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RÖNTGENKÉSZÜLÉKEK ÉS ÚJ MRI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK – KIEMELT GONDOSKODÁS
1,1 MILLIÁRDOS ESZKÖZPARKFEJLESZTÉS

 Csúcstechnológiájú képalkotó diagnosztikai eszközökkel gazdagodik a zalaegerszegi megyei kórház két sikeres KEOP-os pályázat
révén. Az új MRI-berendezést, az új mammográfiai, fogászati és
 Az országos szintû építészeti
pulmonológiai röntgeneket december közepén állítják üzembe.
értékek mellett vannak helyi vé– AL –
dendõ épületek, melyek elsõsorban egy kisebb közösség
Dr. Halász Gabriella fõigazgató
számára fontosak és az ott élõk
sajtótájékoztatón jelentette be,
kultúrájára jellemzõek. Így helyhogy az 1,1 milliárd forintot megben kell megítélni azt is, milyen
haladó elnyert támogatásból megsajátosságok határozzák meg
kezdték a megyei kórház diagegy település identitását.
nosztikai eszközparkjának fejlesz– Vadas Zsuzsa –
tését, amely minden szakterületet
érint. Hangsúlyozta: az elavult, és
Még a ’90-es évek elején Inkojelentõs energiát fogyasztó eszkövics László akkori fõépítész irányízöket alacsonyabb energiafeltásával az önkormányzat megalhasználású, digitális elven mûkökotta az építészeti értékek védeldõ berendezésekre cserélhetik le,
mérõl szóló rendeletét. A szabás ezzel óriási lépést tesznek a tellyozás többször módosult, figyejes digitalizáció felé.
lembe véve az aktualitásokat. A
Vigh László országgyûlési képvárosi közgyûlés legutóbbi ülésén
viselõ kiemelte, hogy az elmúlt öt
Dr. Nagy Gyöngyi
ismét áttekintette a város épített
évben jelentõs nagyságrendû
uniós forrásokat fordítottak a kór- valamint a GDP kedvezõ alakulá- örökségét. A helyi védelem alá vonás mindenképpen önkormányzati
ház fejlesztésére. Megemlítette a sában is megmutatkozik.
szívcentrum 5,6 milliárdos beruháDr. Nagy Gyöngyi, a radiológia szándékot és kötelezettséget gazását, a jelenlegi pályázatok révén és izotópdiagnosztikai osztály fõ- rantál.
(Folytatás a 3. oldalon.)
a 740 millió forintos MRI-berende- orvosa az új, korszerû berendezézés, valamint a közel 432 millió fo- sek jelentõségérõl beszélt vetített
rintos mammográfiai és fogászati képes elõadásában. Elmondta, az
röntgenek beszerzését. Mint fogal- elsõ MRI-berendezést 1994-ben,
mazott, a siker a magyar emberek hatodikként az országban telepíjobb teljesítményének köszönhe- tették a zalaegerszegi kórházba.
tõ, ami az államháztartási hiány
(Folytatás a 3. oldalon.)

SZÁZ HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLET VAN ZALAEGERSZEGEN

Fotó: – pP –

A SZAKMAI VITA VOLT AZ ELSÕDLEGES

GAZDASÁGFEJLESZTÉS, PÉNZÜGYI STABILIZÁCIÓ, TOP-PROGRAM
 Új kezdet, új lappal való indulás…, becsületesség és szorgalom – ez alapján végezte elmúlt évi munkáját az önkormányzat –
fogalmazott Balaicz Zoltán polgármester évértékelõ sajtótájékoztatóján. 2014. október 24-én alakult meg az új képviselõ-testület,
és az évfordulón értékelt a városvezetés. Szó volt eredményekrõl, nehézségekrõl, a jövõrõl és a város lehetõségeirõl.

– V. Zs. –
A polgármester jelezte: fontosnak tartja, hogy a közgyûlésben
szakmai vita folyt, sem pártoskodás, sem személyeskedés, sem
politikai csatározások nem voltak.
Igyekeztek a képviselõk egy irány-

ba húzni, és a város érdekeit tartották szem elõtt. A három legfontosabb eredménynek a gazdaságfejlesztést, a pénzügyi stabilizációt, a TOP-program elindítását és a
Modern Városok program nyújtotta lehetõségeket említette. Balaicz
Zoltán hozzátette: országosan is

egyedülálló a vállalkozóknak biztosított kamattámogatási rendszer
és a vállalkozói alap.
Szólt az elmúlt évben megvalósuló beruházásokról, az iparûzésiadó-bevétel jelentõs emelkedésérõl, amely várhatóan egymilliárddal
több lesz, mint 2014-ben. Zalaegerszegen az augusztusi adatok
szerint 3,2 százalékos a munkanélküliség (1357 fõrõl van szó),
többségüket a munkaerõpiac nem
is tudja felvenni. Így a városban
nem beszélhetünk munkanélküliségrõl, sokkal inkább munkaerõ-

hiányról. A jövõ év végéig ugyanis
mintegy 2500 új álláshelyet teremtenének a mûködõ vagy letelepedni szándékozó cégek. Elhangzott:
a TOP-program keretében 11,2
milliárd forint jut Zalaegerszegnek
2020-ig.
Az évértékelõn részletesen elhangzottak a kormánnyal kötött
szerzõdés beruházást, fejlesztést
érintõ pontjai. A városvezetés többek között fontosnak tartja a falumúzeum fejlesztését, a Zöld Zala
programot, az út- és kerékpárútfejlesztést, a Gébárti-tó körbe kerékpározhatóságát, és intézmények korszerûsítését, a turisztikai
program megvalósulását.
Jelen volt a sajtótájékoztatón
és néhány mondatban összefoglalta a szakterületén végzett munkát a három alpolgármester:
Gecse Péter, Tolvaj Márta és Vadvári Tibor.
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FIDESZ: AZ ÖSZTÖNDÍJAKRÓL SOKAK MAGYARORSZÁGA

 A város közgyûlése módosította az önkormányzati szakképzési
ösztöndíj támogatásáról szóló rendeletét, és ennek alapján növelte az összeget. A részletekrõl dr. Tóth László, a Fidesz-KDNP
frakcióvezetõje sajtótájékoztatón számolt be.
Elmondta: a szakképzési ösztöndíj havi összegét 12 ezer forintról 30 ezer forintra emelte, vagyis
érint minden tanulót, akik a Ganz-,
Munkácsy- és Széchenyi-iskolákban hiányszakmákra iratkoznak
be. Így egy hiányszakma esetében
a jó tanuló az állami ösztöndíj és
az adott cég juttatását is figyelembe véve akár 70 ezer forintot is
kaphat havonta. Ugyancsak módosították a felsõoktatási ösztöndíjról szóló rendeletet, és a havi
összeget 12 ezerrõl 15 ezer forintra emelték fel, függetlenül a hallgató lakóhelyétõl.
A frakcióvezetõ beszámolt a
2015. évi zöldfelületi stratégia végrehajtásáról valamint a jövõ évi
cselekvési programról. Olyan jövõ-

kép került megfogalmazásra, mely
az élhetõ, versenyképes és fenntartható települési környezet megteremtését segíti. Tájékozódott továbbá a közgyûlés a belváros
cserje- és virágfelületeinek megújításáról, bõvítésérõl és pótlásáról, a Göcseji Falumúzeum, a
Deák tér és az Európa tér zöldfelületeinek fejlesztésérõl, a Gólyadombon és a Kaszaházi fennsíkon
közösségi zöldfelületek kialakításáról, illetve az Arany János utcai
fasor megújításáról.
Dékány Endre, a mûszaki bizottság elnöke a 2014–2020 közötti idõszak fejlesztési pályázati
lehetõségeirõl szólt, hozzátéve:
Zalaegerszegnek fontos, hogy a
11,2 milliárd forintos uniós pénz-

forrást megkapja. Erre fel kell készülnie az önkormányzatnak,
ezért döntött a közgyûlés, hogy
módosítja a polgármesteri hivatal
szervezeti és mûködési (SZMSZ)
szabályzatát. A döntés-elõkészítési feladatokat a polgármesteri kabinet végzi, mellettük projektszervezetek koordinálják majd a munkát. Ehhez létszámbõvítésre az
idei évben nem kerül sor, de a jövõre szükség lesz még szakemberre.

MEGHÍVÓ
NOVEMBER 23. 18.00 ÓRA,
ZSINAGÓGA

Beszélgetés a Magyar
Örökség Díjas Hazajáró címû
filmsorozat szerkesztõivel és
szereplõivel.

GYURCSÁNY FERENC RÖPIRATÁRÓL

 A közelmúltban jelent meg a Demokratikus Koalíció elnökének,
Gyurcsány Ferencnek a Sokak Magyarországa címû programja.
Ennek részleteirõl beszélt lakossági fórumon dr. Vadai Ágnes országgyûlési képviselõ, a DK alelnöke.
A fórumot megelõzõen sajtótájékoztatón ismertette a Gyurcsány-röpirat legfontosabb elemeit. Mint fogalmazott, a program
egy alapvetés is egyben, amelyben azt a közös élményt próbálják megteremteni, ami sokak Magyarországa lehet egy kormányváltás után. „Ma sajnos keveseknek jut sok, és sokaknak nagyon
kevés, vagy szinte semmi, mert a
„maffiaállam” csak a kis saját hûbérbirtokát növelgeti” – véli a politikus.
Hozzátette: ez az ország akkor
lesz modern, nyugatos, ha sokak

ÜZEM- ÉS KASTÉLYLÁTOGATÁS MSZP: A FÖLDELADÁSRÓL

 Novemberi kongresszusára készül az MSZP, így Zalaegerszegen is fórumon beszélték meg az aktuális belpolitikai kérdéseket,
és foglalkoztak a párt belsõ életével is. A múlt heti eseményen
get dolgoznak fel, amit további fej- részt vett Lukács Zoltán, az MSZP parlamenti frakcióvezetõ-helesztésekkel három-négyszeresére lyettese és Teleki László országgyûlési képviselõ.
emelnének. Az üzemet egymilliárd
forintból létesítették, melyhez uniós
A termõföldek magánkézbe
Teleki László úgy véli, az „élettámogatást is kaptak. Itt 30 embert adását az ország kirablásának ne- pályamodell” helyett rendes fizefoglalkoztatnak, a beszállítókkal vezte Lukács Zoltán, aki úgy vélte, tést kellene kapniuk az emberekegyütt 60 fõnek, míg cégszinten hogy a korábbi években a termõ- nek, azonnali 50 százalékos bér600 embernek adnak munkát.
földeladásról másképpen véleked- emelésre lenne szükség. Ha ez
Fazekas Sándor ellátogatott az tek a fideszes politikusok. Utalt Ja- nem történik meg, a „dolgozói
egervári várkastélyba, és azt meg- kab István 2007-ben tett kijelenté- szegénység” tovább fog nõni, az
elõzõen a zalaegerszegi érdekelt- sére, mely szerint a termõföldek el- intézkedésre tehát társadalmi
séggel is rendelkezõ gyõrvári tej- adása végzetes folyamatokat indít- igény van. Szerinte a stadionépíüzembe. Mint mondta, Magyaror- hat el. Hangsúlyozta: Zala megyé- tések és az MNB „közpénzfelszágon alig maradtak fenn várak, nyi területrõl van szó, jó minõségû használása” nélkül teljesíthetõ
ezért nagy jelentõségû az egervári földrõl, ami most nem reális áron lenne a kérés.
várkastély helyreállítása. Sikeres kerül a kormányhoz közelálló szeturisztikai célú hasznosítása lehe- mélyekhez. Hektáronként 70 ezer
tõvé teszi, hogy széles körben is- forintos éves földalapú támogatást
mert legyen az évente 15 ezer láto- kapnak az új tulajdonosok, akik évi
Î 2 + félszobás, azonnal
gatót fogadó várkastély. A tejüzem- 21 millió forint vissza nem téríten- beköltözhetõ, jó állapotban lérõl kiemelte, hogy egy kézben van dõ támogatáshoz is hozzájuthat- võ családi ház Zalabéren a falu
a teljes termelési folyamat, mely- nak.
központjában eladó. Érd.:
nek eredményeképpen minõségi
A vasárnapi zárva tartásról 30/9595-181
magyar kézmûves tejtermékeket szóló népszavazási kezdeményeÎ Zalabéren, a falu közfogyaszthatnak a vásárlók.
zést a szocialisták továbbra is
pontjától öt percre, lakható hétA földmûvelésügyi miniszter V. fenntartják, hangsúlyozta a politivégi ház gyümölcsössel eladó.
Németh Zsolt államtitkárral érkezett. kus, hozzátéve: a nemzeti válaszÉrd.: 30/9595-181
Az elsõ két helyszínen Manninger tási bizottság nem pártatlanul jár
Jenõ országgyûlési képviselõ fogad- el az ügyben. Úgy véli, a kormány
ta õket, míg a zalaegerszegi üzem- „retteg” a népszavazástól, ezért
ben Vigh László országgyûlési kép- politikai okokból megakadályozviselõvel és Balaicz Zoltán polgár- zák, hogy az emberek véleményt
mesterrel tettek látogatást.
nyilvánítsanak.

FAZEKAS SÁNDOR FÖLDMÛVELÉSÜGYI MINISZTER ZALAI KÖRÚTON

Magyarországa lesz, és mindenki
megtalálja benne a helyét és a lehetõségét. Mindezért elsõsorban
magunkat kell alakítani a baloldalon. Sokan vannak az országban,
akik demokratikusan gondolkodnak, és ebbe beletartoznak a liberálisok, konzervatívok.
A Gyurcsány-féle röpiratban
olyan gondolatokat fogalmaznak
meg, melyek a polgári demokraták számára is elfogadható és kiindulási pont lehet. Nem az elitek
versenyét szeretnék, mondta, hanem egy széles összefogást
mindazokkal, akik másképpen
gondolkodnak az országról, demokráciáról, Európáról. Polgári
Magyarország felépítése a cél,
ahol szabadság van és szolidaritás.
Minden állampolgárnak esélyt
kell adni egy jobb életre – fogalmazott Vadai Ágnes.

APRÓHIRDETÉS

 Nem mindegy, hogy az üveghulladék lerakóban végzi, vagy pedig visszakerül az ipari termelésbe – vélekedett dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter, aki dunántúli programja során útba ejtette a Zalaegerszegi Hulladékkezelési Kft.-t is.
Az üzemlátogatás után kifejtette, hogy egy nagyon eredményesen mûködõ vállalkozást látott élõben, melynek beruházási projektjeit a magyar állam is támogatta. A
cég jól alkalmazza az általuk meghatározott szabályzókat, ami azért
fontos, hogy minél több hulladékot
nyerjünk vissza energiát és nyersanyagot megspórolva. Az üveg-

hulladék-feldolgozóban vegyes
kommunális hulladékból válogatják ki a színes és fehér üvegeket.
Ebbõl darálék készül, amit újból
feldolgoz az üvegipar.
Wiedner Rudolf, a Huke cégcsoport tulajdonosa fogadta a minisztert. Elmondta, Európa legkorszerûbb üvegválogató és -daráló üzemében évente 60 ezer tonna üve-

tudják. A kórház genetikai laborjának fejlesztésére, eszközbeszerzésre 12 millió forint áll rendelkezésre, míg a színház 10 milliót kap az összegyûlt adományból. Balaicz Zoltán hangsúlyozta,
bár a kórház fenntartója nem a
város, de fontosnak tartják az
odafigyelést, mert egy jól mûködõ, minõségi kórház rangot jelent
a városnak. Zalaegerszeg önkormányzata a jövõben is támogatni
fogja az egészségügyi intézményt, tette hozzá a polgármester.
A kórház részérõl dr. Halász
Gabriella és dr. Tihanyi Marianna
mondott köszönetet az adományért az önkormányzatnak és a
zalaegerszegieknek. Mint elhangzott, az eszközbeszerzés keretében egy új mikroszkóppal és kromoszómaanalizáló program frissítésével korszerûbb ellátást biztosíthatnak a magzati fejlõdési rendellenesség kiszûrésében és a fejFotó: Seres Péter
lõdési rendellenességekkel szüleosztályvezetõ fõorvos és EichinA polgármester elmondta, kis tett gyermekek betegségének hátger Attila, az Ispita Alapítvány ku- önkormányzati segítséggel mind- terében lévõ genetikai okok tisztáratóriumának elnöke.
két intézmény kérését teljesíteni zásában.

JÓTÉKONYSÁGI ADOMÁNYBÓL
ÚJ ESZKÖZÖK A GENETIKAI LABORBAN

 Az AquaCityben augusztusban megrendezett városi jótékonysági napon rekorderedmények születtek: látogatókból,
fõzõcsapatokból és bevételbõl
sem volt még ennyi az elmúlt tizennégy év alatt.
Az adományokból befolyt öszszegbõl két kérést támogattak, az
egyik a zalaegerszegi megyei kórházból érkezett, genetikai laborfejlesztésre, a másik a Hevesi Sándor
Színházból, az emeleti elõcsarnok
felújításához kértek segítséget.
Az elmúlt héten Balaicz Zoltán
polgármester jelképesen is átadta
az összegyûlt adományt a kórház
képviselõi számára. Jelen volt az
eseményen dr. Halász Gabriella
fõigazgató, dr. Tihanyi Marianna

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban N Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. N Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes N Felelõs szerkesztõ:
Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra N Szerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 NTelefon/fax/üzenetrögz.:
(92) 599-353 N Pr–marketing: Molnár Lászlóné 30/720-5734 • Szeglet Matild 30/720-5731 N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy N Felelõs vezetõ:
Lõrincz Endre ügyvezetõ N E-mail: info@zalamedia.hu N ISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
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Aktuális

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK – KIEMELT GONDOSKODÁS
SZÁZ HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLET VAN ZALAEGERSZEGEN

(Folytatás az 1. oldalról.)
Zalaegerszegen is többségében a hajdani kisvárosi épületekre jellemzõ a folyamatos állagmegóvás ellenére jelentkezõ
épületszerkezetek elöregedése.
A karbantartás egyre több energiát igényelt és igényel ma is,
ezért nem véletlen, hogy az ingatlantulajdonosokban felvetõdik
az épület bontása és új építése.
Ez az oka többek között annak,
hogy a helyi védett értékek 15
százalékkal csökkentek. Üzleti
érdekek, új vagy intenzívebb beépítésû épületet szeretnének.
Sok esetben a tulajdonosok a
sematikus felújítás költségeit
sem tudják fedezni.
A szabályozás 2008-as módosításakor a megelõzõ évek gyakorlatából és tapasztalataiból indult ki az önkormányzat. Míg a régi védettségi rendelet mereven ragaszkodott az épület, telek, funkció védelméhez, addig a jelenlegi
szabályozás kimondottan az építészeti értékekre koncentrál. Az
önkormányzati rendelet tartalmazza a védelmi fokozatok leírását, a
védett épületeket érintõ követelményeket. Jelenleg száz darab
helyi védelem alatt álló épület
szerepel a rendelet mellékletében
és három védett településkép. Ez
utóbbiak: a Vörösmarty utca Ady
és Mártírok utcák közötti szakasza, a 3–15. és a 4–20. számú
épületek telkei, a Kosztolányi D.,
utca 23–47. és a Rákóczi Ferenc

utca 21–39. számú épületeket
magába foglaló utcaszakasz.
A közgyûlés elé került anyag
összegzi a 2008 óta tapasztaltakat. Eszerint sajnálatos az az általánosan elterjedt vélekedés, miszerint a tulajdonosok a birtokukban lévõ, építészetileg értékes
épületeik mûemléki vagy helyi védelmét korlátozásként értékelik.
Az ingatlanpiac értékítélete tükrözõdik ebben, amely csak azt veszi
figyelembe, hogy az ingatlanon
esetleges védelembõl adódóan
van-e korlátozás, és számára nem
számít annak építészeti, kulturális
és helytörténeti értéke.
A jövõbeni tervekkel kapcsolatban az önkormányzat felül kívánja
vizsgálni a részleges védelem várható eredményességét és az azzal kapcsolatos szabályozást,
ugyanis ennek gyakorlata, az eddig megvalósult átépítések nem
valósították meg az építészeti érték védelmét. Az ezzel kapcsolatos módosítások tervezetével
egyeztetésre hívják majd a civil
szervezeteket, konzultálnak azokkal a személyekkel, akik kutatómunkásságuk során e témakörrel
foglalkoztak. A beszámoló leszögezi: a város építészeti érdekvédelmében támaszkodni lehet a
VÁRTÁR- és a városvédõ egyesületre, javaslatukat, kritikáikat figyelembe kell venni. Civil kezdeményezés hatására indult el a volt ruhagyár épületének mûemlékké
nyilvánítási eljárása, illetve a helyi

védelem alá helyezésének megindítása. A mûemlékké nyilvánítási
eljárást a Forster Gyula Nemzeti
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ végzi, értékvizsgálat alapján, melynek útmutatásait az önkormányzat felhasználja.
Zalaegerszeg kevés mûemlék
épülettel rendelkezik a többi megyei jogú városhoz képest, azok is
leginkább a városközpont területén találhatók. Ezért mindenképpen fontosak azok a helyi védett
épületek, melyek a város képét
meghatározták az elmúlt évszázadban. Ezek az épületek az eredeti funkció fenntartásával sok
esetben nem megtarthatók, a felújításuk, korszerûsítésük nagy
költséggel járna. A helyi védelem
felülvizsgálata során fontos szempont, hogy a védelem és az abból
fakadó korlátozás ott maradjon
fenn, ahol annak biztosítása végrehajtható és indokolt. Mérlegelésre javasolják a védelem megszüntetését ott, ahol a védett érték nem
számottevõ, ahol az épület felújítása vagy a korabeli állapot rekonstrukciója nem valószínûsíthetõ. Ilyen megszüntetõ javaslat van
elõkészítés alatt a Jákum utca 3.
számú épület esetében az elkészült értékvizsgálat alapján.
Az önkormányzat szükségesnek tartja a védelemmel érintett
építészeti korok kiterjesztését és a
XX. század második felében létrejött épületek számbavételét.

TALÁLKOZÓ
VASS VIRÁGGAL

1,1 MILLIÁRDOS ESZKÖZPARKFEJLESZTÉS A MEGYEI KÓRHÁZBAN

ÕSZI HANGULAT A MYLORDBAN
KÜLÖNLEGES KÁVÉK, TEÁK ÉS CSOKOLÁDÉK

HELYSZÍN:
ZVMMK KÖNYVTÁRA
(VOLT APÁCZAY ÁMK)

IDÕPONT:
2015. NOVEMBER 16.
17 ÓRA.
SZERETETTEL VÁRJÁK
AZ ÉRDEKLÕDÕKET!

szat. A digitális képalkotó berendezéssel készített 3D-s felvételek
részletgazdagabbak és torzításmentesek, ami a pontos diagnózis
felállításában rendkívül fontos,
hangsúlyozta a fõorvos.
Az eszközfejlesztés révén a
pulmonológiai osztály is kap egy új
digitális röntgent. Az új berendezésekkel felszerelt fogászati röntgen
fogászati röntgen készült a szak- digitális panoráma- valamint egy szakrendelést a szájsebészeti
rendelésen, ami mutatja a nagy szájon belüli felvételeket készítõ osztály mellé költöztetik a rendelõigénybevételt. Mindezt 15 éves, el- röntgenberendezést kap a fogá- intézetbõl.
avult technológiájú
gépekkel végezték,
ezek közül igazán
gyenge
pontnak
számított a gyakori
leállások miatt a
több mint 40 éves
elõhívó készülék.
Ezek a problémák
mind-mind többletköltséggel jártak,
amellett, hogy a hagyományos analóg
berendezések behatárolták a diagnosztikai lehetõségeket.
A pályázatnak
köszönhetõen egy

RÖNTGENKÉSZÜLÉKEK ÉS ÚJ MRI
(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezt 2005-ben cserélték le, ami
akkor szintén korszerûnek számított, mostanra azonban már elavult. A pályázati támogatásból
most egy új, csúcstechnológiájú
MRI-berendezést tudnak üzembe
állítani, amely méreténél fogva a
nagyobb súlyú emberek vizsgálatát is lehetõvé teszi.
Az analóg mammográfiai röntgent 2004-ben szerezték be, amit
egy korszerû, digitális berendezéssel váltanak fel. A fõorvosnõ
hangsúlyozta, a megyében is mindent meg kívánnak tenni azért,
hogy csökkenjen az emlõrák okozta halálozás Magyarországon.
Dr. Erményi Imre, a szájsebészeti osztály vezetõ fõorvosa elõadásában elmondta, hogy az elmúlt öt évben évente közel tízezer

ÍRÓ–OLVASÓ

 Az õszi/téli szezon finomságaival várja a vendégeket a Mylord Kávé- és
Teaház (Dísz tér 3.). A hagyományos és ízesített kávékkal, a különleges
szálas teákkal, valamint a forró csokoládékkal és süteményekkel még az
elõttünk álló hideg hónapok is vidámabbá, elviselhetõbbé tehetõk.
Ahogy a divatvilágban megfigyelhetõk egy-egy évszakhoz kötõdõ trendek vagy színek, úgy a gasztronómiában is egyre inkább jellemzõ az, hogy
szezonális gyümölcsökkel, zöldségekkel vagy fûszerekkel ízesítik a forró italokat – mondta Slezák Anikó üzletvezetõ. Az idei õsz/tél slágere a gesztenye és a fûszeres sütõtökszirup. Ez a
két finomság nagyon jól párosítható
mind a kávéval, mind pedig a csokoládéval. A Mylordban például egy különleges gesztenyepürés kávéspecialistást is meg lehet kóstolni. Persze az
advent jellegzetes ízei (narancs, fahéj,
szegfûszeg, mandula) továbbra is
megtalálhatók, legyen szó kávéról,
teáról, vagy csokoládéról. A Mylordban gyerekeknek is készülnek téli italokkal: olyan frissen préselt citromos,
málnás, almás és fahéjas finomságokat árulnak, amiket hidegen és melegen egyaránt lehet fogyasztani.
Slezák Anikó elárulta: kétévente
mindig megújítják a teakínálatukat is.

Persze az alapok (fekete, zöld, gyümölcs) megmaradnak, de mivel nagyon népszerûek az ízesített teák,
mindig készülnek valami szezonális
újdonsággal. A teafõzés terén is megfigyelhetõk trendek; most többek között a karamellel és fügével ízesített
teák a népszerûek, de a homoktövis és
a goibogyó is nagyon kedvelt. Ahogy
hidegebbre fordul az idõ, és nõ a megfázások száma, egyre többen isznak
ízesített gyógyteákat, hiszen ezek
nemcsak átmelegítik az embert, hanem gyulladáscsökkentõ hatással is
rendelkeznek. Tökéletes választás lehet például a Mylord almáspite kamillateája. A szálas teák csomagolva is
megvásárolhatók, így karácsonykor
egy-egy díszes csomag a fa alá is kerülhet.
A forró italoknak kiváló kísérõje
egy-egy szelet torta vagy teasütemény. A Mylordban különleges receptúrával készült házi- és paleosütemények is várják a betérõt.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Depo Kft.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
Tel.: 92/900-036
Fax: 92/312-771
Tel.: 92/598-940
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
A hulladékok elszállítását a Zala-Depo Kft. végzi alvállalkozásban.
A házhoz menõ zsákos gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2015. november 26.
Kék zsák: 2015. november 27.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.
HÍVJON! SEGÍTÜNK!

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA
ZALAEGERSZEGÉRT DÍJJAL KITÜNTETETT
TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

z

ZALAEGERSZEG, GYÜMÖLCSÖS U. 12.

z

TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

z

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

z

NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

z

z

z

...ha van, vagy lesz autós gondja: az MTE megoldja!

z
z

MARAI KAROSSZÉRIA

ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!

•

kipufogó-gyorsszerviz

•

sérült és korrodált au-

„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR

tók javítása
•

alváz- és üregvédelem

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

Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035
Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu  Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187.
SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK
KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK

Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…

ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET!

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

HOL A FENÉBEN VAN?
CSALÁDI BONYODALMAK EGY HÁZASSÁGLEVÉL MIATT

 A magyar származású – külföldön letelepedõ – XX. századi
szerzõ vígjátékát több hazai színtársulat (az 1997/98-as évadtól
legtöbb elõadással a budapesti József Attila Színház) is sikerrel
szerepeltette repertoárján. Jóllehet, Besenczi Árpád darabhoz fûzõdõ korábbi kötõdése is motiválta a zalai társulatot, hogy a
szerzõ halálának tízedik évfordulóján mûsorra tûzze Kishont Ferenc – Rónai András fordításában (1990) megjelent – komédiájának színpadra állítását.
– Szemes Béla –
Kishont mûvének cselekménye
– a szereplõk névviselete, valamint a „kibuc”-ra (izraeli mezõgazdasági termelõközösségek) történõ utalás is egyértelmûsíti, – „telavivi” környezetben játszódik,
ugyanakkor a történetet felépítõ
eseménysor univerzális jellege
helyszíntõl és pontosan behatárolható idõponttól függetleníti a színpadon látottakat.
A házasságlevél címû mû „középpontos dráma”, amelynek
Daniel Borozovszki vízvezetékszerelõ és Sifra, a felesége huszonöt évvel ezelõtt megkötött frigyét bizonyító okirat a „fõszereplõje”. A helyenként korábbi esemé-

nyekre is hivatkozó darab cselekménye egyszerû és közérthetõ: a
Borozovszki család egyetemista
lánya, Ajala és võlegénye házasságkötésre készülõdik, ám szándékuk beteljesedését megakadályozza, hogy a menyasszonyjelölt
szülei nem rendelkeznek hivatalos
házasságlevéllel. Az ebbõl fakadó,
különféle konfliktusokat és zûrzavart kiváltó, idõnként humoros verbális megnyilvánulásokra és helyzetkomikumra épülõ jelenetek végül váratlanul idillikus végkifejlethez vezetnek...
A szerzõ darabjának színrevitelében meghatározó szerepet játszott Besenczi Árpád színház iránti elkötelezettsége, személye
ugyanis kétféle aspektusból is

közvetlenül köthetõ az egerszegi
elõadáshoz: annak rendezése
mellett Borozovszki alakjának
megformálását is magára vállalta.
Besenczi rendezõi felfogását
tradicionálisan a cselekményt következetesen felépítõ, a szereplõk
„tett-váltás” sorozatát feszesen követõ szövegkönyv tartalmára alapozta, ezért a színpadon elõadott
történetnek megvolt a maga ritmikája, a két felvonás nem hagyott a
nézõ számára felesleges pauzákat, unatkozásra okot adó idõszakokat. A rendezõ – dicséretes
szakmai érzékenységgel – tisztában volt azzal, hogy a dráma tartalmát egyszerûen el kell játszatnia a maga naturalisztikus valóságában, mindenféle színpadi formanyelv megújításának szándéka
nélkül.
A házasságlevél címû elõadás
színvonalát a szereplõk karakterének megformálásában érdemes
keresni. A kevés szereplõt felvonultató darab – amelyben érdekesen oszlanak meg a szerepek
(három családtag, három „kül-

sõs”; 3 férfi, három nõ) – legsikeresebb alakítását Besenczi Árpád
(Daniel Borozovszki) nyújtotta.
Magabiztos, könnyed fellépésével (amelyhez nyilván a szerep eljátszásában megszerzett rutin is
hozzájárult), végig uralta a színpadot, irányította szereplõtársai
játékát.
Ecsedi Erzsébet a tõle megszokott igényességgel keltette életre
Borozovszkí felesége, Sifra alakját. Érezhetõen nem jelentett gondot számára a szerep, sõt más darabokban nyújtott színpadi teljesítménye, színészi képessége fajsúlyosabb karakterek megformálására predesztinálja.
Átlagos színvonalúnak éreztük
a család menyasszonynak készülõ leányát életre keltõ Kátai Kinga
(Ajala); valamint Buki, kibuc-tag figuráját színpadra állító Barsi Márton alakítását. Az anyai tanácsot
szentírásnak tekintõ Farkas Gergõ
(Robert Knoll, a võlegény) sajátos
karakterével; Lõrincz Nikol (Jaffa,
a szomszédnõ szerepében) egyegy frivol megnyilvánulásával maradt emlékezetes.
A Hevesi Sándor Színház legutóbbi bemutató elõadása alapvetõen elérte célját: kimagasló és
maradandó mûvészi élménnyel
ugyan nem ajándékozott meg bennünket, de talán „való világunk”
mindennapjainak – személyünket
érintõ – eseményeire, viselkedésünkre felhívta a figyelmet.

A KORTÁRS MÛVÉSZET LENYOMATA A LEBEGÕ SZOBROK TÖRTÉNETEI
ADYSOK A VELENCEI BIENNÁLÉN

KIÁLLÍTÁS A D'CLINICBEN

 Nemrég tért haza az 56. Velencei Nemzetközi Képzõmûvészeti
Biennáléról az Ady-iskola mûvészeti tagozatának csoportja. Az
iskolában 1997 óta hagyomány, hogy – hol nagyobb, hol kisebb
csapattal – ellátogatnak a kétévente megrendezésre kerülõ rangos kiállításra.
– pet –
Az elmúlt alkalmakkor diákok is
mentek a biennáléra, az idei azonban egy tanároknak szóló szakmai
út volt, melyet a Képzõmûvészeti
Támogatási Alapítvány szervezett

nagyon sok politikai és társadalmi
kérdést is feszegetnek. A szociális
problémákra való utalás, a
holokauszt és a gender olyan témák, amik már-már lerágott csontnak tûnnek, mégis újra és újra
megjelennek valamilyen formá-

Fotó: – pP –

 Újabb projektzáró tárlatra került sor a D'clinic Studiosban. A
nemzetközi rezidenciaprogram keretében ezúttal Justin de Lima
portugál származású kanadai mûvész mutatta be munkáit, amiket
az elmúlt egy hónapban készített Zalaegerszegen.

– mondta érdeklõdésünkre Tóth
Norbert mûvésztanár. Az iskola és
az alapítvány azért érzi hasznosnak az efféle tanulmányutakat,
mert fontos, hogy a képzõmûvészetet oktató tanárok szó szerint
„képben” legyenek; vagyis tájékozódjanak a világ aktuális képzõmûvészeti trendjeirõl. Az nem jó,
ha csak a klasszikusokat ismeri és
oktatja egy tanár, azt is látni kell,
hogy merre tart a kortárs mûvészet, milyen témákat feszeget és
milyen technikákat alkalmaz.
Tóth Norbert szerint a velencei
biennálé a legalkalmasabb erre a
célra. A világ legnagyobb seregszemléje a lenyomata az aktuális
tendenciáknak; amik most éppen
a fenntarthatóság és az identitás,
valamint tágabb értelemben a jövõ
tematikáját járták körül. A kiállítók
(akik hetven országból érkeznek)

A fiatal alkotó felhõkre (mások egy európai kaland során kényszeszerint popcornra) emlékeztetõ le- rült arra, hogy mûvészkellékek vábegõ szobrai hétköznapi – mások sárlása helyett inkább talált tárFotó: – pP –
által már kidobásra ítélt – tárgyak- gyakkal dolgozzon. Azóta is szíveban. A mûvésztanár szerint emiatt ból készültek. Lima néhány éve sen foglalkozik a városi környezet
sokszor az az érzése támad az
embernek, hogy már nem lehet
újat festeni/alkotni. A fenntarthatóság és identitás idén jó témának
bizonyult, nagyon izgalmas és
ütõs alkotások születtek (Magyarországot Cseke Szilárd képviselte
installációjával), bár Tóth Norbert
úgy érzi, hogy fõleg konceptuális  Két izgalmas koncerttel is várja az érdeklõdõket a Városi Hangversenymûveket lehetett látni. Szerinte at- és Kiállítóterem a jövõ héten. Illetve összesen hárommal, hiszen a legentól, hogy a téma adott (hiszen azt dás Benkó Dixieland Band november 11-én kétszer is fellép a zsinagógáa biennálé szervezõi hirdetik meg) ban. A nagy érdeklõdésre való tekintettel ugyanis az esti, 19 órakor kezdõdõ
még készülhetnének expresszív JazzSzerdás koncert elõtt, 17 órakor is színpadra állnak.
alkotások is; ám erre kevés példát
– pet –
nagógában 19 órakor. A szombati konlehetett látni.
cert a Klasszikus hangversenybérlet nyiA seregszemlén a hagyomáA Liszt Ferenc-díjas jazzegyüttest és tóelõadása is lesz egyúttal. A Capella
nyos festészeti és szobrászati mûfajokon túl az audiovizuális techni- annak névadóját talán nem is kell bemu- Savaria a legrégibb, korhû hangszerekák, videóinstallációk jelentek meg tatni a közönségnek, hiszen 1957 óta ken játszó kamarazenekar Magyarorszászép számmal, de már a robotika mûködik a zenekar. A tagok persze cse- gon. 1981-ben alakultak Szombatheis beszivárgott a képzõmûvészet- rélõdtek közben, ám Benkó Sándor kla- lyen, vezetõjük pedig Kalló Zsolt, aki
rinétos, zenekarvezetõ maradt. Neve pe- koncertmesterként több rangos együtbe.
dig évtizedek óta fogalom nemcsak a tessel is bejárta már a világot, de szólishazai, hanem a nemzetközi zenei életben taként is ismert. A zenekar elõadásaiban
is.
kamara- és zenekari darabok, operák és
November 14-én egy hasonlóan oratórikus mûvek is hallhatóak. A zalanépszerû, ám más mûfajú együttes, egerszegi koncertre Haydn- és Mozartmégpedig a Capella Savaria lép fel a zsi- mûvekkel készülnek.

www.zalamedia.hu

BENKÓ-DIXIELAND KÉTSZER
JAZZ- ÉS KLASSZIKUS KONCERTEK A ZSINAGÓGÁBAN

és a kidobott tárgyak kapcsolatával. A kacatokat szobrokba építi,
így ad új értelmet a tárgyaknak,
amiket párokba vagy csoportokba
rendez; hol összeragasztja, vagy
festészeti eljárásokkal dolgozza
õket össze.
Az itt készült, fehérre festett alkotások többek között cserepekbõl,
konyhai eszközökbõl, gumicsizmából, könyvekbõl, hímzésekbõl álltak
össze. A „Lények egy idegen képzeletében” címet viselõ szoborsorozat fizikailag vagy fogalmilag
összekötött tárgyak egyáltalán nem
véletlenszerû halmaza, melyhez a
„hozzávalókat” Zalaegerszeg utcáin találta.
A mûvész lelkesítõnek látja a
város építészetét, különösen a belvárosban tapasztalható barokk és
szocreál épületek kontrasztját. A
város lelakottságát, a fehér betonfelületek, terrakotta téglák esztétikáját épp e fehérre festett szobrok
összevisszaságán át szerette volna bemutatni. A szobrokban azonban élet van; hiszen minden elhagyott (és újrahasznosított) tárgyban egy-egy itt élõ ember, egy-egy
járókelõ személyes sorsa is benne
van.
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Városháza
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
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OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA
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PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATOT HIRDET

AZ INTÉZMÉNYI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

AZ INTÉZMÉNYI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

A ZALAEGERSZEGI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

MAGASABB VEZETÕI (IGAZGATÓ)

GAZDASÁGI VEZETÕI

MAGASABB VEZETÕI (IGAZGATÓ)

BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

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.

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 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 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 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, Rákóczi u. 49–53.
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:
2015. november 27.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2015. december17.
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 a korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján történik.
A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) kell 3 példányban (egy
eredeti, kettõ másolat) benyújtani.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottsági személyes meghallgatás után a közgyûlés dönt.
A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl
Andrea személyügyi szakreferenstõl, a 92/502-121-es telefonszámon kérhetõ.

IZSÁK-ISKOLA PÉNZSZEDÉSI IDÕPONTJA:
november 10-én 13–17 óra • november 11-én 7–13 óra

A pályázati feltételekkel kapcsolatos egyéb információ:
– a betöltendõ munkakör: pénzügyi fõelõadó,
– a gazdasági vezetõi 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 és a pályázati feltételek között meghatározott egyéb igazoló okiratok közjegyzõ 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 eljárással 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.

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 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 1., a magasabb vezetõi megbízás határozott idõtartamra, 2020. december
31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kikötésével.

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 annak végrehajtására kiadott
77/1993. (V. 12.) korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján
történik.

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 3 példányban (egy
eredeti, kettõ másolat) benyújtani.

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 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.

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

FORGALOMKORLÁTOZÁS
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy 2015. november
7-én 22 óra 15 perc és november 8-án 02 óra 15 perc között Zalaegerszegen, a Batthyány Lajos utca, Zala utca és Budai Nagy Antal utca–Október 6. tér csomópont közötti részén – a vasúti átjáró
szabályozási munkái miatt –, rendkívüli forgalomkorlátozás szerint
lehet közlekedni az alábbiak szerint:
– november 7-én 22 óra 15 perc és november 7-én 23 óra 15
perc között félpályás forgalomkorlátozás,
– november 7-én 23 óra 00 perc és november 8-án 01 óra 30
perc között teljes útzár, a vasúti átjáró lezárva, a fentebb jelzett útszakasz nem használható,
– november 8-án 01 óra 30 perc és november 8-án 02 óra 15
perc között félpályás forgalomkorlátozás.
A korlátozás ideje alatt az Önöket ért kellemetlenségek miatt
szíves elnézésüket és megértésüket kérjük!

ÉDES GONDOK A KÓRHÁZBAN
 Kellemes gondjai voltak a minap a Zala Megyei Kórház gyermekosztályán dolgozó nõvéreknek.
Tudniillik, hogy hogyan osszák be és mikor osszák ki, azt a 200
darab Zala kockát, és egy manapság menõ Mignon tortát, melyet
ajándékként kaptak. A finomságok egy zalaegerszegi cukrászda felajánlásából érkeztek, s a betegségük miatt diétára nem szoruló kis
betegek ebédjét édesítették meg.
A cukrászda már második alkalommal jótékonykodott ily módon.
De nemcsak a gyermekosztályra, hanem a boncodföldei autistákat
gondozó otthonba, sõt gyermeknapi rendezvényre is tettek már hasonló felajánlást.
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Sport

RAJT AZ NB I A CSOPORTJÁBAN GÁSPÁR VISSZATÉR
BIZTOS BENTMARADÁST VÁRNAK

 Egy év szünet után jutott vissza ismét a Zalaegerszegi Csuti
Hydrocomp csapata a sakkozók legmagasabb osztályába. Az NB
I A csoportjának küzdelmei a hétvégén kezdõdnek, ráadásul dupla fordulóval, amelyet a fõvárosban rendeznek. Az egerszegiek
két fõvárosi csapat – a Bp. Titánok és a Pénzügyõr – ellen ülnek
asztalhoz.
– Visszajutásunk egyértelmû
volt – tekintett vissza az elmúlt
idényre Horváth Tamás, a Csuti
szakmai vezetõje. – Elõször úgy
nézett ki, hogy lesz két csapat,
amelyet megelõzhetünk az élvonalban. Az MLTC megszûnése
miatt legjobb kiesõként bent
maradó Hûsi SC, valamint a másik
újonc, a Kõbánya csapata. Azonban õk az átigazolási szezon hajrájában több, jó képességû külföldi játékost igazoltak, így abszolút
nem lefutott a kiesés kérdése.
– A nehézségek ellenére a
bentmaradást várják maguktól...
– Biztosan szeretnénk bent maradni a legjobbak között, ami nem
lesz könnyû feladat, azonban a
játékoskeretünket képesnek tartom rá.
– Sikerült megerõsíteni a
csapatot?
– Vajda Levente – aki Kanizsán
is játszott – érkezett hozzánk. Az
elsõ táblán vesszük számításba.
Szabó Gergely a másik új játékosunk, õ erdélyi származású. Remélem, hogy mindkét játékos
erõssége lesz csapatunknak. A

feljutó csapatunkból Nagy Kristóf a
több játéklehetõség miatt igazolt
Szolnokra, a többiek vállalták az
NB I-es szereplést. Az ifitáblára
sem igazoltunk, Bali Ádám tavaly
a B csoportban jól teljesített. A legjobbak között is mélyvízbe dobjuk,
hadd szerezzen rutint.
– Biztosítottak lesznek az
anyagiak az induló bajnokságra?
– Barabás Miklóssal, a Hydrocomp Kft. vezetõjével rövidesen

aláírjuk az új bajnoki idényre szóló
névadó szponzori szerzõdést. Reméljük, az önkormányzat is emeli
támogatását, hogy visszajutottunk
a legjobbak közé. Mellettük több
kisebb szponzor segíti klubunkat.
– A bentmaradás mellett milyen célokat tûznek még maguk
elé?
– Számunkra továbbra is fontos
a saját nevelésû utánpótlás. Ezért
szerepel az NB II-ben a Baki
Agrocentrum Csuti néven utánpótláscsapatunk. Mi már régóta alkalmazzuk Polgár Judit Európai Unió
felé tett ajánlását, hogy a sakk
épüljön be a tantervbe. Szakkörök
keretében már régóta ott vagyunk
az iskolákban. Nem véletlen, hogy
az elsõ csapat többségét egerszegi
kötõdésû sakkozók alkotják
– Milyen erõsségû lesz az
idei bajnokság?
– A Nagykanizsa és a Paks kiemelkedik a mezõnybõl. A 3–10.
helyért versenyez a többi csapat.
Az utolsó két helyet mindenképpen szeretnénk elkerülni.
– Milyen eredménnyel lenne
elégedett a nyitányon?
– A Bp. Titánok és a Pénzügyõr is jó középcsapatnak számít.
Nem mi vagyunk az esélyesek.
Mindkét mérkõzésen szoros eredményt várok. Nem szeretnénk az
indulásnál bent ragadni, mint két
éve.

16 UKLUB INDÍTOTTA VERSENYZÕIT
TÁNPÓTLÁS DZSÚDÓVERSENY EGERSZEGEN

 15 dunántúli és 1 szlovén dzsúdóklub több mint 220 versenyzõjének részvételével került megrendezésre a II. zalaegerszegi
utánpótlás dzsúdóverseny a Kölcsey Ferenc Gimnázium tornacsarnokában.
A fiatalok diák „D” korosztálytól
(7–9 év) a serdülõkig (13–14
évesek) színvonalas küzdelmeket
vívtak. A házigazda Zalaegerszegi
Dzsúdó Sportegyesület 50 versenyzõt indított, akik között nagy
számban voltak „elsõ versenyes”
sportolók is. Õk azok, akik a tavaly
elkezdett „Iskolai dzsúdóprogram”
résztvevõiként saját iskolájukban

testnevelés órákon vagy délutáni
szakköri formában tanulhatják a
dzsúdót. A remek hangulatú, jól
szervezett versenyen jól szerepeltek a házigazdák.
Aranyérmesek: Ódor Noel, Kiss
Zoltán, Horváth Evelin, Hosszú
Nátán, Hosszú Donát , Simon Tamás, Kovács Máté, Nyikos Mátyás,
Hosgyura Bettina, Szekér László.

Ezüstérmesek: Kiss Bence, Ódor
Patrik, Gulyás Medárd, Bordács
Patrik, Gulyás Lõrinc, Bordács
Anita, Bednárik Botond, Kelemen
Zsombor, Bekk Ádám, Tóth Rajmund, Wolf Erik.
Bronzérmesek: Devecz Ádám,
Domján Miklós, Biri Márk, Hári Barnabás, Vajda Brendon, Kramalics
Bence, Tollár Botond, Farkas Filip,
Varga Áron, Budai Csongor, Hidasi
Gergõ, Török Botond, Holubecz
Gergõ, Kádas Lili, Kovács Boglárka, Kocsis Mira, Ruzsics Gergõ,
Szabó Ágoston, Turkán Sándor.

JÓL RAJTOLT A ZALAKERÁMIA ZTE

 Hat forduló után ötvenszázalékos teljesítményt ért el a
Zalakerámia ZTE férfi kosárlabdacsapata az NB I A csoportjában.
Ami messze megfelel az elvárásoknak, sõt nagyobb odafigyeléssel jobb is lehetett volna, de ne legyünk elégedetlenek.
– Eddig két bravúros gyõzelmet
arattunk – kezdte értékelését
Bencze Tamás vezetõedzõ. – A
gyõzelmek számát kettõre terveztem. A MAFC és a Kaposvár elleni
két találkozón bíztam a sikerben.
A sors másképpen döntött, a Kaposvár, a Fehérvár és a Szolnok
ellen sikerült nyerni. Az utóbbi kettõ a bravúr kategóriájába tartozik.
– Nem sajnálja ezek után a
MAFC elleni vereséget?
– Azon a találkozón Pantelics
hiányzott, ami a védekezésünkön
meglátszott. A fõvárosiak után volt
egy mérkõzés Pécsen, az a vereség még fájóbb volt számomra. Az
ottani teljesítményünk nem volt
méltó hozzánk. A találkozó után elbeszélgettünk a csapattal. Remélem, a pécsi találkozóval letudtuk
idei leggyengébb teljesítményünket.
– A szolnoki siker után sokan
felkapták a fejüket, nem véletlenül. A házigazdák több év után
kaptak ki magyar bajnokin hazai
pályán. Mennyire tud ebbõl erõt
meríteni a csapat, helyén tudják-e kezelni a Tisza-parti sikert?
– Játékosaim helyén kezelik a
dolgot, vannak annyira intelligensek, ezzel nem lesz gond. Három
légiósunk nagyon hozta magát, de
aki pályára került, kivétel nélkül
odatette magát. Azzal nem foglalkozom, hogy bizonyos médiumok
szerint a Szolnok szándékosan
kapott ki. Ez legyen az õ gondjuk,
a sikerünk ettõl nem kisebb értékû.
– A légiósok határozzák meg
a ZTE játékát, de az eltelt fordulók során szinte mindig hiányzott valaki. A csapat mégis megoldotta a feladatot...
– Vékony a keretünk, véleményemet továbbra is fenntartom.
Pantelics is, Krapics is nagyon
hiányzott, de sikerült túllépnünk
ezen. Pantelics fõleg a védekezésünkben fontos. Ha a MAFC ellen
ott van a pályán, biztosan nyerünk.
Természetesen a magyar játékosok is hozzátették a maguk teljesítményét a sikerhez.

19 BÉREM A CLAUDIUS
KUPÁRÓL VERETLENÜL AZ ÉLEN
:
ETLEHEM DÁVID ÖT ARANY

 Szombathelyen tizenharmadik alkalommal rendezték meg a Claudius Alpok–Adria Kupa úszóversenyt.
A mezõnyben 32 EuropTec ZÚK-os
sportoló állt rajthoz, közülük 42 számban tizenöten kerültek be a döntõbe. A
fináléban pedig 9 arany-, 4 ezüst-, 6
bronzérmet szereztek. Különdíjat kapott a 2003-asok mezõnyében Betlehem Dávid, mint a korosztály legeredményesebb versenyzõje.

Aranyérmesek:
Matyasovszky
Dalma (3 számban), Betlehem Dávid
(5), Molnár Noel (1).
Ezüstérmesek: Szabó Rajmund (2),
Gergye Ákos (1), Büky Erdõs Rozita (1).
Bronzérmesek:
Matyasovszky
Dalma (2), Büky Erdõs Rozita (2), Szabó Rajmund (1), Horváth Iván (1).

 A Göcsej SK-nál nem csináltak titkot belõle, hogy a 2015/16-os
nõi futsalbajnokságban az élen kívánnak végezni, pontosabban
fel kívánnak jutni a férfiakhoz hasonlóan a sportág élvonalába.
Az eddigi öt mérkõzés eredménye:
Göcsej SK–AC Villám-Geobusz.hu
14-0, Göcsej SK–ELTE-BEAC 4-2,
Veresegyház VSK–Göcsej SK 1-4,
Kalafa-Újbarok SE–Göcsej SK 3-4,
PTE ÁOK-Petõfi SE–Göcsej SK 1-4.
A Göcsej SK futsálos lányai
tehát öt gyõzelemmel, 40 lõtt és 7
kapott góllal fejezték be az õszi

idény elsõ körét, öt ponttal elõzik
meg a második helyezett ELTEBEAC csapatát.
Szimán Bálint, a Göcsej SK
edzõje: – Egyszer körbeértünk és
hibátlanok vagyunk. Nehéz 5
mérkõzés vár ránk még ebben az
évben, de hasonló jó teljesítménynyel célunk, az elsõ osztály, elérhetõvé válhat.

MOLNÁR JÁZMIN A FELNÕTTEK A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
KÖZÖTT GYÕZÖTT
 Az ausztriai Jennersdorf külvárosában (Gyanafalván) rendeztek a hétvégén futóversenyt. Az õsz derekán kitûnõ idõjárási viszonyok fogadták az indulókat.
A különbözõ távokra mintegy
400 nevezés érkezett, köztük
hazánkból is szép számmal.
Molnár Jázmin, a zalaegerszegi
Landorhegyi-iskola tanulója, a
Zalaszám-ZAC sportolója az 5
km-re felnõtteknek kiírt számban
állt rajthoz. A kisváros utcáin kialakított pályán 20,58 perces

idõeredménnyel elsõként ért célba, az indulók közül a legfiatalabb versenyzõként, ami mindenki számára nagy meglepetést okozott.
Jázmin felkérésre 3 tagú magyar csapatban is indult 5 km-en,
ahol 19 csapatból a második helyet sikerült megszerezniük.

ZTE NKK–ELTE-BEAC ÚJBUDA
64-41 (17-14, 14-7, 19-15, 14-5)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.
Szeged 2011 Grosics Akadémia–ZTE FC 2-0 (1-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Gyula.
ZTE FC ANGELS–PMFC 4-1 (2-0)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.
III. Ker. TVE–Tarr Andráshida 2-0 (1-0)
NB III Nyugati-csoport labdarúgó-mérkõzés, Budapest.
Csács-NSE–Szerszámsziget-Zalalövõi TK 2-0 (1-0)
Megyei I. o. labdarúgó-mérkõzés, Nemesapáti.

volt a ZTE-nek. A Szeged ellen
már pályára lép.
– Vele remélhetõen erõsödik
a csapat...
– Nagyon bízom benne. Nyil-

Gáspár Dávid rövidesen ismét pályára lép.

– Gáspár is rövidesen visszatér... Védekezésben számít rá,
vagy támadásban is?
– A csapatkapitányra védekezésben és támadásban egyaránt
számítok. Sérülése elõtt egyik legjobb évét futotta, vezéregyénisége

ván egy ilyen hosszú sérülés után
ismét fel kell építenie magát. Lesznek jó és rossz mérkõzései, ami
ilyen hosszú kihagyás után természetes. Nekünk azon kell lennünk,
hogy minél hamarabb elérje régi
önmagát.
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Hirdetés

AHOL AZ ÁRAK AKCIÓ
NÉLKÜL IS ALACSONYAK!
Schneider Electric-termékek
nagy választékban,
megrendelés esetén RÖVID SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDÕVEL KAPHATÓK!

-PARTNER

Gewis-, Hensel-, Legrand-, Spelsberg-termékek, Prodax-kapcsolók,
kábelek, vezetékek, csövek, csatornák, szerszámok stb. kedvezõ áron.

...ÉS MINDEN, AMI A VILLANYSZERELÉSHEZ KELL!
Keresse honlapunkat: www.ampervill.hu
Zalaegerszeg, Könyök u. 1. Tel.: 92/510-148 z Fax.: 92/510-149

E-mail: alpin002@t-online.hu

Asztali számítógépek,
laptopok, monitorok javítását
vállalom SZOMBATON ÉS

VASÁRNAP IS!
TELEFON: 06-30/247-0700

Tel./fax: 92/319-003
Mobil: 30/3571-413

Ingatlankínálatunk
bõvítéséhez
eladó lakásokat
és családi házakat
keresünk.
Tel.: 30/622-9816

