A helyi érték

XXVIII. évfolyam, 35. szám
 Hatvannégy esztendõvel ezelõtt ezen a napon tiporták el
az 1956-os forradalmat. November 4-e 2013 óta nemzeti gyásznap, amikor a forradalom és a
szabadságharc áldozataira emlékezik az ország.
A járványhelyzet miatt ezúttal
csak csendes gyertyagyújtásra került sor Zalaegerszegen, az Ady
utcai '56-os emlékmûnél. A
szûkkörû ünnepségen Vigh László
országgyûlési képviselõ mindössze néhány mondatban foglalta
össze gondolatait a mécsesek elhelyezése elõtt. Mint mondta:
1956. november 4-én Kádár János
az orosz tankokkal szövetségben
leverte a szabadságharcot. A világ
egyik nagy igazságtalansága volt
ez az esemény, mely azóta is fájó
emlék a magyarság számára.
A küzdelemben több mint 3
ezer ember vesztette életét. A
megtorlás során közel 400 forradalmárt végeztek ki, 22 ezer embert börtönöztek be, valamint 18
ezer embert internáltak, 200 ezer
magyar pedig Nyugatra menekült
a visszatérõ kommunista diktatúra
és a szovjet megszállás elõl.
Az emlékmûnél a városvezetés, az önkormányzati képviselõk,
valamint az ’56-os hagyományõrzõ egyesületek helyezték el az
emlékezés mécseseit.

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

GYERTYÁK AZ ’56-OS ÁLDOZATOKÉRT A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSÉRT
CSENDES MEGEMLÉKEZÉS A GYÁSZNAPON

A LÁTÁS ÉS LÁTHATÓSÁG JEGYÉBEN

 Nem elég, ha jó lát a sofõr és autójának lámpái is mûködnek,
használni is kell azokat. Különösen a hideg idõszakban. Az
ORFK és az Országos Baleset-megelõzési Bizottság Light Friday
kampányában erre hívta fel a figyelmet a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság közlekedésrendészeti osztálya a Magyar Autóklub
segélyszolgálatával karöltve a megyeszékhelyi ÖMV benzinkútnál
tartott akciójukban.
– Antal Lívia –
Horváth László alezredes,
baleset-megelõzési elõadó kiemelte, az õsz beköszöntével nemcsak
az idõjárás változott meg, hanem
az út- és a látási viszonyok is. Éppen ezért a vezetõ látása és a gépjármû mûszaki állapota, láthatósága nélkülözhetetlen a biztonságos
közlekedéshez. Mint mondta, a figyelemfelhívás mellett valós segítséget is nyújtanak, hiszen optikus
valamint autószerviz-partnereik a
bejelentkezõk látását, illetve autójuk világítóberendezéseit ingyenesen átvizsgálják. A látás és a láthatóság alapelve vonatkozik a kerékpárosokra és a gyalogosokra is.
Ugyanígy a kerékpárt tolókra, vagy

a gépkocsiból kiszálló sofõrökre.
Lakott területen kívül éjszaka, és
korlátozott látási viszonyok esetén
ezért kötelezõ valamennyiük számára a fényvisszaverõ mellény viselése. A téligumik használatát is
ajánlják, mert már hét fok alá csökkent a napi átlaghõmérséklet.
Az akcióban részt vevõk ezúttal
is fényvisszaverõ eszközöket kaptak ajándékba. A baleset-megelõzési elõadó ezzel kapcsolatban
hangsúlyozta: a hatóság nagyon
sokat költ ezekre az eszközökre,
és nagyon sokat is kioszt belõlük,
többek között a fényvisszaverõ
mellényekbõl, de sajnos nem látják vissza sem a kerékpárosokon,
sem pedig a gyalogosokon.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Fotó – pP –

ÜLTESS FÁT, OLVASS ALATTA KÖNYVET!

 A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2019-ben csatlakozott az országos könyvtári napok programjaihoz, ezen belül az
„Ültess fát, olvass alatta könyvet!”, a Mezõkovácsházi Városi
Könyvtárból induló sorozathoz.
Épp ekkoriban indult az „5000
fa a klímavédelemért” zalaegerszegi környezet- és klímavédelmi
közösségi felhívás is, melynek
méltó apropója volt a közösségi faültetés a Piac tér melletti zöld sávon. A könyvtárban mûködõ Cimbora Klub lelkes diákjai verssel és
mesével készültek az ünnepélyes
faültetésre. Ez lett a Cimbora fa,
amit táblával is hirdetnek a városlakóknak.
A könyvtár 2020-ban is csatla-

2020. november 10.

kozott az „Ültess fát, olvass alatta
könyvet!” projekthez. Pályázati támogatásból idén lehetõség nyílt
egy újabb oszlopos tölgy facsemete megvásárlására, mellyel tovább
folytathatják az intézmény környezetének zöldítési programját. A fa
idén a Könyvtárosok fája elnevezést kapta. (Jövõre szeretnék az
Olvasók fáját is elültetni.) Mindezzel hozzájárulnak a városban korábban elindult „5000 fa a klímavédelemért” zalaegerszegi környe-
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zet- és klímavédelmi közösségi
program fenntartásához, és felhívni a figyelmet az éghajlati változásokra és a környezettudatosság
fontosságára.
A pályázati támogatás másik része lehetõséget nyújt ismeretterjesztõ elõadás megtartására, melyre dr. Illyés Zoltán biológust, természetvédelmi szakértõt kérték fel.
Az elõadás címe: Zalaegerszeg
védett természeti értékei. A program online módon kerül megrendezésre, november 9-én 16.00 órakor. A virtuális közönség védett növény-, gomba- és állatfajokat bemutató prezentációt tekinthet meg
az elõadás alatt.

ÁLLAMI
ELISMERÉS
A Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta Áder János köztársasági elnök Velkey Péternek, a polgármesteri hivatal humánigazgatási osztályvezetõjének.
Az állami elismerést a közelmúltban Pintér Sándor belügyminisztertõl vette át, a
kitüntetést az osztályvezetõ a
több évtizedes közszolgálati
pályafutása elismeréseként
kapta.

DRÓNKÖZPONT

 Hagyományosan Balatonfüred a helyszíne az évente megrendezésre kerülõ Infotér Konferenciának, amit idén a járványügyi
helyzet miatt csak online módon tartottak meg.
A rendezvényen jelentette be
prof. dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, hogy
a zalaegerszegi ZalaZONE Jármûipari Tesztpályához kapcsolódva, drónkompetencia-központot
hoznak létre.
A DRONEMOTIVE Kompetencia Központ polgári és állami pilóta nélküli légijármû- és csatlakozórendszerek kutatás-fejlesztését,

minõsítését, tesztelését, UAS
szolgáltatásokat és tanácsadást,
valamint széles körû képzési
portfóliót megvalósító ökoszisztémaként valósul meg, és újabb jelentõs eleme lesz a Zalaegerszegen zajló kutatásoknak, fejlesztéseknek és innovációs beruházásoknak (jármûipari tesztpálya,
SmartCity, Rheimetall, logisztika
stb.).
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Közélet

A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSÉRT PILLANGÓK A HANGVERSENYTEREMBEN
A LÁTÁS ÉS LÁTHATÓSÁG JEGYÉBEN

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ne ajándékként kezeljék, hanem viseljék napi szinten, kérte a
közlekedõket.
Kiss Ambrus, a Magyar Autóklub Nyugat-dunántúli Regionális
Szervezetének elnöke elmondta,
az idén 120 éves klub egyik legfontosabb küldetése ma is a közúti közlekedés biztonságának elõsegítése. A balesetek számának
csökkentése érdekében támogatják a rendõrséget kampányaiban,
de a Látni és látszani akciót maga
az Autóklub is meghirdeti 2012
óta. Idén is október közepétõl december közepéig állnak rendelkezésre ingyenes felülvizsgálattal
az autósok számára. Többek között átnézik a gépjármûvek világító- és fényjelzõ berendezéseit,
valamint a téligumik profilmélységét.
Mint mondta, idén a balesetek
számának csökkenése volt jellemzõ ez idáig. Az elsõ három negyedévben 10.423 baleset történt
országosan, 15 százalékkal kevesebb a 2019-es esztendõ ugyanezen idõszakához képest. A nyugat-dunántúli régióban is 15 százalékos csökkenésrõl lehet beszámolni. Zala megyében az elsõ
fél évben 8 halálos baleset történt, eggyel kevesebb 2019-hez
képest. A balesetek számának
csökkenése inkább az elsõ két

DÍSZES PORCELÁNOK ÉS PREPARÁTUMOK

 Pillangók uralják a Városi
Hangverseny- és Kiállítótermet
az alsó és a felsõ szinten is.
Míg lent közel 1200 preparátum
fogadja a betérõt, az emeleti kiállítótérbe a Herendi Porcelánmanufaktúra pillangódíszes különlegességei kerültek.
– pet –
A Hétköznapi és ünnepi szertartásosság címû tárlat ötlete
Müller Imrétõl, a hangversenyterem mûvészeti tanácsadójától
származik, akinek ékszerészként
korábban volt már kapcsolata a
herendi mûhellyel.
Mivel a Viktória-mintás, bazsa-

negyedévben mutatkozott meg
jobban, melyben szerepet játszott
a kisebb forgalom a járvány miatt.
Hozzátette: tartanak attól, hogy
az utolsó negyedévben a megváltozott út- és látási viszonyok miatt
nõ majd a balesetek száma, melyek visszaszorításában nagy fontosságúnak tartják a közlekedésbiztonsági akciókat. Az Autóklub
ezt a tagdíjból finanszírozza,
ezért szeretnék, ha növekedne a
tagság létszáma. Ennek érdekében a november 1-tõl november
30-ig tartó akciójukban kedvezményes belépést biztosítanak.

A meghirdetett kampányra többen
érkeztek
kerékpárral.
Kovácsné Ujj Andrea elmondta,
ha az idõjárás engedi, náluk az
egész család kerékpárral közlekedik. Nagyon fontosnak tartják a
közlekedési szabályok betartását,
a biztonságot és a láthatóságot,
ezért minden ezt szolgáló tartozékkal el vannak látva kerékpárjaik.
November 6-án Light Friday keretében a láthatóság fontosságát
hangsúlyozták, december 6-án
délután pedig szolgálatba áll a
rendõrmikulás is.

Fotók – pP –

GOMBASZEDÕKNEK PRO PROGRESSIO DÍJ
KITÜNTETÉST KAPOTT KOVÁCS TIBOR

 Erõsen gombaszezon van. Aranyszabály, hogy még a rutinos
gombaszedõk is keressék fel a szakértõt. Ezt a feladatkört a zala A természettudományi, a mûszaki és az informatika oktatásában
egerszegi piacon Györök Anita látja el. Kedden, pénteken és
kiemelkedõ eredményeket elérõ középiskolai tanárokat díjazott a
szombaton lehet õt felkeresni 10 és 12 óra között.
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Pro
– B. K. –
radnak. Gombát kosárba vagy pa- Progressio Alapítványa. Immár 12. alkalommal 12 középiskolai tanár
pírdobozba gyûjtsük, ne mûanyag – közte Kovács Tibor, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium peAz egyes számú szabály, a zacskóba, mert abban befülled, dagógusa vette át a Pro Progressio díjat a budapesti ünnepségen.
gyilkos galócát felismerni. Addig gyorsan romlik, összetörik, ez
ne is szedjünk gombát, amíg en- utóbbi nehezíti a meghatározást. – AL –
kább az emelt szintû matematikanek jellegzetes kinézetével nem Ázott, fagyott, csiga- vagy rovaroktatás és a fizikafakultációk soA Pro Progressio Alapítvány rán kamatoztatja, de minden szinvagyunk tisztában (gallérja és rágta, penészes, öreg gombát étbocskora is van, fehér lemezû, fia- kezési célra ne használjunk fel. A azoknak a matematika, fizika, bio- ten, minden általa tanított csoporttal korban tojás alakban burok ve- frissen szedett vagy vásárolt gom- lógia, kémia, informatika szakos ban megtalálja a hangot a tanulókszi körül). A gombafajok étkezési bát, illetve a belõle készült ételt tanárokat ismeri el, akik a diákok kal, motiválni tudja a kevésbé érértékével kapcsolatban nem sza- egy napnál tovább ne tároljunk motivációját erõsítõ rendezvénye- deklõdõ diákokat is. Tanári munkábad a babonákban hinni. A szakér- még hûtõszekrényben sem. Hos- ket szerveznek. Tanítványaik kö- ján a tudás átadásának öröme,
tõ véleménye a mérvadó. Az ehe- szabb tartósítás mélyhûtõben zül többen tettek emelt szintû tárgyainak szeretete látszik, mintõ és a mérgezõ gombák között is vagy szellõs, meleg helyen szárít- érettségit, illetve sikerrel szerepel- dig megtalálja a közös célt a tanuvan olyan, amelynek hússzíne el- va, papírzacskóba vagy légmente- tek középiskolai tanulmányi verse- lókkal. Az intézményi munka melnyeken, és van, vagy volt olyan lett gyakran kap felkérést versenyvágva megváltozik (a halálosan sen zárva lehetséges.
mérgezõ gyilkos galóca színe elA gombák között több ritka, ki- diákjuk, akik érettségi után a Bu- és felvételi feladatsorok készítésévágás után is fehér marad). Nem pusztulófélben lévõ faj van, me- dapesti Mûszaki és Gazdaságtu- re. Tehetséggondozó munkájának
mindig a feltûnõ színû gombák a lyeknek fontos szerepe van az dományi Egyetemen folytatták ta- sikerét jelzi, hogy volt olyan csolegmérgezõbbek. Nem minden ökoszisztémában. Ezért csak a nulmányaikat.
portja, amelynek az emelt szintû
Kovács Tibor a Zrínyi Miklós matematika érettségi vizsgaeredkellemes illatú és kellemes ízû leggyakoribb ehetõ fajokat és egygomba ehetõ. A háziállatoknál egy étkezési mennyiségben gyûjt- Gimnázium matematika- és fizika- ménye az országban a legjobb
mérgezést nem okozó gombák sük. A nem ismert, vagy általunk tanára osztályfõnök. A méltatásembernél mérgezési tüneteket mérgezõnek gondolt gombákat se ban elhangzott: ambiciózus, kiváló
okozhatnak. A csiga- és a rugdossuk fel, szintén az élõvilág- felkészültségû, folyamatosan fejlõdõ szaktanár, aki tudását leginrovarrágta gomba is tartalmazhat ban fontos szerepük miatt.
méreganyagokat. Az ismeretlen
gomba tönkjét ne vágjuk le késsel,
VÁLASZD A
-VEZETÕI
mert így a meghatározáshoz szükONLINE KRESZ-TANFOLYAMUNKAT!
séges alaktani jellemzõk megma-

volt. Tanítványai az egyéb szakmai versenyeken is kiemelkedõ
helyezéseket érnek el.
Az elismeréseket Freund Tamás, az MTA elnöke jelenlétében
Józsa János, a BME rektora és
Pakucs János, az alapítvány elnöke adták át az ünnepségen.

rózsa mintás porcelánok nagyon
népszerûek, innen jött az ötlet,
hogy a pillangó legyen a fõ téma,
hiszen változatos szín- és formavilágú étkészletek és lakásdíszek
készültek ezekkel a mintákkal. És
hogy a pillangókat ne csak a porcelánokon lehessen megcsodálni,
elhívtuk Kiss Szilárd szombathelyi
olimpikon súlylökõt, aki az ország
egyik legnagyobb lepkegyûjteményének tulajdonosa – mondta
érdeklõdésünkre Müller Imre a tárlatnyitó elõtt.
Az egykori olimpikon 33 ezer
darabos kollekciójából 1200 preparált pillangót mutatnak be, melyek
a világ különbözõ pontjairól származnak. Az emeleti kiállítótérben
pedig a vitrinbe zárt porcelánokon
túl látható egy 7 négyzetméteres
terített asztal is, ahol a legmívesebb étkészletek tekinthetõk meg.
De mivel a tárlat az egykori zsinagógában kap helyet, a manufaktúra úgy gondolta, hogy a zsidó szertartások néhány jellegzetes és
szépen kivitelezett darabját is bemutatják egy külön szekcióban. A
herendi mûhely judaika-kollekciójában szédertálakkal, ajtódíszekkel
is találkozhat a látogató.
A kiállítást Németh János keramikusmûvész és dr. Simon Attila,
a Herendi Porcelánmanufaktúra
Zrt. vezérigazgatója ajánlotta az
érdeklõdõk figyelmébe. Az eseményen részt vett a rendezvény fõvédnöke, Yacov Hadas-Handelsman, Izreal Állam magyarországi
nagykövete is.

egyéni vállalkozó

Forrás: a gimnázium honlapja

SZEMÉLYGÉPKOCSI

KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT A DIÁKOK, KISMAMÁK ÉS
TÚL ELFOGLALT EMBEREK SZÁMÁRA!
Nem kell tanfolyamra járnod, otthon tanulhatsz!
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Aktuális
Felhívás az Arany János Tehetséggondozó Programba
történõ jelentkezésre
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma 2020/2021. tanév rendjérõl szóló
27/2020. (VIII. 11.) EMMI-rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények
mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI-rendelet alapján pályázatot hirdet nyolcadik évfolyamon
tanuló diákok számára az Arany János Tehetséggondozó Programban
való részvételére.
A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetû, tehetséges diákok
továbbtanulását.
Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetõség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetû tehetséges gyerekek olyan középiskolákban,
kollégiumokban tanuljanak, nevelõdjenek, amelyek célul tûzték ki a
tehetséggondozást és a felsõfokú tanulmányokra való eredményes
felkészítést.
A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki
a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a
tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és
b) az e pontban meghatározott VALAMELYIK feltételnek megfelel:
ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
bb) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)
53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülõ
nevelésbe vett, vagy a programba történõ jelentkezés idõpontjában ideiglenes hatállyal
elhelyezett,
bc) a család- és gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti, az általános iskola és a szülõ
kezdeményezésére elkészített javaslat alapján rászorult, azzal, hogy a család- és
gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy
kellett-e az Arany János Tehetséggondozó Programba történõ jelentkezést megelõzõ
három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie,
bd) a szülõ vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a gyermeket
nevelõ szülõk bármelyikérõl vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a
pályázat benyújtása idõpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktívkorúak ellátására jogosult vagy a pályázat
benyújtásának idõpontját megelõzõ 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresõként
nyilvántartott személy,
be) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések
besorolásáról és a besorolás feltételrendszerérõl szóló 105/2015. (IV. 23.) korm.rendelet
értelmében kedvezményezett településen található,
bf) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a települési
lakónépességi adatok alapján ötezer fõt meg nem haladó állandó lakosságszámmal
rendelkezõ településen található, és a programba történõ jelentkezés idõpontjában a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés
a)–d) pontjában foglalt valamelyik célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés
idõpontját megelõzõ 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül.
Az 5 éves képzés során a Program kiemelt céljai között szerepel, hogy
– a tanulók felkészültek legyenek felsõoktatási intézményben történõ továbbtanulásra,
továbbá térítésmentesen
– szerezzenek angol (vagy más idegen nyelvbõl) középfokú nyelvvizsga-bizonyítványt,
– informatikából szerezzék meg az ECDL-bizonyítványt,
– a tanulók gépjármûvezetõi engedéllyel is rendelkezzenek,
– a program új elemeként 2021 szeptemberétõl a tanulók tanulmányi ösztöndíjban részesülnek!
A pedagógiai eszközök mellett a kollégium személyre szóló szociális segítséget nyújt a diákok
szocializációját hátráltató anyagi nehézségek ellensúlyozására:
– tankönyv, taneszköz,
– kollégiumi étkezési,
– utazási,
– ruházkodási támogatások rendszere.
Kollégiumi bentlakásos programhétvége
A programban részt vevõk számára a kollégiumi elhelyezés kötelezõ!
Havonta egyszer és egy tanévben legalább 10 alkalommal szervezõdik, melyen a tanulók részvétele
kötelezõ. A tíz alkalomból legfeljebb három, a tanév során átcsoportosítható és így pl. õszi, tavaszi,
nyári szünetben nagyobb belföldi és külföldi kirándulásokat szervezünk.
Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött ûrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a
programban már részt vevõ középiskolákban szerezhetõk be, vagy letölthetõk az Emberi
Erõforrások Minisztériuma honlapjáról www.kormany.gov.hu / Emberi Erõforrások Minisztériuma /
Oktatásért Felelõs Államtitkárság).
Hogyan lehet a Programba bekerülni?
A pályázatot legkésõbb 2020. december 11-ig az általános iskola postai úton juttatja el az elsõ
helyen kiválasztott középiskola címére!
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Arany János Tehetséggondozó Program”.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a nevelõtestület támogató nyilatkozatát,
– a szülõ nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves oktatást és a kollégiumi ellátást,
– a tanuló személyi adatlapját,
– az osztályfõnök tanulóról írt jellemzését (2 példányban),
– a tanuló kézzel írott önéletrajzát (2 példányban),
– azt, hogy a programban részt vevõ intézmények közül melyekbe kéri a felvételét,
– a hátrányos helyzetet, VAGY a rászorultságot igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát.
A pályázóknak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a központi
írásbeli vizsgára 2020. december 4-ig.
A pályázat eredményérõl 2021. február 10-ig a középiskola tájékoztatja a
jelentkezõket.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban
részt vevõ intézményekben.
Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium – 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 16.
Sümegi László igazgató • (Tel: +36-92/510-200)
Käsz Ildikó igazgatóhelyettes, programgazda (Tel: +36-92/596-445/27)
Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30.
Kiss Zsolt igazgatóhelyettes, programfelelõs • (Tel: +36-92/313-490)
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLÕDÕT!

TESTÕRPROGRAM ZALAEGERSZEGEN IS
TAKTIKAI KÖZELHARC, ÖNVÉDELEM

 A valós és a digitális életben készségszinten használható önvédelemre oktat az a saját fejlesztésû program, mely immár Zalaegerszegen is elérhetõ. Elsõ kézbõl, azaz egykor Angliában testõrként szolgáló szakembertõl, Pöltl Ákostól tanulhat minden korosztály és mindkét nem egyaránt. Az önvédelmi program egyediségéhez és különösen a hatékonyságához a technikai mellett a
mentális képzés megléte is hozzájárul.
– bánfi kati –
– Mennyire valós veszély egy
utcai támadás?
– Maga a támadás
egyre gyakrabban fordul elõ sajnos, de nem
mindenki találkozik vele élete során. Ha viszont egy-két esetben
megesik akkor másodpercek alatt kell túljutnunk a sokkal tapasztaltabb és rutinosabb
támadónkon. Az áldozat kiválasztása attól
is függ, hogy milyen
belsõ erõt sugárzunk,
mennyire
vagyunk
asszertív önbizalommal tele. Mert
a támadó mindig a leggyengébbnek látszó embert szûri ki a tömegbõl. Már a jó kiállás, a fizikálisan is
megalapozott önbizalom is védelem lehet.
– De konkrét technikákat is
tanítasz, nem csak (ki)állóképességet.
– A védekezésnek három vonala van. Az elsõ a jelenlét, a belsõ
erõ, hogy ne váljunk potenciális áldozattá, ne sugározzunk gyengeséget. A második a taktikai kommunikáció: merjek kiabálni, határozottan használni a hangomat. Ez
komoly visszatartó erõ lehet, mert
elbizonytalanítja a támadót. Az
emelt hang mögött azonban belülrõl jövõ önbizalomnak kell lenni,
amit az edzés, az izomerõ, állóképesség és technikai tudás is erõsít.
S végül a közelharc. Olyan technikákat tanítok, melyekkel – a mentális felkészültség megléte mellett
– az utcán 2–3 ember ellen lehet
védekezni, és elkerülni a legnagyobb veszélyt: vesztesen kikerülni egy támadásból.
– Azt mondtad, a mentális
részt Magyarországon más nem
oktatja.
– Nagyon kevesen, és kevés
hangsúlyt fektetve rá. Fontos készségszintre emelni az önvédelmi reakciókat, ami sokszor éppen ellentétes lehet az ösztönös viselkedési
mintákkal. Például támadás esetén
az alapösztön a menekülés. Taktikailag egy küzdelmi helyzetben pedig éppen közelkerülés, vagyis támadó felé történõ mozgás a cél.
Így kisebb a támadó ütõereje, közelebb kerülve hozzá tudunk alkalmazni bizonyos közelharcelemeket és a további támadások elhárí-

készítõ feladatokat végez a biztonság és védelem érdekében. Nem a
munkalehetõség miatt tanultam ezt
Angliában, hanem a tudás, vagyis
a know-how miatt. Ezt most szeretném megosztani, elsõsorban szülõvárosomban, Zalaegerszegen,
ahová az idén tértem vissza.
tása szempontjából kulcsfontossá– Hogyan fogadtak a sporttárgú taktikai helyezkedés is könnye- sak?
dén kivitelezhetõ. Nagyon sokszor
– Nagyon jól. Ilyen jellegû közelharc- és önvédelmi
oktatás jelenleg nincs a
városban. A testõrképzés tematikáját követve
a képzés kiegészül
majd még jogi, pszichológiai, taktikai tervezési és elsõsegélynyújtási ismeretekkel,
szakértõk közremûködésével. Taktikai autóvezetés és taktikai lövészet is a tervek között szerepel. Nagy várakozással nézek a tanítás elé.
kell gyakorolni egy mozdulatsort,
amíg az automatikussá válik. Amit
az edzésen gyakorolsz, ugyanaz
fog elõjönni éles helyzetben is,
csak a stressz miatt sokkal nehezebb dolgod lesz. Ilyenkor már
 Az intézmény természetesnek
csak a készségszintû, automatikus
tartja azt az igényt, hogy segíteni
reakciók jönnek elõ. Vagyis gonszeretnék a kórházban gyógyuló
dolkodás nélkül, automatikusan
hozzátartozójuk felépülését, külövégrehajtod a technikát. Ha nincs
nösen azokét, akik koronavíruskészségszintû válaszod, akkor jön
fertõzés következtében kialakult
a pánikreakció, ami sosem vezet
súlyos állapot miatt COVIDjóra.
intenzív osztályon részesülnek el– Mit jelent a digitális önvédelátásban.
lem?
– A fizikai összetûzések mellett
A kórház Facebook-oldalán hívja
napjaink legnagyobb veszélye a
fel a figyelmet arra, hogy a jelzett
virtuális világ, a közösségi oldalak
osztályon a vonatkozó szakmai szahamis profiljai mögé bújó támadók,
bályoknak megfelelõen biztosítják a
zaklatók, szexuális ragadozók. Az
betegek ellátásához szükséges texonline felületeken vadászó ragadotíliát, öltözéket, gondoskodnak a
zók célja elõbb-utóbb a való világmegfelelõ energia-utánpótlásról,
ban való találkozás. A legveszétáplálásról. Azt kérik, kizárólag a nalyeztetettebb korosztály a 12–16
pi tisztálkodáshoz, bõrápoláshoz
évesek. Õk ekkor nyitnak bizalomszükséges szereket küldjék be a
mal a világra, naivak, a veszélyt
COVID-intenzív osztályra. Semmi
kevésbé tudják felmérni. A szülõk
mást ne csomagoljanak be!
számára pedig egy nagyon idegen
Kérik továbbá, hogy a koronaterep a digitális tér, fogalmuk sincs,
fertõzéssel kezelt páciensek állapota
mit csinál a gyerek, merre jár, kivel
iránt kizárólag 14–16 óra között érismerkedik. Van a programomban
deklõdjenek telefonon. A délelõtt
egy digitális önvédelmi rész, amevizsgálatokkal telik, így pontos inlyet felsõ tagozatosoknak és szüformációkat is csak ezek után tudleiknek oktatok jelenleg is. Zalanak közölni.
egerszegen is most készítjük elõ
Infektológia (K épület) 92/507az általános iskolákban történõ ok500/1395 vagy 1956-os melléken.
tatást, de a jelenlegi bizonytalan víFõépület (A épület) IV. emeletén
rushelyzet miatt kénytelenek vakezelt betegekrõl a 92/507gyunk kivárni még.
500/1572-es melléken.
– Ezzel a komplex programD épület covid-intenzív részlemal több mint testõr lehetsz?
gén ápoltakról 92/507-500/3305-ös
– A filmekben ki van élezve a
melléken kérhetnek tájékoztatást.
testõr szerepe, amolyan romantiA kórház a hozzátartozók megkus figura. Valójában, ha a testõr
értését kéri!
jól végzi a munkáját, akkor szinte
láthatatlan. Nagyrészt taktikai elõ-
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SIMÁN MENT A NÉVVÁLTOZTATÁS
UTCANÉVADÁSOK A RENDSZERVÁLTÁSKOR ÉS MANAPSÁG

 Harminc éve annak, hogy Marx helyett a Kazinczy téren, a Lenin út
helyett pedig a Platán soron sétálhatunk. Utóbbi elnevezése teljesen
logikusnak tûnik az utca mentén végigfutó fák miatt (a döntéshozókat is ez motiválta annak idején). Ám 1990-ben a lakosság részérõl
olyan javaslatok is érkeztek, hogy Lenin helyett inkább Andrássy,
Szent István, Sugár vagy Árpád fejedelem legyen az utca neve.
– pánczélPetra –
A rendszerváltás évfordulója
kapcsán az utcanevek változásairól sem árt megemlékezni, hiszen
a közterületek elnevezése mindig
szimbolikus jelentéssel bír. Nem
csoda, hogy az 1989–90-es idõszakban Zalaegerszegen is egyre
többen vetették fel, hogy bizonyos
utcáknak minél elõbb illene új nevet adni. Az akkori Egerszeg hetilap figyelemmel is kísérte a névváltoztatás körüli vitákat, bár mint látni fogjuk, annyira azért nem volt
éles a helyzet.

A város gyorsan reagált a megváltozott politikai helyzetre, olyanynyira, hogy itt már a városi tanács
(még az 1990-es országgyûlési választások elõtt) elindította a névváltoztatási folyamatokat, létrehozva
egy utcanévbizottságot. Ebben a
tanács munkatársain kívül az új
politikai pártok delegáltjai, valamint
a Zala Megyei Múzeumok Igazgatóságának, a Zala Megyei Levéltárnak és a Magyar Történelmi
Társulat helyi csoportjának képviselõi kaptak helyet. Az utcanévbizottságnak döntési jogköre nem
volt, csak javaslatokat tehetett, vé-

leményeket fogalmazhatott meg.
Elsõ körben 39 zalaegerszegi utcát
neveztek meg, melyeket minél
gyorsabban szerettek volna megváltoztatni. Listára került többek
között a fent említett Lenin út, a
Marx tér, de a November 7. tér és
a Munkásõr, Népköztársaság,
Ságvári Endre utcák is. Az újdonsült demokratikus gondolkodás és
véleményszabadság szellemében
a lakosságot is megkérdezték; a
városi tanács (ma polgármesteri
hivatal) aulájába gyûjtõládát állítottak fel, ahol bárki megtehette javaslatát. (Volt, aki a November 7.
teret Hevesi Sándor térre, a Népköztársaság utat pedig Erdõ útra
cserélte volna.)
Az elnevezés egy dolog, az ügy
„maceráját” sokkal inkább az adminisztráció adta: névtáblákat kellett
cserélni és sok intézménynek, ál-

LAPSZÁMBEMUTATÓ AZ ONLINE TÉRBEN
FRISS PANNON TÜKÖR, VENDÉG A HÉVÍZ FOLYÓIRAT

 Online lapszámbemutatót tartott a Pannon Tükör. A kulturális
folyóirat 5. számáról a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban rendeztek beszélgetést, ám csak a szerkesztõk és néhány
szerzõ volt a helyszínen, a közönség a lap Facebook-oldalán, élõ
közvetítés révén lehetett részese az eseménynek.
– pet –
Az újság idén 25 esztendõs, a
születésnapi programsorozat részeként ezúttal a „szomszédos”
Hévíz folyóirat két szerkesztõje –
Vajna Ádám és Fehér Renátó –
volt a vendég.
A rendezvényen dr. Gyimesi
Endre, a Pannon Írók Társaságának elnöke mondott köszöntõt. Kiemelve: a különleges idõk különleges megoldásokat követelnek,
ezért most személyesen nem találkozhatnak a közönséggel. A 25.

évfordulóra sok szép összejövetelt
terveztek, de a dolgok jelenlegi állása szerint ezekbõl semmi nem
valósulhat meg. Öröm ugyanakkor, hogy a lap példányszámát
emelni kellett.
A Pannon Tükör legfrissebb
számának tartalmáról Bubits Tünde fõszerkesztõ szólt. Mint mondta, ismét tartalmas olvasnivalóval
szolgálnak az érdeklõdõknek.
Számos újdonság található mind a
mûfordítás, mind a szépirodalmi,
mind pedig a debüt rovatban. Folytatódik a Lendvai sorok címû soro-

zat is, ahol többek között Göncz
László és Bence Lajos egy-egy
újabb mûvével ismerkedhetünk
meg. A helytörténet rovat pedig

FISCHER GYÖRGYRE EMLÉKEZTEK
GYERTYAGYÚJTÁS AZ ORSZÁGÉPÍTÕNÉL

 Hatvannégy éve született és nyolc éve hunyt el Fischer György
szobrászmûvész. Az alkotóra az Eötvös közi Országépítõ-szobránál emlékeztek meg barátai, tisztelõi, pályatársai. Az eseményt a
közelmúltban alakult Fischer György Emléktársaság szervezte.
– pet –
Az alapítók nevében dr. Kocsis
Gyula köszöntötte az egybegyûlteket. Mint fogalmazott: néhányan
úgy érezték, hogy méltatlanul kevés figyelmet kap a mûvész belvá-

maga az alkotó is feledésbe merül,
ami nem lenne jó, ha megtörténne.
Ezért határoztak úgy, hogy a szobrászmûvész születésnapján, november 5-én felidézik egy kicsit
Fischer György alakját, munkásságát.

rosban felállított István-szobra,
Matyovszky Márta ötletgazda,
még augusztus 20-án sem szokás alapító hozzátette: 2002-ben, az
itt megemlékezni. Lassan pedig Országépítõ avatásakor készült

egy csoportkép, melyen sokan
szerepelnek azok közül, akiknek
köszönhetõen végül mégis köztérre kerülhetett az alkotás. A fotón
látható például Tóth Józsefné is,
aki a 2000-es évek elején nagy
szerepet vállalt a szervezésben, a
téglajegyek árusításában. Erzsike
már egy ideje nem Zalaegerszegen él, ám sikerült felvenni vele a
kapcsolatot. Személyesen ugyan
most nem tudott jelen lenni, de
Matyovszky Mártán keresztül jókívánságait és üdvözletét fejezte ki
a Fischer családnak és az egybegyûlteknek.
A nyolc éve elhunyt szobrászmûvészrõl kollégája és barátja,
Frimmel Gyula grafikusmûvész
emlékezett meg a gyertyagyújtáson. Felhíva a figyelmet arra, hogy
talán nem használtuk ki eléggé
azt, hogy Zalaegerszegen él és
dolgozik egy ilyen volumenû alko-

lampolgárnak változott meg a címe. De mindezekkel együtt a legfontosabb utcanévcserék az
1990-es évek elejére lezajlottak a
városban. (Közben az országgyûlési és helyhatósági választások is
megtörténtek 1990-ben.)
– A lendületet jórészt az adta,
hogy a régi kommunista elnevezéseket a legtöbben szerették volna
minél gyorsabban megváltoztatni,
tehát ez egy politikai ügy volt..
Olyanra nem nagyon emlékszem,
hogy valaki nagyon védelmezte
volna a régi neveket. Komoly megbeszélések, példamutató érdekegyeztetések zajlottak errõl, és
más fontos kérdésekrõl is a rendszerváltás idején, majd az 1990
õszén megalakult elsõ közgyûlésben is.
Ezt már Czeglédy András építész, a Zalaegerszegi Városvédõ
Egyesület elnöke meséli, aki akkoriban ugyan nem volt még „városvédõ”, sem az utcaelnevezõ bizottság tagja, ám mint az elsõ önkormányzati ciklus listás képviselõje
(Fidesz–SZDSZ), nyomon követte
az eseményeket.
Immár a városvédõk elnöke-

ezúttal a 47. honvédzászlóalj történetét eleveníti fel. A témáról Béres Katalin és Kiss Gábor írt egyegy tanulmányt. A lapot ezúttal
Mészáros T. László fotóriporter képei illusztrálják. Mint ismert, a fotósnak a közelmúltban nyílt születésnapi életmû-kiállítása a Balatoni Múzeumban. A tárlatról Mozsár
Eszter írt beszámolót.
A lapszámbemutató keretében
látták vendégül a Hévíz folyóirat
két fiatal szerkesztõjét is, akik néhány mûhelytitkot is elárultak. Például, hogy a járvány miatt egy ideje csak online formában tudnak
megjelenni, és a munka is a digitális térben zajlik, nincs konkrét szerkesztõségük. A lapnak így is markáns arculata van, és mindig törekednek arra, hogy fiatal szerzõket
szerepeltessenek. A legifjabbak
még csak a tízes éveik végén járnak. A lapszerkesztõk remélik,
hogy a járványhelyzet elmúltával
ismét visszatérhetnek a hagyományos print megjelenéshez is.
A Pannon Tükör pedig a print
mellet online formában is olvasható.

tómûvész. Mint az az Országépítõszobron is jól látszik, Fischer sokszor máshogy fogalmazta meg a
dolgokat, máshogy ragadta meg
az egyes helyzetek lényegét, mint
a többség. Az õ István-szobra
ezért is teljesen más, mint a millenniumra tucatszám készült királyábrázolások. Ez a mû ugyan
viseli azokat a jellegzetes „fischeres” vonásokat, amiket megszoktunk tõle, de el is tér attól. Egy
eszmét jelenít meg, s nem a figurára koncentrál: az alak hátra tekint, de elõre mutat. Tudva, hogy
honnan jött és hová tart.
Fischer – bár nem törekedett rá
– mégis vonzotta az embereket;
pályatársakat, ifjú alkotókat. Emiatt
(bár már felnõtt fejjel került a városba) gyorsan kialakult a baráti
köre. Olyan kisugárzása és mûveltsége volt, hogy egész személyiségével tanított. Munkáiban pedig ott gyökeredzik az elmúlt korok
mûalkotásainak mély ismerete.
Frimmel Gyula szerint a mostani megemlékezés egyik fõ üzenete
az lehet, hogy figyeljünk egymásra, vegyük észre a közöttünk élõ
„Fischereket”; vagyis a különleges
tehetségeket!

ként, visszatekintve az akkori idõkre úgy emlékszik, viszonylag simán lezajlottak a névcserék. A belvárosi utak egy része visszakapta
régi, háború elõtti nevét, vagy vala-

az alkotásokról. Szerinte a városban található – az egyes utcák irányát jelzõ – információs táblák is
hasznosak. Mindkét kezdeményezés folytatásra érdemes.
Hogy városvédõként mit gondol
a külvárosi utcanevekrõl, vagy az
újabb kori névadásokról?
– Kicsit nehezen sikerül megemésztenem, hogy a Gorkij utcából miért lett Závodszky? Nem igazán értem, mi volt a baj Gorkijjal, illetve, hogy miért nem inkább valamelyik újabb utca vette fel
Závodszky István egykori megyei
nemzetõrparancsnok nevét. Ami a
peremkerületeket illeti, néha már
kicsit erõltetettnek érzem a semlegességre való törekvést. A sok virágnév túl naivnak, fantáziátlannak
tûnik. A családi házas övezetekben
pedig azt vettem észre, hogy sok
sarkon nincs névtábla, ami nehezíti a tájékozódást – fogalmazott.
Ha már különféle utcatáblákról
beszélünk, megjegyezte: a járvány

milyen köztiszteletben álló híres
emberrõl (íróról, államférfiról, színmûvészrõl) nevezték el õket. Bár –
teszi hozzá – vannak kevésbé ismert „figurák” is, például Hoffhalter
Rudolf vándornyomdász. Ezekben
az esetekben az identitásformálás,
népszerûsítés volt inkább a cél, hiszen többnyire valamilyen helyi kötõdése van az adott személyiségnek a városhoz, megyéhez.
A civil szervezet elnöke jónak
találja, hogy az elmúlt években
szobrászmûvészek által készített
emléktáblákat helyezett ki a város,
illetve a Zalaegerszeg Kultúrájáért
Közalapítvány számos utca elejére. A névadókra vonatkozó legfontosabb adatokat így leolvashatjuk

most némiképp korlátozza az
egyesület mûködését, hiszen nem
tudnak ülésezni és rendezvényeket szervezni. Ennek ellenére továbbra is szeretnék folytatni a védett épületek ellenõrzését, óvását.
Most épp azon dolgoznak, hogy
minél több helyi védelem alatt álló
épület falára tábla kerüljön, ami információt ad magáról a védettségrõl, valamint a ház koráról, építtetõjérõl és stílusáról. Jelenleg
ugyanis csak néhány belvárosi védett épületen van hasonló jelzés. A
cél az, hogy legalább a felújított
házakra kikerülhessenek ilyen jellegû táblák. A jelzések formáját,
tartalmát illetõen most készülnek
javaslataik.

Czeglédy András
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KÖZLEMÉNY
A DÍSZTEREMBEN TARTANDÓ HÁZASSÁGKÖTÉSI SZERTARTÁS
MEGTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSEKRÕL
 A tömeges megbetegedést okozó humánjárvány terjedésének megelõzése érdekében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Dísztermében (Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3–5.; továbbiakban:
házasságkötõ terem) a polgári házasságkötési szertartás rendje az alábbiak szerint kerül meghatározására:
A házasságkötési szertartásra érkezõk a házasságkötõ termet csak az épület Széchenyi tér felõli
(buszváró elõtti) fõbejáratán közelíthetik meg.
A házasságkötõ terembe történõ belépés elõtt a kézfertõtlenítõ használata kötelezõ, ezt a Polgármesteri Hivatal biztosítja.
A házasságkötési szertartást megelõzõ adategyeztetésen kizárólag a házasulandók, a tanúk és
az anyakönyvvezetõ lehet jelen.
A házasságkötõ teremben a házasságkötési szertartáson az anyakönyvvezetõn, a házasulandókon és tanúikon, valamint az 1 fõ fotós/videós személyén kívül jelen lévõ személyek összlétszáma legfeljebb 50 fõ lehet.
A házasságkötõ teremben – a házasulók, a tanúk, valamint az anyakönyvvezetõ kivételével – a szertartás ideje alatt a szájat és orrot eltakaró maszk használata mindenki számára kötelezõ.
A házasságkötõ terem a védõtávolság megtartására figyelemmel került berendezésre, azt átrendezni nem megengedett.
A házasságkötõ terem kizárólag a házasságkötés idejére vehetõ igénybe, azt a szertartást követõen
el kell hagyni a hivatali személyzet által irányítottan. A házasságkötési szertartást követõen fotók készítésére kizárólag az épület belsõ udvarán kerülhet sor.
A szertartások között a házasságkötõ terem és kapcsolódó helyiségeinek szellõztetése ideje alatt a
teremben tartózkodni nem lehet.
Jelen rendelkezés 2020. november 5-én lép hatályba és visszavonásig érvényes.
TISZTELT HÁZASULÓK!
Kérjük, hogy a fenti elõírásokról hozzátartozóikat, vendégeiket a szertartást megelõzõen idõben tájékoztatni szíveskedjenek.
Amennyiben a fentiekre vonatkozóan bármilyen kérdés merül fel, forduljanak a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetõihez az alábbi elérhetõségek valamelyikén: telefon: 06-92/502-197; e-mail:
anyakonyv@ph.zalaegerszeg.hu.
A fenti intézkedések betartásához szíves megértésüket és együttmûködésüket kérjük.
dr. Kovács Gábor s. k.
címzetes fõjegyzõ

Balaicz Zoltán s. k.
polgármester

A Városi Ügyfélszolgálati Irodában (Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C) a
vírushelyzetre való tekintettel, határozatlan ideig továbbra sem
lesz személyes ügyfélfogadás.
Kérjük, hogy az ügyeiket elektronikusan, levélben vagy telefonon intézzék.
Elérhetõségek a cégek honlapján:
ZALAVÍZ Zrt. – víziközmû közszolgáltatás • www.zalaviz.hu
Városgazdálkodási Kft. – parkolással kapcsolatos ügyintézés • www.vgkft.hu
Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. – hulladékgazdálkodás • www.zkn.hu
LÉSZ Kft. – önkormányzati ingatlankezelés • www.leszkft.hu

TÁJÉKOZTATÁS

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

PÁLYÁZATOT HIRDET
HATÁROZATLAN IDÕRE

A MÛSZAKI OSZTÁLYRA BERUHÁZÁSI SZAKREFERENS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– mûszaki szakterületen szerzett (BsC/Msc) végzettség.
Elõnyt jelent:
– építészmérnöki, építõmérnöki végzettség,
– a munkakörnek megfelelõ igazolt szakmai gyakorlat,
– beruházási feladatok lebonyolításban szerzett gyakorlat,
– szakterületnek megfelelõ mûszaki ellenõri jogosultság.
Ellátandó feladatok:
– önkormányzati beruházásban és önkormányzati lebonyolításban megvalósuló magasépítési feladatok megvalósítása,
– a magasépítési csoport feladatkörébe utalt beruházási, városfejlesztési, meglévõ intézményi
épület felújítási és fenntartási feladatok ellátása,
– a településfejlesztéssel kapcsolatos testületi döntés-elõkészítések, valamint testületi és vezetõi
döntések végrehajtása.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a 45/20212. (III. 20.) korm.rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott formátumú önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.
A munkakör 2021. január 1-tõl tölthetõ be.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen a címzetes fõjegyzõ dönt.

A fokozott járványveszély miatt, a biztonságos mûködés érdekében, október 27-tõl kötelezõ a maszk viselése a zalaegerszegi piac teljes területén! A rendelkezés visszavonásig érvényes!
Kérjük, vigyázzanak magukra és egymásra!

Az illetmény megállapítása a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX tv., valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján történik.
A pályázatot Zalaegerszeg megyei jogú város címzetes fõjegyzõjéhez postai úton (8900 Zalaegerszeg,
Kossuth u. 17–19.), vagy a szemelyugy.mariann@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Pintér-Gotthárd Adrienn magasépítési csoportvezetõtõl a 92/502-135-ös, illetve Henczi Marianna személyügyi szakreferenstõl a 92/502-121-es telefonszámon kérhetõ.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYÛLÉSE
HUMÁNIGAZGATÁSI BIZOTTSÁGA

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYÛLÉSE
HUMÁNIGAZGATÁSI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATOT HIRDET

A VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNYEK GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE

A ZALAEGERSZEGI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

MAGASABB VEZETÕI (IGAZGATÓ)

MAGASABB VEZETÕI (IGAZGATÓ)

TISZTELT VÁSÁRLÓINK ÉS KERESKEDÕINK!

BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– büntetlen elõélet,
– mûszaki vagy gazdasági felsõoktatásban szerzett felsõfokú végzettség vagy szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– sportszakmai végzettség.
– angol- vagy németnyelv-tudás.
A pályázati feltételekkel kapcsolatos egyéb információ:
– a betöltendõ munkakör: mûszaki vagy pénzügyi fõelõadó,
– a magasabb vezetõ (igazgató) beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.
A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.
Ellátandó feladatok:
igazgatói feladatok ellátása (a szervezet képviselete, a szakmai munka stratégiai tervezése, szervezése, irányítása és ellenõrzése, a munkarend és ügyrend meghatározása, munkáltatói jogkör
gyakorlása az intézmény alkalmazottjai felett, gazdálkodás a megállapított költségvetési elõirányzatokkal.)
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. november 27.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. december 17.
A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2021. január 1., a magasabb vezetõi megbízás határozott
idõtartamra, 2025. december 31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kikötésével.
Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint a
77/1993 (V. 12.) korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján történik.
A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) kell postai úton, és elektronikus formában a szemelyugy@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre benyújtani.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen
szakértelemmel rendelkezõ bizottsági személyes meghallgatás után a közgyûlés dönt.
A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferenstõl, a 92/502-121-es telefonszámon kérhetõ.

BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– a felsõoktatásban szerzett végzettség és emellett
a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelõi szakképesítéssel
vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékû szakképesítéssel, vagy
b) gazdasági vezetõi, belsõ ellenõri, érvényesítõi, pénzügyi ellenjegyzõi – 2012. január 1. elõtt
az Áht. szerinti ellenjegyzõi –, vagy a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél
szerzett legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelõi szakképesítés vagy a felsõoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,
– szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.
A pályázathoz csatolni kell
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget és a pályázati feltételek között meghatározott egyéb igazoló okiratok
közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Kis u. 8.
Ellátandó feladatok:
intézményvezetõi feladatok ellátása (az intézmény képviselete, a szakmai munka stratégiai tervezése, szervezése, irányítása és ellenõrzése, a munkarend és ügyrend meghatározása, munkáltatói
jogkör gyakorlása az intézmény alkalmazottjai felett, a hozzá rendelt költségvetési szervek pénzügyi-gazdálkodási feladatai ellátásának irányítása, gazdálkodás a megállapított költségvetési elõrányzatokkal.)
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. november 27.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. december 17.
A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2021. január 1., a magasabb vezetõi megbízás határozott
idõtartamra, 2025. december 31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kikötésével.
Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint annak végrehajtására kiadott 77/1993. (V. 12.) korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján történik.
A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) kell benyújtani és ezzel egyidejûleg elektronikus úton a szemelyugy@ph.zalaegerszeg.hu
e-mail-címre megküldeni.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen
szakértelemmel rendelkezõ bizottság személyes meghallgatás után a közgyûlés dönt.
A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferenstõl, a 92/502-121-es telefonszámon kérhetõ.
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VIDÉKI TENISZFELLEGVÁR LEHET EGERSZEG
A ZTE TK-NÁL FONTOS AZ UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS

 Már jó pár éve, hogy a ZTE Tenisz Klubnál az utánpótlás-nevelés felé fordultak. A sportág barátai elõtt ismert, hogy egykor remek nõi csapat játszott a legmagasabban jegyzett hazai bajnokságban, ahol érmeket is szereztek. Aztán a klubnál történt vezetõségváltás után még inkább elõtérbe került a fiatalok képzése. A
koronavírusos járvány a teniszezõket sem kímélte.
– Egy zaklatott szezonon vagyunk túl – összegzett Bakos
György, a ZTE TK vezetõedzõje. –
Márciusban, amikor „betört” a vírus az országba, kezdetben volt
egy kis pánik. Lassan magunkhoz
tértünk, a járványügyi szabályokat
betartva tudtunk edzeni. Lezárult a
szabadtéri szezon, november elejével jöttek az újabb szigorítások,
kicsit félünk is. Nagyon odafigyelünk a fedett pályán a fertõtlenítésre. Felszereltünk létrás fertõtlenítõt, úgy néz ki, sikerül betartanunk
a szigorú egészségügyi szabályokat.
– A versenyzés terén mit sikerül megvalósítaniuk?
– Újra indult nõi csapatunk a
magyar bajnokságban, szeretnénk
ismét felépíteni õket. A férfiak az
OB III-ban ezüstérmet szereztek.
A nõi csapatunk az OB II-ben a
harmadik helyen végzett. A csapatok régóta teniszezõkbõl és fiata-

lokból álltak össze. A koronavírus
leginkább a csapatbajnokságba
zavart be, ha nehezen is, be tudtuk fejezni.
– Ott volt a nõi csapat remek
szuperligás szereplése mellett
is. Nem fáj kicsit, hogy egyik
napról a másikra úgymond megszûnt a csapata?
– Az új vezetés, akkor úgy döntött, hogy a költséges SZL-szereplés helyett kezdjük az alapokról.
Foglalkozzunk az utánpótlás-neveléssel. Visszatekintve az elmúlt
idõszakra elmondhatom. Nem
született rossz döntés. Úgy látom,
évrõl évre lépünk elõre, a fiatalok
a lányoknál, fiúknál egyre jobban
játszanak. Az sem utolsó szempont, hogy a jelen helyzet fenntartása jóval kevesebbe kerül, mint
egy Szuper Ligában szereplõ csapat mûködtetése, ahol profi teniszezõket kell fizetni. Az egyéni
versenyekrõl szólva, ott is jól sze-

repeltünk. Van már korosztályos
válogatottunk Kulcsár Kristóf személyében. Elsõ ötben van korosztályában a magyar ranglistán.
Egyéniben harmadik lett, párosban elsõ lett a vidékbajnokságon,
és az ob-n is. Régóta nem ünnepelhettünk zetés játékost, aki aranyat nyert, hosszú idõ után megtörtént. A lányoknál is van már
ranglistás versenyzõnk. A tízéves
korosztályban is már több tehetséges fiú és leány versenyzõ ügyeskedik, akik pár éven belül szép
eredményt érhetnek el.

A TEKÉSEKET IS ELÉRTE A JÁRVÁNY
PIHEN A GOLYÓ, A BÁBU ÉS A JÁTÉKOS

 A járvány a sportéletet is átírta Egerszegen. A koronavírusos
fertõzés a városban eddig leginkább a kosárlabdázókat sújtotta.
A városban a teke is sikersportágnak számít, úgy néz ki, hogy a
vírus õket sem kíméli. A város két szuperligás csapatánál érdeklõdtünk a járványügyi helyzetrõl.

– Elmaradt mérkõzés ellenére edzenek?
– A bajnokságban szünet van,
és mivel játékoskeretünk nem bõ,
az edzéseket meg tudtuk oldani,
úgy, hogy a játékosok nem találkoztak egymással. Nem volt köztük kontakt. Maximálisan ügyelünk
a megmaradt játékosok biztonságára. Biztonsági okokból lemondtuk az országos egyéni bajnokságon való szereplésünket. Az egyéni versenyen sok játékos lett volna. A kontaktokat nem lehetett volna elkerülni. Esélyünk lett volna a
jó szereplésre, de elsõ az egészség.

egészség, nem akarunk kockáztatni. Nem bõ a keretünk, amíg
mindenki fel nem gyógyul, addig
nem tudunk játszani.
– Mennyi ideig tarthat a leállás, egyáltalán edzenek?
– Számításaim szerint, ha minden rendben lesz, december közepén léphetünk pályára. Egyelõre
az edzések is szünetelnek. A vírusmentes játékosok sem edzenek.
– Lát arra esélyt, hogy a bajnokság, valamikor folytatódjon?
– Teljesen bizonytalan a helyzet. Amennyiben a játékosok felgyógyulnak ismét megfelelõ ed– A csapatból hárman kapták el zettségi állapotba kell kerülniük.
a vírust, egy játékosnál visszatérõ Vissza kell nyerniük erejüket, fora betegség – mondta érdeklõdé- májukat. Csak találgatni tudnék,
sünkre Fehér László, a ZTK mikor folytatjuk? Nem teszem. ValFMVas férficsapatának edzõje. – lom, elsõ az egészség, utána jöhet
Mindhárom játékosnál enyhébb le- a teke. Egyelõre pihen a golyó és
folyásúnak tûnik a betegség. A a csapat is.
bajnokságot egyelõre nem fügA ZTE ZÁÉV nõi csapatának is
gesztette fel az országos szövet- elmaradt már egy bajnokija. Igaz,
ség.
akkor még csak az ellenfélnél ta– Egyéni versenyek és a csa- láltak a vírustól fertõzött játékost.
patbajnokság is várna a ZTK-ra.
– Nálunk egy igazolt koronavíFolytatják a bajnokságot?
rusos játékos van – folytatta Baján
– November közepén folyta– Szó sem lehet róla, az orszá- János, a nõi csapat edzõje. A fer- tódna a nõi bajnokság, lát erre
gos egyéni ob-t lemondtuk, de a tõzött játékosunknak szerencsére esélyt?
soron következõ bajnoki mérkõzé- enyhe tünetei vannak. Otthonában
– A nemrég bejelentett járványsünket is elhalasztjuk. Elsõ az van karanténban.
ügyi szigorítások ellenére lehetne
folytatni a bajnokságot, ha az országos szövetség nem dönt másképp. A vírushelyzet a többi csapatnál napról napra változik. Ki
 Budapesten rendezték meg a
tudnak állni a csapatok, vagy
korosztályos sakkozók egyéni bajsem? Egyik nõi csapat sem rennokságát. Az 18 évesek mezõnyédelkezik bõ kerettel. A vírus könyben jól szerepelt Pogány Zsombor,
nyen keresztülhúzhatja a számítáa Z. Csuti Hydrocomp SK versenysainkat, de másét is. A tekénél a
zõje.
sportoló visszatérése nem olyan
szigorú. Sportágunkat nem vették
A kilenc forduló során nem kapott
bele abba a körbe, ahol a visszaki, az elsõ helyezettõl mindössze fél
téréshez terheléses EKG stb. kell.
ponttal lemaradva ezüstérmet szerNálunk a karatén után, ha a játézett. A tehetséges sakkozó eredmékos nem mutat tüneteket, visszanyével részvételi jogot szerzett az ifjúkapja a sportorvosiját. Az õszi
sági Eb-n való szereplésre. Balszeidénybõl az elmaradt mérkõzésünrencséjére a nemzetközi szövetség a
ket is beleszámítva három találkojárványügyi helyzet miatt nem rendezi
zónk van. Szerencsés esetben
meg az Európa-bajnokságot.
elõfordulhat, hogy lejátsszuk, de
sok esélyt nem látok rá.

POGÁNY ZSOMBOR EZÜSTÉRMES

– Nemrég látogatta meg a
klubot Lázár János, az országos
szövetség elnöke. Gondolom a
fejlesztésekhez ígért támogatást?
– Az elnök úr látogatása elõtt
már eldõlt, hogy megépül a teniszcentrumunkban három gyors
pálya. A minõségi tenisz alapjai
meglesznek szabadtéren. A három gyors pálya megépítése nagy
eredmény. A terület átadása megtörtént a kivitelezõnek. Idõjárás
függvénye, ha minden a terveknek megfelelõen halad, a létesítmény átadása április végén, május elején megtörténhet. Nagyon
szimpatikus volt számunkra az elnök úr tervei között a vidéki tenisz
fejlesztése. Eldöntötte, hogy a fõváros mellett három vidéki városban lenne teniszcentrum. Ezek
közül az egyik Zalaegerszeg lenne. Mellette Debrecen és Kecskemét lenne a másik két központ. A
nagy beruházások ezen városokban valósulnának meg. Ennek a
lépésnek már jelzés értéke volt,
amikor a tisztújító közgyûlésen a
Magyar Tenisz Szövetség elnökségébe Balaicz Zoltán városunk
polgármestere is bekerült. A tavaszra elkészülõ gyors pálya mellett, az újabb elképzelések szerint
még épülne négy vagy öt fedett
gyors pálya, és mellette egy klubház is. A tervekrõl rövidesen döntés születik. Amennyiben a felsorolt tervek megvalósulnak, Zalaegerszeg egy vidéki teniszfellegvárrá válhat.

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

KÉT TÁJFUTÓÉREM
AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGRÓL
 A vírushelyzet a tájékozódási futásban is átrendezte az idei
versenynaptárt. A tavaszról elhalasztott bajnoki versenyeket egymás után õsszel rendezik meg. A szeptemberben Zalaegerszegen
nagy sikerrel lebonyolított rövidtávú versenyeket követõen
Kiskunmajsa térségében az országos egyesületi váltóbajnokságot és az országos éjszakai bajnokságot rendezték meg. A két
bajnoki versenyen a Göcsej KTFE és a TRIÓ Egerszeg ZTC tájfutói is rajthoz álltak.
Az egyesületi váltóbajnokságon
egy váltóban több korosztály tájfutói
alkottak egy váltót, mely az adott
klubok utánpótlásmunkáját is reprezentálja. Az alföldi homokbuckás,
domborzatilag és növényzetileg is
szabdalt terepen, technikás pályákon több zalai csapat is pontszerzõ
helyen végzett.
A zalai váltók jobb eredményei.
Férfiak: 11. TRIÓ Egerszeg ZTC
(Kolcsár Bulcsú, Kovács Zsolt, Molnár Levente, Csertán András, Fekete Sámuel). Nõk: 10. TRIÓ Egerszeg ZTC (Molnár Csenge, Radó
Gyöngyvér, Antal Sára, Rövid Boglárka, Antal Virág) 12. Göcsej KTFE
(Kovács Anikó, Czigány Emma,
Czebei Luca, Pózna Anna, Ráduly
Anna).
N120: 4. TRIÓ Egerszeg ZTC
(Pap Viktória, Szabó Ágnes, Sárecz
Éva).
F170: 6. TRIÓ Egerszeg ZTC
(Fehér Ferenc, Mitró Zoltán, Uhlir
Péter, Sárecz Lajos).
Ugyanazon a terepen rövid pihenõt követõen a legbátrabbak már a
tájfutók éjszakai bajnokságán – több
mint 300-an – mérettették meg magukat. Az éjszakai sötétben sokkal
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komolyabb tájékozódási kihívást jelentett a technikás terep. A zalaiak
közül a legjobban Sárecz Éva (TRIÓ
Egerszeg ZTC) szerepelt, aki magabiztos versenyzéssel, nagy fölénnyel nyerte meg a legfiatalabb szenior nõi kategória versenyét. Ebben
a versenyszámban ez volt számára
az elsõ bajnoki aranyérem. Szintén
dobogós eredményt ér el Fehér Ferenc (TRIÓ Egerszeg ZTC), aki az
F50-es korosztályban szoros versenyben a 3. helyen érkezett célba.
A pontszerzõ eredmények közül
említést érdemel Császár Barbara
és Csertán András teljesítménye,
akik korosztályukban elõkelõ helyen
végetek.
Éjszakai bajnokság jobb zalai
eredményei. N16: 7. Antal Sára
(TRIÓ Egerszeg ZTC). N21: 7. Császár Barbara (Göcsej KTFE), 9.
Pózna Anna (Göcsej KTFE). N35: 1.
Sárecz Éva (TRIÓ Egerszeg ZTC),
4. Szabó Ágnes (TRIÓ Egerszeg
ZTC). F20: 5. Csertán András (TRIÓ
Egerszeg ZTC). F45: 6. Mézes Tibor
Sólyom (Göcsej KTFE). F50: 3. Fehér Ferenc (TRIÓ Egerszeg ZTC).
F60: 5. Varga József (Göcsej
KTFE).

HÉTVÉGE EREDMÉNYEI

ZTE FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 1-2 (0-1)
NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
ZTE FC II.–NAGYATÁDI FC 1-1 (0-1)
NB III-as bajnoki labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

BERUHÁZÁSOK ÉVE EGERVÁRON
IDÉN TEMPLOMUK FENNÁLLÁSÁNAK 525. ÉVFORDULÓJÁT IS ÜNNEPELTÉK
 Egerváron a beruházásokat
tekintetve mozgalmasra sikeredett a 2020-as esztendõ, melyek közül kiemelkedik az
Egervári László Általános Iskola teljes körû felújítása. A
település idén egy jelentõs évfordulót is ünnepelt, az
Alexandriai Szent Katalin-plébániatemplom 525 éves fennállását, melynek létesítése az
iskola névadójához fûzõdik.
Az idei év történéseirõl
Gyerkó Gábor polgármestert
kérdeztük.
– liv –
– Önkormányzatunk a járványveszély miatt visszafogottabban
mûködött, de ez szerencsére sem
a beruházásokra, sem pedig a
rendezvényekre nem volt befolyással. A szeptemberi tanévkezdésre befejezõdött az iskola emeletes szárnyában a hét osztályterem felújítása. Csak egy osztályt,
a harmadikat kellett ideiglenes
helyre költöztetni közel egy hónapra, a civil szervezeteknek otthont adó egykori dénesfai iskolába. Miután a maradék három osztály is elkészült, már teljes egészében az iskolában folyhatott az
oktatás. Jól halad az új épületrész
építése is. Ahogy bejezõdnek itt a
munkálatok, kezdõdhet a tornaterem belsõ felújítása. A Zalaegerszegi Tankerületi Központ 623 millió forintos beruházásában zajlik
az iskola rekonstrukciója, ami tavaszra lesz teljesen kész.
– Milyen fejlesztéseket valósított meg az önkormányzat?

A tornaterem és az egyik iskolaépület színezése már megtörtént.

– A Leader-program keretében
egy 450 négyzetméteres rendezvényteret létesítettünk az iskola
mellett. A Magyar falu programból
több fejlesztésre nyertünk támogatást. Új kerítést építünk az óvodaudvarra, ahová nyolc játékeszközt is telepítünk. Tavaly a háziorvosi rendelõt láttuk el új bútorzattal, idén a fogorvosi rendelõbe vásárolhatunk új eszközöket. Mindemellett közterületi karbantartó
gépeket szereztünk be, továbbá
tetõcserét végeztünk a pincedombi közösségi központ és a civilek
háza épületén. Önerõbõl a sportöltõzõ tetejét is felújítottuk.
– Jelentõs évfordulót is ünnepelhettek idén.
– Templomunk 525 éves fennállásának megünneplése a tavasz
helyett õszre maradt. Szeptember
26-a és október 23-a között négy
esemény várta az érdeklõdõket,
akik két orgonakoncerten, egy

egyházi témájú fényszínházi elõadáson, valamint dr. Vándor
László nyugalmazott múzeumigazgató templomtörténeti elõadásán vehettek részt. A korlátozások
visszavonásának köszönhetõen
jól sikerült nyári színházi évadon
vagyunk túl. A várkastélyban több
mint két és fél hónapon át zajlottak a programok. Az augusztus
20–21-i falunapunk megtartásának sem volt gátja. A járvány második hulláma miatt elmaradt a
szüreti felvonulás, és az idõsek
napjára sem kerülhet sor.
Idén két új köztéri szoborral is
gazdagodtunk. Béres János szobrászmûvész az elsõ világháború
helyi áldozatainak emléket állító
alkotását májusban adtuk át a faluközpontban. Június 4-én a trianoni békediktátum századik évfordulóján Korbuly Kálmán képviselõ
által készített emlékmûvet avattuk
fel az iskola elõtt.
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Hirdetés

