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TELEFONOS LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT

 Az elmúlt két hónapban megszaporodtak a hívások a telefonos
lelkisegély-szolgálatnál. Ezért az országos szövetség (LESZ) egy
plusz telefonszámot iktatott be, így nagyobb eséllyel kap vonalat
a segítséget kérõ. A szolgálat telefonszámai: a korábbi 116-123
mellett a 06-80-810-600. Mindkettõ ingyen hívható, bármely telefonos szolgáltatón keresztül. A zalaegerszegi szolgálat szakmai
vezetõjét, Zaleczky Elzát kérdeztük.
– B. K. –
– Az év minden napján, 24 órában és ingyen hívható a telefonos
lelkisegély-szolgálat. Igyekszünk
biztosítani, hogy minden hívó számára elérhetõk legyünk. Amióta a
járványt megelõzõ intézkedések
életbe léptek, megnõtt a hívások
száma, ezért döntött úgy az országos szövetség, hogy amíg szükséges, a fent nevezett pluszvonalat
is mûködteti – mondja Zaleczky Elza. – Arra törekszünk, hogy mindig
legyen, aki felvegye a telefont. Ha
egy kicsit várni kell a vonalra, türelmet kérünk, éppen dolgozunk.
– Mi a leggyakoribb probléma, amivel Önökhöz fordulnak?
– A magány és az izoláció. Ez
volt a fõ ok a járványhelyzet elõtt is
és most is. Aki a lelkisegély-telefont hívja, általában magányos,

 Makovecz Tamás, a landorhegyi városrész önkormányzati képviselõje örömmel számolt be lapunknak arról, hogy a
VMK elõtti tér megújulásának megvalósításáért végzett több
éves kitartó munka eredményt hozott. Megújult a tér, és mindenki számára látogatható.
A VMK elõtti tér átépítése tavaly nyáron kezdõdött, és a munkálatokkal együtt szennyvíz-rekonstrukció is zajlott. A beruházás
összköltsége bruttó 308 millió forint volt. A téren 1624 négyzetméter Friedl gyártmányú térkövet építettek be. Az idetelepített utcabútorok, világítótestek, útjelzõ és lakossági hirdetõtáblák forma- és
színvilága egymással harmonizál az egységes arculat és rendezettség megteremtése érdekében. A téren felhasznált építõanyagok
esetében a természetes anyagokhoz közel álló natúr és nyers színek dominálnak. A parkolás szabályozása érdekében a Landorhegyi út nyugati oldalán tíz férõhelyes, térkõ burkolatú parkolót alakítottak ki.
– A harmincnyolc éve megépült VMK és a tér számtalan találkozás, rendezvény nosztalgikus, romantikus és emlékezetes pillanat
helyszíne volt, amely az elmúlt években a rendkívül rossz mûszaki
állapotának köszönhetõen elvesztette korábbi varázsát – mondja
Makovecz Tamás és hozzáteszi: reméli, hogy Zalaegerszeg lakói
ismét felfedezik a városrésznek ezt a részét, és ismét igazi közösségi térré alakulhat a megújult, megszépült tér.

Tisztelt Adózó!
Kérjük, adója 1%-ával támogassa
A ZALAI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNYT!
Fõbb tevékenységeink:
• hátrányos helyzetû, tehetséges gyermekek támogatása
• kedvezményes gyermektáboroztatás
• „Gyermekekért” egyéni és közösségi díj adományozása
További tájékoztatást kérhet az alábbi elérhetõségek valamelyikén:

Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47–51. Tel.: 92/312-770, 06-30/8248-348
www.gyorokiifitabor.hu • info@gyorokifitabor.hu

Adószámunk: 19270366-2-20 • Köszönjük!

ELADÓ LAKÁS A KERTVÁROSBAN!
Zalaegerszegen, kertvárosi, 54 nm-es, 2 szobás, 2. emeleti,
erkélyes, felújított lakás eladó. Bolt, iskola, óvoda, buszmegálló, orvosi rendelõ, gyógyszertár „karnyújtásnyira”.
Ár: 16,6 M Ft. Érdeklõdni a 30/975-1500-as telefonszámon.

ELKÉSZÜLT

társtalan, támogató nélkül van,
vagy nem ismeri fel a környezetében lévõ egyéb támogatási lehetõséget. Az elmúlt idõszakban sok
ember került ilyen helyzetbe, fokozódott az elszigeteltségérzés.
– Milyen konkrét segítséget
tudnak nyújtani?
– Elsõsorban a meghallgatást.
Tanácsot nem adhatunk, de segítjük
felismerni, hogy elérhetõ közelségben vannak azonos problémával
küzdõ családtagok, barátok, ismerõsök, iskolatársak. Velük fel lehet
venni a kapcsolatot, ha máshogy
nem telefonon, és egy kölcsönös,
egymást támogató attitûd jöhet létre.
Sokaknak nehéz most a bezártság,
a családtagok távolléte, a gyerekek
tanulásra motiválása. Ezeket a gondokat meg lehet osztani.
– Nem lehet, hogy még inkább
búskomorságba viszik egymást?

– Az tény, hogy a népesség 25
százaléka élete során olyan helyzetbe kerül, ami depresszióra hajlamosít. Én viszont a 75 százalékban bízom. Az is igazság,
hogy sok életesemény „hátbavágja” az embert, aztán az lesz a
vége, hogy az élet mégis megy
tovább, tovább kell tenni a dolgunk magunkért, a családunkért.
Életben tartó, ha tudjuk, vannak
mellettünk olyanok, akikre számíthatunk. Õket azonban észre
kell venni. Dicséret illeti a kollégáimat – folytatja –, akik valóban
ilyen típusok és a mostani helyzetben is vállalták a feladatot. Ami
egyébként önkéntes szolgálat,
kellõ szakmai felkészítés és folyamatos továbbképzés mellett. Õk
ilyenek.
– Önöknél név nélküli a hívás.
– Anonim a telefonáló és az
ügyeletes kolléga is. De ha a bizalmi viszony kialakul, a hívók el
szokták árulni a keresztnevet. Attól nem kell tartani, hogy ismerõs
veszi fel a telefont, ez ne tartson
vissza senkit, hiszen országos
szinten cseng ki a telefon.
(Folytatás a 3. oldalon.)

kocsik és teherautók fékrendszereit, illetve fékezés közbeni viselkedésüket tesztelhetik a fejlesztõk.
Felidézte, hogy az elektromos
és önvezetõ autók vizsgálatára is

alkalmas tesztpálya építése három éve kezdõdött el 260 hektáros
területen 45 milliárd forint állami
beruházás keretében.
(Folytatás a 2. oldalon.)

A FÉKEZÕFELÜLET
 Fék-, sáv- és távolságtartó rendszerek fejlesztését és tesztelését teszi lehetõvé a ZalaZone Jármûipari Tesztpálya elkészült fékezõfelülete, haladjanak azon egyedül vagy konvojban a személy- és teherautók.

– AL –
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos a sajtóbejáráson elmondta, a 750 méteres
gyorsító szakasz után nyolc,
egyenként 200 méteres fékezõsá-

vot építettek ki. Ezek útburkolata
szintén nyolcféle, a sakktáblafelülettõl kezdve az aszfalton át a csiszolt bazaltlapokig, amelyek mindegyike vizezhetõ. A váltakozó tapadású, érdes, sima, vagy jeges útfelületû burkolatokon a személygép-

Bemutató a fékfelületen.
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Közélet

A TÛZMEGELÕZÉSRÕL KARANTÉN IDEJÉN
A KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG RAJZFELHÍVÁSA

 „Adjunk elsõbbséget a megkülönböztetõ jelzést használó tûzoltójármûveknek!” – a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság április elején elsõként ezzel a témával hirdette meg rajzfelhívás-sorozatát, hogy egy kis színt vigyenek a családok életébe a
koronavírus-járvány miatti korlátozások közepette. A célokról, a
tapasztalatokról Kalamár Norbert tûzoltó fõhadnagyot, a megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivõjét kérdeztük.
– AL –
– A járványveszély miatti korlátozások nagyban megnehezítik
mindannyiunk életét. Sajnos, a
mozgási lehetõségek nagymértékben leszûkültek, az emberek
nagy része még a lakását sem
hagyhatja el. A gyerekek is otthon
tartózkodnak, hiszen bezártak az
óvodák, az iskolákban pedig a di-

gitális oktatás lépett érvénybe. Az
általunk meghirdetett rajzfelhívással éppen ezért igyekeztünk mindenki életébe egy kis vidámságot
vinni, hogy az otthon töltött idõt
hasznosan töltsük el. Célunk volt
az is, hogy a gyermekek és a felnõttek figyelmét ráirányítsuk egy
kicsit a tûzoltóságra és a tûzmegelõzésre. Ezért minden héten az
adott témakörrel kapcsolatban

vártunk és várunk olyan kézzel,
vagy számítógéppel rajzolt mûveket, amelyek szorosan kapcsolódnak a tûzoltóság tevékenységéhez.
– A témakörökbõl említene
néhányat?
– A háztartásban keletkezõ tüzek többsége gondatlanságra vezethetõ vissza. Egyes témakörökkel ezért arra kívántuk felhívni a figyelmet, hogy odafigyeléssel és
tudatos magatartással az esetek
jelentõs része megelõzhetõ. Ilyen
például a kerti hulladékok égetése.
Az elmúlt idõszakban kevés csapadék hullott megyénkben, ami
miatt számtalan alkalommal elõfordult, hogy a tûz átterjedt a szá-

KORONAVÍRUSTESZT AUTÓBAN
HETENTE HÁROM NAPON

 Budapest után Zalaegerszegen is megnyílt az autós, áthajtásos koronavírus-tesztállomás
az elmúlt héten a városi sportcsarnok parkolójában. A nukleinsav-alapú (PCR) koronavírus-tesztet bárki az autójában
ülve végeztetheti el, térítés ellenében. A mintavétel az orr és a
garat nyálkahártyájából történik, az eredményeket 72 órán
belül kaphatják meg a tesztelést igénylõk.

közé. Amíg az érdeklõdés fennáll,
folytatjuk a programot. Jön a nyár.
Elõfordulhat, hogy enyhülnek a
korlátozó intézkedések, így a szülõknek és a gyereknek is lesz más
programjuk, reméljük a szabadban. A korábbi évekhez hasonlóan
idén is csatlakozni kívánunk az Országos Tûzmegelõzési Bizottság
alkotói pályázatához, melynek beadási ideje a járványügyi helyzet
miatt kitolódott.

SZÜKSÉG VAN A SEGÍTSÉGRE

 Ételadomány átadására került sor a Zalaegerszegi Családsegítõ Szolgálat és Gyermekjóléti Központban. Az önkormányzat és
egy vadásztársaság ajánlott fel tartós, illetve bioélelmiszert. A kiosztásban összekötõ kapocsként mûködõ fiatalok vesznek részt.
– b. k. –

hogy igazolja a koronavírus jelenlétét a szervezet hámsejtjeiben, a
módszerrel így az aktív fertõzöttség mutatható ki. Mint mondta, háromfajta eredmény születhet, pozitív, negatív, illetve nem megfelelõ,
mely után megismétlik a mintavételt.
Dr. Vadvári Tibor alpolgármes-

ELKÉSZÜLT
A FÉKEZÕFELÜLET
(Folytatás az 1. oldalról.)
Azóta elkészült a 2000 négyzetméteres fogadóépület konferenciatermekkel és irodákkal, valamint 16 személyautó és 6 teherjármû számára mûhelyt biztosító
technikai épület.
Tavaly óta üzemel a 2000 méteres kezelhetõségi pálya, ami a
menetstabilizáló-, a fék- és a kormányrendszerek, valamint a sávtartó funkciók vizsgálatát teszi lehetõvé. Használatban van az 1000
méteres ráfutóval ellátott, 300 méter átmérõjû dinamikus felület is,
amelyen a konvojban haladó jármûvek viselkedését lehet elemezni. Alkalmas a jávorszarvasteszt
(kitérõ manõver) elvégzésére és
értékelésére is. Az 1500 méteres,
kétszer kétsávos autópálya-szakasz is elkészült már. A tesztpályán az 5G is jelen van, a hálózatba kapcsolt önvezetõ autók egymással való kommunikálásához.

megye egész területérõl. Az alkotások hûen tükrözik az általunk
megadott témaköröket. Korhatárt
nem határoztunk meg felhívásunkban, ami többnyire a kisiskolásokat fogta meg, de kaptunk rajzokat
középiskolásoktól is.
– Mi történik a rajzokkal?
– Az elkészített mûvek közül a
témába leginkább illeszkedõket
honlapunkon a következõ heti témakiírással egy idõben tesszük

TARTÓS ÉLELMISZER ÉS VADHÚS A RÁSZORULÓ CSALÁDOKNAK

– AL –
Erdõs Gergely, a tesztállomást
mûködtetõ DriveCell Systems Zrt.
alapítója a sajtótájékoztatón elmondta, a kifejlesztett rendszerrel
az itthon elérhetõ egyik legbiztonságosabb tesztelési lehetõséget
tudják biztosítani. A mintavételre
csak elõzetes online regisztráció
után, idõpontra való érkezést követõen kerül sor, ami mindössze
pár percet vesz igénybe. A levett
orr- és garatnyálkahártya-mintákat
egy speciálisan felszerelt hazai
mikrobiológiai laboratóriumban
elemzik ki. A teszt alkalmas arra,

raz aljnövényzetre. A „Ne égess a
szabadban!” témát épp ezért választottuk. Az otthon tartózkodás
következtében sajnálatos módon
a lakástüzek száma is megnõtt.
Tehát soha ne felejtsük a tûzhelyen az ételt. Több téma a tûzoltás
akadályoztatását érintette, így az
elsõbbség megadását a megkülönböztetett jelzést használó tûzoltójármûvek számára, vagy a tûzoltási felvonulási területek szabadon
hagyását. A tilosban parkolás is
gyakori probléma, annak ellenére,
hogy súlyos következményekkel
járhat az, ha a tûzoltókocsi nem
tud idõben közel menni egy kigyulladt épülethez.
– Milyen érdeklõdés kíséri a
rajzfelhívást?
– Örömmel számolhatok be arról, hogy folyamatosan és nagy
számban érkeznek rajzok szinte a

Vigh László a hátralévõ munkálatokról elmondta, hogy a városi
környezetet biztosító Smart City
területének elsõ 5 hektárja elkészült, további 13 hektár pedig most
is épül. Itt belvárosra és kertvárosra jellemzõ utcaképet alakítanak
ki, alacsonyabb és magasabb
épületekkel, továbbá hidakkal és
keresztezõdésekkel.
Építenek
egy kisebb kezelhetõségi pályát is,
és útkapcsolatokat valamennyi pályaelem között. A tesztpálya jelenleg 65–70 százalékos készültségi
fokon áll. A tervezett befejezési
határidõ 2021 vége. Hozzátette: a
tesztpálya építése soha nem fejezõdik be, mert a 260 hektáros terület lehetõséget ad arra, hogy
újabb tesztelemeket létesítsenek
az autógyártók és jármûfejlesztõk
igénye alapján. A koronavírus-járvány miatt leálltak a tesztek, de a
konstruktõrök mostanra visszatértek a zalaegerszegi próbapályára.

ter köszönetét fejezte ki, hogy a
cég Budapest után Zalaegerszeget választotta második helyszínként az országban. A tesztállomás
jó lehetõség a megyeszékhelyen
és a környéken élõknek arra is,
hogy amennyiben orvosi beavatkozás, vizsgálat, mûtét, munkavégzés vagy külföldre utazás miatt
van szükségük tesztelésre negatív
eredményt igazolandóan, azt itt elvégeztethetik.
Elhangzott, a tesztállomásra kizárólag személygépjármûvel vagy
minibusszal érkezhetnek a résztvevõk. Egy gépjármûben több,
egy háztartásban élõ, vizsgálatra
érkezõ személy tartózkodhat, kísérõ viszont nem. Az áthajtásos
koronavírusteszt alapára 26.900
forint. A fizetés a tesztállomáson
egyelõre bankkártyával oldható
meg, de hamarosan elérhetõ lesz
az online elõrefizetés is. A zalaegerszegi tesztállomás hetente
három nap tart nyitva 8 óra és 12
óra között a városi sportcsarnok
elõtt. Pontosan melyik napon, arról
a tesztallomas.hu weboldalon tájékozódhatnak az érdeklõdõk. Itt a
regisztráció mellett napra és idõpontra is tudnak foglalni.

Az elmúlt két hónap a helyzet
kezelésérõl szólt és Zalaegerszeg
– a jótékony hírben álló város –
most is segítséget nyújtott. Egymást érik a felajánlások, orvosi
eszközök, maszkok, élelmiszer terén, fogalmazott Balaicz Zoltán
polgármester. Majd hozzátette,
bajban ismerszik meg, hogy kire
lehet számítani. A mostani tájékoztatón csak ilyen emberekrõl
esett szó. A Zalai Szafari Vadásztársaság 2000 kilogramm vaddisznóhúst ajánlott fel, mely 400
rászoruló családhoz jut el. A hús
feldolgozását, csomagolását az
Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. vállalta magára. A kiszállítás pedig a
Zalaegerszegi Fiatalok Egyesülete önkénteseinek köszönhetõ.
Az országosan is egyedülálló
felajánlást akár követendõ példaként említette Bánki Erik országgyûlési képviselõ, a nevezett vadásztársaság tagja. Hozzátette, a
vadásztársaságoknak is anyagi
nehézséget jelent a járvány miatti
korlátozás, ennek ellenére az

adományozás gesztusával éltek,
méghozzá jó minõségû biohússal.
Egyben remélik, hogy Magyarországon minél gyakoribbá válik a
vadhúsfogyasztás.
Zsolnai Judit, a házigazda in-

VÁLASZD A

tézmény vezetõje elmondta, nagy
öröm a felajánlás, hiszen sok nehéz körülmények között élõ családnak lett még rosszabb a sora a
munkahelyelvesztés és az idénymunkák hiánya miatt. Az élelmiszer-adományokkal folyamatosan
segítik õket. Most az önkormányzat által felajánlott, 1 millió forint
értékû tartós élelmiszert tudják átadni 186 családnak.

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI

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

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

BÁRMIKOR KEZDHETSZ, AZ ELÕREHALADÁS TÕLED FÜGG!
SIKERES KRESZ-VIZSGA = INGYENES ELMÉLET!
RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNYEK: – IFJÚSÁGI KEDVEZMÉNY +
– 3 FÕTÕL – EGYÜTTJELENTKEZÉS ESETÉN – LÉTSZÁMTÓL FÜGGÕ CSOPORTKEDVEZMÉNY!
RÉSZLETFIZETÉS
JELENTKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
OKÉV SZÁM: 20-0112-05 VSM: E: 27,27–50%; FOR: 37,5–66,67%; ÁKÓ: 150%; ÁKK: 190.000–196.000
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Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra NSzerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 N Telefon/fax/üzenetrögz.:
(92) 599-353 N PR–marketing: Molnár Lászlóné 30/720-5734 N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Budapest N Felelõs vezetõ: Lõrincz Endre ügyvezetõ
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Aktuális

A KAKTUSZHÁZ NYUGALMAS HELY
SZÚRÓS SZÉPSÉGEK NEMZETSÉGEI

 A kiindulás az a hangzatos tételmondat is lehetne, hogy minden kaktusz pozsgás, de nem minden pozsgás kaktusz. Még akkor sem, ha tövise van.
– pánczélPetra –

adat az elvetendõ magról. Késõbb
rájött, hogy ez nem járható út: le
kell szûkíteni a típusokat, és mindent pontosan fel kell jegyezni egy
füzetbe. Már csak élõhelyi adatokkal rendelkezõ magokat rendel, és
nagyon sok hazai illetve külföldi
gyûjtõvel áll kapcsolatban. Túlnyomórészt kaktuszai vannak, de

az okokat. Akkoriban még túl sok
szakirodalom nem állt rendelkeUtóbbi mondatot már Kígyós zésre, de ráakadtam dr. Nemes
Zsolt õstermelõ, amatõr kaktusz- Lajos botanikus egyik könyvére.
gyûjtõ és -termesztõ tette hozzá, Elolvastam, és egybõl rájöttem,
akihez a közelmúltban látogattunk
el. Zsolt civilben a Göcseji Falumúzeum famûveseként dolgozik,
a munkából hazatérve azonban
leginkább gyûjtõszenvedélyének
hódol. A Zalaegerszegtõl nem
messze lévõ telkének udvarán
kaktuszházat alakított ki, melyre
afféle „szentélyként” tekint. Jelenleg 5–6000 kaktusz tulajdonosa,
de ebbe csak az öt évnél idõsebb
példányokat számolta bele. Rengeteg „babakaktusza” is van, hiszen már régóta magról veti õket.
Sõt, a különféle fajták keresztezésével is kísérletezik.
A méret egyébként ne téveszszen meg senkit. A „babák” itt nem
Kígyós Zsolt kaktuszgyûjtõ
az újszülött kategóriát jelentik: egy
2 centiméteres kaktusz körülbelül hogy hol hibáztam. Komoly öntö- azért néhány afrikai pozsgás is
kétéves. De mint mondja, vannak zési és teleltetési problémák miatt elõfordul. Utóbbiak között vannak
lassabban növõ példányok is, így haltak meg a kaktuszaim. Ezen tüskések is, annak ellenére, hogy
elõfordulhat, hogy egy 3–4 éves felbuzdulva kezdtem gyûjteni õket, nem tekinthetõk kaktuszoknak.
növény épphogy csak kilátszik a de aztán elkerültem otthonról, ka– Szinte megszámlálhatatlanul
földbõl.
tona lettem és elkoptak a kaktu- sok nemzetsége van a kaktuszokHogy honnan jött ez a több szok is – meséli.
nak, az ezen belüli alkategóriák,
mint két évtizede tartó intenzív
Persze csak egy idõre, mert az- alfajok, na és a keresztezéssel létgyûjtõszenvedély?
tán újra elõkerült a téma, immár rejött hibridek pedig páratlan for– Még gyerek voltam, amikor sokkal komolyabban: nemcsak vá- mai változatosságot eredményezanyukámtól kaptam ajándékba pár sárolt, hanem elkezdte magról vet- nek. Nálam körülbelül 18–20 nemkaktuszt. Sajnos, nem maradtak ni õket. Bár eleinte nem érdekelte zetség található. A kedvenceim a
meg sokáig, és ebbe nem akartam sem a nemzetség, sem az élõhely, dél-amerikaiak lettek. Igénytelen,
belenyugodni. Elkezdtem keresni vagy, hogy van-e valami egyéb ugyanakkor gyönyörû szép növé-

 Unokája balesetére hivatkozva egymillió forintot csaltak ki
egy zalaegerszegi lakostól. Az
unokázás a trükkös lopások
egyik válfaja, melynek mindig az
idõsebbek a kiszemeltjei. Az elkövetõk hiszékenységüket, jóindulatukat használják ki, figyelmeztet a rendõrség annak okán,
hogy az utóbbi idõszakban
mindkét bûncselekmény száma
megszaporodott a városban és
a megyében.
– Antal Lívia –
– A sértetté válás szempontjából
a 60 év feletti korosztály a legveszélyeztetettebb. Velük fordul elõ,
hogy egy ismeretlen felhívja õket,
aki unokájuknak adja ki magát,
vagy unokájukra hivatkozik –
mondja érdeklõdésünkre Tóth
László rendõr õrnagy, a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Alosztályának vezetõje. – Jellemzõen valamilyen váratlan élethelyzetrõl (baleset, rosszullét) számol be. Azonnal pénzre van
szükség, amiért elmenne a lakásra.
A csalók általában telefonkönyvbõl
dolgoznak, és mindig azt a látszatot
keltik, mintha sokat tudnának a kiszemelt áldozat családjáról. Valójában rendkívül ügyesen kommunikálnak, amelynek könnyen bedõlnek az idõsek.
– Hogyan védhetik ki ezeket a
helyzeteket?
– A józan döntés érekében pró-

Kígyós Zsolt ugyanakkor azt javasolja, hogy lakásba dísznövényként elsõsorban ne kaktuszokat,
hanem inkább pozsgás növényeket válasszunk. Ha mégis ragaszkodunk a tövises, szúrós példányokhoz, akkor legyünk figyelmesek és tájékozódjunk. Hiszen a teleltetésen, öntözésen és a fény
mennyiségén múlik, hogy milyen
hosszú életû lesz lakásunkban
egy-egy növény. Inkább maradjon
ki egy öntözés, mint hogy túl sok
vizet kapjanak. Ültetni, pedig gyakorlatilag egész évben szabad, de
a téli idõszak a legmegfelelõbb.
Mint mondja, õ is autodidakta módon tanulta mindezt, kezdetben

sok kudarccal. Aztán rengeteg kísérletezés, olvasás és másokkal
való tapasztalatcsere révén jutott
el a mostani állapotig.
– Úgy érzem, hogy nem lehet
elég idõt szentelni rájuk. Minden
évszakban foglalkozni kell velük,
és ekkora mennyiség bizony már
mindennapos munkát igényel. Viszont a kaktuszház a szépség és
a nyugalom szigete. És én mindig
is egy ilyen helyet kerestem. Bármi
negatív dolog történik az emberrel,
a kaktuszok közé elmenekülhet.

MI TÖRTÉNT AZ UNOKÁVAL?

mény helyszínét. Ne takarítsanak
fel, ne mosogassák el a vízkérés
ürügyén bekopogtató idegen után a
poharat, mert a hátrahagyott nyomokkal nagyban segíthetik a bûnõzök felkutatását.
– Mennyi eset fordult elõ mostanában?
– Az utóbbi idõben valóban
megemelkedett az esetek száma
Zalaegerszegen és környékén. Dicséretére legyen mondva a kiszemelteknek, akik a gyanút észlelve
hívták a rendõrséget. A több mint
40 próbálkozásból így csak egy
végzõdött bûncselekménnyel. A
tettes az unokázós trükköt vetette
be, egymillió forintot kicsalva az áldozattól. Ezért javasoljuk, hogy ne
tartsanak otthon nagyobb összegû
készpénzt, inkább helyezzék el azt
valamelyik bankban.
A rendõrség az emelkedõ tendencia miatt minden sajtóorgánumban felhívta a figyelmet ezekre
a bûncselekményekre. A városi
rendõrkapitányságok kollégái is
megyeszerte járják a piacokat, a
nagyáruházak parkolóit a kijárási
korlátozás idõsekre vonatkozó 9
és 12 óra közötti idõsávjában,
hogy segítségükre legyenek a trükkös csalások elkerülése érdekében.

TRÜKKÖS CSALÁSOKRA FIGYELMEZTET A RENDÕRSÉG

báljanak mindig nyugalmat erõltetni
magukra. Amikor ilyen telefont kapnak, legyenek kétkedõk. Szakítsák
meg a beszélgetést, és hívják fel
azonnal azt a családtagot, aki „bajban lehet” az idegen telefonáló közlése szerint.
– Tehát járjanak utána az információknak.
– Az idõs emberek egészségi
állapotukból, életmódjukból, szokásaikból, hiszékenységükbõl adódóan könnyebben megtéveszthetõek. A trükkös lopások során ezt
használják ki az elkövetõk, akik különféle ürügyekkel igyekeznek
gyanútlan áldozataik lakásába bejutni. Zalaszántón az E.ON-ra hivatkozva hívták ki a sértetett házából. Miközben az egyik szóval tartotta az utcán, a másik besurrant
és 130 ezer forintot lopott el. Jó, ha
tisztában vannak azzal, hogy széles az elkövetõk tárháza: nyugdíjkiegészítést, szociális segélyt, szemétszállítás túlfizetése miatt pénzt
hozott, vásárolna illetve eladna valamit, vagy csak egy pohár vizet
szeretne kérni. A sértettek gyakran
maguk engedik be az elkövetõket
lakásukba, udvarukba. Az óvatlanság, a túlzott bizalom még mindig

gyakori magatartás az áldozatok
körében.
– Mit tanácsol a rendõrség?
– Elsõ és legfontosabb szempont, hogy ne engedjenek be idegent a lakásba! Ha valaki hivatalos
személynek adja ki magát, kérjék el
fényképes igazolványát. Érdemes
tudni, hogy a közszolgáltatók sem
díjbeszedést, sem visszautalást
nem rendeznek készpénzben.
Ugyanígy nem házalnak pénzért az
adománygyûjtõ szervezetek, legyen az alapítvány, a Vöröskereszt
vagy a Karitász. Ha családtagjukra
hivatkozva kér pénzt egy ismeretlen, hívják fel rokonukat, hogy megbizonyosodjanak róla, valóban errõl
van szó.
– Mit tehetnek a családtagok?
– Azt gondolom, nagy a felelõssége a családtagoknak, rokonoknak, barátoknak. Fõleg az egyedül
élõ idõsek örülnek, ha valaki rájuk
nyitja az ajtót, ezért látogassák
meg õket gyakrabban, és beszéljenek velük ezekrõl a veszélyekrõl is.
Ha egészségük megengedi, az
idõsek se zárkózzanak be magányukba, tartsák a kapcsolatot
szomszédjaikkal. A megjelenõ idegenekre az egy lakókörnyezetben

TELEFONOS LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
ügyelõt kérni, akiben már egyszer megbíztunk.
– Erre valóban nincs mód. De
gyakran elõfordul, hogy utólag köszönik meg a segítséget, akkor körlevelet küldünk, és dátum és idõ
szerint nagyjából meg lehet tudni,
hogy kit illet a köszönet. De ennél

fontosabb, hogy az ügyelõ saját
magát jól tudja minõsíteni. Ehhez
kellõ önkontroll és szakmai tudás
kell. Azt tudom tanácsolni a nehéz
helyzetben lévõknek, hogy ami segít, azt igénybe kell venni. Ha éppen
egy lelkitelefon-szolgálat visz elõbbre, akkor azt. Hívjanak bennünket!

NÉZZ KÖRÜL!
MIELÕTT

A ZEBRÁRA LÉPNÉL
 Zebraterv címmel tartott országszerte háromnapos baleset-megelõzési akciót az elmúlt héten az Országos Baleset-megelõzési Bizottság,
melyhez a Zala Megyei Rendõrfõkapitányság is csatlakozott. A
kampány a gyalogosok közlekedésbiztonságára fókuszált.
Zalaegerszegen három kiemelten balesetveszélyes gyalogátkelõhöz vonultak ki a rendõrök.
– AL –

jellemzõ, hogy kétszáz darab
Ferocactus képes pár ezer más
növényt „kiszorítani”, ha átültetésrõl vagy a cserepek rendezésérõl
van szó. A gyûjtõ szólt még a sokak által kedvelt Astrophytumokról, vagyis a csillagkaktuszokról is.
Ezen belül vannak olyan fajok,
melyeknek nincsenek tövisei. Változatos formájú, látványos, jól virágzó kaktuszfajtáról van szó,
szép sárga, vagy pirosas szirmokkal örvendeztetik meg a tulajdonost.

SOK A HÍVÁS, KIBÕVÜLT A VONAL
(Folytatás az 1. oldalról.)
Valójában, ahogy a lelkisegész
alapítója, dr. Gyõri László szokta
mondani, ha a „szenvedésnyomás” nagy, akkor nem számít, kinek mondjuk el a bajunkat.
– De akkor megköszönni sincs
mód, nem lehet ugyanazt az

nyek, és csodás virágokat is hoznak. Teleltetésük egyszerû. Ezek
közül is Gymnocalyciumból, vagyis a csupaszkelyhû, vagy más néven kelyheskaktuszból nevelek
sokat. Hogy kinek mi a sok, az
persze relatív a gyûjtõk körében.
Nálam pár ezer példány található
ebbõl a fajtából.
Azért Észak-Amerika is „elõfordul” a kertben, illetve a kaktuszházban, mert Ferocactusokat is
gyûjt. Zsolt azt meséli róluk, hogy
képesek nagyon magasra nõni –
fõleg szabad tartásban – és nagyon hosszú életkort is megélni.
Ráadásul gyönyörû töviseket hoznak. Méretükre és növekedésükre

élõk is fordítsanak figyelmet. Kit
tetszik keresni? kérdésre többnyire
sarkon fordulnak, mert jobban fél-

Tóth László

nek a lebukástól, mint a büntetési
tételtõl.
Ha már megtörtént a baj, akkor
hívják a rendõrséget a 107-es segélyhívó számon. Fontos, hogy
hagyják érintetlenül a bûncselek-

Ezek egyike volt a Vágóhíd utca és belsõ elkerülõút keresztezõdésében lévõ zebra, ahol többször
fordult elõ olyan közlekedési baleset, melyben súlyosan sérültek
gyalogosok. A megyében az elmúlt évben is több balesetet történt a gyalogosok sérelmére, volt,
akit a zebrán gázoltak halálra.
Anti András, a megyei fõkapitányság
közlekedésrendészeti
osztályának vezetõje a közlekedésbiztonsági akció céljairól elmondta: a jármûvezetõk figyelmét
arra kívánják felhívni, hogy a zebrán átkelõ gyalogosnak mindig adják meg az elsõbbséget, továbbá
mindig fokozott óvatossággal és
mérsékelt sebességgel közelítsék
meg a gyalogátkelõket. Természetesen a gyalogosoknak is meg kell
gyõzõdni az átkelés veszélytelenségérõl, mielõtt zebrára lépnének.
A KRESZ ezt szabályként írja elõ,
de vannak olyan helyzetek, amit
viszont nem tilt, például a technikai
eszközök használatát. A fiatalok
sokszor a fülükbe dugott fülhallgatóval, zenét hallgatva mennek át
az úton, miközben fel sem néznek,
vagy éppen telefonálnak. Ezzel a
magatartással elvonják figyelmüket a biztonságos átkelésrõl. A
KRESZ-szabályok betartására a
kerékpárosoknak is ügyelni kellene, mert ahol nincs felfestve kerékpáros átvezetés gyalogos-átkelõhely mellett, nem hajthatnak át
biciklivel.
A Vágóhíd utcai zebra okos
megoldással (érzékelõkkel és az
útba épített villogó lámpákkal) is
segíti a gyalogosközlekedést,
ahogy a Platán soron a ruhagyári
átkelõ. A rendõrség itt is, továbbá
a Göcseji úti benzinkút közelében
levõ átkelõhelynél is ellenõrzést
tartott.
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BIOKERT A VÁROSBAN
A NÖVÉNYEK VIGYÁZNAK EGYMÁSRA

 Nagyszülõktõl kapott példa, sok kísérletezgetés, tanulás és
még több szeretet az élõlények, növények iránt. Ez az út vezetett
egy csodás biokerthez, itt a városon belül. Szabóné Lajtai Gyöngyi élettõl duzzadó, marasztaló hangulatú kertjében jártunk.
– Bánfi Kati –
Írni is nehéz, olyan gyorsan sorolja, mi minden van nála. S bár a
kertészkedés tõlem sem idegen
foglalatosság, kapkodom a fejem
a sok ismeretlen növény kapcsán.
Boldogasszony tenyere, arany
cseresznye, paradicsomfa, alpesi
eper, kúszó zeller, szibériai mézbogyó, különbözõ törpefák.
– Gyûjtöd a különleges növényeket?
– Nem gyûjtöm, csak amit
hasznosnak találok, azt elültetem.
Monokultúrát nem találsz, minden
ágyásban legalább ötféle növény
van. Örülök a magától kelt és az
áttelelt zöldségeknek, és csak ha
nagyon muszáj, akkor húzok ki valamit. Úgy vélem mindennek helye
van, szimbiózisban élnek a növények. Nekem ugyanolyan szép a
piros virágú eper, vagy a borágó,
mint a muskátli. Azért liliomot ültettem a kút mellé, és kéknefelejcs
díszlik az eperágyásban.
– Mennyire tervezed meg a
veteményezést?
– Leülök a kissámlira a kert
szélén és elképzelem, hogyan legyen. A magyar ember nagyon
kreatív, használni kellene ezt a képességet – mondja, miközben az
általa épített ötletes támaszfalat
mutatja, vagy hogy a kertben ragadt betontömböt hogyan tette dekoratívvá a kövirózsák kuckójaként. – Persze meg kell figyelni a
talajt, ha szükséges „beavató”, azaz talajjavító növényekkel kezdeni. Ismerni kell a fényviszonyokat,
a mikroklímát.
– A növénytársításokat sem
tervezed?
– Errõl nagyon sokféle táblázat
van ma forgalomban. Inkább a saját tapasztalataimra és megérzéseimre építek ebben is. Már sok

éve kertészkedem, és a hibázásaim mellett sok mindenre rájöttem. Ha az ember nem tévézik,
van ideje. Óriási kincs a józan paraszti ész, melyet még a gazdálkodó nagyszüleimnél láttam. Szívesen hallgatom Rózsa Péter
biogazda (Rózsa Sándor leszármazottja), a Gyulai Iván Ökológiai
Intézet igazgatója elõadásait is, fõleg télen, ami a felékészülés ideje.
A természet pedig bölcsen teszi a
dolgát, a növények védik egymást.
Csak hagyni kell.
– Az ágyások különbözõ
alakja dekoratív célt szolgál?
– Pratikum. Ugyanis az öntözõvizet úgy tudom legkönnyebben
megközelíteni, ha sugárirányban
vezetnek hozzá az utak. Egyébként is egyszerû megoldásokra törekszem. Leginkább ásóvillát
használok, kapálni nem szoktam.
A burgonya szalma alá van vetve,
kapálni, tölteni nem kell, csak fölemelni a szalmát és kiszedni a bõséges termést. Mellé borsót vetettem, az összegyûjtött nitrogén jól
jön az egyensúly megõrzéséhez.
Szép nagy növényeim vannak,
ami csodaszámba megy május elsõ felében (hatalmas káposzták,
tökfélék, nagyra nõtt, virágzó
krumpli, óriássaláta, méteres kukorica, szabadföldben már termõ
uborka).
– A talajra szórt barna réteg
micsoda?
– Kókuszrost. Nagyon jól lazítja
az agyagosabb talajt, bár tápértéke nincs. Tyúktrágya-granulátumot
is használok, ami nemcsak gazdagítja a talajt, de szagtalan is. Szintén nem várom meg az általam készített csalánlének a szagosodását, már elõtte kiöntözöm növényvédõnek, talajjavítónak. A talajt javítja a mulcsozás, a zöldtrágya, a
komposzt, minden szerves anyag.

– Hogyan védekezel a kártevõk ellen?
– Csalánlé, élesztõs-cukros
permetszer, fahamu. Ha nagyon
nagy a baj, akkor ökogombakészítményt használok. A tetvek ellen a fákon kétoldalú ragasztószalag van. A hangyák gondozzák és
szállítják a tetveket, és ott beragadnak. Madárbarát a kertem, õk
is segítenek, ahogy néhány kifejezetten védõ növény, mint a mustár,
a kapor és még sok más.
– Akkor tehát nem akadály a
városi lét a biokertészkedéshez?
– Mindenkit arra biztatok, hogy
bátran kezdjen neki. Akármilyen
kicsiben is, magaságyásban, balkonládában. Ajándékládákat állítottam össze az idõs családtagoknak koktélparadicsom-, paprikaés fûszernövény-palántákból. Ilyet
bárki tarthat erkélyen. Nem lesz
befõzéshez elegendõ a termés, de
a friss, illatos, napsütötte paradicsomnak páratlan az íze, mint
ahogy a frissen szedett fûszereké
is. Remek módszerek vannak a
magaságyások beültetéséhez, és
a pár négyzetméteres, aprócska
területek kihasználására. Szerencsére a fiataloknál is egyre több jó
példát lehet erre látni. Októberben,
a névnapomon megajándékoztam
a barátaimat, munkatársaimat különleges liliomokkal, amik még ebben a hónapban virágozni fognak.
Évelõ növény, kizárólag a fûnyíró
árthat neki. Gyönyörködtetnek a
növények. Fólia alagút alatt a
mostohább idõjárást is átvészelik.
A kertben mindig történik valami.
Láttam, ahogy a földigiliszta a föld
alá húzza az ott hagyott salátalevelet, vagy gilisztára vadászó rigót. Remélem, hogy hamarosan
lakói lesznek az új madárodúknak.
Télen a madáretetõk dobják fel a
szürke napokat. Nekem ez a
National Geographic. Jó kisugárzása van a kertnek, amitõl jól érzem magam, és a kamrába is jut a
nyárból. Az élet vesz körül.

HATÁRÕRIZET ÉS MINTAVÉTEL

A MENTÕK PLUSZFELADATAI A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETBEN
 A mentõszolgálat két évfordulót is ünnepelt május 10-én, az
Országos Mentõszolgálat 72 évvel ezelõtti, míg a szervezett életmentés 133 évvel ezelõtti megalakulását. Az idei tavasz azonban
nem várt helyzetet idézett elõ a koronavírus-járvány miatt a zalai
mentõk életében is, akik a helyszíni mintavételek mellett a határátkelõkön belépõ utasokat is ellenõrzik. Vincze Luca megyei vezetõ mentõtiszttel beszélgettünk.
– Antal Lívia –
– Mind a mentõszolgálat, mind a
szervezett életmentés történetében
nem volt még ilyen helyzet, amit a
koronavírus-járvány okozott. Hozzátenném, a világ történetében
sem. A mentõszolgálat alapvetõen
a helyszíni sürgõsségi életmentést
látja el a nap 24 órájában, tehát a
munka folyamatos. A járvány teljesen új helyzet elé állított bennünket
napi szinten, annálfogva is, hogy
pluszfeladatokkal bõvült tevékenységünk.
– Melyek ezek?
– Munkatársaink a rendõrséggel
közösen vesznek részt a határõrizetben, Letenyén, ami schengeni
külsõ határ, már február elsejétõl.
Március 13-ától a csörnyeföldi
autós pihenõben, valamint a rédicsi
határátkelõknél is jelen vagyunk.
Mentõs kollégáink a hazánkba belépõ utasok biztonsági ellenõrzését
végzik a koronavírus-fertõzöttség
kiszûrése érdekében. Testhõmérsékletet mérnek, illetve egy protokoll szerint kérdezik ki õket. Ha va-

laki ez alapján magas kockázatú
osztályba sorolható, jelzik a mentésirányításnak, amely mentõt küld
érte, ami kórházba szállítja. Egy
magyar állampolgárságú férfi volt
az eddigi legsúlyosabb állapotú,
akinek életét ez a „felfedezés” mentette meg. Szerencsére felgyógyult.
Új feladat a helyszíni mintavételezés, amit a kormányhivatal népegészségügyi osztályával való
együttmûködésben végzünk. Ezek
száma már meghaladja a háromezret megyeszerte, ebbõl ezer feletti
a szociális otthonokban élõket érintette, a többi a lakosságot. A háziorvos a tünetek alapján kéri a mintavételt, ami most már három hete
minden esetben orrból és garatból
történik a beteg lakásán.
– A kollégák védelmét hogyan
oldották meg?
– Elõbb a zalaegerszegi kórházban állítottuk fel a mentesítõ zónát,
majd a nagykanizsai kórházban is.
Itt a védõruhákból való kivetkõzés,
illetve a fertõzött anyagok eltávolítása zsilipes rendszerben történik,
védve a kollégákat. A mentõautó-

Vincze Luca

kat ózongenerátorral is fertõtlenítjük. A megnövekedett feladatok
ugyan átszervezést igényeltek, de
ezeket a rendelkezésre álló állománnyal el tudjuk végezni. A Vöröskereszt is segíti munkákat pár
hete. Önkénteseik a határõrizetben
és a mintavételben vesznek részt,
adminisztrációs feladatokat ellátva.
– A járványveszély okozott-e
változást az egyéb mentõhívások számában?
– A kijárási korlátozás miatt
csökkent a jármûforgalom az uta-

SZÍNES PROGRAMOKKAL VÁRNAK
NYÁRI NAPKÖZBENI ELLÁTÁS GYERMEKEK SZÁMÁRA

 2020-ban ismét nyári tábort szervez a Keresztury Dezsõ VMK a
„nyári napközbeni ellátás” keretein belül, melyre várják a 6–16
éves korú gyermekeket 2020. június 22. és 2020. augusztus 14.
között.
A programok között szerepel
kézmûves-foglalkozás, játszóház,
bel- és kültéri sportolási lehetõség,
strandolás az Aqua City-ben, katonai bemutató, ügyességi versenyek, légvár. Mindemellett lehetõség van új emberekkel ismerkedni,
barátokat szerezni.
Helyszín: Apáczai Csere János

Mûvelõdési Központ (Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.).
Az ellátásban csak zalaegerszegi lakcímmel rendelkezõ gyermek vehet részt.
A nyári napközbeni ellátásra folyamatosan lehet jelentkezni az
Apáczai MK információjában sze-

mélyesen leadott, vagy postán küldött, eredeti, szülõ által aláírt jelentkezési lappal.
Részletes információ a letölthetõ dokumentumokban és a 92/511210, vagy a 30/401-0650-es telefonszámon.
***
Kedves szülõk! Érdemes érdeklõdni, hogy Zalaegerszegen
hol szerveznek gyermekeknek
nyári tábort, így önök is kényelmesebben végzik munkájukat.

KOSZORÚZÁS
HO SI MINH SZOBRÁNÁL
egyéni vállalkozó

kon, melynek következtében a közúti balesetek száma is. Iskolai, óvodai balesetekhez pedig egyáltalán
nem kell kivonulnunk, mert az intézményeket bezárták. Úgy tapasztaljuk, hogy az emberek is körültekintõbbek, mielõtt mentõt hívnának.
A fertõzésgyanús személyek szállítása ugyan megemelte a kivonulások számát, ami ezzel együtt átlagosnak nevezhetõ az ilyenkor szokotthoz képest.
– Kik kaptak kitüntetést a
mentõk napja alkalmából?
– A járvány miatt a központi ünnepség elmaradt a Parlamentben,
de a kitüntetéseket odaítélték. A
megyébõl Gál Zsolt zalaegerszegi
mentõápolót Iránytûdíjban, míg
Ritter Jenõné adminisztrátort fõigazgatói dicséretben részesítették. A mentõnap alkalmából országosan átadott 20 új autóból a zalaegerszegi mentõállomás is kapott
egyet. Ezzel együtt 29 mentõautó
áll rendelkezésünkre a megyében,
ezek mindegyike az új, sárga színû
mentõautó. Köszönetemet szeretném kifejezni a közel 300 kollégámnak a veszélyhelyzetben való
helytállásukért is. Továbbá azoknak az adományozóknak, akik az
elmúlt két hónapban finomságokkal, ajándékcsomagokkal leptek
meg bennünket, és akik révén
majdnem mind a tíz megyei mentõállomásra került egy új mosó- és
szárítógép.

 Nguyen Tien Thuc, a Vietnami Szocialista Köztársaság budapesti nagykövete, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere,
valamint az MSZP helyi képviselõi koszorúzták meg Ho Si Minh
szobrát, az egykori vietnámi elnök születésének 130. évfordulójára emlékezve.

– AL –

rosvezetés mindenkori figyelmét,
amely minden évben õszinte és
A landorhegyi városrészben barátságos megemlékezést tesz
1976-ban állították fel az emlék- lehetõvé Európa egyetlen Ho Si
mûvet, abban az évben, amikor Minh-szobránál.
már Saigont (mai nevén Ho Si
Minh-város) is elfoglalták a vietnámi csapatok, és teljesen kiûzték az
amerikai hadsereget. 1976-ban az
egységes Vietnámi Szocialista
Köztársaság is létrejött, amiért sokat tett az egykori vietnámi elnök,
idézte fel Hóbor József, a Magyar
Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének Zala megyei és Zalaegerszegi Szervezete elnöke.
Nguyen Tien Thuc vietnámi
nagykövet azt emelte ki, hogy idén
kerek évforduló elõtt tisztelegnek,
hiszen Ho Si Minh 130 évvel ezelõtt született. Felidézte, hogy tavalyelõtt járt elõször Zalaegerszegen, amikor a városi közgyûlés
ülésén is részt vehetett. Köszönetét fejezte ki Balaicz Zoltán polgármesternek a szíves fogadtatásért.
Méltatta továbbá a két ország jó
kapcsolatát, a zalaegerszegi vá-
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GYERMEKNAP ONLINE MESEMARATONNAL
ÖSSZEFOGTAK AZ ORSZÁG BÁBSZÍNHÁZAI

 Elõadások ugyan most nem lehetnek, de azért nem szeretné elHa már online tér, Szûcs István
veszíteni a kapcsolatot a gyerekekkel a Griff Bábszínház társula- azt is elmondta, hogy az elmúlt két
ta. Annál is inkább, mert közeleg a gyermeknap, amire idén az
hónap a bábszínházi világot is neonline térben kerül sor; mégpedig az ország bábszínházainak
héz helyzetbe hozta. Hogy a gyenagyszabású összefogásával.
– pánczélPetra –
A program részleteirõl és a jövõ
évad terveirõl Szûcs Istvánnal, a
Griff Bábszínház igazgatójával beszélgettünk. Május utolsó vasárnapja, vagyis május 31-e már évtizedek óta a gyermeknap. Ilyenkor
minden kulturális intézmény valami izgalmas produkcióval készül.
A meglepetések és a kalandok a
járvány miatt idén az online térbe
költöznek. Az ország bábszínházai a kecskeméti Ciróka Bábszínház kezdeményezésére összefogtak, így egy mesemaratonnal ünneplik meg a jeles napot – kezdte
a társulat vezetõje.
– Minden bábszínház, kiegészülve a fõvárosi Kolibri Színházzal, felajánlotta egy-egy elõadását,
ami május 31-én egy erre a célra
kialakított online felületen kerül le-

vetítésre. A „Pörögj velünk” címû
egész napos eseményen gyakorlatilag tizenhárom társulat mutatkozik be egy-egy darabbal. A rendezvényt pedig reggel 8-tól este 9-ig
lehet követni. Mintha egy óriási
körhinta repítené a gyerekeket
egyik elõadásról a másikra, illetve
egyik bábszínházból a másikba.
Megtudtuk: a Griff, a tavaly bemutatott Léghajó a Bodza utcában
címû kortárs mesével csatlakozott
az akcióhoz. A dolog további érdekessége, hogy a bábszínházaknak
egy 2 perces bemutatkozó videót
is kellett készíteniük magukról,
amit az adott társulat elõadása
elõtt vetítenek le. Ezenkívül minden bábszínház a saját internetes
felületén és közösségi oldalán is
népszerûsíti az eseményt. A programsorozat részleteirõl is ott lehet
tájékozódni.

Szûcs István

rekek ne maradjanak mese és
színpadi produkció nélkül, a szerdától szombatig terjedõ napokra
elérhetõvé tették egy-egy korábbi
elõadásukat. De a bábszínészek
vicces kis videókat is készítettek.
Felvették a kapcsolatot pedagógusokkal is, hogy hogyan tudnák segíteni a digitális oktatást. Végül
néhány intézmény kérésére novel-

ZONGORAKONCERT A PLATÓRÓL
ZENEMÛVEK TIZENKÉT HELYSZÍNEN

lákat és verseket olvastak fel színészeik.
Ami a jövõt illeti, az igazgató
szerint az a kérdés, hogy mekkora
lesz a szülõk és pedagógusok bizalma a színházak iránt, vagyis
hogy merik-e ugyanolyan arányban elõadásokra vinni a gyerekeket, mint a járvány elõtt.
– Szerintem, ha õsztõl rendesen folytatódik az oktatás, vagyis
az óvodások, iskolások újra közösségbe járhatnak, akkor annak
sem lesz akadálya, hogy a bábszínházak is tárt karokkal várják a
gyerekeket. Persze a biztonság
érdekében mindenkinek figyelnie
kell az aktuális ajánlásokra. Ha kevesebb nézõt lehet csak befogadni, vagy maszkot kell hordani és
többször fertõtleníteni a helyiséget, akkor nyilván ehhez alkalmazkodunk. Azt még csak tippelni lehet, hogy mekkora bevételkieséssel és költségvetési hiánnyal kell
számolnunk a következõ évadban.
Az biztos, hogy az idei évadot gyakorlatilag befejeztük. Ami van, az
az online térben zajlik.

szeként valósult meg. A korlátozások idején szerettek volna egy
kis felüdülést nyújtani az embereknek, de közben már nagyon
készülnek arra az idõre is, amikor
a közönség ismét birtokba veheti
a mûvelõdési házakat. Addig is
kísérleteznek, ötletelnek, hogy a

 Szabadtéri koncertsorozattal szórakoztatta a zenekedvelõket a
hétvégén Tóth László zongoramûvész, a Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem csoportvezetõje, a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar Egyesület elnöke.
– pet –
A különleges kezdeményezés
részleteirõl elõzõleg a hangversenyteremben számoltak be a
szervezõk.
Az
eseményen
Balaicz Zoltán polgármester elöljáróban elmondta: jó ütemben
halad az egykori zsinagóga felújítása. A nagyterem munkálatai
már befejezõdtek, a nyár folyamán pedig sor kerül az emelet
festésére, továbbá néhány orgonasípot is kicserélnek. A tervek
szerint július második felében átadják a megújult hangversenytermet, bár az augusztus közepéig

tartó korlátozások miatt nagyszabású programra nem kerülhet
sor. Addig is a Keresztury VMK
munkatársaival azon dolgoznak,
hogy a járvány ellenére ne maradjanak teljesen zene és kultúra
nélkül a zalaegerszegiek. Ezért is
örültek Tóth László ötletének. A
mûvész azzal kereste fel a városvezetést, hogy május 22–24. között szeretne szabadtéri, „mini”
zongorakoncerteket adni a város
több pontján.
Az önkormányzat, illetve a
Keresztury Dezsõ VMK támogatásával szervezett koncertsorozat 12 helyszínre látogatott el a

három nap alatt. Flaisz Gergõ, a nyár folyamán is megörvendezVMK igazgatója elmondta: a tethessék az érdeklõdõket különprogram
az
intézmény féle kulturális csemegékkel.
#visszavárunk kampányának réHogy a mini zongorakoncertek

MÚLT SZÁZADI „HIDEG NYALATOK”

– pP –
Bõvebb információért Béres Katalin történészhez fordultunk, aki
néhány régi újságcikkre hívta fel a
figyelmünket. A Zalamegye címû
újság 1893. augusztus 8-i számában például Kummer Gyula – vagyis a kedvelt zalaegerszegi cukrászda, a Kummer kávéház tulajdonosa
– jelentetett meg egy hirdetést az
aktuális kínálatukról, és kedvezményes áraikról. A reklámból többek
között kiderül, hogy ekkoriban õk
már árultak fagylaltot, mely saját
cukrászatuk terméke volt. A tulajdonos tájékoztatja is a nagyérdemû
közönséget arról, hogy õk bizony
„nem vizahólyaggal és esencziákkal készült úgynevezett olasz fagylaltot” árulnak, hanem „tiszta gyümölcsbõl készült Kummer-félét,
mely már régóta a legjobb hírnév-

nek örvend”. (1 liter árát az akció
keretében 1 forint 70 krajcárról 1 forint 20-ra szállították le.)
Apropó, vizahólyag: ez pontosan az, aminek hangzik. Vagyis a
hal szárított úszóhólyagja, mely
színtelen, átlátszó lemezek formájában került forgalomba, és többféle célra használták. Például afféle
zselatinként, ragasztóanyagként,
vagy a borászatok derítõszerként.
Szóval a 19. század végén az
olasz fagylalt nem annyira a minõséget, hanem inkább az adalékanyagok használatát jelentette.
A múzeum által közzétett fotó
azonban nem a kávéházi körülmények között zajló fagyizást, hanem
az utcai fagylaltárusítás egy kedves pillanatát jelenítette meg. A
fénykép 1933 körül készülhetett a
Wlassics Gyula (ma Ady) utcában,
és a Behm cukrászda fagylaltos-

Télen telelek karácsonyváró mese
folytatásával. Ezt a hagyományokhoz híven az Art moziban játsszuk.
Ezenkívül visszahozzuk a Lenka
és Palkót az óvodások számára,
tavasszal bemutatjuk a Csipkerózsikát, és egy vendégdarabra is
sor kerül: a Ziránó Bábszínház
elõadása, a Rejtelmes erdõ érkezik Zalaegerszegre. Lesznek továbbá babaszínházi produkciók is
a legkisebbeknek.
Az igazgató reméli, hogy folytatódhat az Esti mese felnõtteknek
sorozat is. Csak bízni tudnak benne, hogy õsztõl visszaáll a hagyományos menetrend a színházak
életbe, addig pedig mindenkit arra
biztat, hogy kövessék figyelemmel
az online bábszínházi eseményeket.

hogyan zajlottak? Tóth László elárulta: fogta a zongoráját, „feltette” a VMK teherautójának platójára, és néhány segítõvel útra kelt a
városban. Olyan helyszíneket
igyekezett választani, ahol több
ember él, vagy halad át, de azért
esztétikus is a környezet. Így fõleg parkok, terek, teraszok kerültek be a 12 helyszín közé. A koncertek délután 4 órától este 8-ig
tartottak; pénteken a kertvárosba,
szombaton pedig a belvárosba látogatott el a zongorajárat. Vasár-

nap további belvárosi és peremkerületi koncertekre került sor.
A környéken lakók akár saját lakásuk ablakából, erkélyérõl, a járókelõk pedig vagy megállva, vagy
egy szomszédos kávéház teraszáról is megnézhették az elõadást.
A félórás koncerteken Beethoven, Chopin és Liszt ismert zenemûvei csendültek fel. Remélik,
hogy ezzel a kampánnyal sikerült
egy kis színt és vidámságot vinni
a mostani furcsa hétköznapokba
és hétvégékbe.

www.zalamedia.hu

FAGYLALTOK TISZTA GYÜMÖLCSBÕL
 Nem mindig örvendett nagy népszerûségnek az olasz fagylalt.
Legalábbis ez derül ki a korabeli reklámokból és újságcikkekbõl.
A téma a május 8-i fagylalt világnapja kapcsán került elõ, mégpedig a Göcseji Múzeum jóvoltából, akik Facebook-oldalukon osztottak meg egy 20. század elsõ felébõl származó „fagyizós” fotográfiát.

Az õszi újraindításra viszont
már megvannak a tervek. A szombathelyi Mesebolt Bábszínház és
a zalaegerszegi Griff Bábszínház
közös produkciójában láthatják
majd a gyerekek „A földimalac, aki
semmiben sem volt biztos” címû
mesét. Az elõadást mindkét társulat saját színészeivel játssza, ám a
bábok, díszletek és a zene közös.
Ennek próbáit kezdték most el a
zalaegerszegi bábszínház tagjai.
Õsszel bepótolják az idei bérletbõl kimaradt elõadásokat is,
hogy senkit ne érjen hátrány. Így a
most be nem mutatott Széttáncolt
cipellõk címû mesét is szeptemberben láthatják a nézõk.
– Ezenkívül öt új elõadással készülünk: Az égig érõ fa címû népmese adaptációjával, a korábbi

kocsiját láthatjuk rajta. A történész
szerint a városban már a ’20-as
években is volt utcai árusítás, ami
aztán még hosszú ideig meg is
maradt. A Zalamegyei Újság 1931.

június 19-i cikkébõl pedig az is kiderül, hogy ekkoriban a fagylalt utcai árusítására a törvény értelmében csak hadirokkantak és hadiözvegyek kaphattak engedélyt. A

’30-as évek elején a városban három cukrász árusíthatott fagylaltot.
Egy negyedik is kérelmezte az üzleti tevékenységet, de mivel nem
talált sem hadiözvegyet, sem hadirokkantat az árusításra, így végül
a kereskedelmi minisztérium nem
engedélyezte az árusítást.
Magyarországon egyébként
már a 18. század elejétõl, közepétõl kezdve árusítottak a kávéházak
és a cukrászdák különféle hideg,
gyümölcsös nyalánkságokat, bár
ezek még nem nevezhetõk a mai
értelemben vett fagylaltnak. Maga
a szó is csak a 18. század végétõl
kezdett elterjedni, a korábbi „hideg
nyalat” helyett. A maihoz hasonló
csemege a 19. század elsõ felében, vagyis a reformkorban indult
hódító útjára, elõször Pest-Budán,
hiszen maga a kávéházi kultúra is
ekkor kapott ott nagy lendületet.
Sok helyen 6–8, de esetenként 12
féle fagylaltot is kínáltak már a vevõknek. A hûtési és forgatási technológia pedig egy amerikai szabadalom révén került az országba.
(Mindezekrõl Rédey Judit: Hideg
nyalat és spanyol tekercs címû
könyvében lehet bõvebben olvasni.)
Ami a május 8-i fagylalt világnapját illeti: a szakirodalom szerint
azért erre a tavaszi napra esett a
választás, mert az V. hó a tölcsért
szimbolizálja, a 8-as szám pedig a
két egymáson fekvõ gombócot.

KINYIT A FALUMÚZEUM

 A Göcseji Falumúzeum május 30-án újra megnyitja kapuit. A
korábban megszokott, nyári nyitvatartási rend szerint keddtõl vasárnapig, 10 órától este 6-ig várják a látogatókat.
A járványügyi veszélyhelyzet
miatt, az egészség megóvása
érdekében óvintézkedéseket tartottak szükségesnek, ezek többek
között a következõk: egyelõre
csak egyéni látogatókat fogadhatnak, 7 fõnél nagyobb csoportok az
intézményt nem látogathatják. A

bad belépni. Használják a kihelyezett kézfertõtlenítõt. A fogadóépületbe csak egy személy léphet be
jegyet vásárolni. A kijárás a fogadóépület melletti kapun át történik.
A kiadványok jelenleg csak
online vásárolhatók. Szabadtéren
az arc eltakarása nem kötelezõ,

parkolóba autóbusszal – 7 fõnél
több utassal – behajtani tilos, és a
gépjármûvek között tartsanak egy
autónyi távolságot. A fogadóépületbe csak maszkban, vagy az arc
alsó részét takaró kendõvel sza-

de javasolt. A másfél méteres védõtávolság megtartása viszont
kötelezõ. A falumúzeum munkatársai kérik, hogy csak a kijelölt
látogatói útvonalon közlekedjenek.
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MINDENKI BÍZIK AZ IDÉNY BEFEJEZÉSÉBEN ÖRÜL A FOLYTATÁSNAK A KAPUS
A GAZDASÁGI STABILITÁS NEM KERÜLHET VESZÉLYBE

 A ZTE labdarúgócsapata elsõként kezdte meg a felkészülést a
folytatásra. A további szerepléshez a vezetés, a csapat körül dolgozók maximálisan igyekeznek biztosítani a feltételeket. A szakmai stáb is igyekszik maximálisan jó formába hozni a csapatot.
– Mennyire jó a ZTE-nek,
hogy folytatódik a bajnokság?
– A legfontosabb, hogy valahogy bent maradjunk, számomra a
folytatás kiszámíthatatlan. Amikor
félbeszakadt a bajnokság, jó formában voltunk, nem kellett volna
aggódnunk a bajnoki szereplés
kapcsán – hangoztatta Sallói István, a ZTE FC sportigazgatója. –
A nagy leállás után nem lehet tudni, milyen állapotban lesz a csapat
a folytatásra.
– Sikerült jól felkészülni?
– Bízom benne, hogy igen. Bár
nem volt egyszerû dolog az edzõmérkõzéseket megszervezni, illetve a játékosok folyamatos tesztelését elvégezni. Remélem, a Kaposvár elleni találkozóra jó formában lesz a csapat.
– A vírus még jelen van az országban, tud olyan forgatókönyvrõl, ha mégsem fejezik be
a bajnokságot, mi történik?
– Errõl még nem volt szó, min-

a helyzetek kimaradnak, hátul pedig gólokat kapunk. Remélem, a
folytatásra minden a helyére kerül.
– A gazdasági visszaesést
követõen, következhet a nadrágszíj meghúzása. Mit hozhat a
jövõ?
– Racionalizálni kell a kiadásokat, jól meg kell néznünk, mire
mennyit költünk. Nagy kérdés hogy
az NB I-re vagy a másodosztályra
kell készülnünk. Egy biztos, a ZTE
gazdasági stabilitása nem kerülhet
veszélybe, addig nyújtózkodunk,
ameddig a takaró ér.

A ZTE–KAPOSVÁR MÉRKÕZÉS ELÕTT
denki bízik benne, hogy befejezhetõ az idény. Elég sok óvintézkedést
hozott az MLSZ, amit a csapatok
betartanak. Biztos vagyok benne,
hogy befejezhetõ az idény, a pályán kell kivívnunk a bentmaradást.
– Van forgatókönyv arra, ha
egy csapatnál felfedeznek vírussal fertõzött játékost?

HIÁNYPÓTLÁS JÚNIUS 2-IG
A ZTE EGYELÕRE NEM KAPTA MEG A KLUBLICENCET

 A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elsõfokú licencadó bizottsága pénteki ülésén 17 csapatnak adta meg az elsõ, további
15 együttesnek pedig a másodosztályú klublicencet.
Jelenleg mindkét listáról hiányzik a ZTE FC együttese. Az MLSZ
honlapjának közlése szerint hétfõtõl június 2-ig van lehetõségük az
egyesületeknek a hiányzó dokumentumok pótlására, illetve bizonyíthatják azt, hogy megfelelnek a

– Véleményem szerint akkor is
folytatódik a bajnokság, nem kerül
a fertõzött játékos miatt karanténba az egész csapat.
– Az elsõ két edzõmérkõzésen nem sikerült gólt szereznie a
ZTE-nek, bár a helyzetei megvoltak. Megint gond lenne a támadójáték eredményességével?
– Az edzõmérkõzésekbõl
messzemenõ következtetéseket
nem szabad levonni. Kétségtelen,
a helyzeteink kihasználásával
gondok vannak. Mondhatnám úgy
is, visszatért az õsz. Jól játszunk,

ELKERÜLNI AZ UTOLSÓ HELYRÕL

 Legutóbb hazai pályán az elsõ percben szerzett Ikoba-gólt
követõen közepes játékkal 2-0-ra legyõzte a ZTE a Kaposvár
gárdáját.
A csapatokat irányító szakemberek így látták a mérkõzéseken
történteket:
Dobos Barna, a ZTE vezetõedzõje: – Magabiztosan nyertünk
ma. Nagyon örülök, hogy megvalósítottuk elképzeléseinket. A támadások után a védekezést is meg kell tanulnunk. Örülök a sikernek, s annak is, hogy nem kaptunk gólt.
Disztl László, a Kaposvár vezetõedzõje: – Nehéz értékelni. A
szakmai stábbal együtt mi is felkészültünk az ellenfélbõl, kielemeztük a játékát, de már az elsõ percben gólt kaptunk. Innen már nehéz volt felállnunk, és visszajönnünk a mérkõzésbe. A mi teljesítményünk elmaradt a várakozástól.
A hétvégi mérkõzésnek a ZTE számára nagy a tétje: gyõzelme
esetén elkerülhet a kiesõ helyrõl.

klublicenc szabályzatának. Az elsõfokú licencadó bizottság legközelebb várhatóan június 10-én találkozik, amely üléssel az elsõfokú
eljárás lezárul. Utána a kluboknak
már nem lesz lehetõségük a
hiánypótlásra.

ELSÕSORBAN A RIVÁLISOKAT KELL LEGYÕZNI

 A labdarúgást kivéve szinte az összes többi sportágban befejezettnek nyilvánították a 2019–2020-as bajnoki idényt. Igaz, a fociban is csak a legmagasabb osztályban lépnek pályára a csapatok. Szigorúan az egészségügyi szabályokat betartva, sok tesztelésen esnek át a játékosok. Demjén Patrik, a ZTE kapusa a bajnokság felfüggesztéséig pár gyengébb mérkõzést leszámítva,
összességében jól teljesített a zalai csapat kapujában.
– Mennyire örülnek a játékosok,
hogy folytatódik a
bajnokság, mivel a
járvány
teljesen
még nem múlt el?
– Személy szerint
örülök a folytatásnak, a pályán szeretnénk kiharcolni a
bentmaradást. Szigorú egészségügyi
rendszabályokat betartva befejezhetõ a
bajnoki idény – vélekedett Demjén
Patrik.
– A mérkõzéseket nézõk nélkül kell lejátszani. Mennyire zavaró a játékosok számára az
üres stadion, hogy nincsen hangulata a találkozóknak?
– A hazai mérkõzéseinken,
ahol nagyobb számban voltak
ZTE-szurkolók, buzdításukkal segíthették a csapatot, ami sokat jelentett. A mérkõzések hangulata
mindenképpen más lesz, hogy a
nézõket nem engedik be, ezen túl
kell tenni magunkat. A játékra kell
koncentrálnunk, akkor nem lehet
baj.
– Játékos-pályafutása során
biztos nem történt ilyen kényszerû leállás. Ebbõl a speciális
helyzetbõl, mennyire sikerül for-

mába lendülnie önnek és a csapatnak?
– Nem egyszerû a
dolog. A bajnokság
felfüggesztése elõtt
nagyon jó passzban
volt a csapat, Debrecenben nyertünk
3-0-ra. Lendületben
voltunk. Remélem,
hogy
hasonlóan
folytatjuk a bajnokságot, a hátralévõ
fordulókban is jól szerepel a csapat, és én is jól teljesítek.
– Sikerülhet a bentmaradás?
– Bízok benne, ehhez elsõsorban a közvetlen riválisainkat kell
legyõzni. A többi mérkõzésen is
pontszerzésre kell törekednünk,
akkor meglehet a hõn áhított bentmaradás.
– A bajnokság Kaposváron
folytatódik a ZTE számára. A somogyiak biztos kiesõnek számítanak, a ZTE számára kötelezõ
lenne a három pont.
– Veszélyes ellenfél a Kaposvár. Már nincsen veszítenivalójuk,
teher nélkül játszhatnak. Lebecsülni nem szabad õket. Teljes
erõbedobással kell játszanunk, akkor megszerezhetjük a nagyon
fontos három pontot.

„GYÕZNÜNK KELL, SRÁCOK!”
JÓ VISSZAEMLÉKEZNI

 „Gyõznünk kell, srácok, mert nincs jobb csapat” – énekelte a
Ferencváros elleni 1-1-et követõen 18 évvel ezelõtt 2002. május
22-én a ZTE indulójában Kocsárdi Gergely, miután bajnokcsapatot ünnepelhetett városunk.

NAGY LEHETÕSÉG ELÕTT AZ UTÁNPÓTLÁS
EGYELÕRE KEVESEN VETHETÕK BE A FELNÕTTEKNÉL

 A járvány miatt már rég lefújták a bajnokságokat kosárlabdában minden korosztályban. Szakmai, gazdasági szakértõk szerint
a klubok költségvetését is újra kell szabni. Nagy valószínûséggel, kevesebbõl gazdálkodhatnak az egyesületek, így jobban elõtérbe kerül az utánpótlás nevelése. Milyennek ítéli meg a csonka
szezonban az utánpótlás szereplését, készen állnak az új kihívásokra? Errõl kérdeztük Kovács Lászlót, a Zalakerámia ZTE férfi
kosárlabdacsapatának utánpótlás-szakágvezetõjét.
– Az eredményesség szempontjából nem zártunk volna rossz
évet – vélekedett Kovács László. –
Az elsõdleges szempont számunkra azonban, hogy jó játékosokat
adjunk fel a felnõttcsapatba. Úgy
látom, hogy azok még nagyon fiatalok, akiknek reális esélyünk lenne a felnõtt kerettagságra. A 2002-es
korosztályból egyedül Simó Bence
került fel a felnõttekhez, s kötött
vele szerzõdést a klub. A nála egy
évvel idõsebb Kovács Benedek és
Kovács Kristóf, valamint a 2000-es
korosztályt képviselve Farkas Attila
ott van a felnõtteknél. A 16 év körüli korosztályunk ígéretes, több fiataljáról úgy gondoljuk, ha fejlõdésük töretlen marad, idõvel meghatározó játékosok is lehetnek a
ZTE-nél. A 2005-ös Szalay Domonkos korosztálya legjobb játékosa az országban.
– A következõ idénytõl jön az
U–23-as szabály, amely beköve-

teli a fiatalokat a csapatokba,
mert kötelezõ lesz.
– Ebbe a kategóriába tartozik
Simó Bence, illetve a továbbtanulási terveket szövögetõ Kovács
Kristóf és Farkas Attila is. Az õ pályafutásukat befolyásolja, felveszik-e õket az egyetemre? Ha
igen, milyen szerepet szánnak életükben a kosárlabdának. A jelenlegi utánpótlásunkban Bencét kivéve nem látok olyan játékost, aki
legalább egy félidõt jó teljesítménnyel az NB I-ben a pályán tudna tölteni. Egy játékosra pedig alapozni nem lehet, akár meg is sérülhet. Jelen helyzetben igazolni
kell ebbe a korosztályba. 3–4 év
múlva már biztosan belülrõl is meg
lehet oldani ezt problémát.
– A járvány elõidézte, hogy
kevesebbõl gazdálkodhatnak a
klubok, jobban elõtérbe kerül az
utánpótlás. Az esetleges utazási
korlátozások miatt pedig keve-

sebb légiós érkezhet. Felkészültek a utánpótlásedzõk, hogy
több játékost kell nevelniük?
– Úgy érzem, igen, bár a nevelés nem úgy megy, hogy kiadjuk a

parancsot, hogy két év múlva három saját nevelésû játékos kell. A
helyzet ennél bonyolultabb. Öt
éve kezdtünk egy átfogó programot, ennek a „termékei” lehetnek
a már fent említett 15–16 éves
gyerekek. Közben van egy lyuk,
amit nem sikerült még „betömni”.
Abban is reménykedem, hogy
esetleg lesznek olyan fiatalok,
akik megtáltosodnak, élni akarnak
a sors adta lehetõséggel. Rátesznek egy lapáttal, és bizonyítani
akarják, hogy ott a helyük az élvonalban. Az is igaz, hogy a fiatal
játékosoknak, nemcsak a 18, de a
23 éveseknek is roppant nehéz
bekerülni a felnõttcsapatokba.
Azonban mindig jöhet egy új helyzet, a fiatalokon múlik, hogy hogyan élnek vele.

Eladó a képen látható, 2007-es évjáratú
Ford Fiesta 1.4 benzines motorral, megkímélt állapotban. Felszereltség: digitális
klíma, légzsák, ablakemelõ, elektromos
tükör. Kilométeróra-állás: 109.713, 2021.
október 25-ig érvényes a mûszakija. Az
autó garázsban tartott, nemdohányzó, nõi
(második) tulajdonostól eladó. Plusz
nyári- és téligumi-szett, alufelnivel és
dísztárcsával. Érdeklõdni üzenetben vagy
a +36-30/517-3918 telefonszámon lehet.

A férfi kosárlabdázók után a
Bozsik Péter vezetõedzõ által felkészített Zalahús ZTE labdarúgócsapata a 2001–2002-es pontvadászatban a tabella élén végzett.
A kék-fehér klub fennállása során
elõször lett Magyarország legjobb
csapata. Az aranyéremhez szükséges egy bajnoki pont megszerzése után az ünneplés leírhatatlan
volt. A Videoton ellen ugyan kikapott a csapat, de ez már senkit

nem érdekelt. A szurkolók, a
vezetõk, a játékosok többszörösen
is ünnepelhettek a Zalahús
ZTE–Ferencváros találkozó után.
Az elsõ bajnoki cím nemzetközi
szereplést, s mindjárt a Bajnokok
Ligájának elõselejtezõjében való
indulást jelentett.
Az egerszegiek vezetõedzõjének és csapatának telefonon gratulált Orbán Viktor ügyvezetõ miniszterelnök is.

ISMÉT ANTE NAZOR A ZTE KISPADJÁN
ELÕTÉRBEN A CSAPAT KIALAKÍTÁSA

 Március közepén a járványügyi helyzet miatt az MKOSZ felfüggesztette a bajnokságot, amelyet késõbb eredményhirdetés nélkül lezárt. A Zalakerámia ZTE férfi kosárlabdacsapatának edzéseit ekkor Ante Nazor, horvát szakember irányította.
A klub irányítói
ugyan ekkor felbontották szerzõdését,
de mindkét fél úgy
vált el egymástól,
hogy hajlanak a folytatásra.
Nemrég
megegyezett egymással a ZTE KK
vezetése és Ante
Nazor. A horvát
szakember a 2020–
2021-es idényben
vezetõedzõként tovább irányítja a
zalai klub szakmai munkáját.
Ante Nazor eddig öt alkalommal
ült a csapat kispadján, a Sopron,
Szolnok és Paks ellen nyert csapatával, a PVSK-tól, a Szegedtõl ki-

kapott. A fiatalokkal
végzett tevékenysége pedig elõremutató lehet a következõ
szezonra. Ante Nazor
várhatóan
augusztus
elején
kezdi meg a munkát
csapatával. Addig is
lesz feladata, a vezetéssel közösen
részt vesz a csapat
játékoskeretének kialakításában, a légiósok kiválasztásában.
A Zalakerámia ZTE KK-nak eddig két szerzõdéssel rendelkezõ
játékosa van: Szabó Zsolt és Simó
Bence.
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ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

PÁLYÁZATOT HIRDET
A GÖCSEJI MÚZEUM MAGASABB VEZETÕI (IGAZGATÓI)
BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– büntetlen elõélet;
– nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetõeljárás hatálya alatt;
– nem áll muzeális intézményben végezhetõ tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
– tizennyolcadik életévét betöltötte;
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
– a munkakör ellátásához szükséges magyarnyelv-tudás;
– szakirányú egyetemi, mesterfokozatú végzettség és szakképzettség, vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség;
– tárgyalásszintû idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert, komplex típusú középfokú
nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy azzal egyenértékû okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítésérõl szóló igazolás bemutatásával;
– a kultúráért felelõs miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérõl, követelményeirõl és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerinti akkreditált államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat – vagy nyilatkozat arról, hogy a megbízást követõ 2 éven belül a tanfolyam elvégzését vállalja;
– végzettségének, szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban legalább ötéves szakmai
gyakorlat;
– kiemelkedõ szakirányú tudományos tevékenység;
– vezetõi gyakorlat és tapasztalat;
– a Kjt. 20/B § (2) bekezdése alapján a magasabb vezetõi beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe a 150/1992. (XI. 20.) korm.rendelet szerint kinevezhetõ.
A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a büntetlen elõélet igazolásáról és arról, hogy nem áll foglakozástól való eltiltás
hatálya alatt;
– az iskolai végzettséget és a pályázati feltételek között meghatározott egyéb igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát;
– államilag elismert, komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy azzal egyenértékû okirat közjegyzõ által hitelesített másolatát, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítésérõl szóló igazolás közjegyzõ által hitelesített másolatát;
– a pályázó szakmai önéletrajzát;
– a végzettségének, szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelõ, legalább ötéves szakmai gyakorlat
igazolását;
– a vezetõi gyakorlat igazolását;
– a kiemelkedõ tudományos tevékenységet igazoló dokumentumok vagy publikációk másolatát;
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot;
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik;
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
– nyilatkozatot arról, hogy nem áll fenn a pályázó esetében az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti tilalom;
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A MUNKAVÉGZÉS HELYE: Zalaegerszeg, Batthyány u. 2.
ELLÁTANDÓ FELADATOK:
Intézményvezetõi feladatok ellátása (az intézmény képviselete, a szakmai munka stratégiai tervezése, szervezése, irányítása és ellenõrzése, a munkarend és ügyrend meghatározása, munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény alkalmazottjai felett, gazdálkodás a megállapított költségvetési elõirányzatokkal).
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. június 30.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.
A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2020. szeptember 1., a magasabb vezetõi megbízás határozott idõtartamra, 2025. augusztus 31-ig
szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kikötésével.
Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint annak végrehajtására kiadott 150/1992.
(XI. 20.) korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján történik.
A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) kell 3 példányban (egy eredeti, kettõ másolat) benyújtani.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottsági
személyes meghallgatás után a közgyûlés dönt.
A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferenstõl, a 92/502-121-es telefonszámon
kérhetõ.

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.
Az alapítvány vissza nem térítendõ támogatással segíti a lakbér-, illetve közüzemidíj-hátralék felszámolását, az egyedi fogyasztásmérõ felszerelését.
Várjuk jelentkezését személyesen 2020. május 27–2020. június 12-ig a Zalaegerszegi Családsegítõ Szolgálat és Gyermekjóléti Központban:
Zalaegerszeg, Apáczai Cs. J. 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.

CSALÁDSEGÍTÕT

KERESNEK

EGERSZEG-KÁRTYA
 Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a kialakult járványhelyzet miatt Egerszeg-kártya kizárólag elektronikus
úton, ügyfélkapun keresztül igényelhetõ.
Egy ügyfélkapun belül akár több kérelem (családtag, barát, ismerõs) is benyújtható.
Weboldal címe: http://zegkartya.komdat.hu/
Az elkészült kártyák postai úton, sima levélként kerülnek kézbesítésre.
A személyes ügyfélfogadás visszaállítása után is az elektronikus
igénylést ajánljuk a lakosságnak, így nincs várakozási idõ, gyorsabb
és kényelmesebb az ügyintézés.
A zalaegerszegi vásárcsarnokban
2020. MÁJUS 22-TÕL
A LAKOSSÁG RÉSZÉRE A GOMBAVIZSGÁLAT
kedd, péntek és szombat 10.00–12.00-ig vehetõ igénybe.
A zalaegerszegi vásárcsarnokban
2020. május 22-tõl vadon termõ gomba árusítására
keddi, pénteki és szombati piaci napokon van lehetõség.

ESETMENEDZSERT KERESNEK

A ZALAEGERSZEGI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
FELVÉTELT HIRDET 2 FÕ RÉSZÉRE
határozatlan idõre, teljes munkaidõben,
CSALÁDSEGÍTÕ MUNKAKÖRBE.

A ZALAEGERSZEGI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
FELVÉTELT HIRDET 5 FÕ RÉSZÉRE
határozatlan idõre, teljes munkaidõben,
ESETMENEDZSER MUNKAKÖRBE.

Pályázati feltételek: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. NM-rendelet 2.
számú mellékletében.

Pályázati feltételek: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. NM-rendelet 2.
számú mellékletében

A jelentkezéshez csatolandó:
• szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok másolata.

A jelentkezéshez csatolandó:
• szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok másolata.

Bérezés: KJT alapján.

Bérezés: KJT alapján.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szociális területen szerzett A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szociális területen szerzett
szakmai tapasztalat.
szakmai tapasztalat.
Az állásról bõvebb információ kérhetõ Zsolnai Judit intézményveAz állásról bõvebb információ kérhetõ Zsolnai Judit intézményvezetõtõl a 92/316-930 telefonszámon vagy személyesen az intéz- zetõtõl a 92/316-930 telefonszámon vagy személyesen az intézményben.
ményben.
Pályázat benyújtásának módja:
Pályázat benyújtásának módja:
postai úton: Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ postai úton: Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
E-mail: zsolnai.judit@zalaszam.hu
E-mail: zsolnai.judit@zalaszam.hu
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
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Városháza

FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI

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

A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ ÉS RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLÕ,

PÁLYÁZATOT HIRDET

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK RÉSZÉRE
A

2019/2020.

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

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

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK
Cím

Alapterület Szoba(m2)
szám

A szünidei gyermekétkeztetés biztosításának idõtartama:
2020. június 22. és 2020. augusztus 19. (43 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 2020. június 3. (szerda)
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ • 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 (2020. június 22. és 2020. 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 hátrányos helyzetû és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ, halmozottan hátrányos helyzetû, általános iskolás korú gyermekek részére is lehetõség van a nyári napközis tábori ellátás igénybevételére, melynek kedvezményes térítési díja: 190 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 egyéb 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 esetén a szünidei gyermekétkeztetés a bölcsõdei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárvatartásának idõtartama alatti munkanapokon vehetõ igénybe. (A bölcsõde és az óvoda nyári zárvatartásáról az intézményekben kérhet felvilágosítást!)

HÁZI GYERMEKORVOSI RENDELÉS MEGVÁLTOZOTT HELYSZÍNEN
 Tájékoztatjuk a zalaegerszegi a XII. sz. házi gyermekorvosi körzet lakóit, hogy a körzetben a
gyermekorvosi ellátást 2020. április 20. napjától dr. Hóbor Miklós házi gyermekorvos a Zalaegerszeg, Nemzetõr u. 34. szám alatti rendelõben biztosítja.

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

2020-ban érvényes
fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szálláshaszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A
A I/10.

34

1

elõtér, konyha, fürdõszoba-WC,
erkély

összkomfortos

237,5

8.075

A I/12.

36

1

elõtér, konyha, fürdõszoba-WC,
erkély

összkomfortos

237,5

8.550

B III/27.

31

1

elõtér, konyha, fürdõszoba-WC,
erkély

összkomfortos

237,5

7.363

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. Ha a gyermek hátrányos helyzete, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsága és halmozottan hátrányos helyzete
2020. április 6-án fennállt, e jogosultságok a veszélyhelyzet megszûnését követõ második hónap utolsó napjáig (jelen ismereteink szerint legalább 2020. július 31. napjáig) újabb kérelem benyújtása nélkül
meghosszabbodnak.
Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke részére a szünidei
gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni, és gyermeke hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzete még nem került megállapításra, úgy ez irányú kérelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztályára elektronikusan (szoc.ig@ph.zalaegerszeg.hu), vagy postai úton (8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.) juttathatja el. A beadásnál
kérjük vegye figyelembe az ügyintézés idõtartamát is.

HIRDETMÉNY

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2020. május 26-án 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.
2020. JÚNIUS 2. (KEDD)
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 pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.: 92/502-139 vagy 92/502-140).
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN ELADÁSA
ZALAEGERSZEG 3193/2 HRSZ-Ú (EÖTVÖS U. 18.)
 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)
elõírása alapján nyilvános ingatlaneladási pályázat lefolytatásával értékesíteni kívánja a Zalaegerszeg 3193 hrsz-ú (Eötvös u. 18.) és a Zalaegerszeg 3188/3 hrsz ú (Eötvös u. 20.) ingatlanokból hatósági telekalakítási eljárás lefolytatását követõen kialakuló Zalaegerszeg 3193/2
hrsz-ú ingatlant az alábbiak szerint:

Ingatlan
Megnevezés
(Zalaegerszeg)

Terület

Induló NETTÓ
vételár

Induló BRUTTÓ
vételár

Pályázati
biztosíték

1180 m2

48.900.000 Ft

62.103.000 Ft

6.000.000 Ft

A RENDELÉS IDEJE ÉS A TELEFONSZÁM AZ ALÁBBIAK SZERINT VÁLTOZIK:
Rendelési idõ: hétfõ:
szerda:
péntek:

8.00–11.00
8.00–11.00
8.00–11.00

kedd:
8.00–10.00
csütörtök: 8.00–11.00

3193/2 hrsz
(Eötvös u. 18.)

beépítetlen
terület

Házi gyermekorvos: dr. Hóbor Miklós
Telefonszám:
+36-92/511-063 • +36-92/314-416
A pályázati ajánlatokat „Eötvös u. 18. eladás” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

KIVÁLÓ A GÉBÁRTI-TÓ VÍZMINÕSÉGE
A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) korm.rendelet 11. § (4) bekezdése értelmében tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy Zalaegerszeg közigazgatási területén kijelölt természetes fürdõhely a Gébárti tófürdõ.
A víz minõsége az idei szezon vízvizsgálata alapján: kiváló.
A fürdési idény: 2020. május 29. napjától 2020. szeptember 1. napjáig tart.
A fürdõvíz minõségérõl, a fürdõ adatairól, valamint a fürdõvizekkel kapcsolatosan bõvebb információk
a www.antsz.hu oldalon találhatók.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a fürdõkkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat megtehetik a
Zala Megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézetnél telefonon (92/549-195), e-mailen
(titkarsag.zalaegerszeg@nydr.antsz.hu), valamint személyesen is (Zalaegerszeg, Göcseji út 24.).
Ugyanitt felvilágosítás kérhetõ a fürdõvíz minõségérõl és egészségre gyakorolt hatásáról.

A pályázati felhívás teljes szövege az önkormányzat hivatalos honlapján (www.zalaegerszeg.hu) a Hirdetmények, pályázatok rovat Pályázatok alrovata alatt elérhetõ.
Pályázat beadásának határideje:

2020. június 3. (szerda) de. 10.00 óra

Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztálya, II. em. 211. iroda
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: személyesen vagy postai úton
A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Mûszaki Osztálya (Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
II. emelet) 211–212. irodáiban (Telefon: 92/502-129; 204. mellék vagy 92/502-126, 220. mellék) lehet.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indokolás nélkül visszavonhatja, és az ajánlatok megismerését követõen indokolás
nélkül érvénytelennek, vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.

Hirdetés

11

12

Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2020. MÁJUS 26.
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: 2020. 05. 27., 28. (Városrészenként eltérõen)
2020. 06. 24., 25. Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 2020. 05. 29., 06. 26. Papír: minden hónap utolsó pénteki napja.
Zöldhulladék gyûjtése:
2020. április 1-tõl december 1-ig
heti rendszerességgel történik
Üveg: 2020. 08. 07.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

ELÉRHETÕSÉGÜNK

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

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI KÉPZÉSEKET
INDÍTJA ZALAEGERSZEGEN
z

ÉPÍTÕ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELÕJE

z

KISTELJESÍTMÉNYÛKAZÁN-FÛTÕ

z

GÉPKEZELÕ HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE

E-000803/2014/A001
E-000803/2014/A007
z
z

JELENTKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ:

TIT EGYESÜLET
TEL./FAX: 92/510-159 z MOBIL: 30/429-0057, 30/477-6070,
E-MAIL: TITZALA@T-ONLINE.HU z HONLAP: WWW.TITZALA.HU
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: E-000803/2014

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 z Emelõgép-kezelõ E-000883/2014/A003,
Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 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

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: vargatibor002@gmail.com Mobil: 30/3571-413

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

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 Munkásszálló üzemeltetése
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

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!

FORD ECOSPORT

MARAI

1.5 Sigma Titanium
Powershift (2016.12.)

•

ELADÓ újszerû állapotban,
garázsban tartott, automata
váltós (6 fokozat), 47.500
kilométerrel, 2021-ig érvényes mûszakival, rendszeresen és frissen szervizelt –
assistance.
Ár: 4,09 M Ft.
Érd.: 20/549-5188.

KAROSSZÉRIA

• kipufogó-gyorsszerviz

•

sérült és korrodált
autók javítása
alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL
Zalaegerszeg-Besenyõ, Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

SZERETNÉL NÉMETÜL BESZÉLNI?
vagy német nyelvterületen dolgozni,
de nem mersz megszólalni?
Én megtanítalak beszélni. Ha
iskolába jársz és szükséged van
segítségre a német tanulásban,
akkor is hívj bátran.

TÉVÉSZERVIZ

Érd.: +36-30/303-9381,
homeofficeungarn@gmail.com,
Zalaegerszeg.

NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71.
92/317-493 • 30/629-8756 • Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

