
– A. L. –

Az ülés résztvevõi egyetértet-
tek abban, hogy Zala megye jövõ-
jének szolgálatában teljesíteni
kell az egyre növekvõ vállalati
igényeket a megfelelõ szintû és
szakirányú képzettséggel rendel-
kezõ munkaerõ biztosításával.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere hozzászólásában
felidézte, hogy a városban mun-
kaerõpiaci igényekre reagálva in-
dult el 2002-ben a mûszaki kép-
zés, melynek jogosultságát iga-
zolja a végzett mérnökhallgatók
százszázalékos elhelyezkedése.

Szólt arról is, hogy 2012-ben az
országban elsõként vezették be a
duális mérnökképzést, majd
2014-ben a duális közgazdász-
képzést. A modern városok prog-
ramja keretében szintén elsõként
az országban hozzák létre a Zala-
egerszegi Felsõoktatási Duális
Képzõ- és Innovációs Központot. 

A polgármester hangsúlyozta,
nemcsak mérnökökre, de szak-
képzett munkaerõre is szükség
van. Éppen ezért duális szakkép-
zõ centrum megalapításáról dön-
töttek. Az ország elsõ ilyen cent-
rumában egyedülálló szakképzé-
si ösztöndíjrendszert is bevezet-

nek. Tehát minden fiatal, aki
hiányszakmát tanul valamely za-
laegerszegi szakközépiskolában,
automatikusan 30 ezer forint havi
ösztöndíjban részesül, bárhonnét
is érkezzen az országból. Erre 54
millió forintot különítenek el a jövõ
évi költségvetésben.

Akik pedig a Pannon Egyetem
zalaegerszegi mechatronikai kép-
zésén tanulnak tovább 2016-tól,
havonta 15 ezer forintot kapnak.
A felsõoktatási ösztöndíjra 30 mil-
lió forintot szánnak. A helyi felsõ-
oktatási intézmények egyéb tá-
mogatásával így jövõre már több
mint 200 millió forintot fordít az
önkormányzat oktatási célokra.
Ha növekszik a hallgatói létszám,
biztosítani tudják a vállalatok
szakember-utánpótlását a me-
gyében, amelybõl mindannyian
profitálhatnak, hangsúlyozta Ba-
laicz Zoltán.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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A helyi érték

– pet –

A részletekrõl Szûcs Gergely,
az intézmény vezetõje tartott saj-
tótájékoztatót a jubileumi hét nyitá-
nyaként. Mint mondta: nagy öröm
számukra ez a hatvan év, melyet
igyekeznek méltó módon, színes

és változatos programokkal, rend-
hagyó órákkal megünnepelni. Tu-
lajdonképpen az egész tanév eleje
az emlékezésrõl szól, az ünnepi
hét a fókusza volt az eseményso-
rozatnak.

Az évforduló apropóján egy hat
tablóból álló iskolatörténeti kiállí-

tás is nyílt a galériában, mely be-
számol az elmúlt hat évtized fonto-
sabb pillanatairól. Hétfõn I. és II.
világháborús tárgyakból nyílt tárlat
néhány város környéki gyûjtõ jó-
voltából, majd természettudomá-
nyos programok várták a diákokat.
Látványos fizikai kísérleteken, ro-
botszakköri bemutatón és online
matematika feladatmegoldó ver-
senyen is részt vehettek a gyere-
kek.

(Folytatás az 5. oldalon.)

HAT ÉVTIZED TABLÓKON
JUBILEUMI HÉT A KÖLCSEYBEN

Hatvanéves a Kölcsey Ferenc Gimnázium. A jubileumot az is-
kola egész hetes programsorozattal ünnepelte az elmúlt héten.
Az eseményekre nemcsak a mostani tanulókat várták, hanem az
öregdiákokat is.

Megjegyezte: százalékos arány-
ban ez egyedülálló teljesítmény. Ez
tette lehetõvé azt, hogy 2016-tól 25
százalékkal csökkenhet az épít-
ményadó, vagyis az évi 1200 forint-
ról 900 forintra. Ugyanakkor ked-
vezve a helyi magyar tulajdonú vál-
lalkozásoknak, 850 négyzetméter-
rõl 3500-ra emelték a sávot, efelett
kell jövõre 18.848 forintot fizetni. Az
idei évben 615,6 millió forint épít-
ményadót vetett ki az önkormány-
zat, ebbõl október végéig 524,2 mil-
lió folyt be. Jövõre mintegy 940 mil-
lió forint adóbevételt várnak.

Elfogadásra került a város
2016–2019 közötti idõszakra vo-
natkozó sportkoncepciója, melybe
tíz kiemelten támogatott sportág

került: férfi labdarúgás, férfi kosár-
labda, nõi kosárlabda, férfi teke,
nõi teke, futsal, atlétika, úszás, ví-
vás, súlyemelés. A támogatható
kategóriában 39 sportegyesület
szerepel, a jövõ évi költségvetés-
ben egy keretösszeg áll majd ren-
delkezésre, melybõl támogatást
kaphatnak.

Január elsejétõl a Zalaegersze-
gi Városrészek Mûvelõdési Köz-
pontja és Könyvtára feladatait a
Keresztury VMK látja el, illetve a
könyvtára a megyei könyvtár tag-
könyvtáraként fog mûködni. A
csácsi és az andráshidai pedig fiók-
könyvtárként mûködik tovább. Mint
a polgármester fogalmazott, feles-
leges két intézményt fenntartani,

amikor biztosítani lehet, hogy a kul-
turális ellátás nem sérül. 

Balaicz Zoltán jelezte továbbá,
közgyûlési döntés értelmében a vá-
sárokon és piacokon fizetendõ
helypénz, területhasználati díj nem
nõ és a nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díja is változatlan
marad jövõre.

Zárt ülésen nevezték meg azo-
kat a személyeket, akik az idén a
„Zalaegerszegért” díjat átvehetik:
Buday Mihály festõmûvész-tanár,
Kiss Bódog Zoltán, a megyei köz-
gyûlés volt elnöke, a POFOSZ me-
gyei szervezetének elnökhelyette-
se, Kovács József nyugalmazott
testnevelõ tanár, Pesti Lászlóné
nyugalmazott pedagógus, Pintér
László nyugalmazott középiskolai
tanár, Szabó Vilmos evangélikus
lelkész, Tóth János, a Magyar Olaj-
és Gázipari Múzeum igazgatója, dr.
Tóth Zoltán, a megyei kórház pato-
lógiai osztályának osztályvezetõ fõ-
orvosa, Vincze Gyula nyugalmazott
középiskolai igazgató és a Látásfo-
gyatékosok Zalaegerszegi Kistér-
ségi Egyesülete. 

A városi közgyûlés múlt heti ülésén 24 napirendi pontot tár-
gyalt a képviselõ-testület. A legfontosabb döntéseket Balaicz Zol-
tán polgármester sajtótájékoztatóján ismertette. A testület elfo-
gadta az építményadóról szóló önkormányzati rendelet módosítá-
sát, melynek értelmében jövõre csökken az építményadó. (Ennek
részleteirõl lapunk múlt heti számában beszámoltunk.) A polgár-
mester elmondta: a gazdaságfejlesztési intézkedéseknek köszön-
hetõen javult a város pénzügyi helyzete, egy év alatt egymilliárd-
dal nõtt az iparûzésiadó-bevétel. 

ERÕS FELSÕOKTATÁS, ERÕS IPAR
EGYÜTTMÛKÖDÉS A DUÁLIS MÛSZAKI KÉPZÉSÉRT

A zalai duális mérnök- és informatikai képzés megerõsítése
célja annak az együttmûködési megállapodásnak, amit Zalaeger-
szeg és Nagykanizsa város polgármesterei, továbbá a Pannon
Egyetem vezetése valamint a képzésben közremûködõ vállatok
képviselõi írtak alá a Flextronics zalaegerszegi gyáregységében
tartott tanácskozáson. 

KIEMELTEN TÁMOGATOTT
ELFOGADTÁK A 2019-IG SZÓLÓ SPORTKONCEPCIÓT

JÖVÕRE CSÖKKEN AZ ÉPÍTMÉNYADÓ

Fotó: – Antal Lívia –



A polgármesteri hivatal elõtti
Zrínyi lovas szobornál emlékez-
tek a költõ és hadvezér, Zala
megye egykori fõispánja, gróf
Zrínyi Miklós halálának 351. év-
fordulójára.

– b. k. –

A horvát és magyar himnusz el-
hangzása után Paál István, a Zalai
Magyar Nemzeti Szövetség és a
Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi
Szervezete elnöke mondott rövid
köszöntõt. Hangsúlyozta, nem le-
het elég alázattal tisztelegni az ön-
zetlen hazafi elõtt, aki tettekkel és
írással, karddal és tollal szolgálta
népét. 

Gecse Péter alpolgármester

ünnepi beszédében elmondta,
emlékezni és emlékeztetni mind-
annyiunk közös feladata. Zrínyi
Magyarország önerõbõl való fel-
szabadításának lelkes híve volt, s
szinte lehetetlen hadviselést vitt si-
kerre a törökök ellen. Európa-szer-
te elismerték a katonai tudását, a
zseniális stratégát. Zrínyinek nem-
csak a török birodalommal, hanem
a bécsi udvarral is meg kellett küz-
denie. Célja a nemzeti királyság
volt, melyet a Habsburgok nem
néztek jó szemmel. 

Fõ irodalmi mûvében, a Szigeti
veszedelemben, dédapjának, Zrí-
nyi Miklósnak állít emléket, az
eposz az erkölcsi tartást hirdeti.
Ahogy saját élete, emberi hozzáál-

lása, értékrendje, erkölcse példa
lehet számunkra, bár méltatlanul
keveset lehet róla napjainkban
hallani, mondta többek között az
alpolgármester. Majd köszönetét
fejezte ki a Zalai Magyar Nemzeti
Szövetségnek és a Rákóczi Szö-
vetség Zalaegerszegi Szervezeté-
nek, hogy évek óta ápolják a ne-
mes hadvezér és költõ emlékét, hi-
telesen informálva az utókort. 

Az ünnepség végén a jelenlévõ
állami szervek és civil szervezetek
képviselõi koszorúztak, majd a
program további részében az Art
moziban nyílt kiállítás Zrínyi Mik-
lósról és családjáról. A témában
dr. Vándor László nyugalmazott
múzeumigazgató tartott elõadást. 

2 Közélet
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Dénes Sándor, Nagykanizsa

polgármestere méltatta a két vá-
ros, az egyetem és a megye öt je-
lentõs vállalatának együttmûködé-
sét, amely azt szolgálja, legyen
elegendõ felsõfokú végzettségû
szakember Zalában. Hozzátette,
ugyanakkor megfelelõ szakkép-
zettséggel rendelkezõkre is szük-
ség van, ezért már a középiskolá-
sokat is meg kell szólítani. 

Gelencsér András, a Pannon
Egyetem rektora a hallgatók hely-
ben tartásának fontosságáról szólt.
Ne Budapestre menjenek, hanem
helyben válasszanak olyan felsõ-

oktatási intézményt, ahol színvo-
nalas mûszaki képzésben része-
sülhetnek, és ahol leendõ munka-
adóiknál kutatásokba, fejlesztések-
be kapcsolódhatnak. A vállalatok
számára elõnyt jelent az, hogy
még alkalmazásuk elõtt megismer-
hetik a hallgatókat. 

Birkner Zoltán, az egyetem
nagykanizsai kampuszának igaz-
gatója elmondta, a duális együtt-
mûködésben a képzési kínálat bõ-
vítését, pályázati projektek és kuta-
tásfejlesztési, innovációs tevé-
kenységek közös megvalósítását
is tervezik. Az együttmûködés
eredményeként Zalában jelenleg

már 40 mérnök és informatikus
duális képzõhely áll rendelkezésre,
és további 30 a keszthelyi agrár-
képzéshez kapcsolódóan. Jövõre
100 körüli duális képzési hely is le-
het a vállalatok és az egyetem pro-
filjában Zalában, ami már az új vi-
lágot jelenti, emelte ki.  

A megállapodást aláíró cégek
nevében Lang János, a Flextronics
alelnöke hangsúlyozta, nem lehet
szétválasztani az erõs ipart az erõs
felsõoktatástól, a duális informati-
kai és mérnökképzés jelentõsége
éppen ezért az, hogy sokkal gyor-
sabban egymásra találhatnak a
hallgatók és a vállalatok. 

ERÕS FELSÕOKTATÁS, ERÕS IPAR
EGYÜTTMÛKÖDÉS A DUÁLIS MÛSZAKI KÉPZÉSÉRT

– vzs –

Elmondta: meglehetõsen za-
varos idõket élünk, kár lenne ta-
gadni, és ember legyen a talpán,

aki tudja, mit hoz a holnap.
„Ezekben a hetekben mindenki
el van foglalva azzal, mi fog tör-
ténni Magyarországgal, Európá-
val. Azok is félnek, akik bizton-

ságban élnek, és ez természetes
reakció”.

Gyurcsány Ferenc szerint két
világos álláspont van: „a kormány
azt mondja, be kell zárni Magyar-
országot, mi ezt nem szeretnénk,
örülünk annak, hogy kinyitottuk a
határokat, és lehet mozogni.” Fe-
renc pápát idézte, aki azt mondta,
az ajtó nem arra való, hogy bezár-
jon, hanem hogy invitáljon. „Én
sem gondolom, hogy mindenkit és
idõtlen idõkig be kell fogadni, mert
azt nem bírnánk el” – tette hozzá.

A politikus szerint nagy kérdés,
hogyan kezeljék azokat, akik há-
borúból jönnek és menekítik a
családjukat? Más elbánást érde-

melnének. Ugyancsak fontos kér-
dés, hogy sokan összemossák a
terrorizmust és a bevándorlást.
Példaként említette, hogy a párizsi
robbantások kilenc gyanúsítottjá-
ból nyolc európai állampolgár volt.

Rosszkedvû, szürke az ország,
nem érzik az emberek sikeresnek
Magyarországot. Alacsonyak a
bérek, sokaknak nincs munkája,
viszont az orvosok elvándorlását
nem tudjuk megállítani. Mint fogal-
mazott, a Sokak Magyarországa
röpiratában annak ad hangot,
hogy lehet olyan országot csinálni,
ami sokaknak az országa, és errõl
szeretné meggyõzni a hallgató-
ságot.

ROSSZKEDVÛ AZ ORSZÁG
GYURCSÁNY FERENC LAKOSSÁGI FÓRUMON

A magyar emberek többségében inkább félelem van, mint
megértés, ezért termékeny talajra hull a kormány mondanivalója
– fogalmazott sajtótájékoztatóján Gyurcsány Ferenc volt minisz-
terelnök, a DK (Demokratikus Koalíció) elnöke, aki országos kör-
útjának zalaegerszegi állomásán tartott lakossági fórumot. 

KARDDAL ÉS TOLLAL SZOLGÁLTA NÉPÉT
ZRÍNYI MIKLÓS HALÁLÁNAK ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZTEK

– AL –

A barnamezõs beruházást is-
mertetve elmondta, a társaság egy
helybéli tulajdonostól bérelt ingat-
lant alakított át erre a célra. Örö-
mét fejezte ki, hogy a cég Zala-
egerszegen létesítette egyik lo-
gisztikai központját, ahol a 45 kol-
léga mellé további 20 fõt terveznek
felvenni a következõ hetekben. 

Balaicz Zoltán azokról a mun-
kahelyteremtéssel járó beruházá-
sokról is szót ejtett, melyek révén
egy év alatt 1791 új munkahely

létesült illetve létesül Zalaeger-
szegen. A felsorolásban megem-
lítette, hogy a ságodi tulajdonos
andráshidai ingatlanján decem-
ber elején kezdi meg mûködését
egy ipariruha-feldolgozó vállalko-
zás 58 munkatárssal. A Zalaco
Zrt. északi ipari parki üzemében
150 új munkahelyet hozott létre,
míg az ADA közelmúltban átadott
matracgyártó üzemében 118 dol-
gozót alkalmaznak. December
közepén adják át az EDELMANN
nyomdaipari konszern közép- és
kelet-európai gyártó- és fejlesztõ-

bázisát az északi ipari parkban,
ami egyben 100 új munkahelyet
is jelent. Az elektronikai gyártás-
sal foglalkozó Flextronics decem-
ber végéig 1300 új dolgozót kíván
felvenni. Mint fogalmazott: a mun-
kahelyteremtõ beruházásoknak
köszönhetõen megvalósul az az
álom, mely a város megújításá-
hoz vezet. 

Fodor Sándor, a Dohánybolt-
ellátó Kft. kommunikációs vezetõje
elmondta, a Dunántúlon Pécs,
Gyõr és Székesfehérvár mellett
Zalaegerszegen hoztak létre lo-
gisztikai központot, ahonnét az or-
szág dohányárusító üzleteinek
mintegy 10 százalékát, vagyis 590
boltot szolgálnak ki kizárólagos el-
látási joggal. 

EGY ÉV ALATT 1791 ÚJ ÁLLÁSHELY
MUNKAHELYTEREMTÕ BERUHÁZÁSOK ZALAEGERSZEGEN

Zalaegerszeg megújításához az új munkahelyeken át vezet az
út – hangsúlyozta Balaicz Zoltán polgármester az Országos Do-
hányboltellátó Kft. ságodi logisztikai központjában tett sajtóbejá-
ráson.   



ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2015. november 24.

– b. k. –

A sajtónyilvános szemlén a
társszervezetek (Polgármesteri Hi-
vatal Mûszaki Osztálya, Zala Me-
gyei Rendõrség, Katasztrófavéde-
lem, Magyar Közút Nonprofit Zrt.)
képviselõi is jelen voltak. 

A Zala-Depo Kft. az utak és
buszöblök takarításáért felel. Ez
191 kilométer belterületi és 225 ki-
lométer külterületi útszakaszt je-
lent. Elsõ ütemben a fõutakra és a
tömegközlekedési útvonalakra vo-
nulnak. Majd a városi mellékutak,
végül a külterületi kisebb mellék-
utak adják a sorrendet. A síkos-
ságmentesítéshez 150 tonna út-
szóró sóval, 50 tonna érdesítõ-
anyaggal kevert sóval, valamint 10
tonna kalcium-kloriddal és 18 ton-
na bazalt szóróanyaggal készül-
nek. A felhasznált anyag az érin-
tett szakasz növényzetétõl és bur-

kolati fajtájától függ, a lehetõ legkí-
méletesebb módon. A téli idõjárás
beköszönte elõtt a hóátfuvások
miatt veszélyeztetett Gazdaság,
Gébárti és Hegyi úton, összesen
700 méter hosszúságban, hófogó
rácsot helyeznek majd ki. A mun-
kában 65 fõ közvetlenül, illetve
szükség esetén közel 100 fõ vesz
részt. A szakemberek megjegyez-
ték, 43 mellékutcában 62 ponton
ládákban helyeznek ki majd érde-
sítõanyagot, melyet a lakosságnak
kell szükség esetén használni. 

A Városgazdálkodási Kft. a
közterületi járdák, terek, parkolók
takarításáért felel. Közel 60 fõ és
21 eszköz áll ehhez rendelkezés-
re. 

A szakemberek elmondták
még, törvényi rendelet, hogy a
társasházaknál a lakosság is
részt vegyen a hóeltakarításban,
felelõsség is terheli õket.

FELKÉSZÜLTEK
AZ UTAK TÉLI VÉDELMÉRE

Bár az ügyeleti idõ november 1-tõl március 1-ig tart, az enyhe
idõjárás miatt egyelõre csak a gépszemlére vonulás volt a dolguk
a síkosságmentesítésben és hóeltakarításban használatos jármû-
veknek. Közel 70 gépjármû mûszaki állapotát, illetve dokumentá-
cióját tekintették meg a szakemberek a Zala-Depo Kft. és a Vá-
rosgazdálkodási Kft. közös, Gasparich úti telephelyén.

Meghívó
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

2015. NOVEMBER 26-ÁN (CSÜTÖRTÖK)
17.00 ÓRÁTÓL

KÖZMEGHALLGATÁST
TART

A ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

HIVATALOS HELYISÉGÉBEN

(ZALAEGERSZEG, PÁZMÁNY PÉTER U. 14. SZ.),

MELYRE MINDEN ÉRDEKLÕDÕT

TISZTELETTEL MEGHÍV.

A KÖZMEGHALLGATÁS NAPIRENDJE:
1. Közérdekû kérdések, felvetések

A lakosság részérõl érkezõ kérdéseket 2015. november 19–25. kö-
zötti idõszakban a nemzetiségi önkormányzat postacímére (Zalaeger-
szeg, Pázmány Péter u. 14.), vagy az rno.zalaegerszeg@gmail.hu e-
mail címre van lehetõség megküldeni, valamint telefonon feltenni a
92/511-451 telefonszámon.

Magyarországon az emberek
közel egyharmada küszködik
olyan problémával, ami valami-
lyen szociális kezelést, gondo-

zást igényel. Szociális munkás-
nak lenni jóval több, mint munka:
szolgálat ez a szó legnemesebb
értelmében. Megkönnyítik a min-

dennapi életben való boldogu-
lást, és a szegénység elleni küz-
delemben is gyakran emberfeletti
munkát végeznek. Különösen
igaz ez az utcai szociális munká-
sokra, a hajléktalanszállók mun-
katársaira. Olykor életmentõ, krí-
zishelyzeteket elhárító feladatot
végeznek.

Zalaegerszegen is minden év-
ben megemlékeznek a szociális
munka napjáról. A közelmúltban a
városi hangversenyteremben
gyûltek össze a családsegítõ, az
alapellátási intézet és a gondozási
központ munkatársai. Az esemé-
nyen Balaicz Zoltán polgármester
köszöntötte a szociális ágazatban
dolgozókat, kiemelve munkájuk
fontosságát, amelyért köszönet
jár. Ezt követõen Sulyok István
nyugalmazott mentõtiszt tartott
elõadást Ráncok, az idõ sebei
címmel. 

A város elismerését Balaicz
Zoltán polgármester és Tolvaj Már-
ta alpolgármester adta át.

A SEGÍTSÉGRE SZORULÓKÉRT
A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA ZALAEGERSZEGEN

Minden év november 12-én azoknak a szakembereknek monda-
nak köszönetet, akik az elesettekért, kirekesztettekért, támoga-
tásra szorulókért dolgoznak. Felelõsségteljesen, nagy szakmai
alázattal végzik munkájukat. 

TÁJÉKOZTATÁS

A KÖLCSEY-GIMNÁZIUMBAN
A ZALAEGERSZEGI KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓT TART:
8. osztályosoknak az 5 évfolyamos képzésekrõl:

2015. november 24. 16.30 óra
2015. december 2. 16.30 óra

6. osztályosoknak a 6 évfolyamos képzésrõl:
2015. november 25. 16.30 óra

Ugyanebben az idõpontban a tanulókat is szeretettel várjuk.
2015. december 4-én délelõtt az érdeklõdõknek bemutatóórákat is
tartunk.

BERUHÁZÁSI

CÉLTERÜLETTÉ

NYILVÁNÍTÁS
A legutóbbi közgyûlésen a

képviselõ-testület a város
gazdaságfejlesztését szolgáló
új logisztikai központ, valamint
tudományos és technológiai
park kialakítása érdekében
kezdeményezte, több ingatlan
kiemelt beruházási célterületté
nyilvánítását.

TÓTH LÁSZLÓ
zongoraestje

a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben

2015. november 28. 19.00. 
Chopin és Liszt mûveibõl.



4 Városháza

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ INTÉZMÉNYI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

GAZDASÁGI VEZETÕI
BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– 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 leg-
alább 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 tevé-
kenység ellátására jogosító engedéllyel.

A pályázati feltételekkel kapcsolatos egyéb információ:
– a betöltendõ munkakör: pénzügyi fõelõadó,
– a gazdasági vezetõi beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jog-

viszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

A pályázathoz csatolni kell
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget és a pályázati feltételek között meghatározott egyéb igazoló okiratok közjegy-

zõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– 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 el-

járással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49–53.

Ellátandó feladatok:
Gazdasági vezetõi feladatok  ellátása. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. november 27.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. december 17.

A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2016. január 1., a magasabb vezetõi megbízás határozott
idõtartamra, 2020. december 31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint an-
nak 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 3 példányban (egy eredeti, kettõ másolat) benyújtani.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen
szakértelemmel rendelkezõ bizottsági személyes meghallgatás után a közgyûlés dönt.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferens-
tõl, a 92/502-121-es telefonszámon kérhetõ.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEGI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

MAGASABB VEZETÕI (IGAZGATÓ)
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 leg-
alább 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 tevé-
kenység 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 el-

járással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Kis u. 8.

Ellátandó feladatok:
Intézményvezetõi feladatok ellátása (az intézmény képviselete, a szakmai munka stratégiai tervezé-
se, szervezése, irányítása és ellenõrzése, a munkarend és ügyrend meghatározása, munkáltatói
jogkör gyakorlása az intézmény alkalmazottjai felett, a hozzá rendelt költségvetési szervek pénz-
ügyi-gazdálkodási feladatainak ellátásának irányítása, gazdálkodás a megállapított  költségvetési
elõirányzatokkal).

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. november 27.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. december 17.

A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2016. január 2., a magasabb vezetõi megbízás határozott
idõtartamra, 2020. december 31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint an-
nak 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 3 példányban (egy eredeti, kettõ másolat) benyújtani.

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 szakreferens-
tõl, a 92/502-121-es telefonszámon kérhetõ.

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

AZ ÚJ FELTÉTELEK SZERINT.

A szálláshelyek megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes
egyeztetés szerinti napokon.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2015. december 1. (péntek).

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.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

B lh. fsz. 16. 34 1
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.086

B lh. II/45. 34 1 
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.086

RENDEZVÉNYSZERVEZÕK
FIGYELMÉBE

Zalaegerszeg hivatalos web-
oldala – a www.zalaegerszeg. hu –
hírportálként is funkcionál, azaz a
kezdõoldalon 0–24 óráig olvasha-
tók a várost érintõ legfrissebb hí-
rek, események és programok. 

A városi portál életre hívásával
hosszú évek óta mûködik az a folya-
mat, hogy a városban mûködõ kul-
turális és sportintézmények, ren-
dezvényszervezõ cégek, civil szer-
vezetek elküldhetik a szerkesztõség-
be a tervezett rendezvényeik idõ-
pontját és a programok részleteit. 

A programajánló azonban még
nem teljes, így ezúton kérjük Önö-
ket, mihamarabb küldjék el a
következõ e-mail-cím egyikére a
2016. évi rendezvényükrõl szóló
néhány soros ismertetõjüket:
sajto@ph.zalaegerszeg.hu vagy

zalaegerszeg@tourinform.hu
Az elküldött programokról

szóló leírást felhasználjuk a város
2016. évi rendezvénynaptárhoz és
szerepeltetjük a város turisztikai
weboldal programajánlójában is.

Együttmûködésüket köszönjük!

Meghívó
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYÛLÉSE

2015. DECEMBER 2-ÁN (SZERDA) 9.00 ÓRÁTÓL

KÖZMEGHALLGATÁST TART
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÉCHENYI TÉR 5. SZÁM ALATTI DÍSZTERMÉBEN,

MELYRE MINDEN ÉRDEKLÕDÕT TISZTELETTEL MEGHÍV.

A KÖZMEGHALLGATÁS NAPIRENDJE:

1. Közérdekû kérdések, felvetések 
A közgyûlés tagjaihoz kérdéseket lehet intézni 
• a helyszínen, 
• 2015. november 24–2015. november 30. közötti idõszakban: 

– telefonon, a 92/502-114-es telefonszámon
– írásban a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati

Osztályának címezve (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L.
u. 17–19.),  

– az onkorm@ph.zalaegerszeg.hu e-mail címre küldve.

PÁLYÁZAT
ZALAEGERSZEG-ANDRÁSHIDA REPÜLÕTÉR ÜZEMELTETÉSÉRE

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki a Zalaegerszeg-
Andráshida repülõtér 2016. január 1-tõl 2017. december 31-ig tartó, 24 hónap meghatározott idõ-
szakra szóló üzemeltetésére. A repülõtér az alábbi ingatlanokat jelenti:

A pályázatokat „Repülõtér-üzemeltetés” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
Pályázat beadásának határideje: 2015. december 7. (hétfõ) 10.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211. iroda

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: Személyesen vagy postai úton

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást beszerezni, és a helyszíni meg-
tekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Za-
laegerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 210–211. sz. irodáiban (Telefon: 92/502-129) lehet.

A pályázati hirdetmény teljes szövege az önkormányzat www.zalaegerszeg.hu hivatalos internetes
honlapján a Hirdetmények, pályázatok rovatban Pályázatok menüpont alatt megtekinthetõ.

ZMJV Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás
nélkül visszavonhatja, illetve a pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja.

Cím
(Zalaegerszeg)

Megnevezés Bruttó alapterület
Havi nettó induló

(licit)ár
Pályázati biztosíték

0679/1 hrsz
(Hatháza)

kivett sporttelep 37.418 m2 – –

0679/2 hrsz
(Hatháza)

kivett lakóház és
sporttelep

telek: 886.006 m2

fogadóépület: 649,970 m2 – –

7177 hrsz
(Andráshida, Novák M. u.)

kivett épület,
udvar

5.455 m2 – –

Összesen:
telek: 928.829 m2

épület: 649,970 m2 314.000 Ft 400.000 Ft



– pánczélPetra –

A Hevesi Sándor Színház a kö-
zelmúltban mutatta be Todd
Strasser regénye, és Ron Jones
tanulmánya alapján készült A Hul-
lám címû drámát, melyet Tasnádi
István átiratából Vidovszky György
állított színpadra. Az elõadás
2012-ben debütált a fõvárosi Bár-
ka Színházban, a mostani darab
annak egy felújított változata. Az
alapsztori megtörtént eseményt
dolgoz fel, melybõl 2008-ban egy
német film is készült.

Az elõadás akár unalmas politi-
kaelméleti gyorstalpaló is lehetne,
ha nem lenne sokkal inkább szín-
ház a javából. Színház, ami egy-
szerre látványos, fájdalmasan
szórakoztató és elgondolkodta-
tóan drámai. Színház, ami a (kö-
zel)múltból építkezik, de nagyon is
nekünk szól. És színház, ami
olyan kérdéseket feszeget, amik
örökké aktuálisak, ám nem akarja
a szánkba rágni a választ. 

A Hullámot a kételkedés és a
hitetlenkedés gerjeszti; a diákok
nem akarják elhinni, hogy a náciz-
mushoz vagy a kommunizmushoz

hasonló diktatórikus rendszer nap-
jainkban is kiépülhet. Ezért taná-
ruk, Dégi Kristóf (Sztarenki Pál)
egy autokráciával, anarchizmussal
és demokráciával foglalkozó isko-
lai projekthét keretében elhatároz-
za, hogy interaktív módon, a tan-
órán hoz létre egy ilyen elnyomó
rendszert. Ahol õ lesz a vezér! Be-
szervezésképpen mindenkit meg-
bélyegez és felcímkéz (az elõadás
egyik legütõsebb képe a nyakuk-
ban céltáblát viselõ diákok sorfa-
la.) A gépezet aztán beindul... a
dolgok eldurvulnak; kilépnek az
osztályterem világából.

A közösség túlnõ az egyénen, a
fegyelem kényelme elnyomja az
identitást és az önálló gondolato-
kat. A csoport manipulációs tech-
nikái pedig épp azt darálják be a
legjobban, aki a legrosszabb kö-
rülmények közül érkezik a rend-
szerbe (Guszti – Zsíros Viktor), és
õ bármire képes ennek fenntartá-
sáért! A Hullámnak van egyezmé-
nyes jele (karjelzés), viselete (kék
szalag) és külsõ ellensége (né-
hány lázadó, röplapozó diák). A
Hullámot és annak vezérét ezért
mindenáron meg kell védeni: be-

súgói hálózattal, vagy ha kell,
fegyverrel.

A történet egyik groteszksége
abban rejlik, hogy a Dégi által lét-
rehozott autokrácia pillanatok alatt
mûködõképes lesz, míg a tanártár-
sa/szerelme Nagy Ágota (Kovács
Olga) által vezetett demokrácia-
kurzus mûködésképtelen. A több-
ség által megválasztott, megsza-
vazott vezetõk gyorsan cserélõd-
nek. Elnökségük alatt csak a népet
szívatják, és hatalmaskodni akar-
nak mások felett. Az anarchiaóra
pedig maga a vicc, hiszen a
legkockafejûbb tanár, Koblényi Ár-
pád (Andics Tibor) nyúlta le ezt a
projektet (épp Dégi elõl). Ráadásul
nem érti, hogy miért kevés egy in-
teraktív anarchiaórához az, hogy
okostelefonról egy õsrégi Sex
Pistols-számot nyomat és kendõt
köt a fejére.

A Hullám – ahogy a fizikában is
– egy rendszer állapotváltozását
jelzi. A hullámnak kell valamilyen
közeg, melyben terjedhet és ener-
giát szállíthat. De ez itt nem jó
energia. Bár akiket beszippantott,
annak érzik. Mert úgy gondolják,
végre tartoznak valahová. Végre
létrehoznak valamit; és ez elsõre
jobbnak tûnik, mint céltalanul ten-
gõdni. Az elnyomásnak ez a legfé-
lelmetesebb tulajdonsága. 

A rendszerben, vagyis az osz-

tályban fokozatosan eltûnik az
egyéniség. A kezdetben többféle
véleményt és stílust (meditáló hip-
pi, feketeruhás goth, divatcica és
radikális jobboldali srác) képviselõ
diáksereg – mely eleinte szépen
leképezi a társadalom egészében
fellelhetõ mentalitás- és életmód-
beli különbségeket – egy manipu-
lált, vezényszóra mozgó, „no-
name” tömeggé válik. A tanári kar
az igazgatóval (Debrei Zsuzsan-
na) és a csekély számú lázadóval
együtt tehetetlen.

És ha már mozgásnál tartunk:
az elõadás legnagyobb erõssége
épp a koreográfiában (Gyevi Bíró
Eszter) és a tökéletes díszletben
(Heike Vollmer) rejlik. Olyannyira,
hogy maga a színészi játék néha
alá is rendelõdik mindennek. A
kulcsfigura egyértelmûen a ta-
nár/vezér: Sztarenki néhány kez-
deti bizonytalanság után szépen
hozza is ezt a karaktert. A színpa-
don szó szerint hullámzás van, hi-
szen a tér „fentbõl” és „lentbõl” áll.
Egy óriási, lépcsõzetes tribünt lá-

tunk, ami hol egy poroszos osz-
tálytermet, hol lelátót, hol pedig a
társadalmi/hatalmi hierarchiát
szimbolizálja. Az elõadás dinami-
káját ez a vertikális fel-le mozgás
adja. De közben ott vannak a tö-
meget szórakoztató akrobaták is
(akik szintén egyre uniformizáltab-
bá válnak). Mert a pillanatnyi (lé-
legzetvételnyi) szünetekben kell a
show (a cirkusz) a népnek. Annál
is inkább, mert nem lehetünk külsõ
szemlélõi az egyre gyorsuló és
drámaibbá váló eseményeknek. A
vezér nekünk is beszél, a röplapo-
kat nekünk is osztják; bár ez utób-
bi csak kevesekhez jut el. Az akció
pedig éppolyan erõtlen, mint a lá-
zadó gondolatok (és sajnos né-
hány helyzetben az ezeket képvi-
selõ színészek is).

Közben végig érezzük, hogy el-
jön az a pont, amikor a legmaga-
sabbra csapnak a hullámok. A tri-
bün lépcsõzetessége eltûnik, csak
egy hatalmasra nõtt dobogó ma-
rad. Nagygyûlésre készül a vezér,
illetve a tanár, hogy véget vessen

a szörnyûségbe torkolló projekt-
nek, és hogy levonja a hét tanulsá-
gait. A mikrofon a közönség felé
néz, koncentrált fényben látjuk a
szónokot. Akár sikerülhetne is a
Hullám megszüntetése, felszámo-
lása. Ha… nem lenne az a bizo-
nyos srác, aki bármire képes a
rendszer fenntartásáért.

Általában ha elõkerül egy pisz-
toly a színpadon, az a végén el is
sül. Itt most szakít a rendezõ ezzel
a közhellyel. Az eredmény így
még hatásosabb. Nem tudjuk,
csak a szimbólumokból sejtjük,
hogy ki az áldozat. Egy biztos, mi
is azok vagyunk. Hacsak meg nem
tanuljuk jól a leckét; az autokrácia
és a demokrácia közötti különbsé-
get. De még ez is kevés, mert ez
utóbbi úgy látszik sérülékeny. Nem
könnyû jól mûködtetni. Az oktatást
korán el kell kezdeni, interaktív
módon. Hogy ez a mentalitás le-
gyen mintakövetõ.

(Ja, az elõadás egyfelvonásos,
mert a Hullámot nem lehet félúton
megtörni.)
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KELL A FEGYELEM KÉNYELME?
HULLÁM A HEVESI SZÍNPADÁN

A demokráciát elbénázzuk, az anarchia eredeti szellemiségérõl
keveset tudunk, az autokrata vezetõ utasításait meg simán beka-
jáljuk. Tényleg ennyire manipulálhatóak vagyunk? Tényleg sze-
retjük, ha irányítanak minket?

(Folytatás az 1. oldalról.)
A hét többi napján sportverse-

nyekre (tanár-diák és öregdiák
rangadókra), tehetségshowra és
nyelvi vetélkedõkre is lehetett je-
lentkezni. A régi diákok közül kon-

certet adott Méhes Adrián, aki ze-
nésztársával, Jobbágy Bencével
lépett fel. Rendkívüli osztályfõnöki
órák keretében pedig számos egy-
kori tanulóval találkozhattak a gim-
nazisták. Többek között Bánfalvi
Péter amatõr csillagásszal, dr.
Iván Gyula fogorvossal, dr. Sifter
Rózsával, a megyei kormányhiva-
tal fõigazgatójával, Kocsárdi Ger-
gely és Simonfalvi Gábor labdarú-
gókkal, valamint Kozári Ágnes at-
létával.

A jubileumi hetet pénteken gá-
lamûsor és állófogadás zárta.

Ami az iskola elmúlt hatvan
évének fontosabb momentumait il-
leti: bár elõdje már 1927-tõl mûkö-
dött, 1955-ben hívták elõször gim-
náziumnak, sõt akkor még leány-
gimnázium volt. Egy humán, egy
reál és egy tanítóképzõs osztállyal
indult az oktatás, akkor még a Zár-
da utcában. 1959–88 között Du-
dás Flórián volt az igazgató, aki-
nek idején sokat bõvült és fejlõdött
az iskola. 1961-tõl koedukálttá vált
a képzés, s ekkor vette fel az Álla-
mi Ságvári Endre Általános Gim-
názium nevet. A tanítóképzõ

Szombathelyre költözött, az iskola
profilja ruházatipari technikummal
és politechnikai rendszerrel bõvült.
1962-tõl ezért nemcsak gimnázi-
umnak, hanem szakközépiskolá-
nak is hívták: faipari és egészség-

ügyi képzés folyt. Ezek 1966-ban
kiváltak, ez lett a késõbbi Deák
Ferenc SZKI.

A Ságváriban a hetvenes évek
végétõl indultak be a speciális
nyelvi képzések, amik hosszú

ideig az iskola fõ erõsségét je-
lentették. A gimnázium 1987-
ben költözött mai helyére, a Rá-
kóczi útra. 1988–2009 között
Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna
volt az igazgató. Elindult a két
tanítási nyelvû képzés, valamit
a hatosztályos gimnáziumi osz-
tályok. 1998-tól Kölcsey Ferenc
nevét vette fel az intézmény. El-
nyerték a Sportmûhely és a Kör-
nyezetvédelmi Mintaiskola cí-
met. 2009-tõl Szûcs Gergely áll
az iskola élén. 2012-tõl öt évfo-
lyamos német két tanítási nyel-
vû képzés indult, tavaly pedig
egy pályázat keretében meg-
újultak a gimnázium laborjai.

HAT ÉVTIZED TABLÓKON
JUBILEUMI HÉT A KÖLCSEYBEN

Jelenet az elõadásból.

A projekt célja az volt, hogy a Zalaegerszegi járás illetékességi területéhez tartozó települé-

si önkormányzatok között egyfajta modell jellegû együttmûködés jöjjön létre. Az partner önkor-

mányzatok Felzárkózási kerekasztalokon és egyéb rendezvényeken vehettek részt, létrehozva

ezzel a felzárkózással kapcsolatos, járási szintû egyeztetések párbeszédfórumát. Ezen alkal-

makon egyrészt a más régiókból bemutatott jó gyakorlatok és azok adaptálható eredményeinek

megismerése volt a cél, másrészt pedig az, hogy hasonló élethelyzetû települések vezetõi az

azonos formában felmerülõ kérdésekre csoportos és egységes megoldási javaslatokat, model-

leket találjanak. A Felzárkózási kerekasztalokon áttekintésre kerültek továbbá a résztvevõ ön-

kormányzatok Esélyegyenlõségi programjai, illetve összehangolásra kerültek a járásban terve-

zett intézkedések és fejlesztések. Ebben a Türr István Képzõ- és Kutatóintézet munkatársai il-

letve helyi szakértõi csoport tagjai is szakmai segítséget nyújtottak a résztvevõ önkormányzat-

oknak. A projekt eredményeként elkészült egy olyan „Esélyteremtõ Programterv” mely a járá-

son belül felmerült problémák komplex kezelésében nyújt segítséget. 2 mélyinterjús módszer-

rel történõ kutatás is megvalósult a projekt során: egyfelõl a munka és család összeegyeztet-

hetõségérõl a GYES-rõl, GYED-rõl visszatérõ nõk körében, másfelõl a közfoglalkoztatottak el-

sõdleges munkaerõpiaci integrálásának témájában.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

2015. 11. 30.

2015. november 30-ig tart az ÚJ ESÉLY – Együttmûködési program
Zalaegerszegi járás települései számára címû projekt.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
LEZÁRUL ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ESÉLYEGYENLÕSÉGI PROJEKTJE
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ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEGI TOURINFORM-IRODA

MAGASABB VEZETÕI

BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek:
büntetlen elõélet
cselekvõképesség
felsõfokú szakirányú végzettség
legalább 5 éves Tourinform-irodai szakmai tapasztalat
legalább 5 éves vezetõi gyakorlat
angol/német középfokú nyelvismeret

A pályázathoz csatolni kell
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
az iskolai végzettséget és a pályázati feltételek között meghatá-
rozott egyéb igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített máso-
latát,
az elõírt szakmai gyakorlat igazolását,
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 vál-
lalásáról,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálása során
zárt ülés tartását nem kéri. 

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Széchenyi tér 6.

Ellátandó feladatok:
Intézményvezetõi feladatok ellátása (az intézmény képviselete,
a szakmai munka stratégiai tervezése, szervezése, irányítása
és ellenõrzése, a munkarend és ügyrend meghatározása, mun-
káltatói jogkör gyakorlása az intézmény alkalmazottjai felett,
gazdálkodás a megállapított költségvetési elõirányzatokkal.) A
névhasználati kézikönyvben meghatározott feladatok ellátása.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. december 10.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. december 17.

A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2016. január 2., a maga-
sabb vezetõi megbízás határozott idõtartamra, 2020. december 31-ig
szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. tv., rendelkezései alapján történik.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármester-
éhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) kell 3 példányban (egy
eredeti, kettõ másolat) benyújtani.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen, a betöl-
tendõ munkakör feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bi-
zottság személyes meghallgatás után a közgyûlés dönt.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl
Andrea személyügyi szakreferenstõl, a 92/502-121-es telefonszá-
mon kérhetõ.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ INTÉZMÉNYI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

MAGASABB VEZETÕI (IGAZGATÓ)
BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– az intézmény alaptevékenységének megfelelõ, felsõoktatásban

szerzett felsõfokú végzettség vagy szakképzettség (mûszaki
és/vagy gazdasági),

– mûszaki és/vagy gazdasági szakterületen szerzett legalább 5
éves szakmai gyakorlat.

A pályázati feltételekkel kapcsolatos egyéb információ:
– a betöltendõ munkakör: mûszaki fõelõadó,
– a magasabb vezetõ (igazgató) beosztás ellátására megbízást az

kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe ki-
nevezhetõ.

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 válla-
lásáról,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49–53.

Ellátandó feladatok:
Igazgatói feladatok ellátása (a szervezet képviselete, a szakmai
munka stratégiai tervezése, szervezése, irányítása és ellenõrzé-
se, a munkarend és ügyrend meghatározása, munkáltatói jogkör
gyakorlása az intézmény alkalmazottjai felett, gazdálkodás a
megállapított  költségvetési elõirányzatokkal).

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. november 27.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. december17.

A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2016. január 1., a maga-
sabb vezetõi megbízás határozott idõtartamra, 2020. december 31-ig
szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv., valamint a korm.rendelet vonatkozó rendelkezé-
sei alapján történik.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármeste-
réhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) kell 3 példányban (egy
eredeti, kettõ másolat) benyújtani.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen, a betölten-
dõ munkakör feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottsá-
gi 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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– Az idei esztendõben is jól
szerepeltünk – értékelt Fehér Fe-
renc edzõ. – Igaz, bennünk ma-
radt egy-két érem, gondolok itt a
zárásként megrendezett csapat-
bajnokságra, de nem panaszko-
dom. Tizenkilenc érmet – köztük 3
aranyat – szereztünk az ob-k so-
rán. Egyéniben Sárecz Éva sze-
niorbajnoki címe mellett Porgányi
Márk, McCarthy Bernadett,
Porgányiné Henrich Piroska,
McCarthy Donald, Uhlir Péter és
Horváth Zoltán állhatott fel a do-
bogó valamelyik fokára. Büszkék
vagyunk 3 utánpótláscsapatunk
érmei mellett a szenior hölgyek
két aranymedáljára a csapatver-
senyekben. A diákolimpián Por-
gányi Márk, Csertán András szer-
zett érmet. A bajnoki versenyeken
18 utánpótláskorú versenyzõnk
szerzett pontot, a szenioroknál
12-en végeztek pontszerzõ he-
lyen. Örvendetes, hogy egész
éves teljesítménye alapján az ifjú-
sági korú Porgányi Márk a nemze-
ti válogatóversenyeken nyújtott
teljesítménye alapján a junior kor-
osztályban a válogatott tartalékja
lett egy világversenyen.

– A rendezvények szervezé-
sérõl, lebonyolításáról sem
mondtak le...

– Az országos diákolimpiát mi
rendeztük meg Zánka térségében.
A három futamban 1900-an álltak
rajthoz. Az egész év során 34
sportági bemutatót tartottunk,
ezek közül kiemelkedik a Tojáske-

resõ és Mikulás-keresõ verse-
nyünk. Oktatási intézményekkel is
kapcsolatban állunk, az iskolák-
ban is igyekeztünk népszerûsíteni
a sportágunkat. Rendezvényein-
ken mintegy 400 fõt mozgattunk
meg.

– Hogy állnak a létszámmal?
– Kilencvenhatan fizetnek tag-

díjat, ebbõl 76-an aktívak, verse-
nyeznek. Az elõzõeken kívül van-
nak azok a gyerekek, akik szep-
temberben kezdték el a tájfutást.
Az elsõ versenyük után döntünk
leigazolásukról. Biztosan sokan
maradnak. Létszámproblémával
tehát nem küzdünk.

– Pár éve Makrai Éva szemé-
lyében felnõttválogatottjuk is
volt, mára az utánpótlás-neve-
lés felé fordultak...

– Egyetlen felnõtt élversenyzõt
sem kerestünk meg, Makrai Éva

abban az idõben itt élt. Jelentke-
zett nálunk, mi pedig segítettük
sportolását, amit jó eredménnyel
hálált meg. A filozófiánk mára sem
változott, ha egy élsportoló erre

vetõdik, és szívesen versenyezne
nálunk, nem zárkózunk el elõle, de
célirányosan nem törekszünk él-

versenyzõ leigazolására. A fiatalok
mellett fontosnak tartjuk a szenior
korosztály foglalkoztatását. 35
évesnél idõsebb klubtagjaink szá-
mára is biztosítani kívánjuk a spor-
tolási lehetõséget.

– Évek óta híresek takarékos
gazdálkodásukról. Már névadó
szponzoruk is van...

– A Trió Egerszeg Kft. több éve
mögöttünk áll, mellette szerencsére
már akadnak kisebb támogatók is.
Pályázatok útján is sikerült pénz-
ügyi forráshoz jutni. Idén ezen a te-

rületen eléggé si-
keresek voltunk,
ami stabil anyagi
hátteret biztosított
a klubnak. Az ön-
kormányzat is se-
gít minket, remél-
jük, azzal az
összeggel, ame-
lyet eredmé-
nyeink és a város
sportéletében be-
töltött szerepünk
alapján megér-
demlünk. Bevételi
forrást jelent szá-
munkra a verse-

nyek rendezése is. Azt tapasztal-
juk, hogy erre szívesebben áldoz-
nak a szponzorok is.

SIKERES ÉVEN VANNAK TÚL A TÁJFUTÓK
MÁR KOROSZTÁLYOS VÁLOGATOTTJUK IS VAN

Zalaegerszeg sportéletében már több évtizede jelentõs szerepet
töltenek be a tájékozódási futók, akik többek között, a Trió
Egerszeg ZTC színeiben ûzhetik kedvenc sportágukat. A klub ver-
senyzõi révén ott van a magyar tájékozódási futás élvonalában. 

KTE Duna Aszfalt–Zalakerámia ZTE KK
70-75 (10-19, 15-11, 22-17, 12-12, H: 11-16)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Kecskemét.

Soroksár SC–ZTE FC 0-0
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Soroksár.

DAC Unió FC–ZTE FC Angels
0-4 (0-2)

NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés. Gyõr.

Tarr Andráshida SC–Videoton FC II.
0-2 (0-0)

NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

Göcsej SK–Veresegyház VSK
4-1 (3-1)

NB II-es nõi futsalmérkõzés, Zalaegerszeg, Városi Sportcsarnok.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI

Zalaegerszegen 64 helyi sport-
egyesület található, közülük 2015-
ben 62 kért  önkormányzati támo-
gatást  mûködési feltételeinek biz-
tosításához  vagy  valamilyen ren-
dezvényének megtartásához.

A verseny- és élsport részese-
dik továbbra is legnagyobb mér-
tékben a város sportra fordítható
keretébõl, amely 2015-ben meg-
közelítette a 455 millió forintot, ami
az induló városi költségvetés fõ-
összegének 2,6 százalékát tette
ki. Ez az összeg a beruházások,
felújítások költségeivel együtt
majdnem eléri a 600 millió forintot.

A múlt héten elfogadott koncep-
ció alapelve, hogy  minden zala-
egerszegi polgárnak legyen lehe-
tõsége sportolásra, minden gyer-
mek 10 éves koráig tanuljon meg
úszni, minden iskolás indulhasson
diáksportversenyeken, minden
egerszegi fiatalnak legyen lehetõ-
sége tehetsége kibontakoztatásá-
ra. A fogyatékkal élõk és idõseb-
bek is megfelelõ testmozgási,
sportolási lehetõségek közül tudja-
nak választani, végül, de nem utol-
sósorban az egerszegi sportegye-
sületek hosszabb távra tudjanak
tervezni, s a város színvonalas
sportrendezvények, mérkõzések
rendszeres házigazdája legyen.  

A koncepció meghatározza a
támogatási irányokat és prioritáso-
kat, támogatási kategóriákat álla-
pít meg. A kiemelten támogatott
kategóriába azon csapatsportágak
kerülnek, amelyek zászlóshajói le-

hetnek a város sportéletének, va-
lamint helyet kapnak ott a hagyo-
mányosan sikeres egyéni sport-
ágak, fõként, ha az olimpián való
részvételt célozzák meg.

A sportkoncepció 10 sportegye-
sületet, illetve 4 csapatsportot
(labdarúgás, kosárlabda, teke,
futsal) és 4 egyéni sportágat (atlé-
tika, úszás, súlyemelés, vívás) he-
lyez a kiemelten támogatottak kö-
zé. Az érintett egyesületek: a ZTE
Football Club Zrt., a ZTE KK Kft., a
Zala Volán NKK Kft., a Zalaeger-
szegi Teke Klub, a ZTE ZÁÉV Te-
ke Klub és a  Göcsej Sport Klub  a
csapatsportoknál, a Zalaegerszegi
Atlétikai Club, az EuropTec Zala-
víz Zalaegerszegi Úszóklub, a
ZTE Súlyemelõ Klub, valamint a
Zalaegerszegi Vívó Egylet az
egyéni sportágak képviselõi közül.
A 2016. évi költségvetésben meg
kell határoznia az önkormányzat-
nak számukra a támogatás nagy-
ságát, azzal, hogy az ezt követõ

években azok legalább szinten
tartandók, indokolt esetben meg-
emelhetõk.

Az önkormányat 39 sportegye-
sületet, illetve az általuk mûvelt
sportágakat sorolta a támogatható
kategóriába. Ezek nagyon fontos
szerepet töltenek be a verseny- és
élsport mellett a szabadidõsport-
ban és az utánpótlás nevelésé-
ben.

Az önkormányzat a verseny- és
élsport támogatása mellett a sza-
badidõsport, az egészséges élet-
módhoz szoktatás, a városi identi-
tást erõsítõ közösségek fontossá-
gát  azzal is elismeri, hogy a 10 la-
kóterületi, illetve -telepi sportegye-
sületnek 4 évre elõre tervezhetõ
kategóriát állapít meg.

A sportkoncepcióban meghatá-
rozottak megvalósulása esetén
azok az egyesületek, amelyek
eredményesen tevékenykednek,
hosszú távon tervezhetik anyagi
forrásaik között a támogatást, akik
viszont nem, azok számolhatnak
ennek csökkenésével, sõt helyükre
kiemelkedõ teljesítmény esetén je-
lenleg még ebbe körbe nem tartozó
sportág, egyesület is bekerülhet.

IRÁNYTÛ AZ ELKÖVETKEZENDÕ ÉVEKRE
ELFOGADTÁK ZALAEGERSZEG SPORTKONCEPCIÓJÁT

Legutóbbi közgyûlésén az önkormányzat elfogadta Zalaeger-
szeg 2016–2019. évekre vonatkozó sport- és sportfinanszírozási
koncepcióját, amit egyrészt jogszabály ír elõ, másrészt viszont
enélkül elképzelhetetlen a város sportéletének szervezett keretek
között, hosszabb távon történõ biztosítása. 

TIZENNYOLC ÉREM A REGIONÁLIS BAJNOKSÁGON
Szombathelyen rendezték meg az úszók nyugat-dunántúli regionális

bajnokságának negyedik fordulóját, ahol az EuropTec ZÚK versenyzõi 5
arany-, 7 ezüst-, 6 bronzérmet szereztek.

Aranyérmesek: Büky-Erdõs Norbert (100 m gyors), Büky-Erdõs Rozita
(200 m gyors), Jakab Balázs (50 m hát, 50 m pillangó), Paksa Borbála (50
m gyors).

Ezüstérmesek: Büky-Erdõs Norbert (100 m hát), Büky-Erdõs Rozita
(100 m gyors, 100 m pillangó), Jakab Balázs (50 m pillangó), Molnár Noel
(100 m gyors), Paksa Borbála (50 m hát, 50 m mell).
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Asztali számítógépek,

laptopok, monitorok

javítását vállalom

SZOMBATON ÉS VASÁRNAP IS!

TELEFON: 06-30/247-0700

INGATLANKÍNÁLATUNK

BÕVÍTÉSÉHEZ ELADÓ

LAKÁSOKAT

ÉS CSALÁDI HÁZAKAT

KERESÜNK.
TEL.: 30/622-9816

– Sikerünk titka munkatársaink
szívében, erejében, szakértelmé-
ben rejlik – véli Egyed László, a
társaság ügyvezetõ igazgatója. –
A minõségi cseréknek köszönhe-
tõen cégünk stabil fejlõdési pályá-
ra állt az elmúlt idõszakban. Ko-
moly elõnyünk verseny-
társainkkal szemben,
hogy a térségben, illet-
ve Zala megyében csak
nálunk található meg a
csomagolóanyagok
ilyen széles választéka
egyetlen helyen.

Miért érdemes vásá-
rolni az Elastic Kft.-nél? 

Egyed László több
érvet is felsorol. El-
mondja, hogy magán-
személyek például na-
gyon kedvezõ áron vá-
sárolhatják meg a tisztí-
tószerek, a vegyi áruk,
a háztartásban fellelhe-
tõ papíráruk, WC-papí-
rok, kéztörlõk széles
palettáját, aztán sze-
meteszsákokat, tasakokat, családi
és baráti összejövetelekhez az el-
dobható evõeszközöket, pohara-
kat, süteményesdobozokat, vala-
mint a háztartásban használható
tárolódobozokat, háztáji gazdálko-
dásban használatos hordókat, re-

keszeket. Speciális szolgáltatásuk
ajándéktárgyak díszcsomagolása,
valamint sajátos méretük, kivitelük
miatt az egyedi csomagolást
igénylõ termékek szakszerû,
gyors, állagmegóvást biztosító
megoldásai.

– Természetesen  a kis- és kö-
zépvállalkozásokra is kiemelten  fi-
gyelünk – folytatja az ügyvezetõ
igazgató. – Lehetõvé tesszük szá-
mukra, hogy termékeiket biztonsá-
gosan, sérülésmentesen, a
legköltséghatékonyabb megoldá-

sokkal tudják eljuttatni fogyasztóik-
nak, felhasználóiknak.  Nálunk
hozzájuthatnak a mindennapi mû-
ködésükhöz nélkülözhetetlen higié-
niai termékekhez, amiket igény
szerint ki is szállítunk részükre.

Egyed László úgy véli, hogy

méretüknél fogva ezeket a kisvál-
lalkozásokat a nagy gyártó cégek
nem szívesen szolgálják ki, vagy
gyakran többletterhet, -költséget
rónak rájuk a kis mennyiségek
vagy az egyedi méretek miatt. A
környékbeli, hasonló profilú cé-
gekkel szemben többek között
ezeknek az egyedi igényeknek a
kielégítésére ajánlanak gyors,
szakszerû, költséghatékony meg-
oldásokat. Majd hozzáteszi, hogy
átalakították kiskereskedelmi
részlegüket, új boltvezetõjük van,
aki új szolgáltatás bevezetésével,
a termékek kiszállításával szeret-
né biztosítani az éttermek, ven-
déglátóegységek, orvosok, szép-
ségipari szolgáltatók részére a
minél kényelmesebb és olcsóbb
bevásárlást.

–  Beszállítóinkat olcsóbb, de
ugyanazt a minõséget képviselõ
partnerekre cseréltük, amivel
10–20 százalékkal kedvezõbb
árakat tudtunk elérni a korábbi
árainkhoz képest. Szeretném fel-
hívni a térség vállalkozóinak és
közületeinek a figyelmét, hogy ér-
demes elérhetõségeinken sze-
mélyre szabott ajánlatot kérni,
ahol még kedvezményesebb,
egyedi árakon tudjuk termékein-
ket biztosítani – mondta végeze-
tül Egyed László, az Elastic Kft.
ügyvezetõ igazgatója. 

A társaság folyamatosan keresi
azokat a munkatársakat, akik ré-
szesedni szeretnének sikereikben.
Az erre vonatkozó információkat
és elérhetõségeket a www.elas-
tickft.hu weboldalon találhatják
meg az érdeklõdõk.

A CSOMAGOLÁSTECHNIKAI PIAC ÉLVONALÁBAN
STABIL FEJLÕDÉSI PÁLYÁN AZ ELASTIC

Az Elastic Kft. közel 25 éve egyik vezetõ szereplõje a hazai
csomagolástechnikai piacnak. A Zalaegerszeg, Zrínyi út 83.
szám alatti, minden igényt kielégítõ, 21. századi színvonalon
kialakított üzletházukban arra keressük a választ, hogy mikép-
pen tud egy teljesen hazai tulajdonban lévõ vállalkozás ilyen
hosszú idõn át helyt állni a tõkeerõs nemzetközi cégek által
befolyásolt piac kihívásaival szemben.

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM – A FOGYASZTÓK ÉRDEKÉBEN

AZ ELSÕ MAGYAR-DÁN TERMELÕ ISKOLA ALAPÍTVÁNY

A ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÁMOGATÁSÁVAL

8 HÓNAP IDÕTARTAMÚ OKJ 34 582 03

ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS-KÉPZÉST
(E-000167/2014/A001)

indít december elején Zalaegerszegen.

A képzésre elsõsorban álláskeresõk jelentkezését várjuk, akik szá-
mára képzési támogatást, útiköltség-térítést, munkaruhát stb. bizto-
sítunk.

A képzésre az egész megyébõl lehet jelentkezni az illetékes Járási
Hivatalok Foglalkoztatási Osztályain. Bõvebb felvilágosítás a Járási
Hivataloknál, illetve az Elsõ Magyar-Dán Termelõ Iskola Alapítványnál:

8900 ZALAEGERSZEG, CSÁCSI U. 98-100.
TEL.: 92/598-300 • MOBIL: 06-30/620-2049.

Hetvendarabos muzeális 

BOR- ÉS
PEZSGÕGYÛJTEMÉNY
mélyen áron alul eladó,

valamint egy

HONDA INNOVA 125
motorkerékpár újszerû

állapotban, olcsón eladó.

Érd.: 30/317-1166

POLITIKAI HIRDTÉS


