
Néhány hónap csúszással,
de végül ünnepélyes keretek
között adták át a Díszteremben
a tavalyi Innovációs és Sport
Mecénása díjakat, valamint a
város legnagyobb adózóinak
járó elismerést.

– pet –

A rendezvényen Balaicz Zoltán
polgármester mondott beszédet, ér-
tékelve a 2020-as évet. Kiemelte, a
díjátadót és az évértékelést január-
ban kellett volna megrendezni, ám
a járvány miatt erre csak most ke-
rülhetett sor. Örömteli viszont, hogy
újra együtt ünnepelhetünk, még ha
be is kell tartani néhány járványügyi
szabályt. A tavalyi évrõl többek kö-
zött elmondta: mindenki számára
rendhagyó és nehéz idõszak volt,
ám a város példát mutatott az ösz-
szefogásban és a segítségnyújtás-
ban. Szerencsére a járvány ellené-
re nem álltak le a nagyberuházá-
sok, és bár át kellett strukturálni a
város költségvetését, Zalaegerszeg
gazdálkodása biztonságban van.

Az önkormányzat 2015 óta kö-
szönti és ismeri el Zalaegerszeg
legnagyobb adózóit. Ez az a kör
(huszonöt cég), akikre mindig szá-
míthatunk. A vállalkozások emellett
a teljes iparûzési adó 49 százalé-
kát biztosítják a város számára –
fogalmazott a polgármester.

A résztvevõk egyperces néma
felállással emlékeztek meg a kö-
zelmúltban tragikus hirtelenséggel
elhunyt Dóra Jánosról, a Forest
Hungary Kft. alapítójáról, majd a
cégek képviselõi átvették a legna-
gyobb adózóknak járó oklevelet.
Az elismerést a település dinami-
kus fejlõdésében betöltött szere-

pükért, illetve a sport- és kulturális
élet, valamint az oktatás támoga-
tásáért kapták.

Az eseményen adták át az „In-
novációs” díjakat és a „Sport Me-
cénása” díjat is. Az Innovációs
díjat ezúttal a Schneider Electric
Zrt, valamint a Klimatrend Hun-
gary Kft. kapta. Elõbbi a város
gazdasági életében betöltött
meghatározó szerepéért, vala-
mint a korszerû és környezetkí-
mélõ gyártástechnológia alkal-

mazásáért. Utóbbi vállalkozás
pedig a legfejlettebb technoló-
giák és innovatív megoldások
használata miatt vehette át az el-
ismerést.

A Sport Mecénása díjat ezúttal
a Hydrocomp Mélyépítõ Kft. kapta,
többek között a városi sakkcsapat
és Mányoki Attila hosszútávúszó
támogatásáért.

(A részletekrõl A helyi gazda-
ság segítõi címmel lapunk 3. olda-
lán olvashatnak.)
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A helyi érték

A TARTALOMBÓL
Teljességre nevel az egyházi iskola (2. oldal)

A helyi gazdaság segítõi (3. oldal)

Tehetséggondozás és helyi irodalom (5. oldal)

KÖSZÖNTÖTTÉK A LEGTÖBBET ADÓZÓ CÉGEKET IS
ÁTADTÁK AZ INNOVÁCIÓS ÉS A SPORT MECÉNÁSA DÍJAKAT

– AL –

A 45 milliárd forintos állami beru-
házásból 250 hektáron épülõ pálya
elemei közül elkészült már a Z-
fogadó- és a technikai épület, a ke-
zelhetõségi pálya, a 300 méter át-
mérõjû dinamikai felület és a nyolc
különbözõ együtthatóval kialakított
fékfelület. Megépült már az
okosváros teljes úthálózata. A városi
forgalmi környezetet imitáló területen
nyár végére készül el az épületele-
mek kivitelezése. Az utak mentén
610 folyóméter hosszúságú homlok-
zatot alakítanak ki. Befejezõdött a
másfél kilométeres, kétszer kétsávos
autópálya-szakasz aszfaltozása, s

készen van a felette átívelõ 40 méter
hosszú felüljáró híd. Továbbá az eh-
hez csatlakozó három kilométeres
autóút is lassan elkészül. Az idén
épül meg az 5, 12, 18, 25 és 30 fo-
kos emelkedõt tartalmazó modul, a
kezelhetõségi pálya pedig kiegészül
egy-egy kilométer hosszú, hat méter
széles kisebb kezelhetõségi pályá-
val, amely teljes hosszában vizezhe-
tõ lesz. Az építkezés az ütemterv
szerint halad, és a tervek szerint az
év végére átadható lesz.

Az utóbbi évek autóipari fej-
lesztései intenzíven az autonóm
vezetési funkciók irányába mutat-
nak.

(Folytatás a 2. oldalon.)

BEJÁRÁS A TESZTPÁLYA NAPJÁN
JÓL HALAD AZ ÉPÍTKEZÉS, ÉV VÉGI ÁTADÁS VÁRHATÓ

Május 19-e a zalaegerszegi jármûipari tesztpálya napja, miután
Orbán Viktor miniszterelnök 2016. május 19-én jelentette be a be-
ruházás megvalósítását, melynek alapkövét 2017. május 19-én
tették le. A járványhelyzet miatt idén szûk körben tartottak bejá-
rást az építkezés állásáról.



– Antal Lívia –

Mindemellett vitatott kérdés,
hogy az iskola feladata csupán az
oktatás, vagy együtt az oktatás és
a nevelés, folytatta gondolatme-
netét a kereszténydemokrata poli-
tikus. Az egyházi iskolák tekinteté-
ben egyértelmû a válasz, hiszen
nemcsak ismereteket adnak át,
hanem az egész embert formálják.
Ezért is öröm a zalaegerszegi
Mindszenty-iskola fejlesztése,
ahol nem csak oktatnak, de nevel-
nek is. Ez az a plusz, semmi más-
sal nem helyettesíthetõ érték, ami
miatt az emberekben mindig is na-
gyobb bizalom volt az egyházi is-
kolák iránt ezeréves történelmünk
során. Jelenleg is nagy az igény. A
kormány éppen ezért sokszorozta
meg számukat az elmúlt tíz évben,
amivel az állampolgárok kérését
teljesítette.  

Semjén Zsolt az iskola névadó-
jával kapcsolatban kifejtette, hogy
a magyar nemzet panteonjában
sokszor együtt találjuk azokat, akik
között vita volt, mint Nagy Imre és
Mindszenty József között. De míg
Nagy Imrét a vértanúsága mentet-
te fel az 1956 elõtti tevékenysé-

géért, addig Mindszentynek soha
nem kellett megtagadnia a múltját,
és nem kellett a jó oldalra állnia,
mert mindig ott állt. Ez az „élet-
szentség” jelentette a hercegprí-
más egész életét. Azért volt irány-
tû a magyar történelemben, mert
volt bátorsága ellentmondani a
nyilas idõkben a diktatúrának és a
nácizmusnak, a háború után pedig
a vörös diktatúrának és a kommu-
nizmusnak. A miniszterelnök-he-
lyettes úgy vélekedett, hogy
Mindszentyt tévesen vádolták az-
zal, hogy beleavatkozott a politiká-
ba, amit nem is igazán tehetett
meg a náci német birodalmi majd
a szovjet megszállás ideje alatt,
amikor Magyarországon alkotmá-
nyosságról szó sem lehetett. A
szentéletû hercegprímás csak az
állampolgári kötelességét teljesí-
tette azáltal, hogy elsõ közjogi
méltóságként szót emelt a magyar
nemzet érdekeiért, alkotmányos
önazonosságáért, hangsúlyozta
Semjén Zsolt.

Francoise Debeaupte, az intéz-
ményt fenntartó Notre Dame Nõi
Kanonok és Tanítórend rendfõnö-
ke felidézte, hogy 2019 augusztu-
sában kezdõdött az építkezés,

melynek végeredményeként kör-
nyezetbe illõ, csodálatos és funk-
cionális épületegyüttes jött létre. A
komplexum nemcsak a mindenna-
pos testnevelésnek, de hazai és
nemzetközi versenyeknek is helyt
ad, továbbá a Zalaegerszegi Vívó
Egylet vívóinak, köztük a kerekes-
székeseknek. Kiemelte: a sport
összeköti az értelmet, az érzelmet
és a mozdulatot, mely által kultúrát
és szolidaritást teremt. 

Csordás Róbert, a Mindszenty
József Általános Iskola, Gimná-
zium és Kollégium igazgatója fel-
idézte, hogy az egykori zalaeger-
szegi plébánosnak, Mindszenty

Józsefnek köszönhetõ a rend vá-
rosba telepítése. Épületüket 1929
októberében szentelték fel, ahol
csaknem két évtizedig tevékeny-
kedtek, tanítottak a nõvérek. Az ál-
lamosítás több mint 40 évi csend-
re ítélte az iskolát, amely 1993-
ban kezdhette meg újra mûködé-
sét – elõbb általános iskolaként,
majd gimnáziumként is, illetve kol-
légiumnak is helyt adva.

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos azt hangsú-
lyozta, hogy felelõsek vagyunk a
keresztény konzervatív kultúra
megmaradásáért, melyben szeren-
csére példát vehetünk Szent István-
ról, Szent Lászlóról és Mindszenty
Józsefrõl. A beruházásra rátérve
gratulált a tervezõknek és a kivitele-
zõnek, hogy Zalaegerszeg egyik
legszebb épületét építették fel. 

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere azt mondta, az ér-
dekelt felek egyöntetû akarata
elõzte meg a Mindszenty-iskola
sportközpontjának és vívótermé-
nek megépítését, amelyre közel
2,6 milliárd forintot biztosított a kor-
mány 2017 végén. A kedvezõ dön-
tésben nagy szerepe volt Semjén
Zsoltnak, a kormány-elõterjesztés
elkészítésében pedig Fülöp Attila
akkori helyettes államtitkárnak.
Ahogy elindult 2019-ben az építke-
zés, további 732 millió forintra lett

szükség. A pluszforrás biztosításá-
ban a szintén jelen lévõ Soltész
Miklós, a Miniszterelnökség egy-
házi és nemzetiségi kapcsolatokért
felelõs államtitkára segített.

Az átadási ünnepséget szent-
mise elõzte meg az intézmény ká-
polnájában, amit Udvardy György
veszprémi érsek celebrált. A Mind-
szenty József Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium új sport-
központját és vívótermét Székely
János szombathelyi megyés püs-
pök áldotta meg. A rendezvény a
nemzeti színû szalag átvágásával
zárult a sportközpont impozáns
bejáratánál. 
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Ennek egyik elõszobája a

szériajármûvekben már elõfordu-
ló vezetéstámogató rendszerek
– (ADAS = Advanced Driver As-
sistant Systems) –, mint például

a sávtartó rendszerek, az auto-
mata vészfékrendszer, vagy az
adaptív tempomat. Ezen rend-
szerekre vonatkozóan szabvá-
nyos tesztelési eljárások kerültek
kidolgozásra, ilyen az Euro

NCAP (European New Car
Assessment Programme) jármû-
biztonsági tesztek, amelyre és
hasonló jellegûekre széles körû
igény mutatkozik az autóiparban.
A megfelelõ teszteszközparkon

túl szigorúan specifikált tesztkör-
nyezet is részét képezi ennek; a
ZalaZONE Jármûipari Tesztpá-
lyán az ADAS-felület szolgál
ezen tesztelések dedikált hely-
színéül.

BEJÁRÁS A TESZTPÁLYA NAPJÁN
JÓL HALAD AZ ÉPÍTKEZÉS, ÉV VÉGI ÁTADÁS VÁRHATÓ

A képen balról jobbra: Barta-Eke Gyula, az Autóipari Próbapálya
Zala Kft. ügyvezetõje, Dirk Janetzko, az AVL-ZalaZONE Próbapálya
Kft. ügyvezetõje, Hamar Zoltán, az Autóipari Próbapálya Zala Kft.
cégvezetõje, dr. Gelenczei Csilla, az Autóipari Próbapálya Zala Kft.
FB elnöke, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, dr. Sifter
Rózsa Zala megyei kormánymegbízott, dr. Palkovics László
innovációs és technológiai miniszter, Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos és dr. Pál Attila, a Zala Megyei

Közgyûlés elnöke.

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, a nagyberuházások mel-
lett fontosnak tartják az arányos
városfejlesztést, azon belül azt is,
hogy minden egyes városrészben

valósuljanak meg kisebb léptékû
út-, járdafelújítások és parkolóépí-
tések is az adott lakóközösséget
szolgálva. Az Eötvös-iskola mellett
is ez történt, ahol a városrész ön-
kormányzati képviselõje kérésé-
nek eleget téve kilenc új parkoló-
helyet létesítettek ötmillió forintból.
A polgármester elmondta: hama-
rosan egy jelentõs fejlesztés indul-
hat a városrészben, mégpedig az
Eötvös József Általános Iskola fel-
újításának megkezdése várhatóan
az õsszel. 

Orosz Ferencné képviselõ azt
fûzte hozzá, hogy a Kertváros,
mint a város többi része, parkoló-
helyekben szûkölködik. A háztar-
tások zöme két, de nem ritka,
hogy három-négy gépjármûvel is
rendelkezik. A reggeli és a délutá-
ni órákban az Eötvös-iskolába és

a Csillagközi Óvodába érkezõk-tá-
vozók miatt zsúfoltak a parkolók,
napközben és este pedig a társas-
házak lakói, illetve a gerincterá-
piás központba látogatók miatt
vannak tele. Üres helyet alig lehet
találni. A parkolási gondok enyhí-

tése érdekében született az a
megoldás, hogy egy még fel nem
használt L alakú területen kilenc
férõhelyes parkolót létesítsenek. A
képviselõ köszönetét fejezte ki az
önkormányzatnak, a mûszaki osz-
tálynak és a kivitelezõnek, ame-
lyek képviseletében Szak Tibor
csoportvezetõ illetve Szokol Zol-
tán ügyvezetõ volt jelen az átadá-
son. 

Az Eötvös József Általános Iskola környezetében szinte lehe-
tetlen parkolni, ezért született megoldásként, hogy kilenc új par-
kolóhellyel bõvítsék a meglévõk számát.

A PARKOLÁST SEGÍTENDÕEN

egyéni vállalkozó

Az ORFK – Országos Baleset-
megelõzési Bizottsága 2021-ben
is meghirdette a Közlekedik a csa-
lád vetélkedõsorozatot, amelyhez
Zala megye is csatlakozott. A több
éves múltra visszatekintõ, nép-
szerû vetélkedõsorozat célja,
hogy felhívja a figyelmet a szülõk
példamutató közlekedésének fon-
tosságára, a család nevelõ hatá-
sának erejére, így kialakítva a
gyermekekben a megfontolt, kö-
rültekintõ közlekedési magatar-
tást. A Zala Megyei Rendõr-fõka-
pitányság Baleset-megelõzési Bi-
zottsága szervezésében a megyei
döntõt 2021. június 12-én (szom-
baton) 9 óra és 15 óra között ter-
vezik, amelynek helyszíne a Spirit
Auto Kft. Zalaegerszeg, Bozsoki
út 1/D szám alatti telephelye.

Az egész napos rendezvényre
a családok jelentkezhetnek elekt-
ronikus úton (https://www.kozle-
kedikacsalad.hu/helysz inek)
vagy személyesen a vetélkedõ
napján. A nevezésre bármely ma-
gyarországi lakóhellyel rendelke-
zõ családnak lehetõsége van, ha
legalább az egyik szülõ rendelke-
zik érvényes B kategóriás vezetõi
engedéllyel, továbbá 6 és 17 év
közötti gyereket/gyerekeket ne-
velnek. Az a család, aki a legsi-
keresebben szerepel a megyei
versenyen, képviseli Zala megyét
az országos döntõn, ahol a fõdíj
egy Skoda Kamiq személygépko-
csi.

A versenyrõl bõvebb tájékozta-
tást a www.kozlekedikacsalad.hu
oldalon olvashatnak.

KÖZLEKEDIK A CSALÁD
MEGYEI DÖNTÕ JÚNIUS 12-ÉN

Családok jelentkezését várja a Zala Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság Baleset-megelõzési Bizottsága a közlekedésbiztonsági vetél-
kedõsorozat megyei döntõjére.

TELJESSÉGRE NEVEL AZ EGYHÁZI ISKOLA
ÁTADTÁK A MINDSZENTY-ISKOLA SPORTKÖZPONTJÁT ÉS VÍVÓTERMÉT

Az egyházi iskolák az emberi személyiség teljességét szolgál-
ják a test, a szellem és a lélek összetettségében és egységében –
hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a zalaeger-
szegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollé-
gium 3,3 milliárd forintból felépült sportközpontjának és vívóter-
mének átadásán.

SÉTA A PÁFRÁNYOK ÚTJÁN
Ismerjétek meg a zalai tájat, tartsatok velünk a Páfrányok út-

ja zöld túraútvonalán! Utunk gyönyörû természeti környezet-
ben, erdõkkel borított dombok, völgyek mentén vezet. 

TÚRAVEZETÕ:
Sustik Tiborné Edit és Szabó Balázs, a Zalai Teker(g)õk Egyesület
bronzjelvényes túravezetõi. A túrán való részvétel regisztrációhoz
kötött, melyet 2021. június 4. péntek 17.00-ig tehettek meg a
Tourinform-irodában (Széchenyi tér 4–6.).

INDULÁS:
2021. június 5. szombat, 9.30 óra – a bozsoki városrész Szabad-
ság utcájában található túraindító táblától.
A túra hossza: 6,6 km
Szintemelkedés: 180 méter
A túra nehézsége:

könnyû, gyermekekkel is kellemes kirándulás.
Idõtartam: kb. 2,5 óra

Ajánlott felszerelés:
bokát jól tartó, magas szárú lábbeli és túrabot. Túrabotot korlá-
tozott számban, a regisztráció során a Tourinform-irodában le-
het igényelni. 



3Aktuális

TÉVÉSZERVIZ
• NÉMETH GÁBOR

ZALAEGERSZEG,

KÖZTÁRSASÁG U.  69–71.

92/317-493 • 30/629-8756 •
Nyitva:

H–P: 9–12 és 15–17 óráig

A HELYI GAZDASÁG SEGÍTÕI

A Díszteremben megtartott rendezvényen Balaicz Zol-
tán polgármester elmondta: Zalaegerszegen 2020-ban (koro-
navírus világjárvánnyal és gazdasági világválsággal sújtva)
4,49 milliárd forint volt a helyi iparûzésiadó-bevétel. 2014-ben
ez még csak 3,2 milliárd forint volt. Így a teljes növekmény 6
év alatt plusz 1,3 milliárd forint, ami a helyi gazdaság erõsö-
désének a jele. A teljes helyi iparûzésiadó-bevétel 49 százalé-
kát a meghívott 25 vállalkozás fizeti be.

A 25 vállalkozás a következõ: 3B Hungária Kft., AQ Anton Kft.,
Edelmann Hungary Packaging Zrt., EuropTec Kft., Flextronics Inter-
national Kft., Forest Hungary Kft., Ganzeg Kft., Magyar Telekom
Nyrt., Mediaworks Hungary Zrt., MOL Nyrt. Zalai Finomító, ADA Bú-
tor Kft., OTP Faktoring Zrt., OTP Bank Nyrt., Pernix Pharma Kft.,
Pylon 94 Kft., Schneider Electric Zrt., Spar Magyarország Kft.,
Szabadics Zrt., Szerencsejáték Zrt., Tungsram Operations Kft.,
ZÁÉV Zrt., Zalaco Zrt., Zala-Müllex Kft., Zalaszám Kft., Zalavíz Zrt.

A polgármester a város fejlõdésében betöltött szerepük, segítsé-
gük okán elismerõ okleveleket adott át a cégek megjelent vezetõi-
nek, majd mintegy visszajelzésként a befizetett adóforintokért, be-
számolt Zalaegerszeg fejlõdésérõl és a további tervekrõl. – Ez a 25
vállalkozás munkahelyeket teremt a zalaegerszegi és környékbeli
embereknek, a helyi iparûzési és egyéb adójával hozzájárul a város
mûködéséhez, de ezek a cégek nem elégednek meg ennyivel, ha-
nem a város mindennapjaiba is bekapcsolódnak. Különbözõ jóté-
konysági programokkal, a kultúra, az oktatás, a sport, vagy az
egészségügy támogatásával jóval többet tesznek értünk, mint amit
mi vissza tudunk nekik adni. Természetesen nem csak a 25 legna-
gyobb vállalkozás, hanem minden egyes zalaegerszegi cég köszö-
netet érdemel azért, hogy közösségünk az elmúlt esztendõkben fo-
lyamatosan erõsödni tudott, és olyan gazdaságfejlesztési beruhá-
zások valósultak meg, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy Zala-
egerszeg fejlõdése egyre többször kerül szóba országos szinten is
– mondta el a polgármester.

Ezért most rendkívül fontos a
védelmi intézkedések betartása, a
személyes higiénia, a rendszeres
kézmosás és fertõtlenítés, a he-
lyes maszkhasználat (az orrot is
takarnia kell), a távolságtartás, va-
lamint a minél nagyobb arányú át-
oltottság. Az otthonukban gyó-
gyuló enyhe és középsúlyos tüne-
teket mutató koronavírusos bete-
gek kezelésére felírható és ingye-
nesen kiváltható a Favipiravir
gyógyszer, amely megakadályoz-
za a tünetek súlyosabbra fordulá-
sát: https://koronavirus.gov.hu/.../
emmi-favipiravir-felirasan...

2021 huszadik hetében a
szennyvízminták alapján Zalaeger-
szegen a koronavírus koncentráció-
ja alacsony, a tendencia csökkenõ.
Részletek: https://www. nnk.gov.hu/
.../1159-20-het-a-vizsgalt-varosok...
Információk az intézményekrõl:
– Uszoda: 9,5 milliárd forintos beru-

házással épül az új uszoda,
tanuszoda és városi strand. A
sátorral fedett ideiglenes me-
dence június 18-ig látogatható,
utána a beruházás új szakasz-
ba lép, az ideiglenes szerkezet
bontásra kerül, a teljes létesít-
mény 2022 tavaszán nyílik
majd meg. Június 18-ig a sátor-
ral fedett ideiglenes medence
látogatható a védettségi igazol-
vánnyal rendelkezõk és az iga-
zolt sportolók számára.

– Göcseji Múzeum és Falumúze-
um: a múzeum 1,85 milliárd fo-
rintos beruházás keretében
megújul, zajlik az építkezés,
nem látogatható – a skanzen
május 15-én megnyitott a vé-
dettségi igazolvánnyal rendel-
kezõk számára.

– Hevesi Sándor Színház: május
5-tõl újra lehet színdarabokat
játszani a védettségi igazol-
vánnyal rendelkezõ nézõk elõtt,
részletek: https://www. hevesi-
sandorszinhaz.hu/

– Griff Bábszínház: https://griff-
babszinhaz.hu/

– Keresztury Dezsõ Városi Mû-
velõdési Központ és tagintéz-
ményei (Városi Hangverseny-
és Kiállítóterem, Art mozi,
Apáczai Csere János Mûvelõ-
dési Központ, Andráshidai Mû-
velõdési Központ, Csácsbo-
zsoki Mûvelõdési Ház, Gébárti
Regionális Népi Kézmûves
Ház): https:// www.keresztury-
vmk.hu/

– Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár: http://dfmk.dfmvk. hu/

– Tourinform-iroda: https://www.
facebook.com/tourinformzala-
egerszeg/, https://zalaeger-
szegturizmus.hu/

– Magyar Nemzeti Levéltár Zala
Megyei Levéltára: az ügyfél-
szolgálat mûködik.

– Városi Ügyfélszolgálati Iroda: má-

jus 17-tõl újra van személyes
ügyfélfogadás.

– Vásárcsarnok és piac: nyitva,
de továbbra is kötelezõ a
maszkhasználat.

A kórházi oltópontokon és vala-
mennyi zalaegerszegi háziorvosi
körzetben folyamatosan zajlik a
védõoltások beadása. Zala megye
ebben is élen jár az országban. A
magyarok 58,1 százaléka kapott
már koronavírus elleni védõoltást.
Meghaladtuk az 5 millió fõt, jelen-
leg a következõ védelmi intézke-
dések vannak érvényben:
– A kijárási tilalom megszûnt;
– Az üzletek, vendéglátó üzletek

és más helyszínek járványhely-
zetre tekintettel elrendelt kötele-
zõ zárási idõpontja megszûnt;

– Közterületeken már nem kell
maszkot viselni;

– Megszûnt az ingyenes parkolás;
– Szabad a sport a közterülete-

ken, legyen szó akár egyéni,
akár pedig csapatsportról;

– Magán- és családi rendezvény
legfeljebb 50 fõ részvételével
korlátozás nélkül tartható, lako-
dalom pedig akár legfeljebb 200
fõ részvételével korlátozás nél-
kül tartható;

– Szállodában vagy étteremben
tartott magán- és családi ren-
dezvény esetén a szálloda,
vendéglátó üzlet üzemeltetõje
köteles gondoskodni a magán-
rendezvényen részt vevõk elkü-
lönítésérõl;

– Egyéb zárt téri rendezvény csak
védettségi igazolvánnyal ren-
delkezõknek tartható;

– Egyéb szabadtéri rendezvény

legfeljebb 500 fõ részvételével
korlátozás nélkül tartható (gyû-
lés is), 500 fõ felett azonban
csak koronavírus ellen védett
személyek vehetnek részt a
szabadtéri rendezvényen;

– Zenés-táncos rendezvény csak
védettségi igazolvánnyal láto-
gatható;

– A 16–18 éves korosztály koro-
navírus ellen védett személy
felügyelete nélkül járhat pél-
dául étterembe, moziba, ha
rendelkezik védettségi igazol-
vánnyal.

– Védettségi igazolvánnyal újra
látogathatók az idõsotthonok.

A koronavírus elleni védettség
igazolása a védettségi igazolvány
bemutatásával történik, a védettség
tényének ellenõrzése pedig a helyi-
ség üzemeltetõjének, a szolgáltatás
nyújtójának a feladata. Teendõk,
amennyiben még nem érkezett
meg a védettségi igazolvány:
https://www.nnk.gov.hu/.../1089-
teendok-amennyiben-nem... Továb-
bi lehetõség, hogy a védettségi iga-
zolvány hiányát a kormányablakok-
ban is lehet jelezni: https://koronavi-
rus.gov.hu/.../idopontfoglalas-nel-
kul...

– A háziorvosok a praxisukhoz
tartozó védõoltásra regisztráltak lis-
táját heti frissítéssel megkapják.
Mindenki sorra fog kerülni, aki
online vagy postán regisztrált. Kér-
jük, hogy akár a háziorvosi rendelõ-
ben, akár a kórházi oltóponton tör-
ténik az oltás, az elõre egyeztetett
idõpontra pontosan érkezzenek,
hogy a csoportosulást, a tumultust
elkerüljék.

CSÖKKENT AZ ELLÁTÁSRA SZORULÓK SZÁMA
VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL LÁTOGATHATÓ HELYEK

Továbbra is Zala megyében és azon belül Zalaegerszegen a legjobb
a helyzet országos összehasonlításban. A Zala Megyei Szent Rafael
Kórházban, a zalaegerszegi intézményegységben tovább csökkent az
ellátásra szorulók száma. Közös érdekünk, hogy ezek a kedvezõ Zala
megyei és zalaegerszegi számok ilyenek is maradjanak.

– A. L. –

Magai Ágota ötletgazda, fõszerve-
zõ elöljáróban sajnálatát fejezte ki,
hogy tavaly a járványhelyzet miatt el-
maradt rendezvénysorozat, amelyre
így nem a hatodik, hanem az ötödik
alkalommal kerülhet sor az idei nyá-
ron. A Göcsej térségét megmozgató
rendezvény 32 települést ölel át,
amelyek közül idén 21 helyben kínál
programokat az érdeklõdõk számára,
a maradék 11 pedig csatlakozik ezek-
hez. Teszik ezt a 2016-os induláskor
megfogalmazott alapgondolattal,
hogy bemutassák a nagyvilágnak, mi-
tõl egyedi ez a tájegység. A Göcseji
Dombérozó nem csupán a falvak ér-
tékeinek kirakata, hanem fejlesztésük
egyik eszköze, hangsúlyozta a fõ-
szervezõ. Szegek között Göcsej örök
címmel szépirodalmi és Göcsej sze-
retete címmel pedig fotópályázatot
hirdettek meg, amelyek beadási ha-
tárideje június közepe. A beérkezett
képekbõl Göcsej fotóalbumát kíván-
ják elkészíttetni, ami tartalmazni fogja
az irodalmi alkotásokat is.

A Göcseji Dombérozó rendez-
vényt 2019 óta támogatja védnökként
a Zala Megyei Önkormányzat.
Pácsonyi Imre alelnök úgy értékelt: a
program nagy értéket képvisel, mert a
magyarság identitása regionálisan je-
lenik meg benne. Az alulról induló
kezdeményezés kezdi kinõni magát,
amibõl maholnap turisztikai desztiná-
ció lehet. Mint fogalmazott: nem csu-
pán arról van szó, hogyan érezzük
magunkat szûkebb hazánkban, ha-
nem arról is, hogyan tudunk ebbõl
megélhetést segítõ termékeket pro-
dukálni.

Tolvaj Márta Zalaegerszeg képvi-
seletében és a Göcsej Civil Társaság
tagjaként azt mondta, hogy a zalai

megyeszékhely örömmel kapcsoló-
dott a rendezvényhez, amely a táj-
egység értékeit egységes kínálatban
felfûzve mutatja be. A város új turisz-
tikai stratégiájában is megjelenik ez,
hiszen Zalaegerszeget nem önálló-
ként, hanem környezetével, kiemel-
ten a Göcsejjel együtt kezeli turisztikai
desztinációként. De már korábban is
egységben gondolkodott róla, amit bi-
zonyít, hogy Zalaegerszegen épült fel
az ország elsõ szabadtéri néprajzi
múzeuma, a Göcseji Falumúzeum. A
tájegység értékeinek bemutatásában

fontos szerepet tölt be a Gébárti Kéz-
mûvesek Háza, amely feladatot a vár-
hatóan jövõ tavasszal megnyíló Gö-
cseji Látogatóközpont is magára vál-
lalja.  A zalaegerszegi piactéren léte-
sülõ helyi termelõi és kézmûvespiac
nem csupán magtára, gyûjtõhelye és
árudája lesz a termékeknek, hanem a
még meglévõ tudás visszatanításá-
nak a helyszíne is, amellyel készítet-
ték, készítik ezeket a falvakban.

A Zalai Hírlap ugyancsak védnöke
a rendezvénynek. H. Horváth Attila fõ-
szerkesztõ úgy vélekedett, hogy a Gö-
cseji Dombérozó nagy értéket képvi-
sel, mert egységes ideológia mentén
fogja össze a falvak meglévõ prog-

ramjait, és igazi kulturális kavalkád-
ként egyben kínálja az érdeklõdõk
számára.

Az V. Göcseji Dombérozó megnyi-
tó rendezvényének július 9-én Nova
ad helyet, amelynek képviseletében
jelen volt Németh József polgármester
és Szalay Cecília képviselõ. Elhang-
zott, hogy Novának, mint egykori me-
zõvárosnak és járási székhelynek, ku-
tyakötelessége részt venni a program-
ban. Idén a Göcseji aratónapok már a
33-dik lenne, de a járvány miatt csak a
32-dik. A programelemek összeállítá-
sában a hagyományõrzést tartják
szem elõtt, és annak a szemléletnek
megmutatását és átadását, amely újra
büszkévé teszi azokat, akik Nován és
a többi göcseji faluban élnek. 

Tavaly nyáron a járványhelyzet

nem engedte meg a Göcseji Dombé-
rozó megtartását, ezért új kezdemé-
nyezésként õsszel meghirdették az
Aranyló Göcsej elnevezésû progra-
mot, ami idén is lesz, ezúttal nem
egy-egy, hanem két-két napon szep-
temberben és októberben. Az egyik
esemény házigazdája Szilvágy lesz,
amely nyáron is kínál programot.
Péntek Katalin polgármester el-
mondta: július 17-én a Göcsej népi
építészeti értékeihez tartozó borona-
falú pincék bemutatása köré szövik a
programot. Szeptember második
szombatján pedig a hagyományos
szilvafesztiválra invitálják az érdeklõ-
dõket.  

DOMBÉROZZ ÚJRA GÖCSEJBEN!
PROGRAMOK SOKASÁGA JÚLIUS 9-E ÉS 18-A KÖZÖTT
Ötödik alkalommal nyitja ki kapuit a Göcseji Dombérozó rendez-

vénysorozat, amely az ország egyik legszebb néprajzi tájegységében
július 9-e és 18-a között különleges programokkal, kézmûves-bemu-
tatókkal és jellegzetes ételekkel várja az érdeklõdõket. A részletekrõl
sajtótájékoztatón számoltak be a Barabásszegi Vendégháznál.

Németh József, Pácsonyi Imre, Magai Ágota, Szalay Cecília,
Péntek Katalin, Tolvaj Márta és Horváth Attila
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– A zalai Balaton-part üdülõte-
lepülései közül egyre többen vá-
lasztanak minket a zalai megye-
székhely lakói közül, és 300-nál
többen rendelkeznek itt ingatlan-
nal. Õket és a megyénkbõl érke-
zetteket is mindenkor visszavár-
juk, segítjük, hogy az üdülésük
önfeledten teljék. Már õsszel elin-
dult a több mint öthektáros terüle-
ten elterülõ strand modernizálá-
sának újabb, élménygyarapító
üteme. A Balaton top három
strandja közé választott, kétezer
m2-rel bõvített hely elnyerte a leg-
sportosabb strand minõsítését,
jelezve a minõségi élménykínálat
bõségét. A „vízisportok Mekkájá-
ban” ûzhetõ: wake board, vízisi,
vitorlázás, szörfözés. A strand a
jövõben már nem egy negyed-
évig hasznosított és mûködtetett
fürdõhely lesz, hanem egy egész
évben nyitva tartó, állandóan att-
rakciókat kínáló, többgenerációs
találkozóhely, élménypont. Már
elkészült a kisgyermekeseket ki-
szolgáló, meleg vizes, teljesen
komfortos, baba-mama szoba.
Megújult, család- és mozgáskor-
látozott-barát lett öt öltözõ. Mo-
dernre cseréltünk 40 régi hulla-
dékgyûjtõ edényt. Az új érték-
megõrzõk mellett új pihenõpadok
és asztalok kerültek ki a játszóte-
rek közelébe. Vadonatúj fejest-
ugró stég is bevezet majd a tóba.
Folyamatosan úgy zajlik a nö-
vénytelepítés, a faültetés, és
egyre több évelõ kerül az ágyá-

sokba. Parkolási díjat továbbra
sem szedünk. Itt kapott helyet a
Süllõ II. névre keresztelt, kétkabi-
nos, fél évszázados hajómatu-
zsálem, a Balatoni Halgazdálko-
dási Nonprofit Zrt. ajándékaként.
Dombszigetünk csúcsán, a Szent
Mihály-hegy tetején áll hazánk –
sõt a tengerparttal nem rendelke-
zõ európai országok – egyetlen,

mûemléki védettségû, fogadalmi
halászkápolnája. A helyi egyház-
község 80 millió forint támogatást
nyert a kápolna teljes megújítá-
sára. A munkálatok szezon után
kezdõdnek. A domb aljánál ön-
kormányzatunk több mint 8 ezer
m2 nagyságú területet vásárolt
meg, ahol õsztõl család- és
kerékpárosbarát pihenõpontot

alakítunk ki, családi mosdóval.
Pályázati források felhasználásá-
val napirenden van a kamera-
rendszer bõvítése. Megoldást
nyer az Iskola utca és Helikon ut-
ca csapadékvíz-elvezetési prob-
lémája. Megkezdõdött a 71-es fõ-
út melletti sávok növényesítése,
buszmegállók, információs és el-
igazítótáblák, térképek újulnak
meg. A civil szervezetekkel közös
nyertes pályázataink révén a ren-
dezvényeink egy része is válto-
zatosabb lesz.

Május utolsó hétvégéjén a
strandon tartottuk a szezonnyitó
ünnepségünket és a gyereknapot
is. Nyáron temérdek újragondolt

fesztivál, koncert és egyéb prog-
ram szervezõdik. A helyben la-
kók, a vendégek, a nyaralótulaj-
donosok informálására, az aktuá-
lis hírek közzétételére új kommu-
nikációs csatornákat nyitottunk:
az info.vonyarcvashegy oldalon;
a www.vonyarcvashegy.hu hon-
lapon is friss tájékoztatás érhetõ
el. 

VONYARCVASHEGY VERSENYE A ZALAI VENDÉGEKÉRT
A Nyugat-Balaton aktív, sport- és családbarát nagyközsé-

gében június elejére minden elkészült az idei fõidényre, amivel
a turisták kedvében tudunk járni. Sok erõt és energiát fordítot-
tunk a járványhelyzet mérséklésére, az elõírások betartására,
így már nagy biztonságban tudjuk fogadni a vendégeket – tájé-
koztatott Pali Róbert, Vonyarcvashegy polgármestere, aki a
strand és a Szent Mihály-domb fejlesztését is összefoglalta:

– Sokan bele sem gondolnak,
hogy a maszk nem csak a kóroko-
zók, de a szél és hideg ellen is véd.
A bõr ezt az állapotot a pandémia
alatt megszokta, ezért most túlér-
zékenyen reagálhat az idõjárás vi-
szontagságaira. Ha leveszik az
emberek a maszkot, a bõrük ég-
het, húzódhat, kipirosodhat –
mondja Csom Borbála kozmetikus-
mester.

Mivel a maszkot beltéren sok
helyzetben még mindig kötelezõ
hordani, teljesen nem szabadultunk

meg a velejáró kellemetlenségek-
tõl. A kozmetikus szerint a kilégzés
következtében befülled a bõr, le-
zárt, párás meleget generálunk, így
el tudnak szaporodni a baktériu-
mok az arcbõrünkön. A helyzetet
tovább rontja, ha az arcunk vasta-
gon be van krémezve, esetleg ki
van sminkelve, ráadásul a maszkot
sem cserélte le napok óta. 

A szakember azt tanácsolja, ne
vigyünk fel vastag sminket a maszk
alá, és ne kenjünk túl sok krémet
se. Ésszerû nyugtató, gyulladás-

csökkentõ krémek, gélek használa-
ta és hogy melyik bõrtípusra melyik
jó, érdemes kikérni szakember vé-
leményét. A megfelelõ arcápolás-
hoz néha segítség kell.

Hozzátette: nyáron elengedhe-
tetlen az 50 faktoros fényvédõ
használata is, hiszen az UV-
sugárzás nagyban befolyásolja töb-
bek között az öregedést, illetve a
foltosodás és a ráncok kialakulását.
A bõrünk szépségét emellett belül-
rõl is támogathatjuk kollagénnel,
mely fokozatosan feltölti a ráncokat
és teltebbé varázsolja a bõrt.

Ami pedig semmibe se kerül, de
ugyancsak nagyon fontos, az a
friss levegõ, és hogy elegendõ vizet
igyunk.

MASZK NÉLKÜL MI VÁR RÁNK?
FONTOS AZ ARCBÕRÜNK JAVÍTÁSA

Újabb lépést tettünk afelé, hogy visszatérjünk a megszokott hét-
köznapokhoz: az utcán végre lekerülhetnek a maszkok, így a szó
szoros értelmében fellélegezhetünk. Ám tévedés lenne azt gondol-
ni, hogy a bõrünk nem érezte meg az elmúlt hosszú hónapokat.

HÁZIORVOSI

MEGBÍZÁS
A város közgyûlése pályázatot

írt ki a zalaegerszegi II-es számú
háziorvosi körzet ellátására. A
felhívásra egy jelentkezés érke-
zett, dr. László Marianna házior-
vos nyújtott be pályázatot.

Dr. László Marianna 2010-tõl
látja el Csömödér, Iklódbördöce,
Kissziget, Zebecke településeken a
háziorvosi feladatokat. Háziorvos-
tanból 2012-ben tett szakvizsgát,
összességében húszéves orvosi
szakmai tapasztalattal rendelkezik.
A háziorvoslás területén tízéves
szakmai tapasztalattal, gyakorlattal
rendelkezik, így a mûködési enge-
dély kiadásának nincs akadálya.

2021. július 1-tõl határozatlan
idõre dr. László Marianna  a II-es
számú felnõttkörzet háziorvosa.

Az Emberi Erõforrások Miniszté-
riuma támogatásával színházlátoga-
tással egybekötött kirándulást szer-
vez az NMI zalaegerszegi irodája,
június 30-án és július 7-én Kápol-
násnyékre. A programban a helyi
szabadtéri színpad elõadása mellett
szerepel még a Halász-kastély, a
Vörösmarty-emlékház, a Liszt-mû-
vészház, valamint a Belatiny-sörfõz-
de vezetett csoportos megtekintése
és egytálételes ebéd.

Július elsején pedig Lakitelekre
invitálják az érdeklõdõket. Az
egész napos program során szin-
tén lesz színházi elõadás látogatá-
sa, majd a helyi Hungarikum liget,
valamint az NMI 2020-ban átadott

székházának vezetett megtekinté-
se ebéddel egybekötve.

A szervezõk hangsúlyozták,
hogy a program minden eleme in-
gyenesen vehetõ igénybe, de elõ-
zetes regisztrációhoz kötött. Vala-
mint a jelenleg érvényben lévõ
elõírásoknak megfelelõen csak
védettségi igazolvánnyal rendel-
kezõk jelentkezését tudják elfo-
gadni.

Érdeklõdni, jelentkezni a szer-
vezõknél az alábbi e-mail-címeken
és telefonszámokon lehet: preisin-
ger.eva@nmi.hu, eder.szabina@
nmi.hu, rozsas.eniko@nmi.hu. Te-
lefon: 20/322-9539, 20/505-1325,
20/505-0868

KIRÁNDULÁSOKRA HÍVNAK
Magánszemélyek, családok, civil csoportok jelentkezését vár-

ják egynapos közösségi eseményhez, mely autóbuszos kirándu-
lást és kulturális programot tartalmaz a Nemzeti Mûvelõdési Inté-
zet szervezésében, tájékoztatta lapunkat Matyasovszky Margit, az
NMI Zala Megyei Igazgatóságának igazgatója.
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Tóth Renáta, a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár igaz-
gatóhelyettese lapunk érdeklõdé-
sére elmondta: a 2018-ban létre-
jött Deák+kert portál felelõs szer-
kesztõi feladatait ezentúl Kocsis
Tamás, az Apáczai Csere János
Tagkönyvtár munkatársa látja el.
Szerkesztõtársai dr. Gyenes Imre
író és Szili Erika könyvtáros lesz-
nek.

– Már az elmúlt három évben is
sokat változott, színesedett az ol-
dal. A korábbi fõszerkesztõ, Tóth
Imre tragikus halálával azonban
újra kellett szervezni a munkát.
Kocsis Tamással, az új felelõs
szerkesztõvel szeretnénk erõsíte-
ni a társmûvészetekre vonatkozó
területeket, de nyitnánk a színház
és a bábszínház felé is. Nemcsak
kritikákat, tudósításokat, hanem
mûhelybeszélgetéseket, portrékat
is készítenénk az egyes mûvé-
szekkel. Várunk továbbá élmény-
beszámolókat, tanulmányokat is
az eddigieknél nagyobb számban
– fogalmazott.

Kiemelte: a Deák+kert jelentõs
szerepet tölthet be a tehetséggon-
dozásban. A most beinduló közös-
ségi szolgálat számos tehetséges
fiatalt hozott ugyanis a látókörük-
be, akiknek mûveit, munkásságát
népszerûsíteni tudják. Terveik kö-
zött szerepel továbbá az is, hogy
szerzõi-elõadói esteket tartsanak
a Deák+kert rendezvényeként. Az
õszi Ünnepi könyvhétre például
mûhelybeszélgetéseket és író-ol-
vasó találkozót szerveznek; töb-
bek között irodalmi, helyismereti
témákban. 

Az új felelõs szerkesztõ, Kocsis
Tamás érdeklõdésünkre felidézte:
négy éve dolgozik könyvtárosként
az Apáczaiban. A Deák+kerttel pe-
dig a portál egyéves szülinapján,
vagyis 2019-ben került közelebbi
kapcsolatba. Õ maga is szívesen
ír novellákat, verseket, így néhány
írását elküldte Tóth Imrének, aki
szívesen fogadta. Ezzel párhuza-
mosan az Apáczai tagkönyvtárban
szervezõdött egy jórészt középis-
kolásokból álló írókör Leírhatat-
lan(ok) néven, melyet Tamás koor-
dinál azóta is. A fiatal tehetségek

publikációs lehetõséget kaptak a
Deák+kert Mûhelymunka rovatá-
ban, így össze is értek a szálak…

– Felelõs szerkesztõként to-
vábbra is fontos feladatomnak ér-
zem a tehetséggondozást, ezért a
Mûhelymunka rovatot ezentúl is
én koordinálom. A portál szer-
kesztésében dr. Gyenes Imre
(próza/vers rovat) és Szili Erika
(helytörténet rovat) vállalt még
szerepet, de természetesen Kiss

Gábor igazgató és Tóth
Renáta igazgatóhelyettes
is részt vesz a munkában.
Tóth Imre halála után ki-
csit elárvult a felület, amit
szeretnénk újra élettel
megtölteni. Imre nagyon
magasra tette a lécet!
Nemcsak tudása és felké-
szültsége miatt, hanem kapcsola-
tai révén is. Komoly és elismert
írók, költõk is publikáltak itt az el-
múlt években. A színvonalból
nyilván nem engedhetünk! Sõt,
szeretnénk, ha a korábbi szerzõk
visszatérnének, illetve újabbak is
érkeznének. Ezért az is feladatom
lesz, hogy bõvítsem az ismeret-
ségi kört. Jó hír, hogy hamarosan
Turbuly Lilla, Wohner Dóra és
Szálinger Balázs is jelentkezik
egy-egy írással.

Kocsis Tamás azt is elárulta: a
fiatal szerzõket elsõsorban taná-
raikon keresztül próbálják meg-
szólítani. Úgy látják, hogy a
Deák+kert portálnak az õ körük-
ben is van már nívója. Sokan
büszkék arra, hogy névvel, fotóval
jelenhettek meg itt írásaik. A szer-
kesztõ ugyanakkor elismerte,

hogy sokszor nehéz versenyre
kelniük a Facebookkal és más kö-
zösségi portálokkal, ahová a diá-
kok elõszeretettel teszik fel az írá-
saikat. Ez már azonban afféle pub-
likálásnak számít, a portál szer-
kesztõinek pedig az a célja, hogy
a tehetséges diákok versei, novel-
lái náluk jelenjenek meg elõször.
Amiket utána természetesen bárki
megoszthat a különbözõ social
media felületeken.

A honlap szellemisége tovább-

ra is az, ami induláskor volt: a vir-
tuális közösségi „kert” elsõsorban
a helyi, zalai irodalmi élet esemé-
nyeire, szerzõire és fiatal tehetsé-
geire hívja fel a figyelmet. Emellett
pedig kitekintést ad az országos
irodalmi, kulturális élet híreire is.
Az új célok között az is szerepel,
hogy félévente egy nyomtatott ki-
advánnyal is megjelenjenek, ami
egyfajta válogatás lenne a portá-
lon megjelent legfrissebb publiká-
ciókból.
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Az eredeti példány 1919-ben
készült, amit 1925-ben állítottak
fel a budapesti Margitszigeten a
Magyar Atlétikai Club sportpá-
lyája elõtt. Egy dinamikus figurát
láthatott a közönség: íját feszítõ,
izmos, mozgásban lévõ férfiala-
kot formált meg a mûvész. Ké-
sõbb ugyanez a szobor Kalifor-
niába került, mert szemet vetett
rá egy New York-i trösztelnök.

– pP –

Kisfaludi Strobl Zsigmond Íjász
címû szobráról van szó, melybõl
több is van a világon. Maga a mû-
vész is azt vallotta, hogy ez az
egyik legnépszerûbb, legsikere-
sebb szobra. A margitszigeti „eset”
után a fõváros is rendelt tõle egy
újabb bronzöntvényt, amit 1929-
ben a Mûcsarnok és a jégpálya
közötti területre állítottak fel. Ké-

sõbb aztán a Szovjetunióba, Indo-
néziába és Svédországba is került
egy-egy példány. Egy pedig a za-
laegerszegi sportcsarnok elõtti té-
ren található, immár 1984. június
25-e óta. (Ezt megelõzõen a köz-

téri alkotás egy ideig a Göcseji
Múzeum elõtt „állomásozott”.)

A nemrégiben napvilágot látott
zalaegerszegi kulturális koncepció-
ban az olvasható, hogy dr. Kostyál
László mûvészettörténész, mú-

zeumigazgató javaslatára felmerült
az Íjász áthelyezése. Jelenleg
ugyanis nem érvényesül igazán az
alkotás a sportcsarnok elõtti (vagy
inkább melletti) részen. A koncepció
szerint az új sport- és rendezvény-
csarnok megszépült terén kellene
elhelyezni úgy, hogy a szobor össz-
hangba kerüljön a környezetével.

A témával kapcsolatban meg-
kerestük dr. Kostyál Lászlót, aki la-
punknak elmondta: Kisfaludi egyik
legigényesebb, legszebb szobrá-
ról van szó, amit a mostaninál egy
sokkal frekventáltabb helyszínen
tudna elképzelni. Szerinte a tér
szélén, a kerékpárút szomszédsá-
gában egyáltalán nem érvényesül
a figura, és a környezete is eléggé
kopár. Az új sportcsarnok és az
elõtte lévõ tér látványterve viszont
bizakodásra ad okot.

A kép alapján ugyanis az látszik,
hogy a tervezõk úgy alakították ki a
teret, hogy abban a szobor hangsú-
lyosabb szerepet kap. A környezet
rendezésével méltóbb közegbe ke-
rülhet, vagyis szervesebb része
lesz az újonnan kialakított térnek.
Így az is elképzelhetõ, hogy az át-
helyezés végül csak egy néhány
méteres elmozdítást jelent majd.

ÁTHELYEZÉS, VAGY CSAK ELMOZDÍTÁS?
MÉLTÓBB KÖRNYEZET JÁRNA AZ ÍJÁSZNAK

Balaicz Zoltán polgármester be-
vezetésképpen elmondta: a tizenöt
éves belvárosi nyári színház egy
érték a város számára, és az idei
esztendõben talán az eddigieknél
is nagyobb szerepe lesz a minõsé-
gi szórakoztatásban. A járvány
mindenkit elfárasztott fizikailag és
mentálisan is, emiatt sokan vágy-
nak a könnyed kikapcsolódásra,
ráadásul emberi kapcsolatainkat
és a közösségi életet is újra kell
építenünk. A színház ebben is se-
gítséget nyújthat – hangzott el.

A polgármester hozzátette: a
Kvártélyház Nyár idei elõadásaira
20 százalékos kedvezményt kap-
nak a kórház, a rendõrség, a men-
tõk és a katasztrófavédelem mun-
katársai, hiszen õk erejüket meg-
sokszorozva dolgoztak az elmúlt
egy esztendõben. A nyári színház

és a város ezzel az akcióval szeret-
né megköszönni áldozatos munká-
jukat. Bízva abban, hogy sikerül
hozzájárulniuk a tartalmas szabad-
idõ-eltöltéshez, lelki felfrissüléshez.
A sajtótájékoztatón részt vett dr.
Gasztonyi Beáta, a megyei kórház
intézményvezetõje, dr. Molnár Jó-
zsef, a Zala Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság kapitányságvezetõje, vala-
mint Vincze Luca megyei vezetõ
mentõtiszt, akik munkatársaik nevé-
ben is megköszönték a felajánlást.

A nyári színház programjairól
Tompagábor Kornél, a Kvártélyház
Szabadtéri Színház ügyvezetõje
számolt be. Mint mondta, szeren-
csére idén is meg tudják rendezni a
Manna produkcióval közösen az
immár hagyományos Zalaegersze-
gi Kortárs Mûvészeti Fesztivált
(ZAKO). Június 21–28. között nem-

csak színházi elõadásokat, hanem
bábelõadást és koncerteket is láthat
a közönség. Olyan neves mûvé-
szek lépnek színpadra, mint Simon
Kornél, Horváth Lili, Náray Erika,
Kovács Patrícia és Tompos Kátya.

Ami a Kvártályház idei évadát
illeti, júliustól a Padlás, a Hason-

mások és a Pál utcai fiúk kerül
színre, de a Zalai Táncegyüttes is
jelentkezik egy mûsorral. A 15. év-
forduló kapcsán pedig fotókiállí-
tással és egy kiadvánnyal is ké-
szülnek. A nézõk kétféle bérletet is
vásárolhatnak: az egyik csak a
ZAKO-fesztivál elõadásaira vonat-
kozik, a másik pedig a teljes nyári
színházi évadra. A szervezõk re-
mélik, hogy sok színházbarát sze-
retné az idei nyárestéket a Kvár-
télyházban eltölteni. A részletes
program a nyári színház honlapján
és a Dísz téri jegyirodában is elér-
hetõ.

JÚNIUSBAN INDUL A NYÁRI SZÍNHÁZ
KORTÁRS MÛVEK, NÉPTÁNC, KONCERTEK

Tizenötödik évadát kezdi meg hamarosan a Kvártélyház Nyár
rendezvénysorozat. A szabadtéri színház idei programjairól a vá-
rosházán tartottak sajtótájékoztatót az érintettek.

TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS HELYI IRODALOM
ÚJ SZERKESZTÕK A DEÁK+KERTBEN

Új felelõs szerkesztõje van a könyvtár irodalmi és kulturális
portáljának, a Deák+kertnek. A váltást Tóth Imre költõ, korábbi
felelõs szerkesztõ váratlan halála indokolta.

A pengefal új dizánjára még
márciusban hirdetett rajzpályázatot
„Az én Vizslaparkom” címmel az
önkormányzat és a Zalaegerszegi
Televízió. Az avatóünnepségen
Frauenhoffer Márta, a ZTV ügyve-
zetõje elmondta: összesen 62 pá-
lyamû érkezett az iskolákból, ebbõl
választottak ki két alkotást, melyek
ezentúl a fal két oldalát díszítik. A
zsûri Csalló Nárcisz (Ady-iskola)
és Mészáros Réka (Mindszenty-
iskola) rajzát találta a legjobbnak.
A diákok munkáit a budapesti
Neopaint Works festette fel a falra
az önkormányzat támogatásával.

Balaicz Zoltán polgármester az
avatáson örömtelinek nevezte a
kezdeményezést, és azt is, hogy
ilyen sok pályamû érkezett. A diá-

koknak megköszönte a munkát,
remélve, hogy a jövõben lesznek
még hasonló akciók a városban.

Ezt Bali Zoltán meg is erõsítet-
te, hiszen mint elárulta: a szeret-
nék, ha a vizslaparkihoz hasonló
módon több lepusztult tûzfal és
házfal is megújulhatna Zalaeger-
szegen. Bízik benne, hogy a park
eddigi újdonságaihoz hasonlóan a
most átadott fal is sokak örömét
szolgálja majd. A diákok munkájá-
ra pedig mindannyian büszkék le-
hetünk. Hozzátette: a Vizslapark
fokozatos fejlesztésével az a cél,
hogy egy élõ hely legyen, és a la-
kosság – korosztálytól függetlenül
– rendszeresen használja pihe-
nésre, játékra, sportolásra a város
egyik legnagyobb zöldfelületét.

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

Kocsis Tamás

ÁTADTÁK A MEGÚJULT PENGEFALAT
FOLYAMATOSAN SZÉPÜL A VIZSLAPARK

Gyermeknapon adták át hivatalosan a megújult vizslaparki
pengefalat. A kosárpálya mögötti, leromlott állapotú fal Bali Zol-
tán alpolgármester kezdeményezésére kapott új dekorációt. A fel-
újítás a Vizslapark rekonstrukciójának egyik elemeként valósult
meg.
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Értesítjük Önöket, hogy a Városi Ügyfélszolgálati Iroda (Za-
laegerszeg, Deák tér 3–5/C) 2021. május 17-tõl (hétfõ) rendes
nyitvatartás szerint újra az ügyfelek rendelkezésére áll.

Legyenek szívesek figyelembe venni, hogy a járvány ugyan mér-
séklõdött, de még nem szûnt meg, ezért a korábbi óvintézkedések
betartását továbbra is kérjük:

az ügyféltérben egyidejûleg csak annyi ügyfél tartózkodhat,
ahány szabad munkaállomás van,
várakozni az irodaépület elõtt kell,
az ügyfélszolgálati irodába való belépéskor kötelezõ az orrot és
szájat eltakaró maszk viselése és a kézfertõtlenítés,
ügyintézésre csak az ügyben eljáró személy érkezzen (kivétel
ez alól a tolmács, illetve fogyatékkal élõ kísérõje),
a reggeli hosszú várakozási idõ elkerülése érdekében ne csak
a nyitási idõpontra érkezzenek, hanem vegyék igénybe a nyit-
vatartási idõ teljes idõtartamát.

ÚJRA SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS
A VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁN!

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNÕ LAKÁSBÉRBEADÁS 
ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

A lakások megtekinthetõk: – Landorhegyi út 28. fsz. 5.: 2021. május 27-én 9.00-tól 9.30-ig,                 
– Platán sor 38. fsz. 8.: 2021. május 27-én 10.00-tól 10.30-ig a helyszínen. 

A lakással 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 OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2021. JÚNIUS 3. (CSÜTÖRTÖK) 

A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a

„PÁLYÁZAT KÖLTSÉGELVÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani. 
(A pályázati formanyomtatvány, továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a
Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a hirdetés mellékleteként a www.
zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)

– A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani. 

INFORMÁCIÓ KÉRHETÕ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.),
telefonon az 502-139, illetve az 502-140 számon.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím
Alap-
terület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással
kapcsolatos külön

szolgáltatások
számított költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen

Platán sor 38.

Fsz. 8. 32 1
1 szoba, elõtér, fõzõfülke,
fürdõszoba-WC

össz-
komfortos

811 25.952 14.400 40.352

Landorhegyi út 28.

Fsz. 5. 52 2
2 szoba, elõszoba, konyha,
kamra, fürdõszoba, WC

össz-
komfortos

811 42.172 23.400 65.572

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2021. május 27-én 15.30 órától 16.30 óráig a helyszínen. A szállás-
helyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2021. JÚNIUS 3. (CSÜTÖRTÖK)

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 bo-
rítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Za-
laegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be.
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.

A pályázatot Zalaegerszeg megyei jogú város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépésérõl szóló 27/2021. (I. 29.) korm.rendelet, valamint a
katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyûlés feladat- és hatáskörében eljárva bírálja
el a beadási határidõ leteltét követõen (várhatóan: 2021. június 17.). 

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

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

2021-ben érvényes
fajlagos lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

B. fsz. 7. 34 1 
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

237,5 8.075

B. III/28. 33 1 
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC

össz-
komfortos 

237,5 7.838

B. III/29. 42 1,5 
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

237,5 9.975

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján kívánja értékesíte-

ni a Zalaegerszeg, Budai-völgy 697/21 és 697/25 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület meg-
nevezésû, 878 illetve 1182 m2 nagyságú ingatlanokat.

Az ingatlanok területét Zalaegerszeg Város Építési Szabályzata (ZÉSZ) beépítésre szánt, Lke-2 jelû
kertvárosias lakóövezetként szabályozza. Az ingatlanokra vonatkozó ZÉSZ-kivonat a pályázati felhívás
mellékletét képezi.

Az ingatlanok közmûtérképe a pályázati felhíváshoz csatolásra került.

AZ INGATLANOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

A pályázatokat „Budai-völgy 697/21” illetve „Budai-völgy 697/25” jeligével, zárt borítékban lehet
benyújtani.

PÁLYÁZATI AJÁNLAT
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét
– a pályázat fajtájának megjelölését
– a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait
– a pályázati biztosíték befizetésének igazolását 
– a megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszolgáltatás teljesítésének módját, határidejét, az ellenszol-

gáltatással kapcsolatos, a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre vonatkozó el-
fogadó nyilatkozatot

– a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az ajánlat-
tevõ szervezet átláthatóságára vonatkozó, cégszerûen aláírt nyilatkozatokat

– a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatot, okiratot

Pályázat beadásának határideje: 2021. július 16. (péntek) 10.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 212. szoba. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: Személyesen vagy postai úton

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldal „Hirdetmények, pályáza-
tok” rovatában, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályá-
zati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Mûszaki Osztálya (Zalaegerszeg, Kossuth u.
17–19. II. emelet) 212. sz. irodájában (Telefon: 92/502-129) lehet.

Hely: Zalaegerszeg Helyrajzi szám Terület (m2) Vételár

Budai-völgyi u. 697/21 878 3.500.000+áfa. bruttó 4.445.000 Ft

Vízbekötés a telken belül ledugózva megtalálható, a vízmérõakna, a vízmérõ és szerelvényezésének kiépí-
tése a vevõ feladata. A szennyvízbekötõ vezeték és átemelõakna az ingatlanon belül rendelkezésre áll, az
átemelõszivattyú és a szükséges szerelvények beépítése, valamint az átemelõ villamosenergia-ellátásának
kialakítása, biztosítása a vevõ kötelezettsége. Közcélú csapadékvíz-elvezetõ létesítmény nem áll rendelke-
zésre. Áramcsatlakozás a telken elérhetõ. Közmûvekre való csatlakozás költsége a vevõt terheli. A vízi köz-
mûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás megfizetése a vevõ kötelezettsége.

Budai-völgyi u. 697/25 1182 4.400.000+áfa, bruttó 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 létesít-
mény nem áll rendelkezésre. Áramcsatlakozás az utcában elérhetõ. Közmûvekre való csatlakozás költsége a ve-
võt terheli. A vízi közmûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás megfizetése a vevõ kötelezettsége.

ELMARAD A FOGADÓÓRA
GALBAVY ZOLTÁN önkormányzati képviselõ június 4-ei, pénteki fogadóórája elmarad, helyette június

14-én, pénteken lesz, 16.30 és 17.30 között az Alsójánkahegyi Kulturális Egyesület Közösségi Házában
(Zalaegerszeg, Szent László u. 53.), illetve 17.45-tõl 18.45-ig a Kertvárosi Településrészi Önkormányzat
helyiségében (Zalaegerszeg, Köztársaság u. 63. Kertvárosi Posta mögött).

TÁJÉKOZTATÓ
A Göcseji úti Köztemetõ fõbejárata a gyalogos- és gépjármû-

forgalom elõl 2021.06.01-tõl lezárásra kerül, várhatóan 3 hét idõ-
tartamra. Ezen idõszak alatt a Köztemetõ megközelítése az aláb-
bi három bejáraton lehetséges:
• Göcseji úti gyalogos temetõkapu (az északi oldalon),
• Átalszegett u. 11. melletti hátsó kapu (a délkeleti oldalon),
• Átalszegett utcai gyalogos temetõkapu (a délnyugati oldalon).

A temetõ nyitvatartási rendje nem változik. 

NYÁRI NYITVATARTÁS
A TOURINFORM-IRODÁBAN

Május közepétõl szeptem-
ber 15-ig a zalaegerszegi
Tourinform-iroda munkatársai
hosszabbított nyitvatartással
várják az ügyfeleket: hétköz-
nap 8.30–17.30-ig, szomba-
ton, vasárnap és ünnepnap
pedig 8.30–14.00 óráig.

KERÉKPÁRÚT
LEZÁRÁSA

Az Alsóerdei Sport- és Él-
ménypark fejlesztése kereté-
ben megújul az alsóerdei ke-
rékpárút a Kertvárost és a
volt napközis tábort összekö-
tõ szakasza, ahol burkolatfel-
újítást végeznek és kiépítik a
közvilágítást. Az építési mun-
kálatok miatt 2021. május 3-
tól elõreláthatólag 1,5 hónap
idõtartamra a kerékpárút érin-
tett szakaszát a forgalom elõl
teljes szélességében lezárják.
A kivitelezési munkák határ-
idõ elõtti befejezése esetén a
lezárást elõbb feloldják. 

Kérjük a Tisztelt lakosság
türelmét, megértését!

ÚTLEZÁRÁS

2021. JÚNIUS 3-ÁN
2021. június 3-án (csütör-

tök) rendezvény lesz a Rózsák
terén. A rendezvény idejére
(14.30–16.00 óráig) lezárják az
Olajmunkás utca Czobor Má-
tyás utca és Zárda utca közötti
szakaszát. Az érintett területen
lakók részére a behajtást a köz-
terület-felügyelõk biztosítják. 

Megértésüket köszönjük!
Zalaegerszeg MJV

Önkormányzata



A versenyen 15 csapat vetél-
kedett az elsõ hat hely valamelyi-
kéért, amivel az õszi országos
döntõbe lehet bekerülni. A
Zalaszám-ZAC a veszprémi
Sportolj Velünk SE-vel alkotott
egy csapatot, és az értékes 5. he-
lyezést sikerült megszerezni, ami-
vel döntõbe jutottak.

A Zalaszám-ZAC pontszerzõi
EREDMÉNYEK. 4x100 m: 1.

Furulyás Lili, Kovács Anna, Nagy
Pálma, Kéri Bettina 47.06 mp.
4x400 m: 3. Furulyás Lili, Muszil
Ágnes, Hadnagy Zsóka, Varga
Gréta 3:55.14. 100 m gát: 4.
Röszler Dóra 14.79. 1500 m: 4.
Muszil Ágnes 4:45.63. 200 m: 5.
Furulyás Lili 24.45. 800 m: 5.
Muszil Ágnes. 2:13.23. 100 m:
5. Furulyás Lili 12.40. 100 m: 6.
Nagy Pálma 12.54. 200 m: 7.

Nagy Pálma 25.27. 4x400 m: 7.
Kovács Noémi, Nagy Pálma, Me-
zõ Zsófia, Gedra Szabina 4:04.94.
400 m gát: 7.  Schein Kata
1:08.29. Magasugrás: 8. Bali
Krisztina 1,55 cm. 110 m gát: 9.
Németh Benedek 18.67. 100 m:
10. Kovács Anna 13.05. 200 m:
11. Kovács Anna 26.21. 100 m:
11. Dienes Mátyás 11.69.

Edzõk: Góczán István, Kámán
Ferenc, Trzaskoma Lukasz.

7Sport

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
Ajka Kristály SE–ZTK FNVas 3:5 (3391-3491)

Szuperligás férfi tekemérkõzés. Ajka.

ZTE ZÁÉV–Rákoshegyi VSE I. 5:3 (3293-3245)
Szuperligás nõi tekemérkõzés. Zalaegerszeg.

Egerszegi KK–Hévíz 30-35 (16-19)
NB II-es nõi kézilabda mérkõzés. Hévíz.

Puskás Akadémia II–ZTE II. 2-1 (1-1)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Felcsút.

Tarr Andráshidai SC–Kiskanizsa 1-0 (1-0)
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

Csácsbozsok Nemesapáti–Magnetic Andráshidai TE 0-3 (0-0)
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés. Nemesapáti.

– Jobb szereplésre számítot-
tunk – kezdte értékelését Csatáné
Balogh Beatrix edzõ. – Az õsz
után reménykedtünk, hogy ta-
vasszal több pontot tudunk sze-
rezni, mivel ellenlábasaink hoz-
zánk látogatnak, hazai pályán esé-
lyesebbek lehetünk. Nagy zavart
okozott, hogy legjobb játékosunk
Csata Panna hosszú idõre kiesett
sérülés miatt. Az utolsó fordulókra
tért vissza, amikor már minden el-
dõlt.  Panna mellett két fõiskolás
játékosra sem számíthattam, mi-
vel õk az online oktatás miatt a la-
kóhelyükön tartózkodtak. Borbély

Lili is csak kéthetente tudott
edzésre járni Marcaliból.  A csapat
nem tudott együtt készülni a mér-
kõzésekre. A többi csapattal
szemben hátrányban voltunk. Ál-
landó otthonunkból, a Kölcsey-
gimnázium tornatermébõl kiszorul-
tunk a járványügyi helyzet miatt.
Csak heti két edzést tudtunk a ké-
sõ esti órákban tartani a városi
sportcsarnokban, ami kevés volt
az NB II-es szinthez. 

– Kiestek az NB II-bõl. Ho-
gyan tovább? Olyan hangokat
is lehet hallani, hogy több
bent maradó csapat anyagi

okok miatt nem vállalja a sze-
replést.

– Vállalnánk a felkérést. Ha
nem jön, mi kérvényezzük, hogy
ha lesz rá mód, az NB II-ben sze-

repelhessünk. Ha mégsem sikerül,
indulnunk a magasabb osztály-
ban, a megyeiben folytatjuk. Épít-
jük tovább az utánpótlásvonalun-
kat. Szeretnénk úgy felépíteni a
klubunkat, hogy minden korosz-
tályban legyen csapat.  

– Anyagilag hogyan állnak?
– Az utánpótlásvonallal nincsen

gondunk. Manapság az NB II-ben
nehéz úgy fenntartani felnõttcsa-
patot, hogy a játékosoknak valami-
lyen szintû pénzügyi támogatást
nem tudunk biztosítani. 

– A járvány lecsengõben van.
Mennyire bíznak, hogy visszatér-
hetnek a Kölcsey-gimnáziumba?

– Alig várjuk, hogy engedélyt
kapjunk rá, és visszatérjünk a Köl-
cseybe. A Mindszentiben egy mér-
kõzést tudtunk játszani. Mivel a
kézilabdában vaxolnak a játéko-
sok, és utána már nem volt takarí-
tó személyzet az iskolában, távoz-
nunk kellett. A sportcsarnokban is
azért edzettünk este, mert utánunk
már nem jöttek a kosarasok, ha-
nem a takarítók, így a vaxot fel
tudták takarítani.

SOK VOLT A ZAVARÓ KÖRÜLMÉNY
EGERSZEGI KK: KIESTEK AZ NB II-BÕL

Nem zárnak sikeres évet Zalaegerszeg klasszikus (labdás) nõi
csapatsportegyüttesei. A ZTE NKK nõi kosárlabdacsapata után
az Egerszegi KK nõi kézilabdacsapata kiesett az NB II-bõl, a ko-
sarasok az élvonaltól búcsúztak.

Tovább elemezve az ASC sike-
rét megállapítható, hogy a csapat-
ban jó arányban vannak a rutinos
játékosok, akik még az NB III-ban
is szerepeltek (Czirjék, Tóth L.,
Nagy Z., Kalamár, Kovács, Balla). 

A bajnoki címmel jogot szerzett
a zalai csapat, hogy osztályozón
megmérkõzzön az NB III-ba jutá-
sért. Aminek nem lesz akadálya.
Az MLSZ a harmadosztályú indu-
lást is licenchez köti, amit már be
is adtak a klub irányító, és a szö-
vetségben elfogadták. Az anyagi
háttér tovább erõsödött azzal,
hogy nemrég a névadó szponzor
Tarr Kft. meghosszabbította szer-
zõdését a klubbal.

Még nem tudni, hogy ki lesz a
Tarr Andráshida ellenfele az osztá-
lyozón. Az is elõfordulhat, ha nem
lesz annyi jelentkezõ az NB III-ra,
a szerencsés csapatok egyenes
ágon is feljuthatnak. Egy biztos, a
mezõny létszáma csökken, idén
háromszor 20 csapatos csoport-
ban bonyolódott a bajnokság. Jö-
võre a három csoport marad, de ti-
zenhat csapattal. Sikeres osztá-
lyozó esetén az Andráshida SC-
nél nem terveznek nagy átalakí-
tást, 3–4 játékossal erõsítenének.
Továbbra is bíznak a bajnokcsa-
patban. Az ASC gyakorlatilag két
megye I-es bajnoki idény után jut-
hatna vissza a harmadik vonalba.

VÁLLALJÁK AZ OSZTÁLYOZÓT
MEGYEI BAJNOK A TARR ANDRÁSHIDA SC

Befejezõdött a bajnokság a Zala megyei foci osztályaiban. Az
elsõben a Tarr Andráshida SC lett a bajnok, 28 mérkõzésen 70
pontot szereztek. Huszonkét gyõzelmet arattak, négyszer játszot-
tak döntetlent, mindössze kétszer kaptak ki. A bajnokot a
Csesztreg és a legnagyobb vetélytárs, a Magnetic Andráshidai
TE gyõzte le. Érdekesség, hogy a Magnetic szerezte a legtöbb
pontot (4) a bajnok ellen.  Mégis miért lett bajnok az Andráshida
SC? Jóval egyenletesebb teljesítményt nyújtott riválisánál.

– A bajnokságról szólva: termé-
szetesen szerettünk volna a leg-
jobb nyolc közé bekerülni – hang-
súlyozta Szabó Zsolt. – Elég gyor-
san eldõlt, hogy erre kevés lesz az
esélyünk. Maradt az alsóház, ahol
gyorsan biztosítottuk a bentmara-
dásunkat. A 13. hely így is min-
denki számára nagy csalódást je-
lent.  

– Miben látja a gyenge sze-
replés okait?

– Belejátszott a járványügyi
helyzet, mindjárt a bajnokság ele-
jén felütötte a fejét a csapatnál.
Teljesen erre fogni a gyenge sze-
replést nem lehet. Összetett do-
log, sok tényezõ összejátszott,
hogy végül a 13. helyen végez-
tünk. 

– A külsõ szemlélõ számára
úgy tûnt, mentálisan sem volt
egy szinten a csapat?

– Elképzelhetõ, akadtak olyan
játékosok, akik nem tettek bele
mindent a közösbe.  Igaz, voltak
olyanok is, akik igyekeztek min-
dent megtenni a jobb szereplésért.
Erõsebb mentalitású együttes biz-
tosan harcban lett volna a nyolcba
kerülésért.

– Az idény során három veze-
tõedzõvel dolgoztak. A ZTE-nél
volt a legtöbb vezetõedzõ-vál-
tás, ha az oda-vissza Heinrich
cserét is beleszámítjuk? 

– Kétségtelen, Ante Nazor és
Lucha Bechi nem volt eléggé fel-

készült. Az edzõkérdésbe viszont
a játékosoknak nincsen beleszó-
lásuk, ami természetes. Sajnos
egyik szakvezetõnek sem sikerült
egy gyõzelmi szériával átlendíte-
ni a csapatot a holtponton.

– Új vezetõedzõ érkezik, Teo
Cizmic, aki jól ismert hazánk-
ban. Jobb lehet vele a ZTE?

– Biztosan, az eredményei
alapján jó edzõnek tûnik.

– Lejár a szerzõdése. Marad
vagy távozik?

– Errõl nem tudok mit mondani.
A beszélgetés után a ZTE le-

igazolta Horti Bálintot. Informá-
cióink szerint éppen a ZTE volt
csapatkapitányának helyére, így
minden bizonnyal Szabó Zsolt tá-
vozik a ZTE-tõl.

A JÁTÉKOSOK IS JOBBRA SZÁMÍTOTTAK
ÉRTÉKEL A CSAPATKAPITÁNY

Nemrég véget ért a bajnokság a kosárlabdázók élvonalában. A
Zalakerámia ZTE férficsapata a 13. helyen végzett, ami minden-
képpen csalódást jelent. A zalaiak csapatkapitánya Szabó Zsolt
volt. A játékos öt éven át szolgálta a ZTE-t, úgy néz ki, hogy távo-
zik a ZTE-tõl. 

Az Adidas Boost Boston
Games 110 méteres gátfutásá-
ban Szûcs Valdó a harmadik
lett, 13.72-es idõvel.

A 25 éves magyar versenyzõ
Grant Hollowaytõl és Shane
Braithwaite-tõl kikapott ugyan,
de Milan Trajkovicot és a szám

világcsúcstartóját, Aries Merrittet
is legyõzte. Holloway gyõztes
ideje 13.20 volt. teljes szél-
csendben.

A Budapest-bajnokság és Bu-
dapest Open – Schulek Ágoston-
emlékversenyen Röszler Dóra az
Ifjúsági Liga 100 m gátfutó ver-
senyszámában ért el elsõ helye-
zést 14.48 másodperces ered-
ménnyel, a döntõben 5. lett Schei
Kata 15.44-es eredménnyel.

A Szuper Liga versenyszámai-
ban Furulyás Lili 100 m 12.06 má-
sodperccel 6. helyezést ért el, 200
méteren 24.69-es eredménnyel 5.
lett.

Muszil Ágnes 800 m síkfutás-
ban új egyéni csúccsal lett 4.,
eredménye: 2:12.32.

Tatabányán rendezték meg
a Diák II. (2010–2011-es) kor-
osztály szabadfogású birkózó-
versenyét.

Az országos bajnokságon
210-en, köztük a Zalaegerszegi
Birkózó SE négy sportolója in-
dult. A fiatalok három bronzérmet
szereztek, ketten pontszerzõ he-
lyen végeztek.

Eredmények. 29 kg: 3. Sza-
nati Máté. 35 kg: 5. Kerti Bulcsú
42 kg: 3. Varga Nimród. 46 kg: 3.
Bartáky Bendegúz.

Felkészítõ edzõk: Berzicza
Ferenc, Gerencsér Zoltán, Ge-
rencsér Roland. 

ÉRMEK ÉS HELYEZÉSEK A BIRKÓZÓ OB-RÕL

ZALASZÁM-ZAC-SIKEREK ITTHON, KÜLFÖLDÖN
KÉT HELYSZÍNEN VERSENYEZTEK AZ ATLÉTÁK

Szûcs Valdó Röszler Dóra

CSB-DÖNTÕBE KERÜLT A ZALASZÁM-ZAC
Gyõr adott otthont az országos atlétikai csapatbajnokság nyu-

gati elõdöntõjének.

A gyõztes 4x100-as váltó tagjai.

VÉDÕT IGAZOLT A ZTE
A ZTE FC leigazolta a

húszéves Huszti Andrást,
aki korábban a PMFC, a
Kozármisleny és az Illés
Béla Labdarúgó Akadémia
utánpótlásában nevelkedett,
majd 2018 és 2019 között az
akkor másodosztályú Tisza-
kécske együttesében ját-
szott.

A tehetséges jobbhátvédet
késõbb a Puskás Akadémia
igazolta le, az elsõ osztályban
2019. november 2-án debütált
a Budapest Honvéd ellen.

Az elmúlt szezont az
élvonalban szereplõ Budafoki
MTE-nél töltötte a fiatal védõ,
ahol összesen 30 mérkõzésen
lépett pályára.
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Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:
szennyvízszippantást, 
csatornatisztítást,
veszélyeshulladék-
szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása
Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
Hibaelhárítás
Épületek, lépcsõházak takarítása
Munkáshotel üzemeltetése
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C

Nyitvatartás: H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;

Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.

Tel.: 92/900-036

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2021. 06. 24. 30. (Városrészenként eltérõen)

Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 2021. 06. 25.    papír: minden hónap utolsó pénteki napja.

Üveg: 2021. 08. 06.

Zöldhulladék gyûjtése: 2021. április 1-tõl 2021. november 30-ig

heti rendszerességgel történik.

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

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.

KÖZPONTI 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 Ügyfélfogadás:
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4. h.: 9.00–15.00
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.: 9.00–17.00
Hátralékkezelés: 92/500-392 sze.: 8.00–20.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 9.00–17.00

p.: 9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT: Ügyfélfogadás:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.. 12.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 8.00–14.00

LENTI: Ügyfélfogadás:
Lenti, Honvéd u. 31. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-394 k.: 14.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu Cs: 8.00–12.00

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targoncavezetõ Emelõgép-kezelõ Földmunka-, rakodó- és
szállítógép-kezelõ Útépítõ és karbantartógép-kezelõ szakmairányokban;

– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D, D1 KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634

F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 139,53%, 158,7% VSM: elmélet: 69,01%; 77,27% forgalom: 61,62%, 66,28% ÁKK: 216.600%

Adószámla-kivonatot csak az
kap, akinek legalább egy adóne-
men ötezer forintnál több tartozása,
vagy ezer forintnál több túlfizetése
van. Többségüknek a cégkapura, a
cégkapura nem kötelezetteknek
pedig postán érkezik az értesítés. A
kivonat mellett a NAV-tól késedel-
mipótlék-értesítõt is kapnak azok,
akik fizetési kötelezettségüket ta-
valy nem, vagy csak késedelmesen
teljesítették, és emiatt ötezer forin-
tot elérõ pótlékuk keletkezett.

Az adószámla aktuális állapota
a NAV elektronikus ügyintézési fe-
lületén is bármikor megtekinthetõ,
az eBEV portálon a Szolgáltatások
> Adószámla és pótlékadatok >
Adószámla funkciónál. Az adó-
számlaadatok értelmezésében és
az egyes teendõkben a NAV hon-
lapján elérhetõ ADÓSZÁMLA in-
formációs oldalon további segít-
ség található. Az elektronikus le-
kérdezés menetét az oldalon meg-
található lekérdezési segédlet mu-
tatja be.

A tavalyi évre felszámított pót-
lék a Szolgáltatások > Adószámla
és pótlékadatok > Pótléklevezetés
funkcióval kérdezhetõ le. Erre a
gazdálkodóknak 2021. június 16-
tól lesz lehetõségük.

A tartozást a gazdálkodók elsõ-
sorban átutalással, vagy a túlfize-
tés átvezetésével rendezhetik, de
egyes esetekben bankkártyával is
megfizethetik. A befizetési módok-
ban a NAV honlapján, a Szolgálta-
tások > Számlaszámok útvonalon
elérhetõ, „Ki hogyan fizethet a
NAV-nak?” címû tájékoztatás, és a
35. számú, Bankkártyás adófize-
tés címû információs füzet segít
részletesebben.

A túlfizetés kiutalása, vagy tar-
tozásra átvezetése kizárólag a
NAV honlapjáról letölthetõ, 2117-es
„Átvezetés és kiutalási kérelem az
adószámlán mutatkozó túlfizetés-
hez” elnevezésû nyomtatványon
kezdeményezhetõ.

NAV Zala Megyei Adó- és
Vámigazgatósága

CSAKNEM 450 EZREN

KAPNAK ÉRTESÍTÉST A NAV-TÓL
Május végétõl a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csaknem

450 ezer gazdálkodónak küld értesítést az adószámla egyenlegé-
rõl. Június végétõl már a magánszemélyek és az egyéni vállalko-
zók is várhatják a tájékoztatásokat. A küldemény elején mindenki
megtalálja a számára legfontosabb információt: kell-e fizetnie, il-
letve igényelhet-e vissza.

A kutatások szerint a globális felmelege-
désnek is köze lehet az egyre gyakoribb al-
lergiás reakciókhoz. Az évszakok megvál-
tozásával a telek melegebbek és nedve-
sebbek lettek, ezzel hozzájárulva ahhoz,
hogy a növényzet hosszabb ideig és na-
gyobb mennyiségben tudjon pollent termel-
ni.

A levegõszennyezés ráadásul megsok-
szorozza a pollenallergia veszélyét, hiszen
a pollenek felületére rátapadnak a levegõ-
ben lévõ – ebben az idõszakban elsõsorban
a közúti közlekedésbõl és az ipari tevékeny-
ségbõl származó – koromszemcsék. A ko-
romszemcsékbõl a nyálkahártyára kerülve
kátrány képzõdik, amely elõsegíti a pollen-
szemcse átjutását a nyálkahártyán. Ez ellen
a szervezet immunrendszere megpróbál vé-
dekezni: így jön létre a jól ismert allergiás
tünetegyüttes, vagyis a tüsszögés, vizes
orrfolyás, orrviszketés, orrdugulás, garat-
viszketés, fülviszketés, könnyezés, szem-
viszketés, kötõhártya-gyulladás, szemfára-
dékonyság, sõt, akár fáradtság, levertség és
fokozott alvásigény.

UTAZZ TISZTÁBB LEVEGÕJÛ VIDÉKRE

Ahhoz, hogy a súlyos tüneteket elkerülhes-
sék, enyhíthessék, az érintetteknek célszerû

figyelniük a pollenjelentéseket, és ha megte-
hetik, a legnagyobb pollenkoncentrációval jel-
lemezhetõ hetekre idõzítsék a nyaralásukat,
és utazzanak el tisztább levegõjû vidékre, a
hegyekbe vagy vízpartra. 

Ha viszont otthon maradnak, több módja
is van annak, hogy mérsékeljék a szerveze-
tükbe jutó pollenek mennyiségét.

VÁLTS RUHÁT

A szabadból hazatérve célszerû az utcán
hordott ruhát lecserélni, de – a kötelezõ kéz-
mosáson túl – le kell öblíteni a kézre, arcra,
szemöldökre, arcszõrzetre tapadt pollene-
ket, illetve tiszta vízzel vagy tengervizes orr-
spray-vel az orr is átöblíthetõ. A megszokott-
nál gyakoribb hajmosás vagy -öblítés szin-
tén tanácsos, különösen a hosszú hajúak
esetében.

TAKARÍTS SÛRÛBBEN
ÉS ALAPOSAN

Porszívózzunk gyakrabban – természete-
sen lehetõleg HEPA-szûrõs készülékkel,
vagy akár a távollétünkben is dolgozó robot-
porszívót bevetve –, mossuk fel a padlót he-
tente többször, és portalanítsunk minden fe-
lületet.

MOSS GYAKRABBAN, ÉS VESD BE
A GÕZ EREJÉT

Mossuk sûrûbben az ágynemûhuzatot, kü-
lönösen a párnahuzatot, de a szárítást, az ágy-
nemû szellõztetését ne a szabadban végez-
zük. Jól jön az allergia elleni harcban, ha gõzö-
lõs mosógépet használunk: ezt a funkciót a
„Steam” megnevezés jelöli a készülékeken. Az
öblítés kiváltására is bevethetõ forró gõz nem-
csak bõrbarát megoldás, de a ruhákban és
plüssjátékokban megbújó allergének akár 99,9
százalékát is eltávolítja. Szintén a gõz erejével
ápolja és frissíti fel a ruhákat az elsõ ránézés-
re hétköznapi szekrénynek tûnõ LG Styler is.

TISZTÍTSD MEG A LAKÁS LEVEGÕJÉT IS

A lakás levegõjében lebegõ pollenek eltávolí-
tására is van megoldás. Bár a szakemberek a
beltéri levegõminõség javítására elsõsorban a
szellõztetést javasolják, pollenszezonban igen-
csak hasznos segítséget nyújthat egy minõségi
légtisztító berendezés vagy egy légkondicionáló-
val kombinált légtisztító. „A legkorszerûbb, lég-
hûtést és légszûrést egyaránt biztosító, Dual-
Cool & Pure rendszerû légkondicionáló például
képes valós idõben érzékelni és kiszûrni a rend-
kívül kisméretû porszemeket, kórokozókat még
1 mikronos méretben (PM 1.0) is. Az ilyen ké-
szülékek további elõnye, hogy automata tisztítá-
si funkcióval rendelkeznek, ami azzal, hogy a
berendezés kikapcsolása után önmûködõen pá-
rátlanítja a hõcserélõ egységet, megakadályoz-
za a baktériumok és a penész megtelepedését.
Az UVnano technológia pedig ultraibolya-fény-
sugarakkal fertõtleníti a beáramló levegõt, el-
pusztítva a készülék belsejébe jutó egyes kór-
okozók 99,9 százalékát” – teszi hozzá Nagy
Sándor József, az LG Magyarország szakértõje.

JÖN A POLLENSZEZON
MUTATUNK 5 TIPPET AZ ALLERGIÁSOKNAK

Az allergia napjainkra népbetegséggé vált, immár a lakosság közel 15%-a küzd a be-
tegséggel, az allergiában szenvedõk kétharmada pedig orvosi javaslatra gyógyszert is
szed panaszai enyhítésére. Más adatok ennél is borúsabb képet festenek: ma Magyar-
országon a parlagfû-allergia okozta szénanátha és asztma 22%-os elõfordulást mutató
népbetegség, vagyis több mint kétmillió honfitársunk érintett. Mivel számos pollenféle
esetében már kora tavasszal megkezdõdött a szezon, a nyár második felében pedig a
talán legtöbb bosszúságot okozó parlagfû érkezik majd menetrend szerint, érdemes
már most számba venni, hogy a gyógyszeres kezelés helyett vagy mellett hogyan tehe-
tõk élhetõbbé az allergiások mindennapjai.


