
végül azt emelte ki, hogy az amerikai beruházó közösség a második legnagyobb hazánkban: az
1200 amerikai vállalat 105 ezer
magyar embernek ad munkát jelenleg.
Jean-Francois Zoeller, a Flex

Bajor László, a Flex Regionális HR-igazgatója, Vigh László országgyûlési képviselõ,
Szijjártó Péter miniszter, Péter Ágota, a Flex magyarországi alelnöke, Jean-Francois Zoeller,
a Flex EMEA alelnöke, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere,
Ésik Róbert, a HIPA elnök-vezérigazgatója és Sulyok Tamás, a Flex regionális programigazgatója.

Vigh László, Szijjártó Péter és Molnár Gábor a MouldTech
saját gyártmányú mezõgazdasági drónját is megnézték.

MAGASBAN, BIZTONSÁGBAN DOLGOZNI
IPARI ALPINISTASEGÉD-KÉPZÉS INDUL

 Ipari alpinistasegéd-képzést indít a Zalaegerszegi Szakképzési vett vezetõk irányítása mellett dolCentrum és a Zalai Különleges Mentõk Egyesülete a zalai megye- gozták ki. A képzést azért tartják fonszékhelyen.
tosnak, mert az elmúlt idõszakban
több dolgozó sérült meg munkahelyi
– AL –
kalmasság. A képzés költsége balesetben, sõt halállal végzõdõ is
vizsgadíjjal együtt 135 ezer forint. történt. Ha megfelelõ szakfelszereSzabó Károly, a Zalaegerszegi Sikeres vizsgát az tehet, aki a mo- léssel és tudással rendelkeztek volSzakképzési Centrum kancellárja dulrészek legalább 80 százalékán na, ez nem fordulhatott volna elõ. A
elmondta, a hiánypótló képzést a részt vesz, illetve az elméleti és minõségi alpintechnikai eszközök
Zalai Különleges Mentõk Egyesü- gyakorlati vizsgán legalább 70 szá- biztosítása mellett éppen ezért tartlete kérésére indítják. Olyan mun- zalékot ér el. A szakképzési cent- ják nagyon fontosnak azok hat hakavállalókat képeznek ki, akik az rum a késõbbiekben iparialpinista- vonkénti mûszaki felülvizsgálatát is,
ami a biztonság érdekében egyébiránt kötelezõ lenne a munkaadók
számára. Ennélfogva cégek jelentkezését is várják az ipari alpinistase-

géd-képzésre, amit tízfõs létszámmal folyamatosan terveznek indítani.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt mondta, a zalai különleges mentõk
egyedüli szakemberek, akik a
tesztpálya fogadóépületének tetején is végeztek már karbantartási
munkákat. Innen jött a képzések
gondolata, amit a két szervezet
nemcsak a városra, a megyére és
a Nyugat-Dunántúlra, hanem a
szomszédos országok határ menti
régióira is kiterjesztene.
Tóth-Tanner Balázs, a képzés
gyakorlati oktatója érdeklõdésünkre
elmondta, az ipari alpintechnika mindenekelõtt a biztonságos munkavégzésrõl és a társmentésrõl szól. Nem
elég fenn a magasban dolgozni, a
bajbajutott kollégát le is kell tudni
hozni. A társmentés technikájának
elsajátítása éppen ezért az egyik
legfontosabb része a képzésnek.

európai és közel-keleti térségért
felelõs alelnöke arról beszélt,
hogy a vállalat az ország elsõ tíz
legnagyobb munkaadója közé
tartozik, a tavalyi 2,7 milliárd
eurós árbevételével pedig az elsõ
öt cég egyike. Az évi 48 milliárd
forintos megrendeléssel jelentõsen hozzájárulnak a magyar kisés közepes vállalkozások mûködéséhez. Budapesten európai
szolgáltatási központot és egy
designközpontot mûködtetnek,
így teljes szolgáltatási palettát
tudnak kínálni a tervezéstõl a
tesztelésen át a tömeggyártásig.
Péter Ágota, a Flex magyarországi alelnöke arról beszélt, hogy
a most induló, 8,9 milliárd forintos fejlesztéssel 120 új munkahelyet hoznak létre, ami 80 magasan képzett munkaerõt is jelent.
A beruházás olyan autóipari
csúcstechnológiát képviselõ termékek gyártását jelenti, mint például az adatok fogadására és feldolgozására képes folyadékhûtéses központi számítógép, amely
az önvezetõ jármûvek negyedik
szintû fejlesztését is támogatja. A
terméket budapesti designközpontjukban tervezték. Prototípusát Zalaegerszegen készítik el,
és tömeggyártása is itt indul
2023-tól. Ezenfelül az akkumulátorfeszültséget átalakító vezérlõegységet, a Pannon Egyetemmel
továbbfejlesztett nagyfeszültségû
elektromos turbótöltõt, valamint
egy érzékelõkkel és kamerákkal
ellátott világításvezérlést is gyártanak majd.
Mindkét eseményen felszólalt
Vigh László országgyûlési képviselõ, a jármûipari tesztpálya mi-

niszteri biztosa. A létesítmény
kapcsán azt emelte ki, hogy ebben a jármûipari „Szilícium-völgyben” az irányításelmélet, a kibernetika, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia találkozik egymással. Mindez azt szolgálja,
hogy felépüljön Zalaegerszegen a
jövõ közlekedési kultúrája.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere elmondta: 2014
óta komoly erõfeszítéseket tett a
városvezetés a helyi gazdaság
megerõsítése, a munkahelyek
megõrzése és új álláshelyek létrehozása érdekében. Az elmúlt 7
évben több mint 4 ezer új munkahely jött létre, és olyan gazdaságélénkítõ program és környezet kínálkozik a befektetõk számára,
ami láthatóan vonzó. Példaként
említette az M76-os kétszer kétsávos gyorsforgalmi utat, a jármûipari tesztpályát, a SmartFieldprojektet, a Science Parkot, a
Rheinmetall gyárat, a Metrans
konténerterminál és logisztikai
központot, a Flex-et, a MouldTech-et, az északi ipari parkot, a
gazdasági inkubátorházat, a duális szakképzõ központot, valamint
technikumi és egyetemi képzések
fejlesztését. Kiemelte továbbá,
hogy 2015-ben az országban elsõként nyerte el a Tudományos
és technológiai park minõsítést a
város északi ipari parkja, 2016ban a város elnyerte a „Befektetõbarát település” címet, 2018-ban
pedig Zalaegerszeg vehette át
„Az év ipari parkja” kitüntetést.
„Ez mind azt bizonyítja, hogy jó
úton járunk, és minden támogatást megadunk a most bejelentett
és a jövõbeni fejlesztésekhez is.”

KIS LÉPÉS AZ ADÓZÓNAK
 Gyermekek gyógyítására és állatmenhelyekre szánják a legtöbben adójuk 1+1 százalékát. A támogatott szervezeteknek óriási
segítséget jelentenek az adóforintok, a felajánlók évrõl évre milliárdok sorsáról dönthetnek. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
a honlapján közzétette azon civil szervezetek adószámát, valamint a vallási közösségek és a Nemzeti Tehetség Program technikai számát, amelyekre érvényes felajánlás tehetõ.
Lent Vigh László, Szabó Károly, Horváth Péter valamint
Tóth-Tanner Balázs, és a magasban Cseh András.

ipari alpinistákkal együtt tudnak
dolgozni a magas, nehezen megközelíthetõ épületeken, illetve a
nem állványozható építményeken.
Alpintechnikai eszközöket igénybe
véve szakipari, karbantartási és javítási feladatokba kapcsolódhatnak be a 28 órás képzést elvégzõk.
A jelentkezés feltételei a 18 évet
betöltött életkor, az alapfokú iskolai
végzettség és az egészségügyi al-

képzést is szeretne indítani. A Zala
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen pedig mesterképzés indítását tervezi az egyesület ipari alpinistái számára.
Horváth Péter, a Zalai Különleges
Mentõk Egyesületének elnöke azt
tette hozzá, hogy az oktatás tematikáját több éves szakmai tapasztalattal rendelkezõ, hazai és nemzetközi
gyakorlatokon és bevetéseken részt

Idén is mindenki szabadon rendelkezhet befizetett adója 1+1
százalékáról. Az egyik 1 százalék
felajánlható egy civil szervezetnek, további 1 százalék pedig valamely vallási közösségnek vagy a
Nemzeti Tehetség Programnak.
A rendelkezõnyilatkozat akár
a bevallás részeként, akár önálló
nyilatkozatként is a benyújtható
a NAV-hoz a „20EGYSZA” lapon
május 20-áig. Az szja 1+1 százalékáról rendelkezni legegyszerûbben KAÜ-azonosítóval, a

NAV webes kitöltõprogramjában
lehet.
Az adózók az 1+1 százalékról
rendelkezõ nyilatkozaton jelezhetik, hogy a nevüket és elérhetõségüket a megjelölt civil kedvezményezettel közölheti a NAV. Az
adatkezelési hozzájárulás és az
adatok feltüntetése a rendelkezõ
nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.
NAV Zala Megyei Adó- és
Vámigazgatósága

E-mail: vargatibor002@gmail.com

Tel./fax: 92/319-003
Mobil: 30/3571-413
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AZ ÉV MADARA A CIGÁNYCSUK HOSSZÚ MÉG AZ ÚT A MARSIG
ZALÁBAN IS TALÁLKOZHATUNK VELE

TITKAINAK FELTÁRÁSÁVAL A FÖLD MEGÓVÁSA A FELADAT

 A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1979-ben
indította az „Év madara” programját, mellyel a társadalom figyelmét kívánják felhívni a természetvédelmi szempontból veszélynek kitett fajokra. A szakmai csoport három olyan énekesmadarat
„versenyeztetett” tavaly, melyek az agrárgazdálkodás területén
fordulnak elõ jellemzõen, egyben a talajmûvelés negatív hatásának mutatói is. A közönségszavazatok alapján a cigánycsuk kapja az idén a kiemelt figyelmet.

 Bármilyen bolygó kutatása egy megismerési folyamat része,
amely meglehetõsen költséges, és nagyfokú kitartás is kell hozzá. Nemhiába viseli a NASA február 18-án landolt Mars-járója a
Perseverance nevet, ami magyarul kitartást, állhatatosságot jelent. Az ûrkutatás, és maga a vörös bolygó mélyen õrzött titkainak kifürkészése milyen elõnyökkel kecsegtethet a földi élet
szempontjából, arról Bánfalvi Péter zalaegerszegi amatõr csillagásszal, nyugalmazott iskolaigazgatóval, matematika–fizika–számítástechnika szakos tanárral beszélgettünk.

– B. K. –

– Antal Lívia –

A légykapófélék családjába tartozó fajról Gál Szabolcsot, a természetvédelemmel és monitoringtevékenységgel foglalkozó Domberdõ Természetvédelmi Egyesület
vezetõjét kérdeztük.
– A cigánycsuk nem a legismertebb, viszont az egyik legelterjedtebb tagja a hazai madárfaunának.
A sokak által ismert 1970-es és
1980-as években kiadott Európa
madarai címû könyvben még cigány csaláncsúcs néven találjuk.
Ezt az elnevezést, amely utal a
madár életmódjára, egyszerûsítették a késõbbiekben csukra. Ennek
a fajnak nemcsak a magyar, de
még a latin neve is változott az elmúlt évtizedekben. Régebben
Saxicola torquata-ként szerepelt,
amely faj az egész Óvilágban szé-

lesen
elterjedt,
Dél-Afrikától
Észak-Európáig és innen Kínáig.
Ezekbõl mára 4 fajt különítettek el
a rendszertannal foglalkozó tudósok, ebbõl a hazai faj tudományos
neve Saxicola rubicola. Az elterjedése fõleg Európára és Észak-Afrikára korlátozódik – mondja Gál
Szabolcs.
– Milyen küllemû madár a
cigánycsuk?
– Nevét fõleg a hímek mellén
jellemzõ rozsdásvörös színezetrõl
kapta. A hímek feje fekete, a nyakon fehér öv látható, és a szárnyon is van fehér folt. A tojók színezete visszafogottabb. Méretre a
verébnél némiképp kisebb madár.
– Zalában is gyakori?
– Itt sem ritka. Az erdõkben és
a belterületeken nem találkozhatunk vele, de élõhelyén, a füves,
nyílt területen sokfelé. Jellemzõ

KOSZORÚZÁS
KERESZTURY DEZSÕ SÍRJÁNÁL
 Keresztury Dezsõ születésének és halálának évfordulóján a
szülõvárosa, Zalaegerszeg mindig koszorúz Budapesten, a Farkasréti temetõben az önkormányzat és a Keresztury Emlékbizottság képviseletében.
Az idei évben
halálának 25. évfordulóján az emlékbizottság meghívására a szakma
magas rangú képviselõi is tiszteletüket tették a sírnál.
Az önkormányzaton és az emlékbizottságon kívül a
városból az újonnan
megalakult
Magyar Irodalomtörténeti Társaság
Zala megyei tagozatának képviselõi
is elhelyezték a kegyelet koszorúját.
Balaicz Zoltán polgármester köszöntõ szavai után dr.
Gyimesi Endre emlékezett meg a polihisztor költõ életútjáról, munkásságáról. Nitsch Erzsébet, a városi könyvtár vezetõje
pedig verssel színesítette a megemlékezést. Részt vett az eseményen Szemes Béla, Németh János és Kiss Gábor.
Koszorút helyeztek el a város
vezetõi és az emlékbizottsági tagokon kívül a balatonfüredi önkormányzat nevében Hári Lenke alpolgármester, Nemesgulács képVÁLASZD A

viseletében Tompos László polgármester, az MTA Könyvtár és Informatikai Központot Hay Diana
igazgató képviselte. Az Eötvös
Kollégiumot dr. Horváth László fõigazgató, az Országos Széchényi
Könyvtárat Rózsa Dávid fõigazgató, A Magyar Irodalomtörténeti
Társaságot pedig a fõtitkár, dr. Sebõk Melinda képviselte Keresztury
Dezsõ sírjánál.

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

(Fotó: Gál Szabolcs)

– A legfontosabb érv az ûrkutatás és konkrétan a Mars kutatása
mellett az, hogy történetére fényt derítve megismerhetjük azokat a folyamatokat, amelyek a vörös bolygó
pusztulásához vezetettek, és amelyektõl a Földet meg kell óvnunk.
Mert nem kéne tönkretenni azokat
az ideális körülményeket, amelyek
folytán kialakulhatott és kifejlõdhetett rajta ez ember.
– Miért éppen a távoli a Marson
keresik a válaszokat?
– A Mars az utolsó Föld-típusú
bolygó, ami miatt esély van arra,
hogy az élet keletkezésének bármely fokát felleljék rajta. A Vénusz is
szóba jöhetne, de 470 Celsius-fokos, ez lehetetlen lenne. Megtalálni
az élet nyomait légkörében, az pedig
nagyon nehéz volna. A Marson vélhetõn értelmes civilizáció sosem élt.
Ami biztos, hogy felszíne folyóknak,
tengereknek, óceánoknak adott otthont. Errõl árulkodik a rétegek alatt
befagyott jég, és a légkörében található elenyészõ vízmennyiség.
– A Marson sem egyszerû a
kutatás, pláne nem az élet.
– A Mars két pólussapkája szén-

rájuk, hogy vártamadárként (kiemelt pontról figyeli a zsákmányt),
kiülnek kórók, bokrok, kerítések
tetejére, vagy drótokra, onnan lesnek rovarokra, illetve a hímek ilyen
helyekrõl hallatják dallamos, kissé
recsegõs éneküket. Emlékszem,
1994-ben a pózvai rétekre mentünk ki a Ciconia-klub madarászsulijával márciusban, hogy láthasBánfalvi Péter
suk – többen elsõ alkalommal – a
– Mekkora esélyét látja annak,
cigánycsukokat. Viszont az állohogy a közeljövõben már embemány megroppanása nálunk is érrek is repülnek a Marsra?
zékelhetõ volt. Az elmúlt 5–6 év
– Nem hiszem, hogy ez hamar
madártani felmérései során sokfebekövetkezne, mert a Marsra szállé nem találtam meg a fajt, a meglásnak több akadályát is vélem isfelelõ élõhelyein, többszöri keremereteim alapján. Ezek közül a
sésre sem, ami igencsak elkeserípszichikai a legnagyobb probléma,
tõ eredmény. Ami viszont örvendeugyanis a jelenlegi technikával hét
tes, hogy egyelõre a 2021-es évhónap az odavezetõ út. Egy viben újra nagyobb számban találszonylag kicsiny kapszulában eddig
koztam a faj képviselõivel a márlesz összezárva három ember, akik
ciusi vonulási idõszakban (rövidtáegy idõ elteltével hónapokig se a
vú vonuló, a telet a közeli mediterrán vidékeken tölti, de egyre több
az itt telelõ példány). Fészkelõket
is egyre többfelé találok, ott is,
ahol az elmúlt években nem mutatkoztak. Reménykedjünk benne,
hogy az év madarának is jobbra
fordul a sorsa a jövõben.
Bár a korai visszaérkezése és
fészkelése okán rendkívüli módon
veszélyeztetik a tavasszal egyre
gyakrabban leáramló szibériai légtömegek, amik például az idén is
fagyokat és havazást okoztak,
még áprilisban is. Ilyenkor a madarak próbálnak kivárni, viszont,
ha napokig nem találnak táplálékot, vagy drámai módon már kotA Perseverance szelfije az Ingenuity drónnal.
lásban vannak, a fészekaljon kívül
az öreg madarak is elpusztulhat- dioxid-jeget és csekély vízjeget tar- Földet, se a Marsot nem láthatják,
talmaz, ezért is lehetetlen rajta az legfeljebb fényes objektumként érnak.
élet. A legnagyobb veszély a kozmi- zékelhetik azokat. Ha elérik a
kus sugárzás, ami miatt a fagyos si- Marsot, és le is tudnak szállni, a
vataggá változott Mars felszínén jár- kozmikus sugárzásnak lesznek kini-kelni a ma ismert védõruhákban
sem lehetne tartósan. A légkör is nagyon ritka, a felszíni légnyomás
mindössze 0,75 százaléka a földinek. Az állandó homokviharok is
egyéni vállalkozó
megnehezítik a kutatást, ami miatt a
2004-ben a Marsra érkezett
Opportunity és Spirit napelemei felmondták a szolgálatot. Igaz, évekkel
a három hónapra tervezett tartózkodásuk után. A Spirittel 2007-ben veszett el a kapcsolat, míg az
Opportunity roverral 2018-ban, az
egész vörös bolygót beborító hatalmas homokviharban. A 2012-ben leszállt Curiosity és az idén februárban landolt Perseverance már termonukláris meghajtású, így a homokviharok nem fognak ki rajtuk.

téve. Ezért kezdtek a bolygó barlangjainak
tanulmányozásába,
amelyek megvédenék az asztronautákat ettõl a veszélytõl ott-tartózkodásuk alatt.
– A landolás mennyire okozhat
nehézséget?
– Az 1996 decemberében útjára
indított Pathfinder, valamint a Spirit
és az Opportunity az ejtõernyõs fékezést követõen hatalmas légzsákokkal körülvéve zuhantak le a felszínre, melynek következtében
többször is ide-oda pattantak. Ez
emberekkel a fedélzeten nem mûködhet. A Perseverance azonban
megmutatta, hogyan lehet. Az utolsó mintegy 20 méteren egy úgynevezett égi daru eresztette le a Marsjárót a felszínre, amely technika az
embereket szállító ûrhajó landolására is alkalmas.
– De vissza is kell tudni jönni.
– Az ûrhajó a visszatéréshez
szükséges energiát nem tudja magával vinni a Marsra, azt ott kell
majd elõállítani. Ezért keresik a vizet, hogy elektromos bontásával
hidrogént és oxigént kapjanak a rakéták hajtóanyagának elõállításához. Nem beszélve arról, hogy a kinyerhetõ oxigén az embereknek is
kell. Mindehhez azonban nagy menynyiségben kell találni vizet, amit ki is
kell tudni bányászni. A Perseverance kicsi drónjának reptetése
arra kísérlet, hogy a késõbbiekben
egy nagyobb repülõeszközt fejlesszenek ki, amely az optikai megfigyelés mellett talaj, víz, kõzet mintavételére is képes.
– Milyen szerepe van a Holdnak?
– A NASA által tervezett Hold körül keringõ ûrállomásnak mindenképpen fontos szerepe lesz ebben,
ahonnan kisebb üzemanyag-szükséglettel lehet majd indítani szondákat, ûrhajókat a vörös bolygóra. Az
állomáson tankolni is lehetne, de annak mennyisége így sem lenne elegendõ a Marsról való visszatéréshez. Ezenkívül bázisa lehet a Holdfelszíni tudományos expedícióknak
is, és fogadhatna ûrturistákat is.
– Miért vélik azt, hogy Mars otthont adhat az emberiségnek?
– Azzal válaszolnék, reagálva
egy már most hangoztatott kijelentésre, miszerint lesz olyan legénység, akik nem is jönnek vissza, amit
én egyenesen sci-fibe illõ túlkapásnak gondolok. Hosszú út áll még az
emberiség elõtt, mielõtt a Marsra
léphetne.

5

Kultúra

RESTAURÁLÁS ÉS TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS A SKANZENBEN
NEMCSAK EGYMÁSÉRT, AZ ÁLLATOKÉRT IS FELELNEK

 Az elmúlt egy évben csak néhány hónapig fogadhatott látogatókat a Göcseji Falumúzeum. Tavaly nyáron fõleg a bakancsos
turisták találták meg a skanzent. A zárvatartás ellenére az élet és
a munka nem állt meg. Május 15-étõl pedig újra megnyílhatnak a
kapuk; egyelõre a védettségi igazolvánnyal rendelkezõk és a velük érkezõ kiskorúak léphetnek be az intézmény területére.
– pánczélPetra –
„Az elmúlt idõszak egyik legnagyobb félelme az volt, hogy ha lebetegszünk, vagy ha karanténba
kerül a teljes csapat, akkor ki látja
el az állatokat?” Ezt már Varju
András, a Göcseji Múzeum falumúzeumi és mûszaki osztályának
vezetõje mesélte lapunknak, akit
arra kértünk, hogy foglalja össze
az elmúlt egy év nehézségeit, történéseit.
– Tavaly május végén néhány
hónapra kinyithattunk ugyan, és a
bakancsos turisták száma növekedett is valamelyest, ám összességében nem nevezném kedvezõ
idõszaknak a mögöttünk lévõ hónapokat. Végig bennünk volt az az
érzés, hogy nagyon kell vigyázni
magunkra, mert nemcsak önmagunkért és egymásért vagyunk felelõsek, hanem a falumúzeumban
lakó állatokért is – mondta az osztályvezetõ.
Megtudtuk: a skanzenben jelenleg kecskék, birkák, szamár,
tyúkok, libák és kacsák várják a

tatókat képzik ki, akik majd a késõbbiekben tanítják azt, hogy hogyan lehet a néprajzi értéket képviselõ portákat kezelni, fenntartani. Az elméleti képzés online zajlott, ám a gyakorlati elemeket csak
a helyszínen tudják elsajátítani a
napi szintû ellátást. Sõt, a Zala fo- tanulók.
lyó holtágában él két teknõs is.
Persze õk nem a skanzen „állományába” tartoznak, de rendszeresen látják õket napozni a malom
közelében, így a stáb szívéhez
nõttek. Varju András azt is megemlítette, hogy amióta nincsenek
rendezvények és az árusok nem
állítják fel standjaikat, a pitypang
látványosan nagyobb életteret talált magának. Idõ pedig bõven
akadt a fûszerkert és az õshonos
gyümölcsfák gondozására is.
– A zárvatartás ellenére folyamatos volt a munka, hiszen az
éves állományvédelmi feladatokat,
karbantartásokat ugyanúgy el kellett végezni. Mindig szükség van
kisebb restaurálásokra, állagmegóvásokra. Ezek fõleg a házak falait, vagy fedelét érintik. Befejeztük
az ilyenkor esedékes tavaszi
nagytakarítást is, úgyhogy most
– Nagyon fontos, hogy legyen
már tényleg jöhetnek a látogatók! utánpótlás, vagyis hogy képezNem álltak le a nagyobb projek- zünk olyan szakembereket, akik
tek sem. A falumúzeumban zajlik tudják, hogyan kell a skanzenek
egy osztrák–magyar képzési prog- házait felújítani, falazni, zsúpolni,
ram, melynek során azokat az ok- és ezt a tudást õk is át tudják majd

adni. Az oktatásnak három fõ eleme van: a hagyományos kerítésépítés, az épületek külsõ falainak
óvása, újjáépítése és a tetõhéjalás. Szerencsére Zala megyébõl
és Vas megyébõl is voltak jelentkezõk a tanfolyamra.
Egy több ütembõl álló TOP-

tus 20-án került sor. Ugyanennek
az ütemtervnek a részeként (a
skanzen új elemeként) felépült a
rámi kápolna és a mellette lévõ temetõdomb. A pályázat további részeként új fogadóépület létesül, áthelyezik a kástut, és az eredeti
alapján megépítik a rámi iskolát.
– Nagyon várjuk már azt is,
hogy felépüljön az a két „olajosház”, ami egy átmenetet, vagy hidat képez a skanzen és a velünk
szomszédos Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum között. Mindez a 20.
század történelmi és életmódbeli
változásait is jól jelzi majd. Ezek a

pályázatnak köszönhetõen folyamatban van a Göcseji Falumúzeum fejlesztése is. Ennek elsõ állomása a Hencz-malom felújítása
volt. Az átadásra egy szûkebb rendezvény keretében, tavaly augusz-

KONFERENCIA ANYAGÁT TARTALMAZZA

renciát tartalmazó kiadvány elkészítése a pandémia miatt csúszott
az idei évre, hangzott el Dúcz Mihály, az Ady-iskola pedagógusa,
az alapítvány munkatársa köszöntõjében. A kiadványt Nemes Erika,
az alapítvány kuratóriumi elnöke
mutatta be az online hallgatóság A zalaegerszegi Ady-iskoláhelyi Közgazdasági Szakgimná- elõadással, 13 elõadó közremûkö- nak.
ban mûködõ Izsák Imre Alapítzium épületeiben összesen hét désével zajlott a program. A konfeA kötetben egyebek közt olyan
vány a koronavírus világjártémákat dolgoztak fel a diákok,
vány miatt rendhagyó módon,
mint Zalalövõ római múltja, a felviaz online térben mutatta be az
déki magyarok kálváriája, de oláltala szervezett megyei középvashatunk a szív emberérõl,
iskolai történelmi konferencia
Krátky Istvánról, illetve eltemetett
kiadványát.
hõsnõkrõl is. A fiatalok a pedagógusok segítségével elõreléptek a
Az 1996-ban létrejött alapítprezentációkészítésben és a provány hatodik alkalommal szervezjektek közönség elõtti bemutatáte meg a középiskolai megyei konsában is.
ferenciasorozatot, melynek során
Az online bemutatón köszöntõt
történelmi témában tartottak elõmondott Balaicz Zoltán polgáradásokat a diákok a 2019/2020-as
mester is, aki 1985–1997 között az
tanévben. A zalaegerszegi Ady
Ady-iskola diákja volt, valamint az
Endre Általános Iskola és GimnáIzsák Imre Önképzõkör 1991-es
ziumban, a nagykanizsai Batthyámegalakulása után ellátta annak
ny Lajos Gimnáziumban és kesztdiáktitkári feladatait is.

ONLINE KÖTETBEMUTATÓ

fejlesztések nagy elõrelépést jelentenek a falumúzeum jövõje
szempontjából – fogalmazott az
osztályvezetõ.
A közelgõ nyitással kapcsolatban Varju András elmondta: a jelenleg érvényes szabályok betartásával és a védettségi igazolványok felmutatásával lehet látogatni
az intézményt. A fogadóépületben,
vagyis a jegypénztárnál kötelezõ
lesz maszkot viselni. Meghirdették
továbbá a nyári táboraikat, remélik, hogy kedvezõen alakul a járványügyi helyzet, és minden tervezett program megvalósul.

www.zalamedia.hu
• FRISS HÍREK • INFORMÁCIÓK • KÉPGALÉRIÁK

FOLYTATÓDHATNAK
A SZÍNHÁZI ELÕADÁSOK
(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezt az elõadást, illetve az Elnémult harangokat augusztus végén is játsszák majd, hogy azok,
akik egyelõre nem szereztek védettségi igazolványt – ám késõbb
rendelkeznek majd ilyennel, vagy
netán változik a járványügyi helyzet – meg tudják nézni. A

beszéde, A kõszívû ember fiai, A
feleség negyvennél kezdõdik és
az Egy bolond százat csinál kerül
színre.
A színházigazgató hozzátette:
amint lehet iskolákban játszani,
folytatják a Tantermi deszka és a
bûnmegelõzési sorozatot. A nagyszínpad ifjúsági bérletes elõadá-

2020/21-es évad õszi folytatásában a Boeing, Boeing címû vígjátékot (rendezõ Besenczi Árpád)
és a Cigánykerék musicalt (rendezõ Böhm György) láthatja még
a közönség.
A 2021/22-es évad november
12-én indul az Érettségi címû vígjátékkal, melyet Farkas Ignác rendez, a fõszerepben pedig Rékasi
Károlyt láthatják a nézõk. Decemberben A fejedelem címû musical
debütál Sasvári Sándor fõszereplésével, Moravetz Levente rendezésében. 2022-ben pedig A király

sai között pedig A félõlény is szerepel majd. A színház biztonságos, szinte minden kolléga megkapta az oltást, aki nem, azt folyamatosan tesztelik. A nézõtéren a
maszk használata nem kötelezõ,
ám ajánlott. A termet pedig folyamatosan fertõtlenítik. Minden készen áll tehát arra, hogy fogadják
a nézõket – fogalmazott Besenczi
Árpád. A sajtótájékoztatón elhangzott: 2022 tavaszán megkezdõdik a színház épületének felújítása, így a társulat átmenetileg a
moziba költözik.

ADOMÁNY A LANDORHEGYI GYERMEKOTTHONNAK
ÁTADTÁK A HÚSVÉTITOJÁS-AUKCIÓBÓL BEFOLYT ÖSSZEGET

 Egymillió 50 ezer forint adományt és további 155 ezer forint értékû ajándékcsomagot
kapott a landorhegyi gyermekotthon. Tóth Tamás Gábor, a
Zala Megyei Gyermekvédelmi
Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat intézményvezetõje a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben
vehette át az adományokat.
– pet –
Mint arról már többször hírt adtunk, a Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem kezdeményezésére,
a húsvéti idõszakban öt zalaegerszegi képzõmûvész készített
nagyméretû, színes tojásokat. A
kortárs mûvészeti alkotások a belvárosban volt láthatóak, majd egy
licit során értékesítették õket. A
befolyt összeg pedig a landorhegyi
gyermekotthonhoz került. A Zalaegerszeg Barátai Egyesület mindezt kiegészítette egy 155 ezer fo-

rint értékû ajándékcsomaggal, melyet Bali Zoltán alpolgármester, az
egyesület elnöke adott át.
A hangversenyteremben rendezett eseményen részt vett Vigh
László országgyûlési képviselõ,
Balaicz Zoltán polgármester, valamint Velkey Péter humánigazgatási osztályvezetõ is. Többek között

elhangzott: Zalaegerszeg mindig
élen járt az adakozásban és a jótékonysági akciók szervezésében,
az pedig különösen fontos, hogy
rászoruló gyermekek részére is
adományozzanak. Régi álom volt
az is, hogy ne csak az adventi idõszakban öltözzön díszbe a város,
hanem húsvét alkalmával is. A kor-

társ mûvészeti tojásaukció, vagyis
az utcákon látható festett tojások
sikeresen hozzájárultak az ünnepi
hangulat megteremtéséhez.
Flaisz Gergõ, a Keresztury
VMK igazgatója elmondta: azt tapasztalták, hogy a kezdeményes
elnyerte a lakosság és a járókelõk
tetszését. Müller Imre ötletgazda,
a hangversenyterem mûvészeti tanácsosa hozzátette: céljuk az,
hogy jövõre az amatõr alkotókat
és a testvérvárosok képzõmûvészeit is bevonják a programba. Így
akár ki is lehetne cserélni egy-egy
város mûvészi tojásait.
A landorhegyi gyermekotthon
részérõl Tóth Gábor Tamás intézményvezetõ köszönte meg a felajánlásokat. Az összegbõl különbözõ méretû hintákat vásárolnak
majd az otthon lakói számára. Viszonzásképpen pedig átadta azokat a bekeretezett rajzokat, melyeket a gyerekek készítettek a szervezõknek és a tojásokat festõ mûvészeknek.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény (Nvtv.), valamint az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet (Vagyonrendelet) elõírásai
alapján nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával 5 év meghatározott idõre bérbe kívánja adni a
Széchenyi tér 3–5. sz. alatti (Zalaegerszeg 3168/A/2 hrsz.) épület II. emeletén található, nem
lakás célú (NLC) helyiségeket az alábbiak szerint:
Cím:
Zalaegerszeg

Megnevezés

Alapterület

Induló bruttó
bérleti díj/hó

Pályázati
biztosíték

Megjegyzés

Széchenyi tér 3–5.
épület
II. emelet

9 iroda
1 tárgyaló
1 konyha (azon belül raktár)
2 raktár

összesen
160,36 m2

447.232 Ft

447.232 Ft

riasztórendszerrel
ellátva

A pályázati ajánlatokat „Széchenyi tér 3–5.” jeligével ellátott, zárt borítékban lehet benyújtani.
Érvénytelen a pályázat, ha
• a pályázatot a benyújtásra meghatározott határidõ eltelte után nyújtották be,
• a pályázati biztosítékot a pályázó határidõben nem fizette meg, vagy annak megfizetését nem
igazolta,
• a pályázat nem felel meg a pályázati kiírás tartalmi és formai feltételeinek,
• a pályázati felhívásban megadott induló bérleti díjnál alacsonyabb összegû ajánlati árat tartalmaz,
• az ajánlati felhívásban meghatározott mellékleteket nem tartalmazza.
Az érvénytelen pályázatot benyújtók a pályázati eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– Pályázó nevét, címét.
– A bérelni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát a bérleti díjra, amely a kiinduló
árnál kevesebb nem lehet.
– Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról.
– A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
– A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó az ingatlant milyen célra kívánja hasznosítani, a tevékenységi kör részletes bemutatását.
– A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a nem természetes személy pályázónak nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minõsül. (A gazdálkodó szervezetek, illetve civil szervezetek részérõl csatolandó átláthatósági nyilatkozatok mintái a pályázati felhívás 2/a-b. mellékletében találhatók.)
Pályázati ajánlat beadásának határideje: 2021. május 13. (csütörtök) 10.00 óra
A pályázat benyújtásának módja: Kizárólag postai úton:
ZMJV Polgármesteri Hivatal, Önkormányzati Osztály. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
A pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékon kérjük feltüntetni:
„Önkormányzati ingatlan bérbeadása, Kvártélyház, Széchenyi tér 3–5.”
A koronavírus miatti járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel az ajánlatok személyes benyújtására
nincs lehetõség. Az ajánlat akkor minõsül határidõre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidõ lejártáig a
megadott címre beérkezik. A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minõsíti.
Pályázati ajánlat bontásának idõpontja: 2021. május 13. (csütörtök) 10.00 óra
Helye:
ZMJV Polgármesteri Hivatal IV. em. 401. tárgyaló. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
A pályázati ajánlatok felbontására az aktuális járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel az ajánlattevõk és
képviselõik jelenléte nélkül kerül sor.
Pályázati tárgyalás idõpontja: 2021. május 13. (csütörtök.) 10.15 óra
Helye:
ZMJV Polgármesteri Hivatal IV. em. 401. tárgyaló. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

ZALAEGERSZEG

MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERI HIVATALA

PÁLYÁZATOT HIRDET
HATÁROZATLAN IDÕRE A MÛSZAKI OSZTÁLYRA

BERUHÁZÁSI SZAKREFERENS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– mûszaki szakterületen szerzett (BsC/Msc) végzettség.
ELÕNYT JELENT:
– építészmérnöki, építõmérnöki végzettség,
– a munkakörnek megfelelõ igazolt szakmai gyakorlat,
– beruházási feladatok lebonyolításban szerzett gyakorlat,
– szakterületnek megfelelõ mûszaki ellenõri jogosultság.
ELLÁTANDÓ FELADATOK:
– önkormányzati beruházásban és önkormányzati lebonyolításban megvalósuló magasépítési feladatok megvalósítása;
– a Magasépítési Csoport feladatkörébe utalt beruházási, városfejlesztési, meglévõ intézményi épületfelújítási és -fenntartási
feladatok ellátása;
– a településfejlesztéssel kapcsolatos testületi döntés-elõkészítések, valamint testületi és vezetõi döntések végrehajtása.
A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:
– a 45/2021. (III. 20.) korm.rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott formátumú önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített
másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 21.
A munkakör a pályázat elbírálása után azonnal betölthetõ.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen a címzetes fõjegyzõ dönt.
Az illetmény megállapítása a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló
2011. évi CXCIX tv., valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet
alapján történik.
A pályázatot elektronikus úton a szemelyugy@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferenstõl a 92/502-121-es telefonszámon
kérhetõ.

KERÉKPÁRÚT
LEZÁRÁSA
Az Alsóerdei Sport- és Élménypark fejlesztése keretében megújul az alsóerdei kerékpárút a Kertvárost és a
volt napközis tábort összekötõ szakasza, ahol burkolatfelújítást végeznek és kiépítik a
közvilágítást. Az építési munkálatok miatt 2021. május 3tól elõreláthatólag 1,5 hónap
idõtartamra a kerékpárút érintett szakaszát a forgalom elõl
teljes szélességében lezárják.
A kivitelezési munkák határidõ elõtti befejezése esetén a
lezárást elõbb feloldják.
Kérjük a Tisztelt lakosság
türelmét, megértését!

FELHÍVÁS
A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ ÉS RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLÕ,
HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK RÉSZÉRE
A

2020/2021.

TANÉV NYÁRI TANÍTÁSI SZÜNETÉNEK IDÕTARTAMÁRA VONATKOZÓ

SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
szóló 328/2011. (XII. 29.) korm.rendelet alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes
ebédet biztosít a szülõ, törvényes képviselõ kérelmére
bölcsõdés, azaz öt hónapos kortól a 18. életév betöltéséig a hátrányos helyzetû és rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ, halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek
részére az alábbiak szerint:
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetõsége:
A szünidei étkezést igényelhetik a hátrányos helyzetû és a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõ, halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek.
A szünidei gyermekétkeztetés biztosításának idõtartama:
2021. június 21. és 2021. augusztus 19. (44 munkanap az iskolai nyári szünet ideje alatt).
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének helyszíne:
Zalaegerszegi Eötvös József Általános Iskola
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 68. (Az iskola étkezõje)
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének módja:
„Nyilatkozat a Gyvt.21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésû
nyomtatvány kitöltése, aláírva az ellátást igénylõ szülõ, más törvényes képviselõ részérõl.
A nyilatkozatok személyes leadásának határideje, címe:
lehetõség szerint 2021. május 28. (péntek)
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
A szünidei gyermekétkeztetés biztosításának módja:
A nyári napközis tábori ellátást igénybe vevõ gyermekek 12 órától vesznek részt az étkezésben.
Azon gyermekek számára, akik nem igénylik a nyári napközis tábori ellátást, azoknak a fent megjelölt idõszak (2021. június 21–2021. augusztus 19.) kérelmezett munkanapjain van lehetõségük a déli
meleg fõétkezés helyben történõ elfogyasztására 11–12 óra között. (Ha az étel helyben történõ elfogyasztását a gyermek elõre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére
biztosított ételt a szülõ elviheti!)
Mivel az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés biztosítása közpénzbõl történik, határozottan
kérjük, hogy ha nem kívánja a megjelölt idõpontok bármelyikében az étkezést igénybe venni, úgy
azt feltétlenül mondja le az ingyenesen hívható zöldszámon (06-80-210-411, vagy a
kozetkeztetes@zegesz.hu elérhetõségen az étkezést megelõzõ nap 08.30-ig, hogy ezzel elkerülhessük a közpénzek pazarlását!
Nyári napközis ellátásban történõ részvétel:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû, általános iskolás korú gyermekek részére is lehetõség van a nyári napközis tábori ellátás igénybevételére, melynek kedvezményes térítési díja: 200 Ft/gyermek/nap. (A nyári napközis tábori
ellátás igénybevételére vonatkozó jelentkezési lapot a „Nyilatkozat a Gyvt.21/C. §-a szerinti szünidei
gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésû nyomtatvánnyal együtt kérjük a fent megjelölt határidõig a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ részére eljuttatni.)
Az étkezési térítési díj befizetése elõre, az aktuális hét elõtti szerdai napon 7.30–17.00 óráig történik
az Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ földszintjén kijelölt pénzkezelõ helyén. (8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.) Befizetés hiányában a hétfõi étkeztetést nem tudjuk biztosítani.
Más esetben az étkezési térítési díjat mindig két munkanappal elõbb kell befizetni a ZeGesz étkezési csoportjánál Zalaegerszeg, Kis u. 8. sz. alatt, szerda kivételével hétfõtõl péntekig 7.00–08.30 óráig.
(Megközelíthetõ: Zala Plaza felõli oldal, Kis Utcai Bölcsõde gazdasági bejárata elõtti épület).
Tájékoztatom, hogy bölcsõdés- és óvodáskorú gyermek részére a szünidei gyermekétkeztetés a bölcsõdei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárvatartásának idõtartama alatti munkanapokon
vehetõ igénybe. (A bölcsõde és az óvoda nyári zárva tartásáról az intézményekben kérhet felvilágosítást!)
Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei
gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni, és gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete még nem került megállapításra, úgy ez irányú kérelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) postai úton, vagy ügyfélkapun keresztül elektronikus úton terjesztheti elõ. A személyes ügyfélfogadás jelenleg ugyanis szünetel.
Kérjük, a beadásnál vegye figyelembe az ügyintézés idõtartamát is.

TISZTELT NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK!
 Városunkban nemes hagyomány, hogy évrõl évre ünnepélyes keretek között köszöntjük azokat a pedagógushivatásukat itt gyakorló óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat, akik 50, 60,
65, 70 vagy 75 esztendõvel ezelõtt kapták kézhez a pedagógus-pályafutásuk megkezdéséhez
szükséges elsõ oklevelüket, ezzel is elismerve kiemelkedõ munkájukat és köszönetet mondva a
pedagóguspályán eltöltött esztendõkért.
Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell a képzõ intézményekbe az arany-,
gyémánt-, vas-, rubin-, illetõleg gránitdiplomára érdemes nyugdíjas pedagógusok elõször megszerzett
oklevélének másolatát (a pedagógus-pályafutás alatt megszerzett további oklevelekhez kapcsolódó
díszoklevél-kérelmek továbbítására nincs módunk és lehetõségünk), szakmai pályafutásukat bemutató
életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél másolata).
A díszoklevél-kérelem benyújtásához szükséges adatlap Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztálya közremûködésével a Polgármesteri Hivatal földszintjén vehetõ át.
Tisztelettel kérjük mindazokat a kedves nyugdíjas pedagógusokat, akik városunk nevelési-oktatási intézményeiben tevékenykedtek, hogy 2021. május 17-tõl május 28-ig adategyeztetés céljából személyesen, vagy megbízottjuk útján juttassák el a kért dokumentumokat és a kitöltött adatlapot Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályára (Zalaegerszeg, Kossuth Lajos
u. 17–19. IV. emelet). A díszoklevelet kiállító felsõoktatási intézmények ügyintézési szabályzataira tekintettel a fent megjelölt határidõn túl sajnos nem áll módunkban kérelmet befogadni, ezért kérjük a határidõ pontos betartását!

REKONSTRUKCIÓS
MUNKÁLATOK
Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. a földgázellátás mûszaki-biztonsági színvonalának növelése érdekében Zalaegerszeg
belvárosában rekonstrukciós munkálatokat végez. 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 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!
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A TRIÓ ZTC VOLT A LEGEREDMÉNYESEBB ÚJ ELNÖK A ZTE RK ÉLÉN

 Zalaegerszegen az Alsóerdõ
adott otthont a TRIÓ Egerszeg
ZTC által szerezett Zalai Tavasz Kupa regionális rangsoroló tájfutóversenynek. Kétfutamos középtávú versenyen,
11 egyesületbõl mintegy 200-an
álltak rajthoz. Legeredményesebb a házigazda TRIÓ
Egerszeg ZTC lett, a klubtól
61-en álltak rajthoz, és a 9 kategóriagyõzelem mellett további 17 sportolójuk végzett dobogón.

A zalai dobogósok eredményei. F10D: 2. Havasi Balázs (Göcsej KTFE), 3. Kirschner Martin
(Göcsej KTFE). F12C: 1. Kaj Huba
2. Kolcsár Nimród, 3. Véber
Dominik (mindhárom TRIÓ Egerszeg ZTC). F14B: 2. Csók Barnabás (TRIÓ Egerszeg ZTC), 3.
Bokány Bátor (TRIÓ Egerszeg
ZTC).
F15–18C: 1. Horváth Benedek,
2. Darók Ákos, 3. Hörcsök Máté
(mindhárom TRIÓ Egerszeg ZTC).
F16B: 1. Tompos Gábor (TRIÓ

Egerszeg ZTC), 2. Geszti Márton
Péter (Göcsej KTFE), 3. Dóra Tóbiás (TRIÓ Egerszeg ZTC). F18B:
2. Molnár Levente (TRIÓ Egerszeg ZTC), 3. Kovács Zsolt (TRIÓ
Egerszeg ZTC). F21B: 1. Fülöp Álmos Huba (Göcsej KTFE). F35B:
2. Varga József (Göcsej KTFE), 3.
Véber Balázs (TRIÓ Egerszeg
ZTC). F45B: 1. Sárecz Lajos
(TRIÓ Egerszeg ZTC), 2. Mézes
Tibor Sólyom (Göcsej KTFE).
F65B: 3. Horváth Béla (TRIÓ
Egerszeg ZTC). N10D: 1. Bolla
Panna Sára (TRIÓ Egerszeg
ZTC), Horváth Regina (TRIÓ
Egerszeg ZTC), 3. Méhes Anna
Borbála (Göcsej KTFE). N12C: 1.
Büki Hanna Dorina (Göcsej
KTFE), 3. Göntér Jenni Lizandra
(TRIÓ Egerszeg ZTC). N14B: 3.
Porgányi Emma (TRIÓ Egerszeg
ZTC).
N15–18C: 1. Hörcsök Boglárka
(TRIÓ Egerszeg ZTC), 2. Kovács
Anikó (Göcsej KTFE), 3. Varga
Zsuzsa (TRIÓ Egerszeg ZTC).
N16B: 1. Török Anna (TRIÓ Egerszeg ZTC), 2. Czebei Luca (Göcsej KTFE), 3. Francsics Tamara
(TRIÓ Egerszeg ZTC). N18B: 1.

TOVÁBB ÉPÍTENÉ A KLUBOT DALA BERNADETT
 Nemrég új elnököt választott a ZTE Röplabda Klub. Az egyesület tagsága, a nemrég elhunyt Merth Attila helyére Dala Bernadettet, eddigi gazdasági alelnököt választotta meg.

Antal Sára (TRIÓ Egerszeg ZTC),
2. Radó Gyöngyvér (TRIÓ
Egerszeg ZTC). N21B: 1. Sárecz
Éva (TRIÓ Egerszeg ZTC), 2.
Császár Éva (Göcsej KTFE).
N35B: 2. Porgányiné Henrich Piroska (TRIÓ Egerszeg ZTC).
N55B: 1. Czigányné Bancsik Edit
(Göcsej KTFE), 3. Császár
Jánosné (Göcsej KTFE).

KISEBB A KÖLTSÉGVETÉSÜK, DE MÛKÖDNEK

nyeken indultak el sportolóink. Szerencsénkre az Alpok– Adria súlyemelõversenyt a járványügyi helyzet miatt nem rendezték meg. Kimondom, esélyünk sem lett volna
rá, hogy kiutazzunk a versenyre.
Létezünk, ha nehezen is, de mûkösünk. Az önkormányzat a bérleti dí- dünk. Fegyelmezetten tudomásul
junkat kifizette. A csökkent források vesszük, hogy jelenleg ennyire futmellett csak a legfontosabb verse- ja a költségvetésünkbõl.

OTTHON IS EDZETTEK A ZTE SÚLYEMELÕI
 A ZTE Súlyemelõ Klubot a járvány sem kényszerítette térdre,
mivel az egyesületet lelkes, a sportágukat szertõ emberek alkotják. Amikor tombolt a Covid és nem látogathatták az edzõtermet,
a sportolóik otthonukban gyakoroltak. Edzettek udvaron, garázsban.
– Igyekeztünk leleményesek
lenni – hangoztatta Takács Tamás
elnök. – Közben betartottuk a Magyar Súlyemelõ Szövetség ajánlásait a járványügyi helyzet kapcsán. Amint kinyithatott edzõtermünk a sportcsarnokban, az igazolt sportolóink edzhettek. Nem
kerültek hátrányba vetélytársaikkal szemben. Ennek ellenére maradtak el versenyek. Az országos
szövetség az ob-ket megrendezte
a járványügyi szabályok szigorú
betartása mellett. A versenyeken a
sportoló és edzõje vehetett részt,
mellettük a bírók voltak a teremben, senki más, minél kisebbre
csökkentve a létszámot.
– Az elmúlt hétvégén a hagyományos Göcsej Kupa mellett két versenyt is rendeztek
Egerszegen?
– A csapatbajnoksággal kezdtünk, egy nappal késõbb a Göcsej

Kupa kiemelt verseny következett,
zárásként a területi minõsítõ verseny. A versenyrendezéssel a nehéz idõkben sem álltunk le, tavaly
50. alkalommal rendeztük meg a
Göcsej Kupát, idén sem akartuk kihagyni. Mindhárom versenyt közmegelégedésre bonyolítottuk le.
– Idén kitõl várnak jó eredményeket?
– Varga Martin Csongor már
korosztályos válogatott, a Heraklész-program oszlopos tagja.
Rácz Gergõ szintén korosztályos
válogatott. Rácz Dániel már a felnõttek között bizonyítja tehetségét. A három fiútól várunk igazán
jó eredmény az idei esztendõ során.
– A járványhelyzet a klubok
anyagi lehetõségeit is behatárolta. A ZTE költségvetése menynyire stabil?
– Felére csökkent a költségveté-

WALTNER RÓBERTTEL
HOSSZABBÍTOTT A ZTE FC
 Honlapján jelentette be a
ZTE labdarúgócsapata, hogy
szerzõdést hosszabbított
Waltner Róbert vezetõedzõvel.
A zalai klub egykori kiváló
csatára március 15-én vette át a
csapatot. Irányítása alatt a bajnokság befejezése elõtt két fordulóval biztossá vált a ZTE FC
további NB I-es tagsága.
Waltner Róbert 1+1 éves szerzõdést kötött a zalai klubbal.
– Nagyon boldog vagyok,
hogy folytathatom az elkezdett
munkát. Szeretnék bizonyítani, retett csapatommal – mondta
és további sikereket elérni sze- nagy örömmel Waltner Róbert.

KÉT BIRKÓZÓÉREM CSEPELRÕL A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI

 Az idei év elsõ utánpótláskorú kötöttfogású birkózóversenyét Csepelen rendezték meg. A serdülõk mezõnyében ott
voltak a Zalaegerszegi Birkózó SE fiataljai is. A viadalon
164-en indultak.
A sportolókon a szõnyegrelépés elõtt Covid
gyorsteszt ellenõrzést végeztek. Az egerszegi klub
öt versenyzõvel indult,
hárman értek el figyelemre méltó eredményt. A 48
kilósok mezõnyében Cséri
Csenger bronzérmet szerzett. Az 57 kilós súlycsoportban Gyarmati Balázs
az ötödik helyen zárt.
Egy nappal késõbb a
szabadfogásúak versenyét rendezték meg, 57 kilóban Varga Zalán bronzérmet szerzett.
Felkészítõ edzõk: Berzicza Ferenc, Gerencsér
Zoltán, Gerencsér Roland.

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

Újpest FC–ZTE FC 5-4 (3-1)
NB I-es labdarúgó-mérkõzés. Budapest, 1500 nézõ.
ZTE FC II–III. Ker. TVE 0-6 (0-4)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg, 200 nézõ.
Zalakerámia ZTE KK–Jászberényi KSE
91-71 (19-19, 22-22, 22-24, 14-19)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg. 200 nézõ.
ZTE ZÁÉV–Ipartechnika Gyõr 6:2 (3346-3289)
Szuperligás nõi tekemérkõzés. Zalaegerszeg.
Csákánydoroszlói TE–ZTK FMVas 1:7 (3614-3847)
Szuperligás férfi tekemérkõzés. Csákánydoroszló.
Nemesvámos –Egerszegi KK 32-11 (16-4)
NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés. Nemesvámos.

– Kilenc éve strandröplabdázóként csatlakoztam a ZTE-hez –
emlékezett a kezdetre Dala Bernadett. – Késõbb hívtak, hogy a
sportág termi változatát is próbáljam ki. Elõször játékosként szerepeltem a ZTE-ben. Késõbb találkoztam Attilával, felkért, hogy intézzem a klub gazdasági ügyeit.
Elõtte nem sokkal lettem közgazdász, a ZTE gazdasági ügyei a kezembe kerültek.
– A klubnak régóta tagja, az
elnöki posztra felkérték vagy
másképp került szóba a neve?
– Négy évet dolgoztam a néhai
elnök, Attila mellett gazdasági alelnökként. Amikor sajnos megüresedett a poszt, az edzõk kértek fel,
hogy legyek a klub elnöke. A közgyûlés egyhangúlag megválasztott.
– Mik a tervei elnökként a
ZTE RK élén?
– Rövid távú terveim között
szerepel, hogy a nõi csapatunk is
elinduljon az NB II-ben. Valószínû,
ennek nem lesz akadálya, mivel
már 11 évestõl a 18-ig bezárólag
vannak játékosaink. Kiépült a piramisrendszer. Korosztályos csapataink rendszeresen részt vesznek a szövetség bajokságain. A
nõi csapatunk már szép eredményeket ért el a területi bajnokságban, megérdemelné, hogy az NB
II-ben is kipróbálhassák, mire képesek. Ha sikerül szponzort találnunk, elindulhatnak a másodosztályban. A férficsapatunk idén veretlenül megnyerte a másodosztály Nyugati-csoportját. Itt az utánpótlásvonalon, akadnak „lyukak”.
Szeretném elérni, hogy minden
korosztályban tudnánk indítani
csapatot, akkor nem lesz akadálya az NB I-nek. A fiúknál fennáll
az esély, hogy a röplabda helyett,
a kosárlabdát vagy focit választják. Elképzeléseim között szerepel, hogy a ZTE RK strandröplabda szakággal gazdagodjon. Már
több éve rendezünk nyaranként
strandröplabda-bajnokságot
Egerszegen. A klub keretein belül
szeretném elérni, hogy országos

szinten is megmérettetnénk magunkat.
– Merth Attila dédelgetett álma volt, hogy a ZTE férficsapata
egykor ismét az NB I-ben szerepeljen. Ennek jelenleg nincsenek meg a személyi, gazdasági
feltételei.

– Fentebb már nagyából vázoltam az okokat. Elsõsorban személyi, másodsorban gazdasági okai
vannak. Az élvonalba kerülve
U–21-es csapattal is rendelkeznünk kéne. Három korosztályra
megvan a csapatunk, az említett
nincsen meg. Sajnos, a sportág
szempontjából az U–21-es korosztály problémás. A fiúk érettségiznek, továbbtanulnak, és máshol
folytatják, vagy elvesznek a röplabda számára. Nem könnyû összehozni ennek a korosztálynak a
csapatát.
– Gazdasági alelnökként figyelt a pénzügyekre, elnökként
sem lesz másképp. Mibõl áll öszsze a ZTE költségvetése?
– A társasági adóból megpályázott összeg, az önkormányzati támogatás jelenti a fõ fejezeteket.
Az utánpótláscsapatokat rendszerint a TAO-s pénzekbõl mûködtetjük. Három éve került a röplabda a
TAO-kedvezményezett sportágak
közé, azóta sikeres pályázataink
vannak. Ebbõl a pénzbõl sikerült
felépíteni az utánpótlásbázisunkat. A felnõttcsapatok önkormányzati és szponzori pénzekbõl mûködnek.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2021.MÁJUS 11.
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. 05. 26., 27.
(Városrészenként eltérõen)
Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 2021. 05. 28. papír: minden hónap utolsó pénteki napja.
Üveg: 2021. 08. 06.
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.
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

Múlt héten elértük a 4 millió fõt,
így a védelmi intézkedések feloldásának újabb szakasza érkezett el: –
– A kijárási tilalom kezdete éjfélre módosult.
– Az üzletekben 23 óráig lehet
vásárolni.
– A védettségi igazolvánnyal
rendelkezõk részére 23 óráig
megnyílt a vendéglátóhelyek
belsõ tere is. A szülõk és csa- –
ládtagok a gyermekeket is magukkal vihetik.
– A védettségi igazolvánnyal
rendelkezõk részére megnyíl- –

tak a szállodák, és a gyerme- –
keket is magukkal vihetik.
A 2020 novemberében bezárt
szabadidõs létesítményeket
védettségi igazolvánnyal újra
lehet látogatni. Ezek közé tar- –
toznak például az állatkertek, a
vadasparkok, a múzeumok, a –
színházak, a mozik és a
könyvtárak is.
Edzõterembe, uszodába, jégpályára a védettségi igazolvánnyal rendelkezõk, valamint
az igazolt sportolók mehetnek.
Az oltási kártyával rendelke-

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

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK
ZALAEGERSZEG
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
Hátralékkezelés: 92/500-392
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h.:
9.00–15.00
k.:
9.00–17.00
sze.:
8.00–20.00
cs.:
9.00–17.00
p.:
9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k..
12.00–18.00
cs.:
8.00–14.00

LENTI:
Lenti, Honvéd u. 31.
Telefon: 92/500-394
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k.:
14.00–18.00
Cs:
8.00–12.00

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%

JÁRVÁNYÜGYI TÁJÉKOZTATÓ
 A május 3-i adatok alapján már 4.073.149 fõ a beoltottak száma, közülük 2.077.160 fõ már a második oltását is megkapta.

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

ELÉRHETÕSÉGÜNK

zõk és a felügyeletük alatt álló
kiskorúak 23 óráig a sportrendezvényeket is látogathatják.
Az oltási kártyával rendelkezõknek és a felügyeletük alatt
álló kiskorúaknak nem kell
maszkot viselniük a sport- és
kulturális rendezvényeken.
Védettségi igazolvánnyal újra
látogathatók az idõsotthonok.
A koronavírus elleni védettség
igazolása a védettségi igazolvány bemutatásával történik, a
védettség tényének ellenõrzése pedig a helyiség üzemeltetõjének, a szolgáltatás nyújtójának a feladata. Teendõk,
amennyiben még nem érke-

Sorbanállás Pfizer-vakcináért az egerszegi oltóponton.

zett meg a védettségi igazolvány: https://www.nnk.gov. hu/
.../1089-teendok-amennyibennem... További lehetõség,
hogy a védettségi igazolvány
hiányát a kormányablakokban
is lehet jelezni: https://koronavirus.gov.hu/.../idopontfoglalas
-nelkul...
Mivel a járvány továbbra is jelen van, ezért a fokozatos újraindítás mellett is fenn kell tartani bizonyos biztonsági intézkedéseket.
Ezért egyes helyszíneken a védettséget nem szerzett dolgozóknak továbbra is maszkot kell hordaniuk. Fennmaradnak a magánés családi rendezvényekkel kapcsolatban 2020 novemberében elrendelt korlátozások. A közterületen, a tömegközlekedési eszközökön, boltokban – azokon a helyeken, ahol nem csak beoltott, vagy
a fertõzésen átesett személyek
tartózkodhatnak – továbbra is kötelezõ a maszkhasználat, továbbá
kerülendõ a csoportosulás és a
gyülekezés. Ez a még be nem oltott állampolgárok védelmét szolgálja. Az oltási program elõrehaladtával további döntések születhetnek majd az élet újraindítása
érdekében.
A védõoltásra eddig több mint
4,5 millióan regisztráltak. Regisztrálni ezen a honlapon lehet:
https://vakcinainfo.gov.hu/ Azok a
regisztráltak, akik még oltásra várnak, leellenõrizhetik, hogy regisztrációjuk milyen státuszban van. A
Nemzeti
Egészségbiztosítási
Alapkezelõ egy internetes felületet
nyitott erre a célra. Részletek:
https://koronavirus.gov.hu/.../ittellenorizheti-hogy... A még oltásra
váró regisztráltak az online idõpontfoglalóban is tudnak oltást
foglalni. Már a 16–18 éveseket is
lehet regisztrálni oltásra. Link:

https://www.eeszt.gov.hu/.../covid- csõdei, óvodai, iskolai dolgozók oltása.
oltas-idopontfoglalas
Nyolcadik körben, már a 60
A VÉDÕOLTÁSOK A KÖVETKEZÕ év –alatti
regisztráltakat is oltják. A
KÉPPEN ALAKULTAK:
háziorvosok szakmai vezetõi eh– Az oltási rendben az egész- hez szakmai ajánlást dolgoztak ki,
ségügyi dolgozók voltak az elsõk, hogy mely kockázati betegséggel
az õ oltásuk lezárult, de természe- rendelkezõknek javasolt elsõbbsétesen azokat az egészségügyben get adni. A 18–59 év közötti redolgozókat is még beoltják, akik gisztráltak fele mostanra már megmost jelentkeznek oltásért a kór- kapta az oltást. A szakmai ajánláházi oltópontokon.
sok szerint már a várandósok is
– Második körben az idõsottho- kérhetik az oltást. Nekik szintén
nok és a bentlakásos szociális in- regisztrálni kell a www.vakcitézmények oltását végezték el. nainfo.gov.hu honlapon, majd a reÖsszesen 90 ezren éltek az oltás gisztráció tényét jelezni kell a házilehetõségével. Azok az idõsek orvosnak, aki egyéni mérlegelés
vagy szociális dolgozók, akik ed- alapján dönt az olthatóságról, és
dig nem kértek védõoltást, de gondoskodik az oltás megszervemeggondolták magukat, az intéz- zésérõl: kórházi oltóponton (Pfimény vezetésénél jelezhetik e zer) vagy a háziorvosi rendelõben
szándékukat.
(Moderna). Bõvebben: https://ko– Harmadik körben, február el- ronavirus.gov.hu/.../az-oltast-kerosõ hetében kezdõdött el a védõol- varandosok...
tásra regisztrált legidõsebbek oltá– Kilencedik körben, április vésa a kórházi oltópontokon és a há- gén megkezdõdött a fogvatartotziorvosoknál. Az eddig regisztrált tak oltása is.
65 év felettiek 90 százaléka már
– Tizedik körben, május közemegkapta az oltást a háziorvosnál pén megkezdõdik a 16–18 évesek
vagy a kórházi oltóponton.
oltása is.
– Negyedik körben, február 11-én
– A háziorvosok a praxisukhoz
megkezdõdött a 60 év alatti króni- tartozó, védõoltásra regisztráltak
kus betegek oltása.
listáját heti frissítéssel megkapják.
– Ötödik körben elindult a véde- Mindenki sorra fog kerülni, aki
kezésben részt vevõ rendõrök, online vagy postán regisztrált. Kérrendvédelmi dolgozók és katonák jük, hogy akár a háziorvosi rendeoltása is, annak érdekében, hogy a lõben, akár a kórházi oltóponton
járvány elleni egészségügyi és történik az oltás, az elõre egyezterendvédelmi védekezés, az ország tett idõpontra pontosan érkezzeközbiztonsága és határvédelme to- nek, hogy a csoportosulást, a tuvábbra is zavartalan legyen.
multust elkerüljék! Ha tehetik, ak– Hatodik körben megkezdõ- kor nyomtassák ki, töltsék ki és vidött a kritikus infrastruktúrában, az gyék magukkal az oltásra a hozzáország áramellátását biztosító járuló nyilatkozatot, mert ez jelenpaksi atomerõmûben, a tömeg- tõsen meggyorsítja az oltással járó
közlekedési vállalatoknál (MÁV, adminisztrációt. A hozzájáruló nyiBKK, GYSEV, Volánbusz stb.) dol- latkozat itt tölthetõ le: https://kogozók oltása.
ronavirus.gov.hu/.../hozzajarulo– Hetedik körben zajlott a böl- nyilatkozat...

