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HOGYAN ÉS MIVEL ETESSÜNK?

SEGÍTSÜNK, HOGY A MADARAK KÖNNYEBBEN ÁTVÉSZELJÉK A TELET
 Megjöttek az elsõ fagyok, vele együtt eltûntek a természetes táplálékok: a széncinege, a csuszka, a házi és a mezei veréb számára
a rovarok. Emberi segítség nélkül nehezen vészelik át a telet, az
etetés viszont nagy könnyebbséget és biztonságot jelent énekes
madarainknak, nekünk pedig rengeteg megfigyelési élményt.
– liv –

Bár néhány színes õszi levelet még látni az Alsóerdõn, december elejére beköszöntött a tél.
Szürke, nyirkos idõ van, havas esõt, enyhe havazást jósolnak a meteorológusok a következõ hetekre. Ezen a héten az elõrejelzések szerint hajnalban erõs lehûlésre lehet számítani, majd a
nappali felmelegedés a hét végére elérheti a plusz 6–7 fokot. Ez az idõjárás lesz jellemzõ az adventi idõszakban és a karácsonyi napokban is.

MEGÚJUL A KERESZTURY TÉR
ÚJ LÉPCSÕ ÉS BURKOLAT
 A közelmúltban megkezdõdött a Keresztury Dezsõ tér, vagyis a
„Centrum tér” részleges felújítása. A volt Centrum és Domus áruházak és a körülöttük lévõ tér a belváros újabb kori átépítésének
elemeként épült fel az 1970-es évek elején.
– pet –
A mostani fejlesztéssel kapcsolatban Bali Zoltán alpolgármester
érdeklõdésünkre elmondta: a
Keresztury Dezsõ tér és a térszín

újításon. A szigetelési és vízelvezetési csomópontok elöregedései,
meghibásodásai miatt azonban
nem sikerült teljesen orvosolni a
problémákat.
Mint ismert, az üzletek árufel-

megvalósította az alagút tartószerkezeti megerõsítését. A felszínen elvégzendõ felújítási munkákra pedig most pályázaton
nyert mintegy 76 millió forintot a
város. A rekonstrukció 2021 májusáig tart.
A munkák során megújul a csapadékvíz-elvezetõ rendszer, to-

– Minek következtében történik mindez?
– Télen nem minden madarunk
– A monokulturális nagyüzemi
vonul melegebb tájakra, számos növénytermesztés hozta az élõhefaj itthon marad – mondja Darázsi lyek nagymértékû átalakulását. Itt
Zsolt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület zalai titkára. – Így tesz többek között az
odúfészkelõ széncinege, a csuszka és a veréb, amelyek tavasztól
õszig rovarokkal táplálkoznak.
Amikor bejön a hideg, akkor váltanak át a magevésre. A madarak
téli etetése azért különösen fontos, mert drámaian fogyatkozik
számuk, fõként az élõhelyek átalakulása, csökkenése miatt.

vábbá szigetelésre és burkolatfelújításra is sor kerül. Utóbbi magában foglalja az északi, déli és
keleti irányba levezetõ, körülbelül
140 négyzetméternyi lépcsõfelület
korrekcióját és burkolását is. Az
alpolgármester elárulta, hogy a tér
járófelülete egy kisebb felületen
lángolt gránit díszítést kap. A lépcsõpihenõk és lépcsõk burkolata
szintén lángolt gránittal újul meg,
a csúszásmentesség biztosítása
és a tartósság érdekében.
A teret a Kossuth és Berzsenyi
utcák felõl elkerítették, az üzletek
a Kovács Károly tér felõl közelíthetõk meg.
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alatt található árufeltöltõ alagút
épületszerkezeteinek mûszaki állapota halaszthatatlanná tette a
teljes körû felújítás megkezdését.
Az áruházak közötti közterület az
eltelt évtizedekben több alkalommal már átesett kisebb, lokális fel-

töltését a közterületek alatti, úgynevezett árufeltöltõ alagút biztosította egykoron. Az alagút szerkezeti rendszere pedig az áruházakhoz kapcsolódik. 2019-ben
közel 20 millió forint ráfordítással
az önkormányzat saját forrásból

kenésérõl beszélhetünk, és ebben
Magyarország sem kivétel. A felmelegedés hatására egyébként
olyan rovarfajok érkeznek a világ
más tájairól, amelyek terjedését a
globális közlekedés és kereskedelem is segíti. Könnyen elszaporodhatnak, mert a rovarevõ madarak
megfogyatkozása miatt elõbb
vagy utóbb nem lesz itt természetes ellenségük. A cinege, a csusz-

Széncinege az etetõn.

Zalában is szinte összeérnek a
mezõgazdasági területek, amiket
vegyszereznek: a rovarokkal táplálkozó madárfajoknak így egyre
kevesebb táplálék jut. A betakarítás után a földek felszántása miatt
alig marad valami a magvakkal
táplálkozó madaraknak. A parlagon hagyott területek hiánya miatt
is egyre szûkül életterük, melyben
a klímaváltozás is okozó tényezõ.
– Közel sem látni annyi cinegét, verebet, mint régen.
– Ez sajnos így van. Húsz-harminc évvel ezelõtt még rácsodálkoztunk arra, hogy Angliában eltûntek a verebek. Ma az európai
madárállomány drasztikus csök-

ka, a veréb, mindegyik védett madár, amelyek akkor maradhatnak
meg köztünk tartósan, ha megfelelõ táplálkozó- és fészkelõhelyek
állnak rendelkezésre számukra.
– Télen ebben még inkább
hiányt szenvednek.
– A téli etetés biztonságot ad
számukra, melyben legfontosabb
szabály, ha egyszer elkezdtük, ne
hagyjuk abba. A madarak ugyanis
gyorsan megszokják és számítanak az etetõhelyek táplálékkínálatára. Ha nem találnak eleséget,
nem tudják átvészelni a fagyos éjszakákat, és könnyen elpusztulhatnak.
(Folytatás a 2. oldalon.)

2

Közélet

NEHÉZ ESZTENDÕ PÉLDÁS ADAKOZÁSBÓL ÚJULT MEG
AHOGY A KÉPVISELÕ LÁTJA

KÉSZRE JELENTETTÉK A KÓRHÁZ FIZIOTERÁPIÁS MEDENCÉJÉT

 Egy új év mindig nagy tervekkel, elképzelésekkel indul, így volt
ez 2020 januárjában is. Aztán a városi farsang felvonulás után rö-  Példás társadalmi összefovidesen jött a rossz hír – emlékezik vissza Orosz Ferencné, a
gással, magánszemélyek és cékertvárosi 11-es választókerület önkormányzati képviselõje.
gek adományából három év
alatt újult meg a zalaegerszegi
– Ez a hír a koronavírus terjedése
Szent Rafael Kórház
volt, és szinte minden beruházást,
fizioterápiás medencéje a kirendezvényt leállítottak, az iskolák
szolgálóhelyiségekkel együtt. A
áttértek az online oktatásra, az idõmegvalósult rekonstrukció nem
sek védelmére pedig idõsávot vezenélkülözte a kórház mûködését
tett be a kormány. Sajnos, elmaradsokféleképpen támogató Ispita
tak a közös összejövetelek, meghitt
Alapítvány gondoskodását és a
beszélgetések. Családtagokkal, bakivitelezõ figyelmét sem. Valórátokkal is kevesebbet találkozhatban korszerû létesítmény jött
tunk, hiszen kerülnünk kellett a fertõlétre a mozgásszervi betegsézés terjedésének lehetõségét.
gekben szenvedõk hidroterápiNyáron egy kicsit fellélegeztünk –
ás kezeléséhez.
folytatja Orosz Ferencné, –
– Antal Lívia –
könnyebbé vált az életünk, de a járvány sajnos visszatért, és azóta is
– Három éve határoztuk el,
nehezíti a mindennapjainkat. Sajnos,
a körzetemet érintõ beruházások is ket, amit nagyon fontosnak tartok. hogy közadakozás segítségével
felújítani
a
elmaradtak, csupán néhány javítást Sajnos, a városrész közösségi ünne- megpróbáljuk
sikerült elvégezni, de ezt mindenki pei elmaradnak, az intézményekben fizioterápiás medencét, melynek
érdekében nagyszabású kampátudomásul vette.
a karácsonyi mûsorok is.
– Hogyan tartja a kapcsolatot a
– A városrész karácsonyfáját nyokat szerveztünk – mondta dr.
választóival?
viszont felállították…
– Napi szinten háromszor járom
– Igen, egy normand jegenyefemost is a körzetem és természete- nyõ, amit Czimber Tiborék adomásen találkozom az itt élõkkel. Beszél- nyoztak. Hálás köszönet érte. Szegetünk, meghallgatom gondjaikat és retném, ha minél többen felkeresnék
felajánlom a segítségemet. A kap- a karácsonyfát és elhelyeznék dícsolat nem szakadt meg a választó- szeiket. Vigyázzunk egymásra az
kerületemben élõkkel. A napokban ünnepek alatt is, hogy 2021-ben az
faültetésre került sor, amelyet a jövõ- elmaradt boldog perceket újra átélben is szeretnénk folytatni, ezzel hessük – fogalmazott Orosz
szebbé tesszük a lakókörnyezetün- Ferencné.

tartott jótékonysági fõzésnek
2017-ben. Az önkormányzat és a
szervezõk által felajánlott összeget felhasználhattuk erre a célra.
Hihetetlen, hogy mennyi támogatást kaptunk a három év alatt a
helyi vállalkozásoknak, civil szer-

érkezhetünk a rekonstrukció második nagy állomásához, a teljes
medencetér, az öltözõk és zuhanyzók megújításához – ismertette a fõigazgató.
– Az Ispita Alapítvány egyik
fontos célkitûzése az egészségügyi célú beruházások létrehozása, a meglévõk felújítása. A 2019
tavaszán személyi összetételében
megújult kuratórium is szívügyének tekintette, hogy minél hamarabb megvalósítsa a második üte-

met – idézte fel Bali József, a kuratórium elnöke. – A kórházzal
szoros együttmûködésben szerveztük meg a harmadik jótékonysági gálamûsort és gyûjtöttük a
pénzadományokat. A sikeres munkának köszönhetõen több mint 30
millió forintot fordítottunk az újabb
beruházásra. Augusztus végén
vette át a munkaterületet a kivitelezõ, a zalaegerszegi BMT Zrt.
Ütemterv szerint haladtak a munkák, így a szerzõdésben vállalt határidõre befejezõdött a felújítás,
amelynek mûszaki átadása november 25-én történt meg – mondta el a kuratórium elnöke.
A fizioterápiás medence mintegy 30 éve áll a betegek szolgálatában. A széles körû társadalmi
összefogással az elsõ nagy felújítását élhette meg. Minden igényt
kielégítõ, korszerû létesítmény jött
létre, amely biztonságos és kényelmes használatot biztosít a
mozgásukban korlátozottak számára is. A fizioterápiás medence
elsõsorban a mozgásszervi megbetegedések kezelésében tölt be
fontos szerepet. Mûtétek (csípõ-,
térdprotézis beültetése) utáni rehabilitációban is alkalmazzák. Kiszolgálja a gyermekosztály regionális rehabilitációs részlegét is a
balesetekben súlyosan megsérült
gyerekek kezelésében. Bíznak abban, hogy januárban, ha a veszélyhelyzeti intézkedések megengedik, fogadhatják már a betegeket.

A VÁROS KARÁCSONYFÁJA

AKIK RÉSZT VESZNEK
A TESZTELÉSBEN

Halász Gabriella fõigazgató. – Bi- vezeteknek, hivatalok munkatárzonyára mindenki emlékszik rá, sainak és magánszemélyeknek
hogy három alkalommal is rendez- köszönhetõen. Magunk sem gon A fõvárosi és megyei védelmi bizottságok, valamint a kormány- tünk jótékonysági gálát, melyen a doltuk volna ezt, mikor a kórház
hivatalok irányításával 2020. november 23-án kezdetét vette a
kórház dolgozói, orvosai színvo- Ispita Alapítványával karöltve bebölcsõdei, óvodai és iskolai pedagógusok kormány által meghir- nalas produkciókkal lepték meg a levágtunk a tervezésbe. A megvadetett országos, célzott csoportos tesztelése. Zala megyében a
város lakosságát. Az itt élõknek lósítást két ütemre bontottuk. 2019
tesztelést húsz csoportban 40 orvos-, egészségtudományi egye- azért is nagy köszönetet kell mon- februárjára 20 millió forintból a
temi hallgató is segíti.
danunk, mert az egyik kedvezmé- fizioterápiás medence teljes vízgényezettje lehettük az AquaCityben pészeti rendszerét sikerült felújítaZala megye 98 településén valamint a tesztek, az adminiszt- minden év augusztusában meg- nunk. Idén augusztusban pedig elösszesen 361 nevelési és oktatási rátor személyek és szükséges
intézményi helyszínen 4969 fõ gépjármûvek rendelkezésre állászûrését végzik el antigén gyors- sát.
Zalaegerszegen, kertvárosi, 54 nm-es, 2 szobás, 2. emeleti, erkélyes,
tesztekkel az orvostanhallgatókból
A kormány a szociális és
felújított lakás eladó. Bolt, iskola, óvoda, buszmegálló, orvosi rendelõ,
és a kormányhivatal munkatársai- egészségügyi intézmények dolgogyógyszertár „karnyújtásnyira”.
ból álló mintavevõ csapatok. Az zóit is teszteli, ott saját erõforrásÁr: 16,6 M Ft. • Érdeklõdni: 30/975-1500.
országos tesztelés célja egyrészt sal végzik a vizsgálatokat.
az érintettek egészségének védelme és a koronavírus terjedésének
lassítása, másrészt az, hogy a
ségüket a kormánypárt általi megtesztelés tisztább képet adjon a
keresésekhez. Azt tudakolják,
dolgozók közötti fertõzöttek aráigényelnek-e segítséget, például
nyáról.
élelmiszerek, gyógyszerek beAz országban eddig példátlan  A Fidesz országos telefonos akciójában a 65 évnél idõsebbeszerzésében. Látják, hogy a csafeladat eredményes végrehajtásá- ket kívánják megszólítani, közölte Vigh László országgyûlési kép- ládtagok összefogásának köhoz a kormány az orvosegyetemi viselõ, miniszteri biztos a párt megyeszékhelyi irodájában, a köszönhetõen kevesen szorulnak
hallgatók segítségét kérte. Az zelmúltban tartott sajtótájékoztatóján.
erre, de az idõseknek jól esik az
ötöd- és hatodéves orvostanhallérdeklõdés. Önkéntesek segítséMint mondta, erre a koronavígatók már jelenleg is nagy számban dolgoznak önkéntesen a men- rus-járvány miatt van szükség. A
tõszolgálatnál, a klinikákon, kórhá- kormány nagyon sok intézkedést
zakban, de az Operatív Törzs dön- hozott annak érdekében, hogy
tése szerint szükségessé vált, minél kevesebben betegedjenek
hogy még szélesebb körben von- meg, illetve veszítsék el életüket
ják be õket a védekezési felada- idõ elõtt. Biztatónak nevezte,
hogy a lakosság nem kérdõjeleztokba.
A bölcsõdei, óvodai, valamint te meg ezeket az intézkedéseiskolai pedagógusok tesztelésé- ket. Elfogadták, hogy az este 8
ben az orvos- és egészségtudo- és a reggel 5 óra közötti kijárási
mányi egyetemek harmad-, ne- tilalom ideje alatt (néhány kivégyedéves orvostanhallgatói, vala- tellel) csak a munkába járás célmint az elsõ-, másodéves egész- jával lehet elhagyni a lakásokat.
ségtudományi képzésben tanulók Ennek eredménye már december 5–10-e körül megmutatkozvesznek részt.
A megyében mûködõ nevelési hat. Ha ehhez az új esetek száés oktatási intézmények eseté- mának csökkenése is társul,
Vigh László, Vigh Diána és Szilasi Gábor
ben a tesztelési körbe bevont dol- „szinten maradhatnak” a jelenlegozók tesztelésének szervezését gi korlátozások. Ha nem, az ope- gos akciót hirdet, amely során ka- gével megkérdezik véleményüket
a Zala Megyei Kormányhivatal ratív törzs további szigorításokról rácsonyig azokat a 65 év felettie- az eddig hozott veszélyhelyzeti
végzi, biztosítva a mintavevõk dönthet a járvány megfékezése ket hívják fel telefonon, akik részt korlátozásokról is, illetve milyen
vettek a korábbi nemzeti konzul- más intézkedéseket javasolnászámára a személyi védõeszkö- érdekében.
A Fidesz mindemellett orszá- tációkban, és megadták elérhetõ- nak.
zöket, a szállást és az ellátást,

ELADÓ LAKÁS!

SEGÍTENEK, ÉRDEKLÕDNEK

 Egy húszesztendõs kolorádói jegenyefenyõ került a polgármesteri hivatal elõtti térre. A tíz méter magas fenyõfát az
andráshidai városrészbõl ajánlotta fel Véber Andrea.
Idén a járvány miatt nem kerül
sor a hagyományos adventi programokra, ám a belváros utcáit feldíszítették, és szerda délutánra elkészült a város karácsonyfája is.
Az elõzõ években többnyire óvodás csoportok dekorálták a fenyõt,
ez idén elmaradt. Helyette a polgármesteri hivatal munkatársai tették fel a díszeket és a fényfüzéreket a fára.

Ezzel párhuzamosan Andráshidára és a Kertvárosba is került egyegy városrészi karácsonyfa. Az
elõbbi helyszínen egy Platán sori,
kivágásra ítélt lucfenyõt, míg a Kertvárosba egy 12 méteres jegenyefenyõt állítottak fel, mely a Dukai Takács Judit utcából érkezett.
A veszélyhelyzet ellenére így is
ünnepi hangulatban készült a város advent elsõ vasárnapjára.

HOGYAN ÉS MIVEL ETESSÜNK?

SEGÍTSÜNK, HOGY A MADARAK KÖNNYEBBEN ÁTVÉSZELJÉK A TELET
(Folytatás az 1. oldalról.)
Egyébként, amíg nincs hó,
vagy nagy hideg, szükségtelen
etetni õket, mert a természetben
még találnak táplálékokat. Viszont, ha leesik az ónos esõ,
azonnal cselekedni kell.
– Mivel etessük a madarakat?
– Egyrészt sótlan, ízesítetlen
olajos magvakkal, amelyek elég
energiát adnak számukra a túléléshez. Lényeges, hogy olyan
etetõkbe tegyük ki a magokat,
amelyek nem áznak be. A rigófé-

léknek akasszunk a fára gyümölcsöket. Fontos téli etetõanyag az
állati zsiradék, a sótlanított étkezési szalonna, vagy a vajtégla. Gondoskodjunk friss vízrõl is! Mikor,
mivel és mivel ne etessük a madarakat télen, arról részletes információ található a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A folyamatosság
mellett az is fontos, hogy március
végén, április elején hagyjuk abba
etetésüket, ha csak valami rendkívüli idõjárás nem jön közbe.
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A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRÕL
Kormánydöntés alapján minden kereskedelmi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló díjfizetés nélkül vehetõ igénybe este 19 órától reggel 7 óráig. A létesítmény üzemeltetõje köteles ebben az idõsávban az ingyenes parkolást
lehetõvé tenni. Emellett a költségvetési szervek, valamint az állami tulajdonú és önkormányzati tulajdonú cégek közterületi parkolói bárki
számára ingyenesen igénybe vehetõk este 19 óra és reggel 7 óra között. Ennek értelmében Zalaegerszegen a parkolási díj megfizetése
nélkül vehetõ igénybe este 19 órától reggel 7 óráig, 2020. november
23. napjától 2020. december 11. napjáig:
– a Kosztolányi utca 5/D. szám alatti parkolóház,
– a Kisfaludy utcai megközelítésû, OTP mögötti hivatali parkoló,
– a Kisfaludy utcai megközelítésû, Városháza elõtti hivatali parkoló,
– a Mártírok u. 50. szám alatti parkoló, valamint
– a Munkácsy u. 10. szám alatti parkoló.
Szintén elkezdõdött a zalaegerszegi szociális intézmények, bölcsõdék, óvodák és iskolák dolgozóinak heti egyszeri tesztelése. Az akció
egy hónapon keresztül fog tartani. Városunkban ez a következõ intézményeket érinti, dolgozói létszámot is feltüntetve:
Bölcsõdék: 126 dolgozó
Óvodák: 254 dolgozó
Általános iskolák: 600 dolgozó
Szociális intézmények: 200 dolgozó
Összesen tehát egy hét alatt 1180 dolgozó letesztelésére kerülhet
sor, a négy hét alatt ez 4720 tesztet jelent. Ezt a hatalmas munkát orvostanhallgatók végzik, a kormányhivatal (és önkormányzatunk) pedig
minden szükséges segítséget biztosít nekik (szállás, étkezés stb.).
A múlt heti posztomban bemutattam, hogy jelenleg milyen típusú védelmi eszközökkel rendelkezünk és abból hány darab van. Ezúton is
köszönetet mondok a Hevesi Sándor Színháznak és a Zalaegerszegi
Szakképzési Centrumnak, hiszen újra elkezdik nagy számban a textilmaszkok varrását. Az önkormányzatunknál most rendelkezésre álló
textilmaszkkészletet elkezdtük kijuttatni a városi intézményekben és
önkormányzati cégeknél dolgozóknak a következõ elosztásban:
Kontakt Humán Kft.: 86 fõ x 2 = 172 db
Zala-Müllex Kft.: 140 fõ x 2 = 280 db
LÉSZ Kft.: 52 fõ x 2 = 104 db
Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.: 33 fõ x 2 = 66 db
Városi Sportlétesítmények Gondnoksága: 23 fõ x 2 = 46 db
Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.: 110 fõ x 2 = 220 db
Városgazdálkodási Kft.: 117 fõ x 2 = 234 db
Vásárcsarnok: 11 fõ x 2 = 22 db
Bölcsõdék: 126 fõ x 2 = 252 db
Óvodák: 254 fõ x 2 = 508 db
Családsegítõ: 50 fõ x 2 = 100 db
Gondozási Központ: 30 fõ x 2 = 60 db
Általános Iskolák: 750 fõ x 2 = 1500 db
Kölcsey-gimnázium: 70 fõ x 2 = 140 db
Zrínyi-gimnázium: 60 fõ x 2 = 120 db
Összesen tehát 3824 textilmaszkot osztunk ki az intézményrendszerben és az önkormányzati cégeknél dolgozóknak.
A Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ dolgozói újra részt
vesznek a védekezéshez szükséges eszközök biztosításában, most
azt vállalták, hogy összeszerelik a plexi arcvédõ pajzsok egyes elemeit.
Köszönet érte! Egyben újra elkezdõdik a gyártásuk is, melyeket a megyei, állami kórháznak fogunk adományként eljuttatni.
Folyamatosan használjuk az intézményeinkben az ózongenerátorokat, emellett pedig zajlik a közterületi fertõtlenítés is (buszmegállók,
piac stb.).
A Zalaegerszegi Televízió és Rádió elkezdte a különbözõ kulturális
események rögzítését, illetve korábban felvett adások újbóli sugárzását, egyben zajlik a római katolikus, református és evangélikus
szentmisék/istentiszteletek adása is.
Sikeresen újraindult a „Segít a város” idõseket támogató program.
Mivel a járvány elsõsorban az idõseket veszélyezteti, ezért a legfontosabb feladatunk a megbetegedésnek legjobban kitett korosztályok védelme, segítése, ellátása. Zalaegerszegen jelenleg 8368 olyan polgártársunk él, aki 70 év feletti életkorú. 63 százalékuk hölgy, 37 százalékuk
pedig férfi. Szerencsére legtöbbjüknek van a városban közvetlen családtagja, gyermeke, unokája, hozzátartozója, akik bizonyára mindent
megtesznek azért, hogy szüleiknek, nagyszüleiknek segítséget és támogatást nyújtsanak ezekben a nehéz idõkben. Ugyanakkor vannak
olyan idõseink is, akik egyedülállók, magukra hagyottak és nincs senki,
aki segítene nekik. Õket célozva indította el önkormányzatunk a „Segít
a város” kezdeményezést (étel házhoz szállítása, bevásárlás, gyógyszerkiváltás, csekkbefizetés a nyugdíjuk terhére). Az erre vonatkozó
igényt a következõ hivatali telefonszámon lehet jelezni hétköznapokon,
8–14 óra között: 92/502-194. E-mailben szintén lehet jelezni: segitavaros@zalaegerszeg.hu. A kérelem elérhetõ itt: https://zalaegerszeg.hu/tart/index/351/SEGIT_A_VAROS Akinek nincs otthon internethozzáférése, ahhoz a telefonos jelzés után személyesen fog kimenni az
igazolással rendelkezõ segítõnk, akivel papír alapon kitölthetik a kérelmet. Sajnos az ilyen súlyos veszélyhelyzetek esetében is vannak olyan
rosszindulatú csalók, akik megpróbálják kihasználni a nehéz helyzetben
lévõ embertársainkat. Ezért a segítséget kérõk minden esetben ragaszkodjanak a hivatalos, polgármesteri, pecsétes igazolás bemutatásához.
Elõzetesen azt is közölni fogjuk telefonon, hogy név szerint kit várjanak
az idõsek. Senki mást ne engedjenek be a lakásukba! Segítõinket gyakran kísérik majd el egyenruhás polgárõrök, néha rendõrök is. A városi
rendõrkapitánnyal történt egyeztetésünk alapján a tetten ért, vagy késõbb elfogott csalókkal szemben a lehetõ legkeményebb szigorral fog-

 Folytatódik Zalaegerszegen a tavaly indult faültetési program.
Az eredeti tervek szerint 2019 és 2024 között 5000 fával akarták
gazdagítani a megyeszékhely közterületeit. A kedvezõ fogadtatás
és hozzáállás miatt ezt a célt már most sikerült túlszárnyalni, így
a léc tízezerre ugrott. A hét folyamán a Landorhegyi és a Köztársaság úton helyeztek el csemetéket, mely zöldítés december elején a Kossuth utcán folytatódik.
– b. k. –

lése, a szakemberek közremûködésével a problémák orvoslása.
– A tavaly meghirdetett klímavé- Ezen a területen kislevelû hársanak fellépni a rendvédelmi szervek. Azon személyek esetében, akik ha- delmi program jó fogadtatásra lelt. kat javasolt Kovács Mihály fõkertósági házi karanténra kötelezettek, és nem tudják megoldani saját ellá- Számos civil szervezet, intézmé- tész. Az õshonos fák, bár kevésbé
tásukat rokonok, ismerõsök vagy szomszédok révén, számukra a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ nyújt segítséget. Az erre
vonatkozó igényt a következõ telefonszámokon lehet jelezni hétköznapokon, 8.00–16.30 óra között: 92/316-930; 92/312-034.
Újra megnyitottuk a járványügyi önkormányzati adományszámlát,
minden felajánlást köszönettel fogadunk: 11749008-1543270406530000
A kormánydöntés alapján újra lesznek vásárlási idõsávok. Az idõsek
bármikor vásárolhatnak, de lesznek olyan védett idõsávok, amikor csak
õk tartózkodhatnak a boltokban. Ez hétköznapokon délelõtt 9–11 óra
között, hétvégéken pedig 8–10 óra közötti idõsávot jelent.
Zala megyében március óta mostanáig 4711 személy fertõzõdött
meg. Tavasz óta a mai napig összesen 80-an haltak meg a vírus következtében a megyében, közülük 31 volt zalaegerszegi lakos. A gyógyultak száma 554 fõ, az aktív fertõzöttek száma 4077 fõ. A 4077 aktív Zala megyei fertõzött közül 1428 fõ zalaegerszegi, 2649 fõ más települések lakója. Jelenleg tehát Zalaegerszegen összesen 1428 igazolt fertõzött van a helyi lakosok között, 63 zalaegerszegi polgártársunk van kórházban, 1365-en otthon gyógyulnak. A hatósági házi karanténban lévõ
zalaegerszegi személyek száma (családtagok, kontaktok stb.) a mai
napon összesen 169 fõ. Bölcsõdébe 174, óvodába 840 gyermeket vittek. Az újraindult szociális étkeztetést elvihetõ, illetve kiszállított ebéd
formájában ma 282 fõ vette igénybe. Az újraindult „Segít a város” idõseket támogató programba eddig 8 fõ kapcsolódott be.
BÖLCSÕDÉK:
– A Cseperedõ-bölcsõdében 4 dolgozó pozitív, 1 teszteredményre várunk.
– Az Ûrhajós-bölcsõdében 2 pozitív kisgyermeknevelõ van.
– A Napsugár-bölcsõdében 1 pozitív kisgyermeknevelõ van.
– A Tipegõ-bölcsõdében nincs érintett dolgozó.
ÓVODÁK:
– Az elmúlt héten (november 16–21.) csak a Kosztolányi Téri Óvoda
egy csoportjában volt elrendelve rendkívüli szünet.
– A Kis Utcai Óvodában 1 dajka tesztelésére várunk, a Napsugár Utcai Óvodában 1 óvónõ tesztelését várjuk.
– A Landorhegyi-óvodában 1 pedagógiai asszisztens tesztje lett pozi- nyek és a lakosság is csatlakozott gyors növekedésûek, remélhetõtív, az Ûrhajós Utcai Óvodában 1 pedagógiai asszisztens tesztje lett a kezdeményezéshez. A Város- leg hosszú élettartamot érnek
pozitív, a Landorhegyi-óvodában 1 dajka tesztje lett pozitív, a Petõ- gazdálkodási Kft. munkatársai pe- majd meg.
dig a szaktudásukat adták. Így dõlt
A Köztársaság út és Fejér
fi Utcai Óvodában 2 dajka tesztje lett pozitív.
– Szent Család Óvoda: 2 óvónõ pozitív, 1 dajka pozitív, 1 óvónõ a el, hogy mikor, melyik városrész- György utca keresztezõdésénél a
családjában lévõ szoros kontakt miatt karanténban van. Jelenleg 5 ben és milyen típusú fák kerülnek kerékpárút mentén pedig oszlopos
óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel a négy csoportban, kiültetésre – mondta többek között tölgyek szépítik eztán a környezeBalaicz Zoltán polgármester.
tet. Ezen növények a nevükhöz
de a hét második felében már visszaáll a normál mûködés.
A Landorhegyi út 16–18-as hûen, kevésbé hajlamosak oldal– A városban mûködõ óvodákban összesen 3 óvónõ, 4 dajka és 2 peszámú lakóházak környékén helyi irányú terjeszkedésre, inkább feldagógiai asszisztens igazolt koronavírus-fertõzött jelenleg.
Helyzetjelentés a zalaegerszegi iskolákból az állami fenntartók, a középiskolások kapcsolódtak a felé nõnek, ami elõnyös a kerékTankerület és a Szakképzési Centrum tájékoztatása alapján (9. évfo- munkába, a kezdeményezõ Zala- párral közlekedõk szempontjátból.
egerszegi Fiatalok Egyesülete Az itteni képviselõk, Orosz
lyamtól minden intézmény digitális oktatásra állt át):
– Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészeti Iskola: képviseletében. A Fenntartható Ferencné és Bognár Ákos, is
8 tanár igazolt koronavírus-fertõzött, 5 diák igazolt koronavírus-fertõzött. Jövõért projekt részét képezi a fá- örömmel nyugtázták azt a partner– Petõfi Sándor Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola: sítás, mely az elmélet után gyakor- séget, mely a városgazdálkodás
lati megvalósítással nyomatékosít- és városvezetés részérõl jellemzõ
2 diák igazolt koronavírus-fertõzött.
– Dózsa György Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola: 1 ja a szemléletformálást, jegyezte a lakossági igények és észrevétetanár igazolt koronavírus-fertõzött, 1 diák igazolt koronavírus-fertõzött. meg Rigó Márton, az egyesület el- lek, zöldterület-rendezés kapcsán.
Bõ egy év elteltével közel 7200
– Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola: 2 tanár igazolt koronaví- nöke. Szilasi Gábor képviselõ pedig elmondta, környezetvédõ új csemete a klímavédelmi progrus-fertõzött, 1 diák igazolt koronavírus-fertõzött.
– Liszt Ferenc Általános Iskola: 2 diák igazolt koronavírus-fertõzött. szemmel is nézi a körzetét, ennek ram hozadéka, mely a hosszú távú
– Eötvös József Általános Iskola: 1 tanár igazolt koronavírus-fertõ- része a fák állapotának megfigye- jövõt, a jobb levegõt támogatja.
zött, 3 diák igazolt koronavírus-fertõzött.
– Izsák Imre Általános Iskola: 3 tanár igazolt koronavírus-fertõzött, 1
diák igazolt koronavírus-fertõzött.
– Öveges József Általános Iskola: 1 tanár igazolt koronavírus-fertõzött.
– Békeligeti Általános Iskola Készségfejlesztõ Iskola, Szakiskola: 4 ta Tájékoztatjuk a zalaegerszegi I. sz. háziorvosi körzet lakóit,
nár igazolt koronavírus-fertõzött, 3 diák igazolt koronavírus-fertõzött.
hogy a körzetben a háziorvosi ellátást 2020. december 1. nap– Pálóczi Horváth Ádám Mûvészeti Iskola: 1 tanár igazolt koronavíjától dr. Bába Marianna háziorvos biztosítja.
rus-fertõzött.
– Kölcsey Ferenc Gimnázium: 1 tanár igazolt koronavírus-fertõzött,
A háziorvosi rendelés változatlanul a Zalaegerszeg, Ola u.
12 diák igazolt koronavírus-fertõzött.
10–12. szám alatti rendelõben vehetõ igénybe.
– Zrínyi Miklós Gimnázium: 4 diák igazolt koronavírus-fertõzött.
A rendelés ideje az alábbiak szerint változik:
– Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium: 5 taRendelési idõ: hétfõ: 11.00–13.00 csütörtök: 11.00–13.00
nár igazolt koronavírus-fertõzött, 2 diák igazolt koronavírus-fertõzött.
kedd: 11.00–13.00 péntek:
11.00–13.00
– Csány László Technikum: 7 diák hatósági házi karanténban.
szerda: 11.00–13.00
– Ganz Ábrahám Technikum: 9 tanár igazolt koronavírus-fertõzött, 5
Háziorvos:
dr. Bába Marianna
diák igazolt koronavírus-fertõzött, 9 tanár hatósági házi karanténTelefonszám:
06-92/347-217, 06-30/257-2228
ban, 5 diák hatósági házi karanténban.
E-mail:
felnott1@zegali.hu
– Munkácsy Mihály Technikum: 1 tanár igazolt koronavírus-fertõzött, 2
diák igazolt koronavírus-fertõzött, 1 diák hatósági házi karanténban.
– Deák Ferenc Technikum: 3 diák igazolt koronavírus-fertõzött, 1 tanár hatósági házi karanténban, 3 diák hatósági házi karanténban.
– Széchenyi István Technikum: 1 diák igazolt koronavírus-fertõzött, 5
diák hatósági házi karanténban.
 Tájékoztatjuk a zalaegerszegi V. sz. háziorvosi körzet lakóit,
– Báthory István Technikum: 3 tanár igazolt koronavírus-fertõzött, 2
hogy – a korábbi helyettesítés megszûnését követõen – a kördiák igazolt koronavírus-fertõzött, 3 tanár hatósági házi karanténzetben a háziorvosi ellátást 2020. december 1. napjától dr.
ban, 12 diák hatósági házi karanténban.
Sághy Nóra Csilla háziorvos biztosítja.
Idõsek Otthona és Gondozóház: november 12-én megszûnt az intézményben a járványügyi megfigyelés, a zárlatot feloldották, de a látoA háziorvosi rendelés a Zalaegerszeg, Göcseji út 53. szám alatti
gatási és kijárási tilalom továbbra is érvényben van. Az alapszolgáltarendelõben vehetõ igénybe.
tásban (nappali ellátás, házi segítségnyújtás, étkeztetés) 3 dolgozó poA rendelés ideje az alábbiak szerint változik:
zitív, 3 dolgozó mintavételre vár.
Rendelési idõ: hétfõ:
9.00–12.00 csütörtök: 9.00–12.00
Család- és Gyermekjóléti Központ: minden dolgozó meggyógyult,
kedd: 11.00–14.00 péntek:
9.00–12.00
már nincs érintett koronavírus fertõzött. Az intézmény október 26. és
szerda: 9.00–12.00
30. között ügyeleti rendszerben mûködött. November 2-tõl visszaállt a
Háziorvos:
dr. Sághy Nóra Csilla
normál üzemmód, minden jogszabályban elõírt feladatát végzi az intézmény, az elõírt járványügyi szabályok betartásával. Továbbá õk végzik
Telefonszám: 06-92/311-296
a hatósági karanténosok ellátását is.

BALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTER TÁJÉKOZTATÓJA
 Újra megköszönöm, hogy városunkbn mindenki komolyan veszi és betartja a járványvédelmi intézkedéseket. Hálás vagyok érte és büszke vagyok Zalaegerszegre! Most új információkról szeretnék beszámolni.

A FAÜLTETÉSI PROGRAM

HÁZIORVOSI RENDELÉS VÁLTOZÁSA

ÚJ HÁZIORVOS AZ V. SZ. HÁZIORVOSI KÖRZETBEN
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Városháza
ESETMENEDZSERT KERESNEK

KÖZLEMÉNY

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.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában
a koronavírus terjedésének megelõzése érdekében 2020. október 26-tól határozatlan ideig az ügyfélfogadás szünetel. Kizárólag azokban az ügyekben megengedett az ügyfélfogadás, ahol
jogszabály írja elõ a személyes megjelenés szükségességét.
Amennyiben a személyes jelenlét kérdéses, kérjük telefonon
egyeztessenek az illetékes osztály titkárságával.
Kérjük az ügyfeleket, hogy elektronikus úton szíveskedjenek
ügyeiket intézni!

Bérezés: KJT alapján.

Bérezés: KJT alapján.

CSALÁDSEGÍTÕT

KERESNEK

ÁLLÁSHIRDETÉS – ÁPOLÓ, SZAKÁPOLÓ

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.

A RENDEZETT KÖRNYEZETÉRT
 Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a
Köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról és a közhasználatú zöldterületek használatáról szóló, többször módosított 46/2004. (XII. 03.) sz. önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésére, mely szerint:

FELHÍVÁS
A zalaegerszegi piac és
vásárcsarnok területén
korlátozott számban

ÁRUSÍTÓHELYEK KIADÓK.

A kötelezettségüket nem teljesítõk figyelmeztetést kapnak, majd az önkormányzat szakvállalkozóval
elvégezteti a növényzet eltávolítását, melynek költségét az ingatlantulajdonosra terheli.

CSOK-OS ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÁSA
I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján megvásárlásra kínálja fel az alábbi építési telkekett, melyeket az alábbi módok egyikén lehet megvásárolni:
– I. kedvezményes eladási áron a családi otthonteremtési kedvezményre (CSOK) jogosult
magánszemélyek részére vagy
– II. kedvezmény nélküli áron.
I. kedvezményes bruttó eladási ár
Hely:
Zalaegerszeg

Helyrajzi Terület
szám
(m2) 1 gyermek esetén 2 gyermek esetén 3 vagy több gyermek
15%-os
30%-os
esetén 50%-os
kedvezménnyel
kedvezménnyel
kedvezménnyel

Budai-völgyi u. 697/25

1182

4.749.800 Ft

3.911.600 Ft

2.794.000 Ft

II.
kedvezmény
nélküli
bruttó ár

5.588.000 Ft

Vízbekötés a telken belül ledugózva megtalálható, a vízmérõakna, a vízmérõ és szerelvényezésének kiépítése a vevõ
faladata. Az ingatlan gravitációs szennyvízbekötéssel rendelkezik. Közcélú csapadékvíz-elvezetõ létesítmény nem áll
rendelkezésre. Áramcsatlakozás az utcában elérhetõ. Közmûvekre való csatlakozás költsége a vevõt terheli. A vízi
közmûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás megfizetése a vevõ kötelezettsége.

Cseresznyésszeri u. 8.

1825

718

3.562.350 Ft

2.933.700 Ft

2.095.500 Ft

4.191.000 Ft

Víz a telken, szennyvíz-, áram-, gáz-, csapadékvíz-csatlakozás az utcában elérhetõ. A közmûvekre való csatlakozás
költsége a vevõt terheli. A vízi közmûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás megfizetése a vevõ kötelezettsége.

A fenti ingatlanok térképei a felhívás mellékletében találhatóak
II. Pályázati ajánlatok beadása:

A pályázati ajánlatok folyamatosan beadhatók
2020. december 31-én 12 óráig.

A részletes pályázati kiírás szövege az önkormányzat hivatalos honlapján a www.zalaegerszeg.hu
internetes oldalon megtekinthetõ és letölthetõ.
A pályázati kiírással kapcsolatban érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást és készpénzátutalási megbízást beszerezni ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 212. sz.
irodájában (telefon: 92/502-126, 92/502-129) lehet.

FELVÉTELT HIRDET
HATÁROZATLAN IDÕRE

ÁPOLÓ, SZAKÁPOLÓ
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: –
–

MUNKAKÖRBE.

ápoló képesítés,
büntetlen elõélet.

FELADAT:
Segítséget nyújt az ellátottak fizikai, mentális, szociális
szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve az ellátott
életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát. (Szak)ápolói
feladatok végrehajtása a tanulmányai során megszerzett
kompetenciáknak megfelelõen (önállóan, orvosi utasításra vagy
együttmûködõ tevékenységként).
A jelentkezéshez csatolandó: – szakmai önéletrajz; –
végzettséget igazoló okiratok másolata.
Az állásról bõvebb információ kérhetõ Pálfiné Vass Györgyi
intézményvezetõtõl a 92/511-342-es telefonszámon vagy a
gondozohaz@gkzalaegerszeg.hu e-mail-címen.

Érdeklõdni: +36-20/263-6570

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
a) az ingatlan elõtti közterület (járda, zöldsáv stb.) úttestig terjedõ teljes területének gondozásáról, tisztán tartásáról, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok
és más hulladékok eltávolításáról;
f) az ingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelõ nyesésérõl,
úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-, illetve a közúti forgalom zavartalanságát, a közúti
jelzések és úttartozékok (forgalomirányító lámpa és tábla) láthatóságát.
2020. augusztus 10-tõl az önkormányzat fokozottan ellenõrzi a közterületre kiültetett, valamint az ingatlanról kilógó növényzet állapotát, különös figyelemmel a közúti, valamint gyalogosközlekedés zavartalanságának biztosítására.

A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK GONDOZÓHÁZA

FELHÍVÁS

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

2020/2021.

TANÉV TÉLI 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 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ, hátrányos helyzetû
és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek
részére az alábbiak szerint:
A 2020/2021. tanév téli tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetõsége:
A szünidei étkezést igényelhetik azon hátrányos helyzetû gyermekek és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek, akinek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a jogszabályokban meghatározottak szerint fennáll.
A 2020/2021. tanév téli tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
biztosításának idõtartama:
2020. december 21., 22., 23., 28., 29., 30., 31. (iskolai téli szünet 7 munkanapja)
A 2020/2021. tanév téli tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
igénybevételének helyszíne:
Városi Középiskolai Kollégium Kaffka Margit Tagkollégium,
8900 Zalaegerszeg, Puskás T. u. 2. (Munkácsy Mihály-iskola volt kollégiumának étkezõje)
A 2020/2021. tanév téli tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó 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:
2020. december 10. (csütörtök)
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos további felvilágosítás személyesen a Zalaegerszegi
Család- és Gyermekjóléti Központban (8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.), vagy az alábbi telefonszámokon kérhetõ: 312-034, 316-930.
A 2020/2021. tanév téli tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
biztosításának módja:
A szünet idõtartamára esõ munkanapokon a déli meleg fõétkezés helyben történõ elfogyasztása
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!)
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 Osztályának címezve online (https://www.szoc.ig@ph.zalaegerszeg.hu) vagy postán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) terjesztheti elõ. A személyes ügyfélfogadás a járványhelyzetre tekintettel ugyanis bizonytalan ideig szünetel.
A beadásnál kérjük vegye figyelembe az ügyintézés idõtartamát is!
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A BELVÁROSI FILATÉLIA 50 ÉVE MÛVÉSZI KALENDÁRIUM KAGYLÓKKAL
FESTMÉNYEK, TÁRGYAK, FOTÓK EGYSÉGE

TAVASSZAL BEZÁRT A KOSSUTH UTCA LEGRÉGEBBI ÚJSÁGOSBOLTJA
 A hírlapterjesztést sem kímélte a koronavírus-járvány. Zalaegerszeg belvárosában több újságárusító hely is megszûnt a tavaszi veszélyhelyzet idején. Köztük az egyik legrégebbi, már-már
ikonikusnak számító bolt, a Kossuth utcai „filatélia” is.
– pánczélPetra –
Az üzlet több mint ötven évig
szolgálta a közönséget; 1969 áprilisában nyílt meg Zalaegerszegi
Hírlap és Filatélia Bolt néven a
Kossuth utca 34. szám alatt. Mint
az a nevébõl is kiolvasható, nemcsak újság-, hanem bélyegárusítással is foglalkozott. Az akkori Zalai Hírlap tudósítása szerint, a reprezentatív hírlapboltban – melyet a
Posta Pécsi Igazgatóságának vezetõje adott át – mintegy negyvenfajta magyar és külföldi napilap,
hetilap és színes folyóirat volt kapható, a legszélesebb érdeklõdési
kört kielégítve. A bolt pedig nagy
örömet szerzett a bélyeggyûjtõknek, hiszen nemcsak alapvetõ kellékekhez és kiegészítõkhöz, hanem néhány különlegesebb darabhoz is hozzájuthattak.
Két évvel késõbb a napilap arról számolt be, hogy a kicsi üzlet
egyre nagyobb népszerûségnek
örvend. Az 1971-es adatok szerint

a hazai napi- és hetilapokon túl
112-féle belföldi és 118-féle külföldi folyóirat várta az olvasókat. Míg
1969 májusában, a nyitást követõ
hónapban 7000 forint volt a forgalmuk, addig ez a szám egy évvel
késõbb már 22 ezerre emelkedett.
1970 decemberére pedig elérte a
25 ezret. Az akkori képes hetilapok közül leginkább a Nõk Lapját,
a Képes Újságot, a Ludas Matyit
és a Fülest, a havilapok közül pedig az Ifjúsági Magazint, az Ezermestert és az Autó-Motort keresték a legtöbben. Ami a külföldi lapokat illeti (nyilván azokról van
szó, amiket Magyarországon a
hetvenes években árusítani lehetett), fõleg a divatlapok voltak népszerûek, különösen a Burda.
A tudósítások azt is megemlítik,
hogy a hírlapbolt kora reggel, illetve délután 4 és 6 óra között olyan
nagy forgalmat bonyolított le, hogy
gyakran kint állt a sor, emiatt többször felmerült az is, hogy nagyobb
helyiségbe költöztetik a boltot.

A Magyar Posta egyébként
1950-ben hozta létre az egész országra kiterjedõ hírlapterjesztést,
melynek egyik legfõbb célja az
volt, hogy az állami propaganda
minden településre, így a legkisebb falvakba is eljusson. Ez a
sajtóterjesztési monopolhelyzet
egészen a rendszerváltozásig
fennállt. Az 1989/90-es idõszakban aztán egyre inkább látszott,
hogy a változó politikai helyzetben
sem a meglévõ jogszabályok, sem
pedig a posta nem alkalmas igazán a sajtóorgánumok hatékony
terjesztésére (különösen igaz volt
ez az újonnan megjelenõ lapokra,
kiadványokra). Végül sor került a
terjesztés újraszabályozására és
privatizációjára.
A Kossuth utcai üzlet a változásokat túlélve a helyén maradt,
egészen a 2020-as tavaszi járványügyi korlátozásokig. A zárással együtt pedig elillant a falak közé szorult, jellegzetes „újságosboltillat” is. Bármennyire kényelmes is a laptop elõtt ülve, vagy a
telefont nézve újságot vásárolni és
olvasni, azért a szûkös tér atmoszférája és a „belelapozás” öröme hiányzik.

HOGYAN TÁROLJUK RÉGI FOTÓINKAT?
A CIPÕSDOBOZ NEM JÓ HELY

 Bizonyára sokan õriznek otthon korabeli fotográfiákat, vagy
képeslapokat. Sõt vannak, akik nagyobb gyûjteménnyel is rendelkeznek. A régi képek szakszerû tárolásával kapcsolatban viszont lehetnek hiányosságaink, pedig érdemes egy-két
jótanácsot megfogadni annak érdekében, hogy „házi” körülmények között is sokáig megmaradhassanak a felvételek.
– pet –
A Göcseji Múzeum az online térben szervezett beszélgetést a témával kapcsolatban. Az intézmény
Youtube csatornáján, illetve a „Zala
megye régi képeken, képeslapokon” Facebook-csoportban követhetõ eseményen Gönczi Péter
könyv- és papírrestaurátort (a né-

mációt megõrizzük. Különösen igaz
ez a családi gyûjteményekre, így
bátran fotózzuk le és tároljuk a számítógépen, vagy valamilyen egyéb
digitális tárhelyen a „kincseinket”.
Az eredeti felvételeket pedig a fenti
eljárásoknak megfelelõen helyezboltban, vagy könyvkötõnél lehet zük albumba.
érdeklõdni, hogy kapható-e ilyen jellegû album. Utóbbiaknál általában
rendelhetünk is, de akár az
interneten is kutakodhatunk a garantáltan savmentes tárolók iránt.
A régi papírképek sajnos a kor
elõrehaladtával sérülhetnek, elszakadhatnak, vagy elõfordul, hogy valaki rájuk ír, vagy firkál valamit, ne-

 Különleges naptárt jelentetett meg Nagy Kálmán festõmûvész.
A 2021-es képzõmûvészeti kalendáriumba ezúttal nem csak egyszerûen a festményeirõl készült reprodukciók kerültek. Sokkal inkább festmények, tárgyak és fotók megkomponált egysége látható a tizenkét képen.
– pet –
A képzõmûvész érdeklõdésünkre elmondta, hogy régóta foglalkoztatja a gondolat, hogy érdekesebb, komplexebb fotókat készítsen. A fényképezés már kiskorában elbûvölte, sokat idõzött
édesapja laborjában. Itt sajátította
el az alapokat is. Mikor pedig „nagyobbacska” lett, megkapta aján-

Nagy Kálmán

Májust illusztrálja a kagylós kompozíció.

dékba az apja FED 2-es gépét, s
ezzel a fotózás mellett is elkötelezte magát egy életre.
– 2012-ben Spanyolországban
volt kiállításom, és ott az „utcát járva egymagamban” lefotóztam azt
a romos házfalat, ami most a naptár hátoldalára került. Éreztem,
hogy ezen a vonalon van még valami lehetõség. Így kezdõdött ez a
kollázsszerû „stílus”. Késõbb aztán a festményeimre tettem rá a
különbözõ objekteket: kagylókat,

ciaországba. Már csak azért is,
hogy kiderüljön: nemcsak a festés,
hanem a fotózás és a zene is érdekli.
A kalendárium hónapjait a

EGYEDI MESEKÖNYVVEL GYÓGYÍT BAGOLY BARNI

 Gyerekeket érintõ testi-lelki problémákon igyekszik segíteni az
a meséket és meditációkat tartalmazó könyv és hanganyag, mely
november végétõl áll az érdeklõdõk rendelkezésére. A magánkiadású, saját kútfõbõl merített mesék és meditációk szerzõje Hegedûs Barnabás, aki a megyeszékhelyi alternatív gyógyítók táborába tartozik.

metországi Hallei Egyetem könyvtárának munkatársát) Havasi Bálint
igazgatóhelyettes kérdezte a fotótárolás praktikáiról.
Mit csináljunk, vagy mit ne csináljunk régi képeinkkel, képeslapjainkkal, hogy azok ne sérüljenek?
Annál is inkább, hiszen különbözõ
technikával készült papírképek is lehetnek közöttük. Már a beszélgetés
elején elhangzott: a cipõsdoboz
nem jó megoldás, vagyis oda ne
ömlesszük bele a fotóinkat. A legjobb az, ha egy savmentes dobozt,
vagy albumot keresünk nekik, és
egymástól elkülönítve, külön tasakokban helyezzük el az egyes darabokat. Fontos ugyanis, hogy a képek ne érintkezzenek egymással.
A szakember szerint egy kisebb
(pár száz darabos) gyûjteményt otthoni körülmények között is el lehet
rendezni albumokban, ráadásul a
fotóalbum szép tradíció is. Az újabb
készítésûek valószínûleg savmentesek. Ha e téren bizonytalanok vagyunk, az adott papírboltban, fotós-

hangszert. Ezeket fotóztam le különbözõ perspektívából és fényekkel – fogalmazott.
Nemrégiben kiderült, hogy
Nagy Kálmán 2021 szeptemberében (ha a járványügyi helyzet is
úgy alakul) részt vehet egy Párizsban megrendezésre kerülõ csoportos kiállításon. A mostani naptár tulajdonképpen egyfajta portfóliónak készült, amit kiküld Fran-

BÍZZUNK ÖNMAGUNKBAN!

– Bánfi Kati –

tán leönti õket. A restaurátor ezzel
kapcsolatban elmondta: semmiképpen se ragasztgassuk celluxszal a
képeket, és hagyományos radírral
se próbáljunk nekiesni a firkáknak.
Ehhez szakboltban kapható speciális radírt használjunk. Ha valami folyadékkal leöntjük a fotót, azt ne
kezdjük el hajszárítóval, vagy a fûtõtesten szárogatni, inkább addig
itatgassuk papírtörlõvel, míg az fel
nem szívja az összes nedvességet.
A szakadásokat pedig sokszor
nem érdemes ragasztgatni, mert
ronthatunk is a helyzeten. Ha nincs
módunk arra, hogy papírrestaurátorhoz vigyük a képet, akkor a szakember szerint a legjobb az, ha élünk
a digitális technika adta lehetõséggel, és lefotózzuk õket. Utána a különféle képszerkesztõ programokkal szépen lehet korrigálni a sérüléseket.
A digitális értékmentés nem ördögtõl való gondolat. Gönczi Péter
szerint a régi fotók, képeslapok esetében a cél úgyis az, hogy az infor-

–
Végzettséged
szerint
gyógymasszõr vagy, hipnózissal foglalkozol. Hogyan kapcsolódik ezekhez a mesekönyv?
– Egyik barátom kisfia cukorbetegsége indította el a gondolatot,
róla szól az elsõ történet. Aztán rájöttem, hogy ez az eset csak egy a
gyerekek által megélt félelmek, fájdalmak közül. Ezen az elképzelésen továbbhaladva született meg
még 14 gyógyító történet. Négy
évvel ezelõtt kezdõdött ez a munka, de a teljes alkotás csak mostanra állt össze. Végül 15 mese
született, ami verses formában
mutatja be a kis erdõlakók tanulságos történeteit. A mesékhez színezõ, hangoskönyv és meditációk is
kapcsolódnak, növelve ezzel a kiadvány egyediségét.
– A hangoskönyvet te olvasod fel. Ebben volt gyakorlatod?
– Stúdiós tapasztalataim még
nem voltak. Nem tartom magam
sem írónak, sem színésznek, de
mindig is nagyon érdekelt ez a
különös világ. Egy ismerõsön keresztül jutottam el Bácskay Péterhez, aki segített a hanganyag elkészítésében. A tavaszi korláto-

kagylók „uralják”, többnyire ez áll a
fotók és a háttér középpontjában.
– Valamikor régen, amikor még
többet láttam a tengert, gyûjtöttem
kagylókat. A víz motívum amúgy is

zások nekem elõnyösek voltak,
mivel Peti, aki egyébként nagyon
elfoglalt szakember, ráért velem
és a könyvemmel foglalkozni. Türelme és hozzáértése eredményezte, hogy megszülethetett Bagoly Barni meséinek hangoskönyv változata, és felvételre kerülhettek a hozzá tartozó meditációk is.
– Illusztráció?
– Az élet hozott mindig egyegy segítõt. Így találtunk egymásra Mezei Anitával, akinek a könyv
illusztrációi köszönhetõk. Kovács
Krisztián pedig, aki egyedi stílusáról ismert, színezõt is készített
a könyv mellé. Nõvérem, aki angolnyelv-tanárként dolgozik, felajánlotta a segítségét, hogy idõvel az alkotás angol nyelvterületen is megjelenhessen. Kuzma Lívia barátnõm pedig németre fordítja a történeteket. Az idegen
nyelven megjelenõ mesekönyvek
majd csak a következõ évben
lesznek elérhetõk. A munkában
részt vevõk között egy különös
kapcsolat alakult ki. Az egész alkotás elkészültét egy különös
szeretet lengte körül A mûvet
mindenki magáénak érezheti, hiszen akik hozzájárultak a projekthez, mind beletett egy hatalmas

adag szeretetet. Így a végén már
az sem volt meglepõ, hogy a
nyomdai költségekbe segítõk is
beszálltak, akik anyagi hozzájárulásukkal támogatták a mesekönyv
elkészülését.
– Végig bíztál abban, hogy
egy nap megszülethet ez a mesekönyv, vagy magadat is kellett hipnotizálnod a siker érdekében?
– Az eddigi életutam során meg
kellett tanulnom kezelni a bizonytalanabbnak tûnõ helyzeteket is.

fontos számomra, ezért a naptár
kékes hangulata is ezt tükrözi.
Mondták páran, hogy kicsit egyhangú lett, de én nem bánom,
hogy egységesebb koncepciót sikerült kialakítani. Persze a kagylón
kívül azért klarinét és kopott – ám
mégis színes – vakolatok, felületek
is kerültek néhány hónap mellé.
A kiadvány – melynek megjelenését támogatta az önkormányzat
és a humánigazgatási osztály – letisztultságával és nyugodt színvilágával talán egy békésebb és
örömtelibb új esztendõt ígér, mint
amilyen az idei volt.

mégis azt gondolom, hogy az a
legfontosabb tanulsága, hogy bízzunk önmagunkban!
– Gyerekekkel véleményeztetted a történeteket?
– Igen, kedvesem kislánya,
Gréta nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy ez a mesekönyv napvilágot
láthasson. Most 8 éves, és az õ
szemein keresztül is bepillantást
nyerhettem Bagoly Barni meséinek birodalmába. Egy mesekönyv
elbírálásában egy gyerek a legjobb zsûri.
Az egyedi mesekönyv 10 éves
korig szólítja meg a gyerekeket.
November 27-én jött ki a nyomdából és 1000 példánya közül
vannak már elõjegyzettek, sõt
mivel kicsi a világ, már Kairóból
is érkezett megrendelés. A szerzõ céljául tûzte ki, hogy mesekönyve minél több óvodába, gye-

Hegedûs Barnabás

Türelmet tanultam, és elengedést.
Azt vallom, hogy az embernek kell,
hogy legyen célja, de el kell fogadnunk azt a tényt is, hogy a sorsunkat nem mindig mi alakítjuk. Érdekes, hogy nekem is mennyi mindent tanított ez a mesekönyv,

rekotthonba, kórházba eljusson.
Továbbá minden könyv árából
100 forintot jótékony célra különít
el. A könyvek az egyediség jegyében sorszámozottak, és akár
névre szóló dedikációval ellátottak lesznek.
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Kitekintõ

KÖRNYEZETVÉDÕ GYEREKEK

TERMÉSZETRÕL AZ APRÓBBAK TOLMÁCSOLÁSÁBAN

 Bár egyelõre csak a fantázia szárnyán, de a környezetvédelemmel volt elfoglalva a közelmúltban jónéhány kisgyerek. A hulladék-újrahasznosítás módjáról gondolkodtak egy pályázat révén
az óvodás és általános iskolás korú résztvevõk. A Zalaispa Zrt.
által meghirdetett rajzverseny legjobbjainak november 23-án adták át a díjakat.

MADÁRODÚK A NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

 Már szinte minden madárodú otthonra lelt, amiket a Zala Megyei Vadászkamara Az „Egy a természettel” vadászati és természeti világkiállítás akcióprogramjának részeként helyezett ki Zalaegerszeg és két környékbeli település nevelési és oktatási intézményének udvarára. Széncinege, csuszka, mezei veréb költözhetnek az odúkba, melyek etetésérõl is gondoskodhatnak a gyerekek a téli hónapokban. A kezdeményezés céljairól Gyõrvári Attila megyei fõvadászt, a vadászkamara titkárát kérdeztük.
– A. L. –
– Az „Egy a természettel” vadászati és természeti világkiállítás
szervezõirodája október közepén
indította el madárodú-kihelyezési
akcióprogramját állami erdõgazdaságok, vadászkamarák és nemzeti
parkok részvételével. Országszerte
3500 odú és 350 etetõ állt rendelkezésre, melybõl mind a 19 megyei
vadászkamara kapott; az Országos
Magyar Vadászkamara Zala Megyei Területi Szervezete ugyancsak
60 madárodút és 6 etetõt.
– Mi a célja a kampánynak?
– Hazánk 1971-ben volt elõször
házigazdája a vadászati és természeti világkiállításnak, amit 50 év

múlva, 2021-ben ismét megrendezhet Budapesten. Vidéki helyszínként Zalaegerszeg és Keszthely is csatlakozik a világkiállításhoz, amelynek egyik felvezetõ
eseménye a madárodú-kihelyezési akció. A szervezõiroda azzal a
céllal hirdette meg, hogy népszerûsítse, tudatosítsa a közvélemény számára, hogy hazánk jövõ
õsszel ismét helyt ad a világ vadászai és természetszeretõi találkozójának. A kampány társadalmi
vonatkozású célja, hogy felhívja a
gyerekek, fiatalok figyelmét a természet és az állatvilág értékeire,
megóvásuk fontosságára. A természetben a nagytestû vadfajok
látványosan vannak jelen, míg az

SZÜLETÉSNAP
 Idén húszéves a MA-ZA, vagyis a Marosvásárhely–Zalaegerszeg Baráti
Egyesület, amely a jubileumra emlékkönyvet adott ki.
1996-ban jött létre hivatalos testvérvárosi kapcsolat Zalaegerszeg és
az erdélyi Marosvásárhely között,
amely mára a 17 testvérvárosunk közül az egyik legszorosabbá vált. Húsz
évvel ezelõtt, 2000-ben megalakult a
kapcsolatok ápolását koordináló civil
szervezet Erdélyben, a MA-ZA, a Ma-

rosvásárhely–Zalaegerszeg Baráti
Egyesület, majd 2003-ban nálunk is
megalakult a ZA-MA, a Zalaegerszeg–Marosvásárhely Baráti Egyesület. A MA-ZA húszéves évfordulójára
megjelent kötet szerkesztésében fontos szerepe volt a Zalaegerszegért díjas Cseh Gábornak, a MA-ZA elnöké-

apróbbak kevésbé észrevehetõ
módon. A madárodúk kihelyezésével olyan apró madárfajokat ismerhetnek meg a gyerekek, mint a
széncinege, a csuszka, a mezei
veréb, valamint a légykapó és a
nyaktekercs. Etetésükkel pedig törõdhetnek is velük a táplálékszegény téli hónapokban.
– Kik kaptak az odúkból és
etetõkbõl?
– Többségüket általános és középiskoláknak osztottuk ki, hogy
az országos kezdeményezés üzenetével elérjünk a gyerekekhez és
a fiatalokhoz. Zalaegerszegen az
Öveges, az Eötvös általános iskolák, a Szakképzési Centrum, a
Deák-, a Ganz-, a Munkácsy-, a
Báthory-technikum valamint a
Mindszenty Általános Iskola és
Gimnázium kapott madárodúkat,
és néhány közülük etetõt is. A legkisebbekre gondolva juttattunk
odút a megyeszékhelyen a Bandi
Cica Családi Bölcsõdébe, és a
Kosztolányi Dezsõ téri óvodába,
továbbá a bagodi és a teskándi

– b. k. –
A tavalyi sikeres akció ismétléseként újra alkotói pályázatot tett közzé a Zalaispa Regionális Hulladékgyermekintézményekbe. A legtöb- gazdálkodási és Környezetvédelmi
bet, szám szerint hatot, a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum kapta.
Helyezünk ki még odút és etetõt a
Petõfi utcai székházunk udvarára
is, ahol az országos vadásznap
nyitórendezvényeként adtuk át a
szomszéd épületben a Bürü Zalai
Vadászati Oktatási Központot
augusztus 28-án. Létesítésével a
vadászkamara jelentõs szerepet
vállalt az óvodások és az általános
iskolások szemléletformálásában.
A gyerekek többek között interaktív
tárlatok segítségével ismerhetik
meg összefüggéseiben a vadászatot, a vadgazdálkodást és a természetvédelmet az „iskolában”, ami a
járványveszély miatt egyelõre nem
Nonprofit Zrt. kisgyermekek számátarthat nyitva.
ra. Az idei kiírás témája a „Használd
újra!”, mely a környezettudatos nevelést, szemléletformálást szolgálja.
Az újrahasználat és újrahasznosítás
tárgykörben egyaránt több mint 100
alkotást küldtek a megyebeli óvodások és alsó tagozatos diákok október végén. A vállalat
szakemberei
alkotta
zsûri bõ két hét alatt bírálta el a munkákat, a
díjátadásra november
egyéni vállalkozó
23-án került sor. A legjobbnak ítélt alkotók,
Márkus Márk (Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõde) és Csiszár Ben-

ce (Csonkahegyhát, Gárdonyi Géza
és Szegi Suli Általános Iskola) elektromos rollerrel lettek gazdagabbak.
Lapunk kérdésére a szervezõk
elmondták, az oktatási intézmények
partnerként álltak a kezdeményezés

mellé. A részvétel a tavalyi évhez
hasonló mértékû volt. Az idei versenyt teljes mértékben online bonyolították, és jövõre is terveznek
hasonló pályázati lehetõséget. Az
alkotások várhatóan decembertõl
lesznek láthatók a közösségi oldalon közzétett webhelyen.

KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR ÉS SZÁLLÁSHELY
FELÚJÍTOTTÁK AZ ÖREGHEGYI VENDÉGHÁZAT SÖJTÖRÖN
 Az Öreghegyi vendégház
felújításával Söjtör önkormányzata olyan helyszínt hozott létre, ahol minden korosztály, társaság, civil szervezet
és a helyhatóság is színvonalas körülmények között tarthatja meg rendezvényeit. A rekonstrukciónak köszönhetõen
minõségi szálláshellyel is gazdagodott Deák Ferenc
szülõfaluja.
– liv –
– Dr. Keszei Gyula korábbi háziorvos álmodta meg ezt a házat
anno, de igazán hasznát sem õ,
sem családtagjai nem vették. Az
elmúlt közel 20 évben gyakorlatilag ki sem volt nyitva, a terület az
enyészetté kezdett válni – mondta
Könyves Gábor polgármester. –
Képviselõ-testületünk 2018-ban
kezdett el foglalkozni azzal a gondolattal, hogy a településnek legyen egy olyan közösségi színtere, ami természetközeli, és ami
hiánypótló szolgáltatásként szálláshelyet is tud nyújtani. Az elképzeléssel két éve kerestük meg dr.
Keszei Gyula örököseit, akik az elsõ pillanattól kezdve partnerei voltak az önkormányzatnak. 2018
augusztusában megvásároltuk az
ingatlant, melyet követõen pár hét
alatt rendbe tettük környezetét.
Ezzel párhuzamosan megkezdtük
az épület alsó szintjének felújítását. Elsõ feladatként önerõbõl
kiépítettük a vezetékes ivóvízhálózatot. A 2019-es startmunka
mintaprogram során a Belügyminisztériumtól 4 millió forintot nyer-

A vendégház október 24-i átadásán.

tünk. A helyiségek összenyitásával 50 fõt befogadó közösségi teret alakítottunk ki. A támogatásból
berendeztünk egy vadonatúj
konyhát, és két mellékhelyiséget
is létesítettünk az alsó szinten.
Idén a Leader-program 11 millió forintos támogatásából, valamint a startmunka mintaprogram
4 millió forintos hozzájárulásából
folytattuk a munkát. Tüske Attila
egyéni vállalkozó munkáját dicséri az elkészült aszfaltozott feljáró,
valamint a 200 négyzetméteres
térköves parkoló. Az épület felsõ
szintjének átalakításához minden
falat kibontottak közmunkásaink.
Ezt követte a négy szoba kialakítása, melyek mindegyikéhez külön fürdõszobát is létesített helyi
vállalkozónk, Hozbor Tamás
édesapjával. Az épületet kívülrõl
újraszíneztük. A szobák bebútorozását már önerõbõl valósítottuk
meg. A szomszédos kis házon is
dolgoztunk: kicseréltük nyílászá-

róit, megújítottuk tetõszerkezetét,
illetve átfestettük homlokzatát.
Belsõ felújítása a 2021-es év feladata lesz. Az épülethez tartozik
egy nagyon hangulatos téglaboltíves pince is. Egy kültéri kemencét is szeretnénk építeni, illetve
parkosítani még a környezetet.
A polgármester elmondta: a
számos helyi rendezvénynek már
otthont adó épület október elsejével kezdte meg szálláshelyként
való mûködését. Az elsõ vendégek Debrecen környéki vadászok
voltak, akik a Válicka-völgye Vadásztársaság jóvoltából érkeztek.
Október 31-én Sághegyi Gellért plébános, a település díszpolgára szentelte fel a „Mindenki keresztjét” a Béke utcai nagytemetõben. A keresztet még Festetics
Mária állíttatta 1903-ban. Önkormányzati önerõbõl és felajánlásokból megvalósult rekonstrukciójának köszönhetõen újra régi fényében tündökölhet.
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KÉT ÉREM A FELNÕTT
ÉT JÁTÉKOSSAL ERÕSÍTETTEK SÚLYEMELÕ OB-RÕL
HARCBAN LENNÉNEK A BAJNOKI CÍMÉRT A RÖPLABDÁSOK

K

 A ZTE RK férfi röplabdacsapata már törzsgárdatagnak számít az NB II mezõnyében. Bár
évrõl évre kicsit átalakul a keret, a továbbtanulók távoznak,
jól teljesít a csapat. Az idei évben eddig jól szerepel az együttes, és a járvány miatt nem sok
mérkõzésük maradt el.
– Az eddigi szereplésünk ebben a zûrzavaros idõszakban reálisnak mondható – vélekedett Domokos Lajos, a ZTE RK edzõje. –
Az elsõ három fordulóban, három
különbözõ felállásban tudtunk játszani. A vereséget két nagyon jó
képességû U–21-es csapattól
szenvedtük el. Két nyertes ellenfelünk közül a Dunaújváros veretlen,
a Dágnak is csak egy veresége
van.

ellenére egy játékosunk elkapta,
de gyorsan elkülönítettük, a másik
röplabdázónk érintettség következtében házi karanténba került.
Eddig viszonylag jól állunk a vírus
elleni harcban.
– Hogy látja, folyamatos lehet a
bajnokság, nem szakadhat félbe?
– Két mérkõzésünk elmaradt,
nem a mi hibákból. Az újabb bajnokink lehet a következõ, amit halasztani kell, mivel a gyõrieknél
sok a beteg, így újabb mérkõzésünk marad el, belementünk a halasztásba. Úgy véljük, ez a sportszerû. Igaz, a szövetség a csapatokra bízza a döntést, akárcsak fociban. Itt is, ott is vannak sportsze– A ZTE RK eddig viszonylag rû csapatok. mi az utóbbiakhoz
megúszta a járványt?
akarunk tartozni. Nem lenne nagy
– Igyekszünk betartani az értéke egy gyenge csapat elleni
egészségügyi szabályokat. Ennek biztos sikernek.

 Tatán, a Vállalkozók SE szervezésében rendezték meg az or– Amikor az élvonalbeli csa- szágos súlyemelõ egyéni bajokságot.
patok
utánpótlás-együttesei
visszatérnek saját bajnokságaikba, milyen eredményt érhet
el a ZTE az NB II-ben?
– A már említett Gyõr lehet a
legnagyobb ellenfelünk az elsõ
helyért a Nyugati csoportban. A
szombathelyi csapat nem szólhat
bele a párharcunkba. Ráadásul,
éppen a vasiaktól sikerült megszereznünk Szabó Gábort, nagy
erõssége a csapatunknak. Tanulmányai után, bár Pesten dolgozik,
bevállalta a mérkõzéseket Tompa
Dávid is. A hosszabb ideje együtt
lévõ alapcsapatunkhoz sikerült
két jó játékost igazolnunk. Bizakodó vagyok, ha döcögve is, remélem sikerül végigjátszani a bajnokságot, és jól szerepelünk az
idény során.

A BETEGEK FELGYÓGYULTAK

A versenyen való indulás jogát eredménnyel álltak. A mérlegelés
a ZTE sportolói közül az örökifjú, során Papp Péter testsúlya volt
47 éves Papp Péter, és a nemrég kevesebb, így az eredményhirdefelnõtté váló Rácz Dániel vívta ki. tés során ezüstérmet akasztottak
Mindkét sportoló a 61 kilósok me- a nyakába. Rácz Dániel a verseny
hogy látja, az ideit a nehézségek zõnyében lépett dobogóra. A végén bronzéremnek örülhetett.
Eredmények. 61 kg: 2. Papp
ellenére sikerül végig játszani? gyõztes sportoló mögött nagy küz– A nemzetközi versenyek el- delmet vívtak egymással. A ver- Péter 170 (79+91) kg, 3. Rácz Dámaradnak, a szezon elnyújtásával, seny végén mindketten azonos niel 170 (75+95) kg.
ha rendben lesz az egészségügyi
helyzet, le lehet bonyolítani a bajnokságot.
– A bajnokság elõtt a ZTK
FMVas-nál, a bajnoki cím visszahódítása volt a cél. Van rá
esély?
– Szeretnénk ismét bajnok lenni, de a járvány, a klubokat, benne
a csapatokat anyagilag is megtépázta. Nagy kérdés mennyire marad együtt a játékos keret, mivel
jobbról, balról azt lehet hallani,
hogy az önkormányzatok, és más
TÉVÉSZERVIZ • NÉMETH GÁBOR
szponzorok csökkentik a sport támogatását. Az idény úgy vélem
ZALAEGERSZEG, KÖZTÁRSASÁG U. 69–71.
nemcsak a tekérõl, hanem a megmaradásról is szól. Nem véletlen,
92/317-493 • 30/629-8756 • Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig
hogy az erõs fertõzöttség ellenére
más sportágak, benne a teke is
valamilyen formában versenyezni
akarnak. Egy teljes leállás az adott
sportág megszûnését is jelentheti.

A ZTK FMVAS-NÁL BÍZNAK A FOLYTATÁSBAN ÉS A BAJNOKI CÍMBEN

 Nemrég az országos teke szövetség félbeszakította a csapatbajnokságokat. A tekét hazánkban amatõr szinten ûzik, így érhetõ, hogy csapatvezetõk, edzõk, játékosok üdvözölték a szövetség
lépését.
– Jogos volt a bajnokság felfüggesztése – vélekedett az országos
testület döntésérõl Fehér László, a
ZTK FMVas szuperligás csapatának edzõje. – Elsõ az emberek
egészsége utána jöhet a sport. A
bajnokság eddigi szakaszában valamennyi mérkõzésünket megnyertük, igaz verhetõ csapatok
voltak az ellenfelek. Egyelõre öt
gyõzelem áll a nevünk mellett. A
folytatásról még semmit nem tudunk.
– Említette még semmit nem
tudnak a folytatásról. Szakmailag is kihívás lesz az edzõk, játékosok számára, mivel fizikálisan
a sportág jellege szerint fel kell
készülni, csak egy bizonyos idõ
után jöhet a folytatás?
– A játékosok számára a leállás
alatt kötelezõ karbantartani magu-

kat, hogy ne kelljen a nulláról kezdeni mindent. A szövetség januárban szeretné pótoltatni az elmaradt találkozókat, ehhez a járvány
helyzetnek jelentõsen javulni kell.

Szükség lesz, hogy a játékosok érvényes sportorvosival rendelkezzenek, és legalább két hetes golyós edzés legyen a hátuk mögött.
– A ZTK-nál is voltak pozitív
tesztet produkáló játékosok, felépültek már a betegségbõl?
– Már túl vannak rajta, szerencsére enyhébb tünetekkel járt náluk a koronavírus. Már negatív
tesztet produkáltak. Bizakodom,
hogy a folytatásban már nem lesz
gond.
– Mikor szeretnék újra kezdeni az edzéseket?
– Minél elõbb, ami nemcsak
rajtunk múlik. Nagy kérdés, hogy
az önkormányzat mikor engedi
kinyitani a tekecsarnokot. Természetesen, az edzéseket a járványügyi elõírások szigorú betartásával végeznénk, ha idén már nem
nyit ki a tekecsarnok, akkor marad
mindenkinek a golyós edzések
nélküli felkészülés.
– Az elmúlt évi bajnokságot
nem fejezték be a csapatok,

TÍZ ÉRMET SZEREZTEK A ZTC TÁJFUTÓI
TOVÁBBRA IS AZ UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS ELÕTÉRBEN
 A téli idõ beköszönt, a szabadtéri sportágak számára véget ért
az idény. Következik a számvetés, a felkészülés a következõ szezonra. A Trió Egerszeg ZTC tájékozódási futói a zaklatott év ellenére nem zártak rossz esztendõt.
– Az idei versenyszezonunk a
vírushelyzet miatt teljesen átalakult – kezdte értékelését Fehér Ferenc, a ZTC elnöke. – Az év elsõ
felében az országos bajnokságok
elmaradtak, amelyek az év második felében kerültek lebonyolításra. Akad sajnos olyan ob, amelyet
nem lehetett pótolni. A klubnál továbbra is az utánpótlás-nevelés
van elõtérben. A fiatalokkal két
helyszínen foglalkozunk. A felkészülésünket nem nagyon befolyásolta a vírus. A tájfutás szabadtéri
sportág, így könnyedén betarthattuk a járványügyi szabályokat. A
sportolóink a terepen távolságot
tartva edzhettek. Tudtunk a gyerekek számára olyan térképes foglalkozásokat tartani, hogy a télen
megszerzett jó fizikai állapotuk
megmaradjon. A versenyrendezés
már tavasztól kezdve szünetelt,
szerencsésen átvészeltük az idõszakot. A sportolóink késõbb „éhesek” voltak a versenyekre.
– A versenyszezonból kiket
emelne ki, akik jól teljesítettek?
– Az utánpótlás korosztályból
Fekete Sámuel bronzérmes lett az

ob-n. A szenior hölgyeknél Sárecz
Éva három egyéni bajnoki címe
mellett a nõi csapatunkat is gyõzelemre segítette. Horváth Béla, klubunk legidõsebb versenyzõje két
egyéni versenyen volt dobogós,
valamint jómagam egyéni pontszerzõ. A szenior férficsapatunk
nyert bajnoki címet. Összességében tíz éremmel zártuk az idei
évet. A tájfutás kiegészítõ szakágában, tájkerékpárban a ZTC duója bajnoki címet szerzett. Örvendetes, hogy az utánpótlás bajnokságokon 22 ZTC-s fiatal szerzett
bajnoki pontot, ami mindenképpen
figyelemre méltó szám.
– Az év során sikerült Zalaegerszegre hozniuk egy országos versenyt, amelyet a városban rendeztek meg, ezzel népszerûsítették a sportágat.
– Nem volt könnyû a feladatunk,
mivel már a szervezés során több
akadályba ütköztünk a vírushelyzet miatt. Szerencsére Zalaegerszeg város önkormányzatától sok
segítséget kaptunk. Sikerült jól
megszervezni a versenyt. Köszönet a ZTC klub tagjainak, akik ren-

geteget dolgoztak a szervezésben,
és a verseny lebonyolításában. A
három futam során szinte a teljes
várost igénybe vettük. Kis híján
ezer indulója volt a versenynek. A
járványügyi helyzet miatt sokan
nem tudtak eljönni, hiába neveztek
be. Harmincöt éve vagyok a tájfutó
sportágban, több versenyt is rendeztünk, de ennyi pozitív visszajelzést még nem kaptunk egy verseny kapcsán. Lezárások is történtek a versenyek során, így köszönjük a város lakosságának a türelmét, megértését, amivel segítették
a sikeres lebonyolítást. Amit kaptak érte, hogy testközelbõl ismerhették meg a tájfutást.
– Említette, hogy a felkészülést nem zavarta a járványügyi
helyzet, a versenyeket, annál inkább.
– Márciusban az idény kezdetekor mindössze egy versenyen
tudtunk elindulni. Aztán jött egy
hosszú szünet. A következõ versenyre júliusban került sor. Két országos rendezvény elmaradt, javarészt a területi versenyek lettek
a járvány áldozatai.
– A jelen helyzetben ismét
nehéz sportolni. Lehet a jövõt
tervezni, szakmai, anyagi szempontból?
– Az anyagi helyzetrõl szólva,

KOROSZTÁLYOS
CSELGÁNCSÉRMEK
bennünket az általunk szervezett
bajnokság során ért anyagi veszteség, mivel a vártnál kevesebben
jöttek el. Nehéz volt szponzorokat
szerezni, az önkormányzat sem
tudta úgy támogatni a rendezvényt, amit természetesen megértettünk. A tájfutóverseny-idény
márciusban kezdõdik. Nagyon bízunk benne, hogy arra a járvány
már erõsen lecsengõben lesz.
Klubvezetõként remélem, hogy a
következõ évben nem maradnak
el versenyek. Igaz, téli termi edzéseket nem tudunk tartani a gyerekeknek, ezeket a jobb idõ beálltával szabadban igyekszünk pótolni.
Szem elõtt tartjuk, hogy elsõ az
egészség, ennek szellemében
dolgozunk. Az anyagiakról szólva,
annyiból gazdálkodunk, amennyit
sikerül összeszednünk. A tájfutók
mindig is a takarékosságukról voltak híresek.

 Az országban több helyen
rendezték meg a cselgáncsozók korosztályos országos bajnokságát. Egerben a Diák A,
Diák B korosztály képviselõi
mérkõztek az érmekért, helyezésekért. A 87 klub között ott
voltak a Zalaegerszegi Judo SE
sportolói is. A viadalon mintegy háromszáz fiatal csapott
össze.
A Diák B mezõnyében a 30 kilósoknál Takács Nóra a második
helyen zárt. A 55 kilósoknál Verebi
Ákos lett ezüstérmes.
A Diák A korcsoportban, 50 kilóban Simon Márk az ötödik helyen fejezte be a versenyt, +66 klóban Tuboly Márton a kilencedik
helyen zárt.
Gyõrben bonyolították le a Diák
C kategória, valamint a serdülõ
korosztály országos versenyét. A
két korcsoportban mintegy 250-en

indultak Az elõbbieknél 30 kilóban
Volner Panna aranyérmes lett. A
serdülõ fiúknál a 36 kilóban Ódor
Noel ezüstérmet szerzett.

A HÉTVÉGE
EREDMÉNYEI
MOL Fehérvár FC–ZTE FC
2-0 (2-0)
NB

I-es

bajnoki

labdarúgó-

mérkõzés. Zalaegerszeg.

ZTE FC II.–Balatonfüredi FC
3-0 (1-0)
NB III-as bajnoki labdarúgómérkõzés. Zalaegerszeg.
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Hirdetés
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2020. DECEMBER 1.
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. 12. 30., 31. (Városrészenként eltérõen)
Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 2020. 12. 25. papír: minden hónap utolsó pénteki napja.
Zöldhulladék gyûjtése: 2020. április 1-tõl december 1-ig
heti rendszerességgel történik

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

Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

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

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:

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

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

OTTHONI MUNKA!
MARAI KAROSSZÉRIA

Címkézések, csomagolások,
összeállítások,
egyebek elérhetõségei.
Érd: 06-90/603-610
(audiopress.iwk.hu
635Ft/min.
06-20/496-3980)

• 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!

