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G E P K E Z E L O tanfolyam indul
O K J - s Targoncavezetői,
OKJ-s Emelőgép kezelői,
OKJ-s Földmunkagép kezelői
KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁSRA
is alkalmas!
2Ü15.Ü4.Ü8. (szerda) 17:ÜÜ-kor
NKH-S GÉPKEZELŐI JOGOSÍTVÁNY
megszerzéséhez
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FIGYELEM! 2Ü15.12.31-töl már csak a Nemzeti
Közlekedési Hatóság által kiadott gépkezelői jogosítvány
marad érvényes!

JELENTKEZÉS: 30/2883746 vagy helyszínen

Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP

XXVII. évfolyam 12. szám
201S. április 2.

Egyúif*i*zrt<tz^
utazásszervezésben...

Május 24., jútius 4., augusztus 22.

Bécs-Schönbrunn
Részvételi díj: 5 . 7 0 0 Ft/fö
Április iS r , május 16-, szeptember 19,

Mesevilág a
Júlia-Alpok szivében
Bled ' Qohinj -Vintgar szurdok

Részvételi dl): 8 . 2 0 0 Ft/fű
Apr[|]s 19., május i r l május 23..
június 21., Július 5., augusztus S. t
augusztus 23.. szeptember 13,

Plltvlcei tavak
Részvételi díj: 6 , 9 0 0 Fl/fö
Április 11-12.h május 30-31.

Prága NON-STOP
Részvételi dij: 1 2 . 9 0 0 FI/fű
Május 3Q-.július 11.. szeptember 5,

Ausztria sős tavainál
Bad Iscfll-Halistatt
Részvételi díj: 9 . 9 0 0 Ft/fű
Május 31.

Nárciszünnep Bad
Aussee-ben
Részvételi díj: 8 . 9 0 0 Fl/fő

Folyik a belvárosrekonstrukció
. ütemének közbeszerzési eljárása

A részvételi dij tartalmazza az utazás ís
idegenvezetés költségét. A részvételi díj nem
lartalmazza a belépők és a BBP biztositűs
Urát,
Április 16-19. (3 éj)

A természet varázsa
a Balkánon
Banja Luka - Jajce - Mostar Medjugorje - Mostar - Szarajevó Mostar- Makarska
Részvételi díj: 4 5 . 9 0 0 F l / f ő
Május 21-26. (3 éj)

Pünkösdi búcsú Csíksomlyó
Részvételi dij: 4 9 . 9 0 0 FI/fű
Augusztus 22-24. (2 éj)

AZ ALPOK
SZÉPSÉGES VILÁGA
TRAUTENFELS - WERFEN - GOLLING-

BERCHTE5GADEN - DACHSTEIN RÉGIÓ
Részvételi dij: 1 6 . 9 0 0 Ft +• 8 5 € 1 ű
Nagykanizsa, Rozgonyl u. i / B

| |

Web: i*ww.LovaszbuSZ.hu
Tel.: 0 6 (30) 2 7 7 5 3 2 0

E-mail: infofTiloviiubuu.hu

Összesen IS olyan, a regionális
operatív programokból támogatott közbeszerzések kiírását engedélyezte a kormány, amelyek
legkésőbb ez év november 30-áig
meg is valósulnak - az erről szóló határozat a Magyar Közlönyben jelent meg. A felsorolásban
szerepel a Nagykanizsa Megyei
Jogú Város funkcióbővítő fejlesztésének előirányzata 940 millió forinttal. A vállalkozási szerződés - „Nagykanizsa Megyei
Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése - Belváros akcióterületi
terv II. ütem" megvalósítására
és Nagykanizsa Fő utca vízvezeték és csatorna rekonstrukciójára vonatkozik. Az ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő
lapzártánkkor, 2Ü15.Ü4.Ü1-én járt
le.
A kiírásokért a nemzetgazdasági miniszter, valamint a Miniszterelnökséget vezető miniszter a
felelős. A sort a kecskeméti Szabadság tér és környezetének funk-

cióbővítő
városrehabilitációja
nyitja, ennek a becsült összege
343,5 millió forint. Az egri vár és
erődrendszer turisztikai attrakcióinak fejlesztése várhatóan 462,6
millió forintba kerül. A Hevesi
járóbeteg szakrendelő felújításának becsült költségvetése 341,3
millió forintot tesz ki. A „Komplex ökoturisztikai fejlesztés a
Hortobágyi Nemzeti Parkban" című projekt becsült költsége pedig
593 millió forint. A Nagykanizsa
Megyei Jogú Város funkcióbővítő
fejlesztésének előirányzata 94Ü

millió forint. A milliárdos fejlesztések körébe a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. két, térségi elérhetőséget javító útfelújítása került.
Ezekre írhat ki közbeszerzést a
társaság 1 milliárd 5Ü4 millió, illetve 1 milliárd 7Ü millió becsült
összegben. Az egyik a 4434 jelű,
míg a másik a 4415 jelű úton valósul meg. A „Komplex belváros
rehabilitációs program Zalaegerszegen" projekt becsült összege
pedig 374,3 millió forint.
MTI - Kanizsa

Pályázat a kerékpáros látogató
központ üzemeltetésére
A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. pályázatot hirdet a
nagykanizsai Csónakázó-tónál 2Ü14-ben épült kerékpáros látogató
központ üzemeltetésére. A tevékenység magába foglalja a látogató
központhoz tartozó kerékpárok és egyéb sporteszközök kölcsönzését, turisztikai információs pont működtetését és büfé üzemeltetését.
A pályázati kiírás a Via Kanizsa Nonprofit Zrt. központi városüzemeltetési irodájában vehető át 2Ü15. március 3Ü - április 7. között.
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Bokrétaünnep
a Piarista
iskolában

2015. április 2

Dalos találkozó a Kodályban

Immár 8. alkalommal rendezték meg a hagyományőrző dalos
találkozót a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban. Az eseményen bemutatkozó 17 csoport
Bokrétaünnepet tartottak a
Nagykanizsáról, Babócsáról, UjPiarista Általános Iskola, Gimudvarról, Eszteregnyéről, Palinnázium, Diákotthon és Boldog
ból, Nagyrécséről, Szepetnekről,
Donáti Celesztina Óvodában. Az
Fűzvölgyről, Lovásziból, Zala- ovisok énekkel örvendeztették
komárból, Fityeházról, Zala- |
meg az épülő új óvodájuk építészentbalázsról érkezett.
ff
sén dolgozó munkásokat.
a
I
A színes papírszalagokkal feldíA megjelenteket az intézmény á
szített bokrétát, melyet az épület tevezetője,
a MOL Bányász Nyugdí- |
tejére tűztek, Nyeste Pál, az intézjas
Klub
és
a Mamik Hagyománymény igazgatója áldotta és szentelte
keny együttesekben tömörült dalo- azt kívánva, hogy továbbra is dolőrző Dalkör nevében Kámánné
meg. A facsemetét 3 nap múlva lesok alkotják." - Ahogy nemzetünk gozzanak együtt, és énekeljenek
Szép Terézia igazgató köszöntötte.
veszik az épület tetejéről, és elültelegnagyobb zenei pedagógusa is mindannyiunk örömére.
Megnyitó beszédében Dénes Sántik, hogy növekvő ágazata a madamegemlíti, az öntevékeny együttesek
A köszöntőket követően elsődor
polgármester a hely szelleméhez
raknak fészkelőhelyet, az emberekalkotják városunk és nemzetünk ként a VOKE Kodály Zoltán Műméltó módon Kodály Zoltán egyik
nek pedig hűs árnyat adjon.
szinte láthatatlan kötőszövetét, mely velődési Ház MAMIK Hagyofontos alapelvét idézte meg: „a zenei
összetartja az egyéneket, s eközben mányőrző Dalköre lépett a színVégezetül azt kívánta: ahogy
írás-olvasás elsajátítása legközvetleátörökíti generációról-generációra padra. Az egész délutánt betöltötte
növekszik a fa, úgy növekedjék az
nebbül a mindenki által hozzáférhető
azokat az értékeket, melyek megha- a népdal, magyar nóta és a néptánc
épület mellett az ovi is. Teljen be
hangszerrel, magával az emberi
tározzák a világban való karakteres barátságokat erősítő ereje.
gyermekzsivajjal, és legyen mindhanggal érhető el. Zenei nevelésünk
és önbecsülésre méltó helyünket nyájunk javára.
alapvető bázisa a karéneklés, melyB.E.
Schmidt József építésvezető kö- nek egyik fontos rétegét az öntevé- hangsúlyozta a polgármester. Végül
szöntőjében kiemelte, az épület
mára elérte a legmagasabb pontját,
és ebből az alkalomból bokrétát
helyeznek el a falazat legmagasabb pontjára.
tás, de még a szórakozás sem.
A hagyomány eredete a régSzerdán este az alma mater fennmúlt időkig nyúlik vissza, amikor
állásának negyedévezredes jubileaz építőiparban a mesteremberek
uma tiszteletére idegen nyelvi „Ki
márciustól novemberig dolgozmit tud" vetélkedőt rendeztek,
tak. A tavaszi munkakezdést fiamin fellépett a nemzetközi csogyelembe véve, egy családi ház
port is. Ám mindezt megelőzően
építése során májusra jutottak el
Dénes Sándor polgármester üdvöodáig, hogy egy feldíszített, virázölte az ifjakat és tanáraikat a higos, zöld ágat tűzhettek ki az épüvatalban, akiknek egyúttal Nagyletre. Most is ezt tették szakmai
in kanizsát is bemutatta. A köszöntőn
•o
alázatból. Azért, hogy siker és
n tartalmas időtöltést kívánt a gyerszerencse legyen a házon, hogy a
| mekeknek Balogh László, a BLG
környékben élők lássák, milyen
•ö
Blasszauer János,
az
® igazgatója,
•
•
magas lesz az épület. Tájékoztatintézmény tanara és a projektveta a jelenlévőket arról is, hogy
Dénes Sándor, Nagykanizsa Lajos Gimnázium „nagy családja" zető Jean2Pierre2Bartholeyns is. A
azért ültetik el a gyökeres fát a lepolgármestere köszöntötte azt látta vendégül a hét során. Az em- diákok és kísérőik ezután a Soós
endő parkba, hogy minden tanéva harminc diákot és pedagó- lített program keretében immár Ernő Víztechnológiai Kutatóközkezdéskor hirdesse a kisóvodágust, akik Máltáról, Belgium- két esztendeje folyik szakmai pontba látogattak. A programok
soknak, hogy ez a cseperedő fa
ból, Franciaországból és Olasz- munka, amelynek központi témája közt szerepelt bringás városnézés
egyidős az ő leendő kedves kis
országból érkeztek városunk- a víz. így volt ez a napokban is, a is, de ellátogattak a Kis-Balatonovijukkal. A beszédeket követően
ba, a Comenius-program jóvol- projektzáróhoz közeledvén. A kül- hoz, Keszthelyre, Zalakarosba és
a megrendelő a bokrétáért megtából.
földi diákokra különböző műhely- Budapestre a hazautazásukat megvendégelte a kivitelezőket.
munkák, vetélkedők vártak. Per- előzően.

Külföldi vendégdiákok a polgármesterré

A fiatalokat a „vizes projektben" szintén résztvevő Batthyány

sze, nem maradt el a csapatépítés,
a BLG felfedezése, városlátoga-

Sz.Zs.
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Zala Megye középkori templomai a teljesség igényével
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lyen? De már azt mégsem lehet,
hogy tudja! - Apa, az szamárhátív.
- Az évek alatt elkezdtek szembe
jönni Önnel más szerzők is. „El
kellett volna ugranom?"- fogalmazott. De nem tette, könyveik kiadója lett. - olvastam ugyanott.
- Illetve szerzőtársaim lettek.
Nem konkurencia, hanem nagyon
- nagyon jó együttműködés. A Zala-könyv esetében két független
információanyag és két független
fényképanyag uniója történt. Károlyi György korábban Keszthelyen volt gyermekorvos. Zalai lokálpatriótának érzi magát. Másik
szerzőtársammal, Gondos Bélával

Nemes egyszerűség szeretettől átitatva
minden megőrződött, mennyi ér- Árpi, Matyi és Saci (jelenleg 12,
10, 7 és 4 évesek) - is elkísér a teHorváth ifflián György ték lehetett egykor?
Károtyi Qtjörqi) - Qondoi Béta - Ön műszaki ember, tanult mes- repmunkára. Egy ilyen alkalomtersége villamosmérnök. Vajon le- mal történt az eset, olyan mókás,
2ata megye
írható egzaktan, számokkal, miért hogy el kell mondjam. Elég kökiiípkori Itmplomai a Ittjaiig iqintfíitl
hat így az emberre, mi a titka a kö- vetkezetesen a romanika szót
zépkori templomoknak? Miért érzi használom erre a korra - ez a neezt az is, aki nem tartja magát val- ve a kiadómnak is. Kavarodást
szokott ugyanis okozni, ha rolásosnak?
mánt mondunk, összekeverik a
- Nem hiszem. Úgy fogalmaznék, harmonikus arányúak, pon- néppel. Egyszer pongyolán úgy
tosan érezték ezek az építőmeste- fogalmaztam: román kori, erre
mHhlaUtttiekt Kitehet dtt Ktmífah
rek az2ala
egyes szélességeket, hoszÜltdltval ehurehti ff Zala Ceunly
szúságokat, ettől ilyen szépek
íftdHjeaitktOHt akve Zoladiktezek
in pont)
t
a templomok.
Ami megragadott,
ami
miatt
egyszerre
hobbim
RomanK
i a Kiadó
és munkám: a középkori művéA közelmúltban jelent meg a szet hihetetlen gazdagsága és válZala megye középkori templo- tozatossága, belülről fakadó kü- s=
mai a teljesség igényével című lönleges szépsége. A nemes egy- !
szerűség szépsége, a visszafo- |
tartalmas kötet 420 színes fotóelemektől g
val. Kiadójával, egyik szerzőjé- gott, hatásvadász
vel, Horváth Zoltán Györggyel mentes, viszont szeretettől, ihlet- «
től és vallásos áhítattól átitatott |
beszélgetünk.
szépség. Mindez a romanika és a ^
gótika
építőmestereinek és fres- J
- Rokonszenves az a maximalizkófestőinek
még a vérében volt
mus, hogy kötetei címében az szeés hitéből eredt. A művészet így
repel: a teljesség igényével.
- Megmosolyogtató számomra, tényleg valamely más, magasabb
hogy olykor a szakemberek közt dimenzióba emelt, az esztétikum rám néztek és csak ennyit mondis akad olyan, aki szegényesnek mindig valamely magasabb rendű tak: Apa! Azért amikor én vagyok
képes nevezni ezt a hatalmas igazság kifejezését segítette, sőt kiigazítva a gyerekeim által, az
mennyiségű és kiemelkedő szín- szolgálta.
nem semmi. A másik. Négyéves
vonalú emlékanyagot. Parányi
középkori falusi templomaink hihetetlen változatossága a rendkívül sokrétű freskókinccsel együtt
arról tanúskodik, hogy Magyarország, mint évszázadokon át Európa életében meghatározó nagyhatalom, a középkori művészetben
is vezető szerepet játszott. Persze
a hazai ismeretterjesztés is hibás,
hiszen középkori templomainkról
elvétve jelenik meg könyv. Az is
csak válogatás, melyekbe legtöbbször ugyanaz kerül bele.
Könyveink szándéka épp ezzel
ellentétes. Nem szemezgetve, hanem a teljesség igényével mutatunk be egy-egy megyét. így az
olvasó is láthatja: micsoda hihetetlen gazdagság, pedig egy megye csak milyen kicsi szelete Európa közepének, kulturális nagyhatalmának, Magyarországnak!
Amelyet a történelem, a töröktől
fogva, ugyancsak nem kímélt.
így számunkra még inkább bizonyítja hazánk középkori nagyságát és gazdagságát. Ha ilyen történelmi körülmények közt ennyi

- Gyermekei építésztörténeti tudása fiatal koruk dacára kimagasló, az anyatejjel szívták magukba olvastam az egyetem honlapján.
(Beszélgető partnerem ugyanis a

volt a harmadik kisfiam. Sétáltunk a templomhoz egy rokonunkkal. Félköríves volt a szentély. Egyszer csak megszólal: ez
romanika. Négy éves. Megyünk

BME Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszékén tanársegéd.) Hallhatnánk gyerekszáj történetet?
- Leggyakrabban feleségem,
Rita és négy gyermekem - Kálmi,

tovább, ott vannak a csúcsíves ablakok. Kérdem: És azok az ablakok? Azt mondja: Apa, az gótikus. És ott volt még egy ajtó a déli oldalon. - Matyikám, mondjad
meg nekem, hogy az az ív mi-

pedig régóta hasonlóan gondolkodunk. Friss kötetünkhöz: Zala megye olyan gazdag középkori templomokban, hogy két kötetbe fért
bele. Csak az első nem ezzel a
címmel jelent meg, hanem Veszprém megye címmel... - ugyanis az
1950-ig még a Balaton keleti végében fekvő Felsőörs is Zalában volt.
A tótól északra eső 30 kilométeres
sáv ugyanis a mai Veszprém megyének az a része, amely a leggazdagabb középkori műemlékekben
- ajánlom hát előző kötetünket is.
- További tervei? Északi középhegység? Erdély?
- O, hát végtelen...
- Felvidéken több templomot
építettek át barokká? Ezért hiányzik még?
- Ennek az oka az ottani akadályozás. Sajnos kevéssé engednek
be a templomokba felvételt készíteni. De Csallóköz középkori
templomairól majdnem teljes
anyagom van, a következő néhány
évben szeretném kiadni. Ott a törökkori pusztítás kimaradt, nagyon
gazdag terület. A legközelebbi tervem pedig a Győr-Moson-Sopron
megyei kötet.
Kanizsa

i Kanizsa - Városháza
Közgyűlési döntések nyomában
Módosították
a vállalkozás
-támogató rendeletet
A közgyűlésen elfogadták a
város
vállalkozás-támogató
programjáról szóló önkormányzati rendelet módosítását.
A város vállalkozás-támogató
programjáról szóló önkormányzati
rendelet tartalmazza a helyi gazdaság fejlesztését, a városban lakók
életminőségének javítását és a foglalkoztatás elősegítése érdekében a
vállalkozások ösztönzésének elősegítését, valamint Kanizsa közigazgatási területén való letelepedést vagy fejlesztést, a befektetések megvalósításának támogatását.
A város ezzel a támogatással közvetlen és közvetett előnyöket kíván biztosítani a vállalkozások
számára, hogy hozzájáruljon üzleti
tevékenységük elindítási költségeinek csökkentéséhez.
A módosítási javaslat a hatályos
jogszabályoknak történő megfeleléshez szükséges módosításokat
tartalmazza, a rendelet tartalmi
módosítását csak annyiban érinti,
amennyiben azt a jogszabályi vállalkozások megkövetelik, így biztosított az uniós jogszabályokkal
való összhangja.

Még egy ideig
jöhet vonat
Milyen gyakran közlekedik
vonat a GE-hez? Erre várt választ Gábris Jácint önkormányzati képviselő Dénes Sándor polgármestertől.
Mint az interpellációban olvasható, Gábris Jácint javaslata szerint célszerű lenne átgondolni az
említett és alig-alig igénybevett
Magyar utcai vágány működtetését. Mivel a jelzőberendezés, a
működtetés és a karbantartás az
adófizetőket „jelentősen érinti."
Vonat-forgalom pedig csak elvétve
van az egykori izzós vasútvonalon.
A polgármester válaszában kifejtette: a vágány üzemeltetőjével,
a GE Hungary Kft-vel felvette a
kapcsolatot. Azt a tájékoztatást
kapta, hogy az iparvágányon a
vasúti közlekedés jelenleg ugyan
szünetel, azonban a tulajdonos a

vasúti közlekedés lehetőségét
2Ü15.július 31-ig fenntartja. A kereszteződésben található fénysorompók viszont a MAV tulajdonát
képezik, míg az üzemeltetést a GE
biztosítja. Július 31-ével azonban a
két gazdasági társaság közti szerződés felbontásra kerül, ezt követően pedig mind a fénysorompók,
mind a közúti útátjárók megszüntetésre kerülnek.

33 millió a
közfoglalkoztatás
támogatására
A közgyűlés támogatta a közfoglalkoztatás támogatására vonatkozó javaslatot, így 268 fő
közfoglalkoztatására biztosított
a keret.
A közfoglalkoztatást idén áprilistól augusztus végéig az önkormányzat adóerő képessége alapján
támogatja, mely városunk esetében 7Ü százalékos támogatást jelent. A városban áttekintették az
egyes szervezetek foglalkoztatási
igényeit, mely alapján az önkormányzat hozzájárulásával 2Ü8 fő
napi 8 órás foglalkoztatására van
lehetőség, mely az önkormányzatnak közel 3Ü milliárd hozzájárulást
jelent. Ahogy az előterjesztésben
olvasható, az összeg a költségvetésben biztosítva van.
A Via Kanizsa Nonprofit Zrt. 6Ü
közfoglalkoztatottat alkalmaz a
vállalkozásba nem adott közterületek gondozási munkáinak ellátására, melynek dologi kiadásaira az
önkormányzat közel 3 millió forintot biztosít.

A faápolási
munkákról kérdezett
Balogh László
A kanizsai fák csonkolásáról
kérdezett közgyűlési interpellációjában Balogh László önkormányzati képviselő. Mint a fák
barátját, sokan megállítják az
utcán azzal a véleményükkel,
hogy jobb lenne gyakrabban és
kevesebbet csonkolni.
A faápolási munkákkal kapcsolatos képviselői felvetésre válaszolva Dénes Sándor polgármester
említést tett arról is, hogy az ön-

kormányzattól a MAORT-telep
platánfáinak megcsonkolásához
kértek éppen a napokban segítséget. Nem egyszerű megválaszolni
a kérdést, de foglalkoznak vele jegyezte meg. A közterületi faállományon a téli hónapokban jelentős
mértékű koronaalakító, felújító
metszéseket hajtottak végre - állt
az írásban megküldött válaszban -,
melyek esetenként akár túlzott
csonkolásnak is tűnhetnek. A faápolási munkák szervezését három
fő szempont határozza meg: a
szakmailag indokolt és szükséges
beavatkozások végzése, a lakossági kérések figyelembe vétele és a
famunkákhoz rendelkezésre álló
éves forrás összege.
Szakmailag mindazon gallyazások elvégzése indokolt, melyekkel
közvetlen balesetveszélyt hárítanak el. Ezek közé tartozik a száraz
ágak, odvasodott, gombafertőzött
és fagyöngyös ágrészek levágása,
villamos vezetékek biztonsági övezetbe nyúló ágainak eltávolítása.
A lakosság részéről egyre több
esetben érkezik kérés a fák erőteljes visszavágására, mivel a fák
életkorával arányosan növekvő
lombkorona a lakások használhatóságát, egyes helyiségek lakáskomfortját jelentősen rontja, a napközbeni világítás használata pedig a lakók terheit növeli. Mindemellett
külön kihívást jelent a lakosság évtizedekkel ezelőtti szakszerűtlen és
a növények későbbi térigényét figyelmen kívül hagyó faültetéseinek felszámolása. Társasházi helyszíneken csak többszöri egyeztetés
után biztosítható a lakók véleményegyezősége. Ennek dokumentálását minden esetben megkövetelik a közös képviselőtől.
A fák koronaalakító metszésénél
sok esetben kell alkalmazni a vázágra való visszavágást, ami után az
első évben csonkoltnak tűnik a növényzet, de a második évben új
lombkorona alakul ki.
Az évente zöldterület-fenntartásra rendelkezésre álló forrás 2ÜÜ
órányi emelőkosaras autó igénybevételével járó famunkára ad lehetőséget. A kosaras autós famunka
költsége óránként meghaladja a
3Ü.ÜÜÜ forintot, ami tartalmazza a
kezelő szakmai és segédszemélyzet munkáját, a szükséges forgalomtechnikai intézkedéseket és a
gallyszállításokat. A magas óradíj
miatt ugyanazon fasorokhoz és

egyedekhez csak több év elteltével
van mód visszatérni, ezért indokoltak az erőteljes visszavágások.
(Közművezetékek alatti gallyazásnál olyan mértékű visszavágást
kell alkalmazni, hogy az új hajtások, friss növényi részek a következő 2-3 évben se érjék el a vezeték biztonsági övezetét.)
A polgármester összegzésében
ez állt: csak a szakmailag indokolt
vagy a lakosság által kifejezetten
igényelt faalakító, ifjító beavatkozásokat végezzük el minden évben, anyagi lehetőségeink függvényében. Ezzel kapcsolatban, a közelmúltban több pozitív lakossági
visszajelzést is kapott az önkormányzat.

Útjavításokra több
mint 20 milliót
költenek idén
A zártkerti utakon lévő úthibák javítását már megkezdte a
VIA Kanizsa Városüzemeltető
Zrt. A város belterületén lévő kátyúk melegaszfalttal történő javítását pedig április elejétől fogják végezni a szakemberek.
Gáspár András, a VIA Kanizsa
Városüzemeltető Zrt. vezérigazgatója elmondta, idén a tavalyinál
több, azaz 2Ü millió forintot meghaladó összegből végzik a szükséges útjavítási munkálatokat. Feladat márpedig bőven van, „köszönhetően" az enyhe télnek. Gyakorlatilag nincs olyan út, ahol ne
lenne kátyú. A VIA Kanizsa Városüzemeltető Zrt. hatáskörébe,
kezelésébe 14Ü km burkolt útszakasz tartozik.

Menetrend felolvasó
buszmegállók
működéséről
Közgyűlési interpellációjában
Gábris2 Jácint önkormányzati
képviselő felvetette, kivizsgálta-e
a hivatal, hogy miért nem működnek a napelemmel, hangos
menetrenddel,
akkumulátor
rendszerrel ellátott buszmegállók a városban.
Interpellációs válaszában Dénes
Sándor2 polgármester az alábbi tájékoztatást adta: az önkormányzat
2ÜÜ9-ben támogatást nyert 23 autóbuszmegálló felújításának, korszerűsítésének elvégzésére. A
munkálatok 2Ü1Ü-ben be is feje-
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ződtek. Mivel a pályázat előnyben
részesítette az akadálymentesítés
minél szélesebb körű alkalmazását, ezért 13 helyszínen napelemmel működő hangos menetrend
felolvasót szereltek fel a vakok és
gyengénlátók számára. Az eszközök többsége azonban az átadás
óta meghibásodott, és ma már nem
működik. A VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint a javítások az üzemeltetés keretében nem végezhetők el, a megoldást csak egy nagyobb volumenű beavatkozás, felújítás jelentené.

összeállítása során, rendszeresen
szerepeltetik az igényt.

LED-es világítás lesz
a miklósfai és a palini
műfüves pályákon
A városatyák módosították a
Magyar Labdarúgó Szövetség
országos labdarúgó pályaépítési
programjához kapcsolódó pályák műszaki tartalmát, így
LED-es világítás lesz két kanizsai műfüves pályán.

A Polgármesteri Hivatal szakosztálya a fejlesztési programjavaslat összeállítása során az elmúlt
években rendszeresen figyelembe
vette az észlelt problémát, és a kivitelezéshez szükséges forrást szerepeltette a tervezetben. Az éves
aktuális fejlesztések közé azonban
a közgyűlés döntése alapján mindeddig nem került be, ezért a felújítás nem valósult meg.

A döntés értelmében a Palini és
a Miklósfai Altalános Iskola területén létesített műfüves pályákon a
világítást LED-es technológiával
oldják meg. Ehhez azonban többletforrás szükséges. A legfeljebb
két millió forintot a 2Ü15. évi költségvetésből biztosítják.

A hivatal a problémát természetesen továbbra is számon tartja, és
amennyiben a közgyűlés biztosítja
hozzá a szükséges előirányzatot, a
munkálatok elvégezhetők lesznek.
A Vakok és Gyengénlátók Zala
Megyei Egyesületének tájékoztatása szerint a berendezésre van
igény, az érintettek részére nagy
segítséget nyújtana.
A válasszal kapcsolatban Gábris
Jácint kiegészítő kérdésként felvetette, hogy a munkálatok miért
nem fértek bele a garanciális javításba, hiszen ez is szerves része
volt a projektnek?
A garanciát érintő kérdésre adott
válaszában Dénes Sándor utalt arra, hogy az első meghibásodásokról a hivatal 2Ü11. őszén értesült.
Az akkori információk szerint a hibákat vandalizmus okozta. A berendezéseket üzemeltető VIA Kanizsa Zrt. 2Ü12 februárjában azonban arról tájékoztatta a hivatalt,
hogy a meghibásodások az akkumulátorok elhasználódására vezethetők vissza, emellett szükség van
a menetrendi alapprogramok aktualizálására is. Ezek egyike sem tartozik a garanciális javítási kötelezettségek körébe, ezért ennek keretében nem volt lehetőségük elvégeztetni. Azóta sem az üzemeltetőtől, sem a lakosságtól nem érkezett
további meghibásodásra vonatkozó információ.

Felújítják a Tripammer utcai
ravatalozót. Az önkormányzat
közgyűlése legutóbb tavaly októberben döntött az épület rekonstrukciójáról, hozzá kapcsolódóan a térburkolat és a járda
újjáépítéséről.

A javítások elvégzését ugyanakkor fontosnak tartják - hangsúlyozta a polgármester és az éves
közlekedésfejlesztési programok

Felújítják a ravatalozót

A kivitelezés során az előirányzott 62 millió forintból megújul az
193Ü-as években épült ravatalozó
homlokzata és a belső tere, kicserélik a nyílászárókat, valamint elvégzik a csapadékvíz- elvezetési
munkákat. Az építkezés idejére
ideiglenes ravatalozót állított fel a
VIA Kanizsa Zrt., melynek a minap megtörtént a műszaki átadása.
A közbeszerzési eljárás folyamatban van, a munkaterületet az elbírálást követően, várhatóan áprilisban adják át a kivitelezőnek. Innentől kezdve - ahogyan korábban
Kiskanizsán is történt - , a gyászolók az ideiglenes ravatalozóban
vehetnek végső búcsút elhunyt
hozzátartozóiktól. A munkálatok
legkésőbb szeptember végéig befejeződhetnek.
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Zártkerti ingatantulajdonosok figyelmébe
Tisztelt Nagykanizsai Zártkerti Ingatlantulajdonosok!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. október 31-én alkotta
meg a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának és az ingatlanok számozásának rendjéről szóló 41/2013.(XI.06.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet). A rendelet elfogadásával együtt döntés született
arról is, hogy a volt zártkerti ingatlanok házszámozását el kell végezni.
A K ö z g y ű l é s 258/2014.(XI.27.) és 6/2015.(I.29.) számú határozataival döntött egyes közterületek, így többek között a volt zártkertekben lévő, névvel még
nem rendelkező utak elnevezéséről.
A közterületek elnevezése lehetőséget biztosít a közterületek melletti, azokról nyíló ingatlanok házszámozására is.
A házszámok kiosztássát a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) és Nagykanizsa M e g y e i Jogú Város honlapján
(www.nagykanizsa.hu) tesszük közzé.
Felhívom a fenti ingatlanokkal rendelkezni jogosultak figyelmét, hogy a
Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az ingatlanokat a tulajdonosok kötelesek
házszámtáblával ellátni, melyet a közterületről jól látható módon az utcafronti
kerítésre, vagy az épület homlokzatára, ezek hiányában külön tartószerkezetre
kell kihelyezni.
Felhívom továbbá az ingatlanok tulajdonosainak figyelmét arra, hogy
N a g y k a n i z s a M e g y e i Jogú V á r o s Ö n k o r m á n y z a t a
Közgyűlésének
20/2013.(IV. 03.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelete 14/B §
alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el,
aki: a) a házszámtábla kihelyezésének, karbantartásának, cseréjének, pótlásának kötelezettségét elmulasztja, b) a közterületi névtábla kihelyezésének tűrési kötelezettségét megszegi.
A szabályokat sértő magatartást tanúsítóval szemben százötvenezer forintig
terjedő közigazgatási bírság szabható ki, mely ismételhető.
Jelen felhívás megjelentetésével egyidejűleg megkerestem az ingatlan-nyilvántartást végző szerveket, lakcím-nyilvántartást vezető szervet, közmű szolgáltatókat, kéményseprő-ipari vállalkozást, rendvédelmi szerveket, mentőszolgálatot, városüzemeltetést végző szervet és a Magyar Postát, hogy saját nyilvántartásukban a fenti változásokat vezessék át.
További információ a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály
Építésügyi Csoportnál kérhető ügyfélfogadási időben (hétfő: 8.00-12.00,
13.00-16.00, szerda: 8.00-12.00, 13.00-17.00, péntek: 8.00-12.00) a
0620/8492489-es telefonszámon, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., 2. emelet 8. számú iroda).

Versenytárgyalás - 4372. hrsz.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa 4372 hrsz-ú, kivett szociális otthon megjelölésű
ingatlanát.
A versenytárgyalás ideje: 2015. február 12. után visszavonásig minden csütörtökön 10 óra 00 perc időpontban.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 2. számú iroda).
Kikiáltási ár: 47.000.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 59.690.000 Ft. Információ
kérhető: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., fsz. 2. iroda, tel.: 0620/849-2330,
0620/849-2328, 0620/849-2466.
A z ingatlan megtekintése előre egyeztetett időpontban munkanapokon reggel 9 és délután 15 óra között biztosított. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve megtekinthető a
www.nagykanizsa.hu honlap HÍREINK és FELHÍVÁSOK valamint a BEFEKT E T Ő K N E K / Ingatlan értékesítés menüpontok alatt.

Megkezdődik a kerékpárút kialakítása a Csengery úton
A „Ligetváros szociális célú városrehabilitációja" elnevezésű projekt keretében megkezdődött a Csengery
úti kerékpárút építése, mellyel kapcsolatban forgalomkorlátozásra lehet számítani az érintett szakaszokon
mint a gyalogos, mind az autós forgalomban közlekedőknek. Az Erdész u. - Városi Uszoda közötti szakaszon a kivitelezés keretében a keleti oldalon a meglévő járda kiszélesítésével kerékpársáv kerül kijelölésre.
Az új szakasz a Miklósfai kerékpárút folytatásaként épül meg, biztonságosabb közlekedést nyújtva ezzel a
belváros, illetve a déli városrész felé haladók számára. Tájékoztatják a lakosságot, hogy az építkezés megkezdésével forgalom korlátozásra kell számítani az előbbi szakaszon, mind a gyalogos, mind a gépjárművel
közlekedők részéről, így mindenki szíves türelmét és megértését kérik.

6

Kanizsa - (Zárt)kertjáró

2015. április 2

Szolgálatba álltak a mezőőrök
Simon Zsolt és Laki József Attila mezőőrök éppen járőrszolgálatukat teljesítik a Szentgyörgyvári hegyen. Kabátjukon jelvény
a mezei őrszolgálat felirattal és
egy jelvényszámmal, vállukon
fegyverük, melyeket nemrég
kaptak meg. A járőrpáros január
óta teljesít rendészeti szolgálatot
és járőrözik esetenként a rendőrökkel, vagy közterület-felügyelőkkel közösen a Szentgyörgyvári-hegyen és a mórichelyi
zártkerti ingatlanoknál.
- Szeptemberben vettek fel bennünket a mezőőri feladatok ellátására. Mindketten rendelkezünk
mezőőri vizsgával, illetve megszereztük a rendészeti képesítést, valamint a fegyvertartási és viselési
engedélyt is - mondta Simon
Zsolt.
- Próbálunk jó kapcsolatot kiépíteni az ingatlantulajdonosokkal.
Gyakran beszélgetünk velük van-e
valami problémájuk, amiben a segítségükre lehetnénk. Azt tapasztaltuk, hogy pozitívan állnak hozzánk és örülnek a folyamatos jelenlétünknek. Napi nyolc órában,
változó időpontokban járőrözünk a
területeken - tette hozzá Laki Jó-

ÍÉESv'.
zsef Attila.
A mezei őrszolgálat egy tavaly
elfogadott közgyűlési javaslat értelmében, lakossági kezdeményezés nyomán kezdte meg munkáját
ezen a két területen. A létrehozása
azért került napirendre, mert a lakosság részéről többször is felmerült, hogy a segítségükkel vissza
lehetne szorítani a terménylopásokat, fel lehetne számolni a külterületi illegális hulladéklerakókat, valamint a különböző jogszabályokban előírt közösségellenes magatartások ellenőrzését is elláthatnák.
A szolgálat felállítását indokolták

a Nagykanizsa vonzáskörzetében
lévő zártkertek bűnügyi adatai is.
Ezzel kapcsolatban több lakossági
fórumot is tartottak a kiskanizsai, a
palini, a miklósfai és a bagolai városrészekben.
- A törvényben meghatározottak
szerint a mezőőrök feladata az önkormányzat közigazgatási területén található termőföldek, az azokon levő és azokhoz tartozó termények és termékek felszerelések,
eszközök, haszonállatok valamint
mezőgazdasági építmények, földmérési jelek őrzése, védelme és
ennek érdekében szükséges intéz-

kedések foganatosítása - részletezte Bakonyi Tamás, a Közterületfelügyelet vezetője.
Hozzátette, egyelőre csak a
Szentgyörgyvári-hegyen
és
Mórichely térségből jelezték, hogy
a fizetési kötelezettségekkel együtt
is igénylik a mezőőri szolgálatot.
A működését állami támogatásból,
illetve a tulajdonosok által fizetett
hozzájárulásból finanszírozzák,
mely egy évben 1,5 forint lesz
négyzetméterenként, de nem haladja meg a tíz ezer forintot. Ha a
város többi részéről is jelzik igényüket, bővíthető a szolgálat és
hamarosan a hivatalos mezőőri autót is beszerzik.
- A jogkörünkbe tartozik, hogy
igazoltathatunk, autót állíthatunk
meg, elvehetjük a jogellenesen
szerzett terméket, amennyiben alaposan feltételezhető, hogy lopott,
és be is kísérhetjük a gyanús személyt a rendőrségre. Az intézkedés
során kényszerintézkedést alkalmazhatunk, kiszabhatunk helyszíni bírságot, illetve vadriasztáshoz
sörétes fegyvert is alkalmazhatunk
- mondta Simon Zsolt.
Laki József Attila hozzátette,
eddig illegális szemétlerakás, égetés és kóbor kutya miatt kellett intézkedniük, értesíteniük az illetékes hatóságokat.
V.M.

Pattannak a rügyek, a szőlő is elkönnyezte magát
2013. január 1-én lépett hatályba az új hegyközségi törvény,
amely az 1994-ben elfogadott, és
azóta több módosításon is keresztülment rendeletet váltotta fel. Az
új szabályozás sok tekintetben
visszanyúlik a XIX. századi hegyközségek működési szabályaihoz.
A Zalai borvidéken gazdálkodókat
is érintette a hegyközségi átalakulás.
A szervezeti változás révén 2013.
március 31-től a Zalaszentgróti
Hegyközséghez tartoznak a kanizsai
termelők. Az új felállás szerinti működés tapasztalatairól Ábrahám János termelő, a megszűnt Nagykanizsai Hegyközség elnöke osztotta
meg lapunkkal gondolatait.
- A kanizsai gazdák gyakorlatilag
ki vannak szolgálva. Horváth Zsoltné Franciska a Zalaszentgróti Hegyközség hegybírója a hónap minden
második hétfőjén ügyfélfogadást tart
a Halis István Városi Könyvtárban.
O látja el a szőlővel és a borral kapcsolatos szakigazgatási feladatokat, a

gazdák itt vehetik igénybe az adminisztrációs szolgáltatásokat. Történtek pozitív változások is azóta - jegyezte meg Ábrahám János. Néhányan, akik megöregedtek, kivágták a
szőlőt vagy visszaadták az adóraktári engedélyt, felhagytak az értékesítésre szánt bortermeléssel, de hála Istennek, új szereplők is megjelentek,
akik odafigyelnek a minőségre, eredményeket hoznak el a borversenyekről és igyekeznek megtalálni helyüket a borpiacon. Eléggé átszerveződött a borpiac az elmúlt néhány évben. Éppen arról beszélgettünk a napokban, hogy kevés bor termett a
zártkertekben, az országban, nagyon
nagy borhiányra lehet számítani. Otthagyott, gondozatlan ültetvényeket
látni, az olasz bor olcsó, az alacsony
keresetűek nyilván azt vásárolják
meg. A tavalyi esős időjárásnak köszönhetően a szőlőültetvényeken
csak a fele, vagy harmadnyi termést
lehetett leszüretelni, mint a korábbi
években. Az is igaz, akik élethivatásszerűen művelik a szőlőt, azon ter-

melőknél több odafigyelést kap a növényvédelem, ezek általában a több
hektáros szőlőtábláik gazdái. Ha
szükséges, többszöri permetezéssel
be tudnak avatkozni akkor is, amikor
a kanizsai, a homokkomáromi, vagy
a sormási termelő csak hétvégén tudja gondozni az ültetvényét.
A gazdák ugyan hiányolják azokat
a rendezvényeket az év eleji parasztegyetemek előadásait, a borversenyt,
amelyeket eddig a hegyközség felvállalt. De azért nem kell elkeserednünk,
mert egyrészt tavaly a Förhéncért
Egyesület megszervezte a városi borversenyt, másrészt a miklósfai Kotnyek István Kertbarát Kör is számos
kertészeti-szőlészeti programot szervez a csoport tagjainak, sőt látogatókat is szívesen várnak. Szakmai rendezvényeikre, a bor és pálinkaversenyekre meginvitálják a környékről az
érdeklődőket. Még élnek a régi kapcsolataink, például más települések
borversenyére is hívják a kanizsai
borbírálókat. A borászati, szőlészeti
szakigazgatási feladatok, a származá-

si bizonyítványok kiállítása, telepítési-, kivágási engedélyek kiadása
azonban a szentgróti hegybíróra marad. Szívfájdalmunk továbbra is, hogy
a márciusra meghirdetett OKJ-s végzettséget adó pálinkafőző tanfolyam a
kisszámú jelentkező miatt elmaradt.
A hegyen most van a metszés, és a
lemosó permetezés ideje. Pattannak a
rügyek, a szőlő is elkönnyezte magát.
Közben a korai magokat is el kell vetni. A faültetések ideje lassan befejeződik - összegezte az egykori elnök,
amit még egy jó hírrel kiegészített:
egyesület szervezését is tervezik Cserfőn. Két pincejárást, baráti összejövetelt már tartottak a télen, ahol a beszélgetés során felvetették egy új egyesület megalakítását. Hét közben mindenki dolgozik a munkahelyén, hogy
előteremtse a pénzt a költséges hobbijára, kedvenc szórakozására, a szőlőművelésre. Addig a hegy, a szőlő, a
gyümölcsös és a veteményes türelmesen várja szorgalmas gazdáit...
B.E.
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A bolhapiacon
járt az állatotthon
Magyarország legszebb konyhakertjei
Keressük Nagykanizsán is a legszebbeket!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015.évben is csatlakozott a „A legszebb konyhakertek- Magyarország legszebb konyhakertjei"
országos programhoz.
A versennyel, jelentkezéssel kapcsolatban bővebb információt dr. Szabados
Gyula önkormányzati tanácsadó, programkoordinátor nyújt a 06 20 3990726
telefonszámon.

JELENTKEZÉSI LAP
Jelentkező neve:
Nők esetében születési név:
Címe:
Elérhetőség - e-mial:
Minősége:

telefon:
H Tulajdonos

H

Megművelő

A benevezett konyhakert címe:

Nevezési kategória:
| | Balkon: Erkélyen kialakított

Q

Zártkert 1: zöldséges

| | Mini: 50 m2-ig

|

Zártkert 2: gyümölcsös

| | Normál: 50 m2 felett

|

Zártkert 3: vegyes

| | Közösségi: csoportok, szervezetek
Fotót várhatunk-e a kertről?

|Igen

| |Nem

| [Még nem tudom

A megművelő mikor található általában a kertben?

A Jelentkező és a balkon/kert/ udvar/ telek/földterület Megművelője ezen
jelentkezésével kinyilvánítja, hogy „A legszebb konyhakertek" - Magyarország legszebb konyhakertjei 2015-ös programban önként vesz részt, a nevezés
feltételeit elfogadja és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a zsűri tagjai - előzetes
időpont egyeztetés után - két alkalommal (május 1. és augusztus 15. között)
kertjét megtekintsék.
FONTOS! A z azonosítás érdekében a beküldött fotón kérjük feltüntetni,
hogy mely kertről készült!
Bírálatnál előny: Öko/bio-módszerek alkalmazása, vegyszermentes művelés,
komposztálás, szerves tápanyag utánpótlás, öntözés lehetőleg csapadék vagy csatornavízzel, régi, népi módszerek alkalmazása, madárbarát kert kialakítása (madáretető, madáritató és odú), fűszer- és gyógynövények jelenléte a kertben!
Vegyszer használata esetén a Permetezési napló naprakész, szabályos vezetése kötelező!

Nagykanizsa, 2015

Jelentkező

aláírása

- Ez a söröskupa de jó, ezt hazaviszem apunak - mondta félig
magának, félig az állatotthon
munkatársának Szever Viktória,
aki egy „profi", és nem mellesleg
eredeti, bajor söröskupával lett
gazdagabb, míg a menhely az érte
adott
pénzadománnyal.
Ugyanis a mai bolhapiacon az állatotthon standja is helyet kapott.

felszerelések, hámok, nyakörvek,
játékok, étkészletek, evőeszközök,
egyéb használati tárgyak és ruhák
érkeztek adomány formájában. Ezt
ideszállították Nagykanizsára, mi
pedig ki erre a híres bolhapiacra.
Azt feltétlenül el kell mondanom,
hogy a Kanizsa Pláza jóvoltából a
gyalogsétányuk végén, bolhapiacos szemszögből nézve nagyon
előkelő helyen állíthattuk fel a sát- A nagykanizsai bolhapiac má- runkat. Itt pedig az „ajándékot az
ra országos hírnevet szerzett, így adományért" elnevezésű akciónk
gondoltunk egyet, és eldöntöttük: keretében bárki jöhetett és válogatmi is szerencsét próbálunk - hang- hatott magának a sok hasznos holsúlyozta dr. Papp Attila, az állat- miból. Ha valaki megtalálta a mamenhely sajtóreferense. - A köz- gának tetszőt, azt elvihette, és csenyelvben csak „bolha"-ként elhíre- rébe pedig bármilyen adományt elsült, vasárnapi használtcikk piac fogadtunk, amit bedobott a gyűjtőminden hétvégén nagy érdeklődés- urnába. Így szerettük volna egy kinek örvend, és ezt szerettük volna csit reklámozni magunkat, és perkihasználni mi is. A bajor partner- sze egy kicsit jobb körülményeket
szervezetünk, a Tierheimleben In teremteni a kutyáknak és macskákNot tetemes mennyiségű adományt nak a befolyt összegből. Az adogyűjtött az utóbbi időszakban, mányok nagy részét az állatorvosi
amelyet aztán felajánlottak a nagy- számlák kifizetésére fordítjuk - sokanizsai menhely számára. Kutyás rolta a referens.

Szigetelést is kaphatott
a műtő az adók 1 %-ának
tavalyi felajánlásából
Az állatotthon nemrég elkészült,
és beüzemelt műtőjének költségvetésébe eredetileg nem terveztünk bele szigetelést - mondta el a
kanizsaujsag.hu érdeklődésére dr.
Papp Attila, az állatotthon sajtóreferense. - De az elnökség úgy döntött, hogy a szakszerű szigetelés
megéri a némivel több anyagi ráfordítást, hiszen így télen jóval ke-

vesebb költséggel megoldható a
kis épület felfűtése. Nagyon megfontoljuk, hogy mire, milyen célokra fordítsuk az emberek által
nekünk felajánlott támogatásokat:
így vagyunk ezzel az adók 1%-a
felajánlásának esetében. Így készülhetett el most, még a tavalyi év
felajánlásából a műtő szigetelése
is - mondta el a referens.
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AtlasProfilax

c4 Ml MELI
Ha Pannónia X t l TI
WZZ

Futurus

Tudta Ön, hogy a koponya alatt lévő első
nyaki csigolya, az Atlas nem csak a fejet
tartja és támasztja alá, hanem ha elmozdult, különféle panaszok okozója lehet?

Lomtalanítás 2015.
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy ez évben is megrendezésre kerül a tavaszi lomtalanítási akció. Az idei évben is előzetes egyeztetés szerint lomtalanítunk.
A lomtalanítási akció 201S. április 8-tól 201S. május 9-ig tart.
A lomtalanítási szándékot és annak pontos helyét március 23-tól április 17-ig,
munkanapokon 13.00-16.00-ig a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. 93/537-380as telefonszámán lehet bejelenteni. A társasházak közös képviselői a lomtalanítást személyesen jelenthetik be a cég Vár u. 5. sz. alatt lévő szállítási irodájában.
A közösen leegyeztetett időpontra a Szolgáltató a lomhulladék mennyiségétől
és összetételétől függően az elszállításra konténert, a családi házas övezetbe tömörítős hulladékszállító járművet biztosít.
Családi házas övezetben az idei évben is kizárólag a hétvégén, szombatonként történő lomtalanításra van lehetőség (04.11., 04.18., 04.25., 05.09.). A háztartásban
keletkezett lomot az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni a lomtalanítás reggelén, hogy a célgépek és a dolgozók könynyen meg tudják közelíteni. Kérjük, hogy a kisebb méretű lomhulladékot zsákban
vagy dobozban szíveskedjenek kitenni, a szétszóródás megelőzése érdekében!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás során kizárólag nagydarabos, azaz
a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lomhulladék kerül elszállításra, tehát a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat, autógumit, elektronikai hulladékot (pl: hűtőszekrény, televízió), illetve veszélyes hulladékot (pl: festék, gyógyszer, vegyszer)!
A Szolgáltató egy helyről csak egyszer tudja elvinni a kirakott lomot.
A Vár u. 5 sz. alatti hulladékudvarban egész évben, továbbra is térítésmentesen
adhatók le a háztartásokból származó elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött hulladékok és a lakossági veszélyes hulladékok, valamint háztartásonként évente
5 db személyautó gumi. Kérjük ezért, hogy az újrahasznosítható csomagolási
hulladékokat (fehér és színes üveg, papír, műanyag, fémdoboz, italos kartondoboz) ne a lomokkal együtt helyezzék ki, használják a kihelyezett elkülönített
(szelektív) hulladékgyűjtő szigeteket és a hulladékudvart.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a lomtalanítás költségeit a rendszeres
hulladékszállítás bevételei fedezik, ezért a rendezetlen, szüneteltetett szerződésű, illetve díjhátralékos ügyfeleinktől a lomhulladék nem kerül elszállításra.
A szabálytalan közterületi hulladék-kihelyezést a Közterület-felügyelet munkatársai ellenőrzik és szankcionálják!
A háztartásoknak, társasházaknak lehetősége van fenti a lakossági lomtalanítási akciótól eltérő időpontban, térítés ellenében is lomtalanítást rendelni a Szolgáltatótól.
Kérjük együttműködését környezetünk tisztaságának megóvásában!
Köszönettel: az Ön Szolgáltatója: Futurus-Pannonia Nonprofit Kft.

\

A svájci dr. René-Claudius Schümperli több mint
húsz éve kidolgozta azt a biztonságos módszert, amellyel meg lehet állapítani az elmozdulást és korrigálni azt. A nagykanizsai dr. Varga Imre az ő egyik tanítványa, aki sikeresen alkalmazza a módszert. A korrekció utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a régóta
meglévő panaszai, mint a rendszeres fejfájás, szédülés, feszülő nyak,
derékfájás.
J

2015. évi verseny- és élsport keret
Pályázati felhívás - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 201S. évi verseny- és élsport keret felhasználására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlésének a sportról szóló 74/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján a 2015. évre vonatkozóan pályázatot hirdet verseny- és élsport működésének, a verseny- és élsport működéséhez szükséges létesítmény fenntartásának, működtetésének, sportrendezvények támogatására.
A pályázat témája: Nagykanizsa város területén működő verseny- és élsport
2015. évi támogatása.
A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
működő, hivatalosan bejegyzett, az önkormányzattal együttműködést igénylő
és elfogadó, az önkormányzat által támogatott testneveléssel és sporttal foglalkozó jogi személyek, gazdálkodó szervezetek.
A támogatásra rendelkezésre álló összeg 62 000 E Ft.
Pályázat benyújtásának határideje és helye:
Pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2015. április
15. napjáig kell eljuttatni a következő címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em.,15. ajtó
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról:
www.nagykanizsa.hu

NK6 - KOSZIKLA-SZURDOK TEMATIKUS UT
NAGYKANIZSA (CSÓNAKÁZÓ-TÓ) - NAGYBAKÓNAK - NAGYKANIZSA
Ez a csomag a kerekpározás és a túrázás
együttes lehetőségét hordozza magába, hiszen a
mintegy 17 km-re található Nagybakónak közvetlen környezete számos gyönyörű természeti
értékkel bír. Minden korosztálynak ajánlott, a
gyalogos túrázás fakultatív, a Kőszikla-szurdok
Célcsoport:
minden korosztály, minden célcsoport, különös tekintettel és az Árpád források illetve közvetlen környezea természetvédőkre.
tük néhány nagyon kellemes órát kínálnak akár
a családosoknak is.
Útvonal hossza:
34 km.

A túra becsült időtartama: sportolóknak 1,5 óra,
túrázóknak 3-4 óra, családoknak 5 óra.

http://cycleinanetwork.eu/hu/szolgaltatasaink/programcsomagok/nk6-koszikla-szurdok-tematikus-ut/

A Nagykanizsáról induló túra első javasolt megállója még a városban található, az Eötvös tér szomszédságában található, a városunk szülöttéről, Hevesi
Sándorról elnevezett művelődési központ. Az 1976ban átadott épületének tervezője Erdélyi Zoltán, belsőépítésze Máté András volt. Az épület előtt Németh
János domborműve, az előcsarnokban Járási Ildikó
tűzzománc képsorozata, az emeleten pedig Schaár Erzsébet alkotása: Hevesi Sándor mellszobra látható.
Nagybakónak dimbes-dombos terepe kiválóan
alkalmas túrázásra. Számos turistaútvonal fut ke-

resztül a településen és annak határában, melyek
közül a legjelentősebb a Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúra és a Zöldtúra útvonal. A falu közelében található a rendkívül érdekes természeti képződmény, a Kőszikla-szurdok, valamint a kellemes
pihenőhelyként számon tartott Árpád (Eszperantó)
források, és a TV toronytól északra leereszkedő
Csibiti-völgy. A faluból a Cserkész-forrásokig eljutva (kb. 1 km) kellemes napot lehet eltölteni a források környezetében piknikelő, kisgyermekes családoknak. Akik szeretnének a látványos Kősziklaszurdok mélyére is behatolni, azoknak további pár
száz métert kell gyalogolniuk figyelmet, de különösebb edzettséget nem igénylő ösvényen a szurdok
végéig. Innen a további kirándulás (Csibiti-völgy,
Csibiti-tó) egy pár méteres vaslétra megmászásával
folytatható. A teljes túraútvonal (gyalogos!) a Csibiti-völggyel együtt sem több mint 6 km. Nagybakónak épített értékei közül a római katolikus templom, a művelődési ház és a helytörténeti gyűjtemény emelhető ki.
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Ebzárlat

Kulturális keret 2015.

A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala 2015. április 05-től 2015. április 20-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén a "Veszettség elleni védekezés részletes szabályairól" szóló 164/2008. (XII.20.)
FVM rendelet 8. § (5) bekezdése alapján ebzárlatot és legeltetési tilalmat
rendel el.
Az ebzárlat alatt álló területen tilos: Az ebeknek kóborolni. Az ilyen ebek
befogásáról az önkormányzat köteles gondoskodni. Szarvasmarha, ló, juh,
kecske, legelőre történő kihajtása, ott tartózkodása.
A zárlattal kapcsolatos rendelkezések megszegése állategészségügyi szabálysértés! Szervezett eboltásra, pórázon történő felvezetés engedélyezett!

MEGHÍVÓ
AZ „AUTISTAKERT NAGYKANIZSAN" CIMU, TIOP-3.2.412/1-2013-0006 AZONOSÍTÓ SZAMÚ PROJEKT SZAKMAI
FÓRUMARA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az „Autistákért Nagykanizsán" című projekt keretében az Autizmus Világnapjához kapcsolódva szakmai fórumot szervez az autizmus
témakörében, melyre ezúttal tisztelettel meghívjuk Önt.
A program időpontja: 201S. április 8.
A program helyszíne: Hevesi Sándor Művelődési Központ Zala Márk terem (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér S-9.)
A szakmai fórum fővédnöke: Kővári Edit, az Autisták Országos Szövetségének elnöke
PROGRAM:
09:30 - 10:00
10:00 - 10:30

REGISZTRÁCIÓ
MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐ
Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő. Dénes
Sándor polgármester, Kővári Edit elnök (AOSZ).
A Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és EGYMI „Autista Csoport" tanulóinak
műsora. Kivitelezési vállalkozási szerződés
ünnepélyes aláírása. Autista-barát iskola elismerés
átadása
10:30 - 11.1S
Áttekintés az autizmus spektrum zavarról,
a diagnózis kérdései. Előadó: Janoch Lászlóné
gyógypedagógus, Autizmus Alapítvány,
ELTE BGGYK
11:1S - 12:00
Az autizmus-specifikus nevelés-oktatás
módszertani alapjai. Előadó: Németh Zsuzsanna
fejlesztő pedagógus, Autizmus Alapítvány
12:00 - 13:00
Büféebéd
13:00 - 13:4S
Autizmussal élő gyermekek inkluzív nevelése
Előadó: Őszi Tamásné gyógypedagógus, Autizmus
Alapítvány, ELTE BGGYK
13:4S - 14:30
Autista gyermekek integrációs nevelésének
gyakorlati tapasztalatai Zalaegerszegen
Előadó: Dr. Szalay Tamásné Kiss Monika
gyógypedagógus, Nyitott ház Óvoda,
Általános Iskola, Fejlesztő Iskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Zalaegerszeg
14:30 - 1S:30
KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS
a meghívott előadókkal
A rendezvény ingyenes, részvételi szándékát - név, képviselt szervezet/intézmény megadásával zakal.monika@nagykanizsa.hu e-mail címre szíveskedjék jelezni 201S. április 3-ig.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a
2015. évi kulturális keret felhasználására
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 22/2013. (V.03.)
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
Pályázat tárgya: a támogatást az alkotóművészeti, az előadó művészeti, a
múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a közművelődési és az örökségvédelmi
tevékenységek tekintetében az alábbi célokra lehet nyújtani:
a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és egyetemes értékek létrehozására, megőrzésére, digitalizálására, valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetővé tételére;
b) a kulturális ágazatot érintő évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre;
c) a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történő
részvételre;
d) a művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre,
a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az
építőművészettel kapcsolatos tevékenységekre;
e) a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységekre, a kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek által alapított díjakhoz való hozzájárulásra;
f) kulturális vidékfejlesztésre;
g) kulturális jellegű civil és nonprofit szervezetek támogatására;
h) határon túli magyar kultúra támogatására;
i) nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának támogatására.
A pályázók köre: Nagykanizsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint
egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány), költségvetési szerv.
A támogatás formája: a támogatás formája közvetlen vissza nem térítendő támogatás. A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek
100 %-át, de legfeljebb 5.000.000 forintot nem haladhatja meg, ezen felül
a pályázónak a pályázott cél teljes költségvetésének legalább 20%-ával a
pályázat benyújtásakor már rendelkeznie kell. Ezen összeg származhat
más pályázaton elnyert vagy egyéb, de nem az önkormányzattól kapott támogatásból.
Rendelkezésre álló forrás: 20.000.000 forint
A pályázat benyújtásának helye, ideje:
1) A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági
Osztály Humánigazgatási Csoporthoz kell benyújtani (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. em.12. ajtó), egy példányban.
2) A benyújtás határideje (postára adás végső dátuma): 2015. április 10.
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról:
www.nagykanizsa.hu

Számítunk megjelenésére!
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Kanizsa - Hirdetés
Álláspályázat:
Vagyongazdálkodás vezérigazgató

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló Nagykanizsai Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére.
Feladat:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvényben, valamint a Zrt. alapszabályában az igazgatóság jogkörét is gyakorló vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
A megbízás időtartama, formája, díjazás:
A vezérigazgatót a közgyűlés határozott időre, 2015. július 1. naptól kezdődően
2020. június 30-ig tartó öt évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási
szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő a közléstől számított 4 hónap.
A vezérigazgatói feladatok ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a Zrt. Javadalmazási Szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével - a Közgyűlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egyetemi, főiskolai végzettség, vezetői gyakorlat, az alábbi területek valamelyikén eltöltött gyakorlat: vagyonkezelési, műszaki, beruházási, pénzügyi,
gazdasági területek.
A pályázatnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó koncepciója,
- a pályázó által aláírt szakmai önéletrajz,
- az egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló oklevél másolata,
- a pályázati feltételként előírt vezetői és szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
- három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely
igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
- nem áll cselekvőképességében teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt;
- vele szemben a Ptk. 3:22. § (4), 3:115. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn;
- a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;
- más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői
megbízás után részesül-e javadalmazásban;
- milyen díjazásra tart igényt;
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban
résztvevők általi megismeréséhez;
- pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e;
- a pályázati elbírálás során az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követően - az
erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. Az érvényes
erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a bizottsági meghallgatáson
be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 201S. április 30.
A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, zárt borítékban
kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: "Nagykanizsai Vagyongazdálkodási
Zrt. vezérigazgatói pályázat".
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
- A határidőben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság a pályázók meghallgatásával véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra.
- A pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést - a pályázók meghallgatása
nélkül - az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság megtárgyalja.
- A döntést a Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával, várhatóan a 2015. májusi soros ülésén hozza meg.
A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információ: a pályázattal kapcsolatban további
felvilágosítás személyesen vagy telefonon (06-20-849-2301) Dénes Sándor
polgármestertől kérhető. A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu),
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
A pályázat közzététele Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
143/4/2014.(VI.05.) számú határozatának felhatalmazása alapján történik.
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Álláspályázat:
Via Kanizsa vezérigazgató

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló
VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 3S.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére.
Feladat:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvényben, valamint a Zrt. alapszabályában az igazgatóság jogkörét is gyakorló vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
A megbízás időtartama, formája, díjazás:
A vezérigazgatót a közgyűlés határozott időre, 2015. július 1. naptól kezdődően 2020. június 30-ig tartó öt évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő a közléstől
számított 4 hónap.
A vezérigazgatói feladatok ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a Zrt. Javadalmazási Szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével - a Közgyűlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egyetemi, főiskolai végzettség, vezetői gyakorlat, az alábbi területek valamelyikén eltöltött gyakorlat: városüzemeltetési, vagyonkezelési, gazdálkodási,
műszaki, beruházási területek.
A pályázatnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó koncepciója,
- a pályázó által aláírt szakmai önéletrajz,
- egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
- a pályázati feltételként előírt vezetői és szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
- három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely
igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy
- nem áll cselekvőképességében teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt;
- vele szemben a Ptk. 3:22. § (4), 3:115. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn;
- a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;
- más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői
megbízás után részesül-e javadalmazásban;
- milyen díjazásra tart igényt;
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban
résztvevők általi megismeréséhez;
- pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e;
- a pályázati elbírálás során az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követően - az erkölcsi
bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a bizottsági meghallgatáson be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 201S. április 30.
A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen a
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, zárt borítékban kell benyújtani. A
borítékra kérjük rá'rni: "VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. vezérigazgatói pályázat".
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
- A határidőben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság - a pályázók meghallgatásával - véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra.
- A pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést - a pályázók meghallgatása
nélkül - az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja.
- A döntést a Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával, várhatóan a 2015. májusi soros ülésén hozza meg.
A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információ: a pályázattal kapcsolatban további
felvilágosítás személyesen vagy telefonon (06-20-849-2301) Dénes Sándor
polgármestertől kérhető. A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu),
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
A pályázat közzététele Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
142/4/2014. (VI.05.) számú határozatának felhatalmazása alapján történik.
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Kanizsa TV Kft. ügyvezető-főszerkesztő
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Álláspályázat:
Kanzsa Újság Kft. ügyvezető-főszerkesztő

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló
Kanizsa TV Kft. ügyvezető-főszerkesztő tisztségének betöltésére.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Kanizsa Ujság Kft. ügyvezető-főszerkesztő tisztségének betöltésére.

Szerv megnevezése, székhelye: Kanizsa TV Kereskedelmi és Szolgáltató
Egyszemélyes Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Sugár u. 8.)
A kft. fő tevékenysége: a Kanizsa Televízió működtetése.
Az ügyvezető-főszerkesztő fő feladatai:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik
Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a kft. alapító okiratában az ügyvezetői tisztségre meghatározott feladatok ellátása, valamint a
Kanizsa T V szerkesztőségének felelős működtetése és szakmai irányítása a
médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.
törvény és más vonatkozó jogszabályokban foglaltakra tekintettel, a tulajdonosi
érdek érvényesítése a műsorpolitika kialakításában.
A megbízás időtartama, formája, díjazás:
A z ügyvezető-főszerkesztőt a közgyűlés határozott időre, 2015. május 1. naptól kezdődően 2020. április 30-ig tartó öt évre választja meg azzal a feltétellel,
hogy a megbízási szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő
a közléstől számított 4 hónap.
A tisztség ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a kft. javadalmazási szabályzatában,
valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével - a Közgyűlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
egyetemi vagy főiskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó vagy televíziós szerkesztői területen eltöltött legalább 3 év szakmai gyakorlat, vagy középfokú
iskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó vagy televíziós szerkesztői
területen eltöltött legalább 5 év szakmai gyakorlat, vezetői gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat: a pályázónak
a feladat ellátására vonatkozó koncepciója, a pályázó által aláírt szakmai önéletrajz, a felsőfokú vagy a középfokú iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, a
pályázati feltételként előírt vezetői és szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata
benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte), a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy nem áll cselekvőképességében teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt; vele szemben a Ptk. 3:22. § (4), 3:115. § (1) bekezdéseiben
meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn; a 2007. évi
CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja; más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízás után
részesül-e javadalmazásban; milyen díjazásra tart igényt; hozzájárul a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez; pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e; a pályázati elbírálás során
az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés ülésén a
napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követően - az
erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. A z érvényes
erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a bizottsági meghallgatáson
be kell nyújtani.
A p á l y á z a t benyújtásának határideje: 2015. április 17.
A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy
személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Kanizsa TV Kft. ügyvezetőfőszerkesztői pályázat".
A pályázat elbírálásának módja és határideje: a határidőben benyújtott pályázatokat a Humán Bizottság - a pályázók meghallgatásával - véleményezi, és javaslatot
tesz a díjazásra. A pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést - a pályázók
meghallgatása nélkül - az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja. A
döntést a Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával, várhatóan a 2015. áprilisi soros ülésén hozza meg. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információ: a pályázattal kapcsolatban további
felvilágosítás személyesen vagy telefonon (06-20-849-2301) Dénes Sándor
polgármestertől kérhető.
A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu), Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap.

Szerv megnevezése, székhelye: Kanizsa Újság Kft. 8800 Nagykanizsa, Király u. 47.
A kft. fő tevékenysége: időszaki kiadványként a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap kiadása.
Az ügyvezető-főszerkesztő fő feladatai:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a kft. alapító okiratában az ügyvezetői tisztségre meghatározott feladatok ellátása, valamint a hetilap szerkesztőségének felelős működtetése és szakmai irányítása a médiaszolgáltatásról és
a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény és más vonatkozó jogszabályokban foglaltakra tekintettel, a tulajdonosi érdek érvényesítése a
lapkiadásban.
A megbízás időtartama, formája, díjazás:
A z ügyvezető-főszerkesztőt a közgyűlés határozott időre, 2015. május 1. naptól kezdődően 2020. április 30-ig tartó öt évre választja meg azzal a feltétellel,
hogy a megbízási szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő a
közléstől számított 4 hónap.
A tisztség ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a kft. javadalmazási szabályzatában,
valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével - a Közgyűlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egyetemi vagy főiskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó területén eltöltött legalább 3 év szakmai gyakorlat, vagy középfokú iskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó területén eltöltött legalább 5 év szakmai gyakorlat, vezetői gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat: a pályázónak a
feladat ellátására vonatkozó koncepciója, a pályázó által aláírt szakmai önéletrajz, a felsőfokú vagy a középfokú iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
a pályázati feltételként előírt vezetői és szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása, három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely
igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte), pályázó arra vonatkozó
nyilatkozatait, hogy nem áll cselekvőképességében teljesen vagy részlegesen
korlátozó gondnokság alatt; vele szemben a Ptk. 3:22. § (4), 3:115. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn;
a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja; más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízás után részesül-e javadalmazásban; milyen díjazásra tart igényt;
hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez; pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e; a pályázati elbírálás során az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó
Közgyűlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követően - az
erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. A z érvényes
erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a bizottsági meghallgatáson
be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 17.
A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, zárt borítékban kell
benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Kanizsa Újság Kft. ügyvezető-főszerkesztői pályázat".
A pályázat elbírálásának módja és határideje: a határidőben benyújtott pályázatokat a Humán Bizottság - a pályázók meghallgatásával - véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra. A pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést - a pályázók
meghallgatása nélkül - az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja.
A döntést a Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával, várhatóan a 2015. áprilisi soros ülésén hozza meg. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információ: a pályázattal kapcsolatban további
felvilágosítás személyesen vagy telefonon (06-20-849-2301) Dénes Sándor
polgármestertől kérhető.
A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu), Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap.
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Hevesi Sándor
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A Zrínyi Miklós-Bolyai János Altalános Iskola Bolyai János Tagintézménye tanulóinak rajzkiállítása.
Megtekinthető: április 6-ig. A belépés
DÍJTALAN!
Az én hobbim sorozat
PULAI DOROTTYA KÉZMŰVES
MUNKAINAK BEMUTATÁSA
Megtekinthető: április 15-ig. A belépés
DÍJTALAN!
TÖRTÉNELMI
VISELET,
E G Y E N R U H A ÉS KITÜNTETÉS KIÁLLÍTÁS
a veszprémi Tóth Szabóság anyagából.
Megtekinthető: április 28-ig. Szervezők: A
Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága és a Kanizsai Kulturális Központ.
Április 2., 9., 16.,23., 30., 10 és 11 óra
KEREKÍTŐ
mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti:
Vajda Margit 30/6160-847. Részvételi
díj: 700 Ft/család.
Április 2. 14 óra
HÚSVÉTI TOJÁSFESTÉS
játszóház. Tojásfestés hagyományos és
modern technikákkal. (Főtt vagy kifújt tojást hozni kell!).
Április 2-3. 9 óra
GYERMEK AGYKONTROLL
TANFOLYAM.
Tanulási és stresszoldó módszerek. Jelentkezni és érdeklődni lehet Kelemen Gyula oktatónál a 30/929-9752 telefonszámon, valamint az
enekmondo@freemail.hu e-mail címem.
Április 8. 14 óra
"FÖLDÜNK MELEGE, AZ EMBER MELEGE" - vetített képes
előadás Előadó: prof. Dr. Fejér László.
A belépés DÍJTALAN!
Április 10. 11 óra
"RAGYOGÁSBAN"
az Énekmondó Együttes Költészet Napi
műsora. Támogató: Nemzeti Kulturális
Alap. A belépés DÍJTALAN!
Április 10. 13 óra
"Emlékezni, látni, megnevezni és
sohasem félni" NAGY GÁSPÁR
VERS ÉS PRÓZAMONDÓ TALÁLKOZÓ
Program: 13.00 óra: Koszorúzás a Nagy
Gáspár emléktáblánál. 14.00 óra:
HSMK: Vers és prózamondó találkozó
két korcsoportban (általános iskola felső
tagozat, középiskola). Részletek a versenyfelhívásban olvashatók.

Április 2. 18 óra
V.THÚRY PORTYA 201S
tűzgyújtás, koncert, élménybeszámoló.
Április 9. 18 óra
Balogh Béla: SZABADULÁS A Z
ÉRZELMEK FOGSÁGÁBÓL
című Könyvbemutatóval egybekötött előadása. Belépődíj: elővételben 1900 Ft, a
helyszínen az előadás napján 2300 Ft áron.
Április 10. 19 óra
Retro kávéházi esték
NOSZTALGIA
DALLAMOKzenés, táncos est. Belépődíj: elővételben
1200 Ft, a helyszínen 1600 Ft.
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Április 7. 9:30 óra
NETEZZ TOVÁBB, NAGYI! klubfoglalkozás. Téma: Biztonság

2015. április 2

Hangversenykórus címet szerzett
a Farkas Ferenc Énekegyüttes

Bár csak 3S-en jelezték a
Facebookon, hogy ott lesznek,
telt ház volt kíváncsi a Felsőtemplomban vasárnap délután
a Farkas Ferenc Énekegyüttesre (FFÉE). A lemezbemutató és
minősítő koncert végén a
KÓTA zsűrijéből Kertész Attila
- társai Nagy Ernő és a zeneszerző fia, Parkas András voltak - meg is említette: jó érzés
ekkora érdeklődést látni, miközben egy NB I-es meccsre
százan mennek el.
- A zene energiát ad. Most, a
hangverseny után az énekesek bizonyára egy családi házat is el
_ _
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,

.
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tudnának tolni - folytatta a zsűri
elnöke. - De nem is fokozom a
várakozást, mert Yvette már csúnyán néz rám. - tréfált - 98 pontot értek el. A közönségnek elmondom: ez a bronz, ezüst, arany,
arany dicsérettel, gálakórus, fesztiválkórus minősítés után a hetediket, a hangversenykórus fokozatot jelenti. - jelentette be, a délután már nem az első vastapsot
kiváltva.
És hogy a zsűri mire adta mindezt?
Így jár az, aki elkényezteti a közönségét. Az énekegyüttes hangversenyének
első darabjaira
(Szokolay, Bach, Farkas Ferenc
' „

.

A Z UJ DIGITÁLIS
É L E T F O R M A KIHÍVÁSAI

műveire) visszafogottan reagált a
közönség. A gát akkor szakadt át,
amikor a két reneszánsz kórust
Elek István jazz-szaxofonművész
improvizációja kísérte. Innentől
tenyerükből evett a közönség.
Rendre bejött a vastaps Tóth Péter
(Agnus Dei) valamint Horváth
Márton Levente (O vos omnes és
O salutaris hostia) szerzeményeire.
De a Hálog hasadj meg (Kocsártól) és a Levavi oculos meos
(Miskinistől) is a szokott hatást
keltette a hálás közönségben. Szép
zárás volt Baráth István trombitaművésznek az énekegyüttes számára írt Miatyánkja, melyet szintén Elek2István kísért.
- Mivel Isten házában vagyunk,
engedjék meg, hogy ne soroljam
fel mindazokat, akik segítettek
CD-nk kiadásában. Akik segítettek, úgyis tudják - mondott köszönetet meghatottan Baráth Yvette
karnagy és bejelentette, bejegyezték az énekegyüttes egyesületét, a
Hang-a-dó-t.
Az énekegyüttes harmadik CDjének címe - In Memoriam Live arra utal, két kanizsai születésű zenész, Farkas Ferenc illetve Strém
Kálmán emlékére tartott hangversenyek anyaga hallható rajta.
Kanizsa
SASHALMI
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Manapság a digitális eszközök használata egyre e l t e r j e d t e b b minden korosztályban. A 20-65
évesek 9 0 % - a n a p i s z i n t e n h a s z n á l d i g i t á l i s e s z k ö z ö k e t ( o k o s t e l e f o n t , t a b l e t e t , s z á m í t ó g é p e t ) ,
és n a g y részük v á l t o g a t j a is e z e k e t . Ö s s z e s s é g é b e n az e m b e r e k 6 4 % - a n a p i 4 v a g y t ö b b ó r á t
tölt számítógépezéssel, ami extra erőfeszítést jelent s z e m ü n k n e k * .
Három emberből kettő úgy érzi, hogy amikor sok időt tölt a képernyő, tablet vagy okostelefon előtt, az szemének
extra erőfeszítést igényel, égő, száraz szemre panaszkodnak. Kutatások kimutatják, hogy a digitális eszközök
"1 p használata új testhelyzeteket és eddig nem tapasztalt tekintési távolságokat is eredményezett. A korábbi átlagos
" "
olvasótávolság 40 cm-ről 33 cm-re csökkent. Sokaknak jelent kihívást a képernyőn lévő kisebb, pixeles karakterekre való fókuszálás, valamint a fényerő is.
Ezen okok miatt általánosságban kijelenthető, hogy szemünknek intenzívebben és gyakrabban kell fókuszálnia, hogy tudjon
alkalmazkodni a közelebbi és változó távolságokhoz okostelefon, számítógép és televízió közötti váltások következtében.
Másrészt további erősfeszítést igényel a kisebb, pixeles karakterek olvasása, a képernyő vakítása és az ilyen kijelzők által
kibocsátott káros, ibolyakék fény ellen védekezés.
Ezekre a problémákra fejlesztette ki az Essilor az Eyezen szemüveglencséket, melyek védik a szemet a káros fénytől
és segítséget nyújtanak a szemnek, hogy erőlködés nélkül, zavartalanul szálljon szembe a digitális kihívásokkal.

Az Eyezen lencsék egyfokuszú és Varilux multifokális kivitelben is elérhetők,
NAGYKANIZSÁN CSAK NÁLUNK!

Ey e z e n

essilor

Nagykanizsa, Sugár u. 1
Tel.: 06-93-789-962
Nagykanizsa, Platán sor 1.
Tel.: 06-93-310-644
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Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az
alábbi s z a k m á k b a n , illetve m u n k a k ö r ö k b e n kínál elhelyezkedési
lehetőséget:

Építőmérnök
Gépészmérnök
Webdizajner
Eladó
Önkiszolgáló éttermi dolgozók
Szerkezet lakatos
Darukezelő
Esztergályos
Asztalos
Kárpitos
Autószerelő
Élelmiszeripari termékgyártó
Lángossütő, fagylaltos

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
középfokú

megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint

A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a
www.munka.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek:
8:00 - 13:00 óra.
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^ f III.21.-IV.19. Kos
Az ünnepek arra is jók, hogy szabad óráiban az ember elgondolkodjon egy kicsit, és
ha kell, változtasson a szokásán, gondolkodásmódján. De ezt mindenképpen úgy tegye, hogy a szeretteinek jobb legyen.

IV.20.-V.20. Bika
Felejthetetlen élményben részesülhet akkor is, ha a húsvéti ünnepekben nem utazik
el sehova sem, hanem ön látja vendégül a
barátait. Ossza meg másokkal is az örömét, és ne aggódjon ezekben a napokban.

i i Helikon
Az Ön rádiója
Kanizsán

^ V . 2 1 . - V I . 2 1 . Ikrek
Sokan számítanak az ön segítségére mostanában. Ha az egészsége engedi, nem kell kikosaraznia senkit sem. Egyébként is, a jó
tett helyébe jót várhat. Csak egy kis nátha és
köhögés jelenthet némi akadályt.
^
VI.22.-VII.22. Rák
A bolygóállások szerint rátalál a belső
nyugalmára. Ez egy ideig így is marad,
nem kell harcolnia a céljai eléréséért.
Akár el is engedheti némileg magát, mert
a lehetőségekért csupán le kell hajolnia.

yiI.23.-VIII.22. Oroszlán
Eljött annak az ideje, hogy az ünnepekig
megerősítse a családi kapcsolatait. A korábbi
nézeteltéréseket felejtsék el, és fehér asztal
mellett elevenítsék fel a régi szép időket. Nehézségek nem árnyékolják be az ünnepeket.

S VIII.23.-IX.22. Szűz
Ha ki szeretné pihenni magát, szánjon több
időt a szórakozásra. A hétvégi programot
is ennek megfelelően alakítsa. Az állandó
sürgés-forgás nemcsak fizikailag, hanem
szellemileg is fárasztó lehet.
^ I X . 2 3 . - X . 2 2 . Mérleg
Itt a tavasz, közeledik a húsvét. Mozduljon
ki ön is húsvétkor és élvezze a tavasz, a
napsütés minden gyógyító pillanatát. A sors
útjai kifürkészhetetlenek, ön is találkozhat
valakivel, aki megszépíti a napjait.

w
X.23.-XI.22. Skorpió
A hétvégén legyen tettre kész, és csak a
saját igényeivel törődjön. Ha valami
nem tetszik, változtasson rajta. Az örömből bőven kijut önnek is, legalábbis ezt
lehet kiolvasni a csillagokból.

XI.23.-XII.21. Nyilas
Ha nem is mondja ki hangosan, bizonyára önnek is örömet okozna, ha egy kosár
ajándékkal lepné meg húsvétkor a nyuszi. Engedje el magát, és már korán reggel induljon el a kincskereső útra.
XII.22.-I.20. Bak
A bolygóállások szerint kiegyensúlyozottan, nyugalmasan telnek el családjában az
ünnepnapok. A készülődés során fordítson
külön figyelmet az édesszájú családtagokra. Ha kell, tudjanak repetázni is.

1.21.-II. 19. Vízöntő
Az elkövetkező hetek próbára teszik az
idegeit. Úgy érzi, nem tudja hibátlanul
teljesíteni a feladatát. Ne csüggedjen el,
ez csak átmeneti állapot lehet önnél. Egy
kis vitaminkúrával újra erőre kap.
II.20.-III.20. Halak
Váratlan vendégekre számíthat az ünnepek alatt. Emiatt azonban cseppet se aggódjon, mert a nyugalmát nem zavarja
meg senki sem. Sőt, pozitív fejleményekre számíthat anyagi téren.
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Kanizsa - Sport/Apró
Képviselői
fogadóórák

Bedő György az 5. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap I. keddjén
17 órától a Hevesi Sándor Altalános
Iskolában.
Dr. Erdős László az 1. számú választókerület önkormányzati képviselője a
palini és korpavári lakosoknak fogadóórát tart minden hónap első keddjén 17
órától 18 óráig a Palini Altalános Iskolában. Aznap 18.30 órától 19.30 óráig
a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja II. épületében
(8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.) az
alábbi utcák (utcarészek) lakosainak
tart fogadóórát: Garay utca páros és
páratlan házszámok, Hársfa utca, Ifjúság utca, Lámpagyár utca, Magyar utca 124. számtól az utca végéig folyamatos házszámok, Űrhajós utca, Akácfa utca, Bethlen Gábor utca, Cserfő
hegy, Cserfő út, Dózsa György utca 1től 95/A-ig páratlan házszámok, Dózsa
György utca 2-től 114/8-ig páros házszámok, Egry József utca, Kinizsi utca
74-től az utca végéig páros házszámok,
Kinizsi utca 91-től az utca végéig páratlan házszámok, Nyírfa utca, Sikátor
utca.

Célja a junior vb lehet
A nagykanizsai Botos András Ökölvívó Akadémia növendékei több helyszínen is bizonyíthattak, Nagyberkiben
például a Szalacska Kupán
bokszoltak. A somogyi versenyen a serdülő korcsoportos
Mátés Patrik és Virth Rajmund
is győzött, utóbbit egyben a
legharcosabb versenyző díjával is jutalmazták. Horváth
Dominik és Székely Adám a
második helyének örülhetett,
míg Horváth Martin (aki első
kupáján bizonyíthatott), Kovács László, Mátés Benjámin,
Károlyi Csaba és Hetei Márton
egy-egy harmadik helyezést
ért el súlycsoportjában.

Eladó Kiskanizsán 111Ü négyzetméter közművesített telek, kis bontandó házzal, a Pápai u. 22/A. szám
alatt. Érd.: Ü62Ü-388-4Ü56 (77Ü1K)
Szentgyörgyvári hegy IV.
hegyháton, a városhoz közel, lakható épülettel, gyümölcsössel, teljes felszereléssel telek eladó (vezetékes víz, kút, villany van). Ar
megegyezés szerint. Tel.: 06304943-47Ü (77Ü2K)
Becsehelyen két szobás nappalis, fürdős, gáz + kandallós felújított családi ház rendezett udvarral,
gyümölcsössel eladó. Tel.: 06-30209-0546 (7703K)

SZOLGÁLTATÁS
Televízió javítás az ön otthonában kiszállással. Tel.: Balaskó István Ü63Ü-597-153Ü (7699K)
Kidobásra szánt televízióját,
mikroját, hűtőjét, gáztűzhelyét,

A közelmúltban egyhetes tatai
edzőtáborozás után Kondákor Emília
Cecília (képünkön), a Botos Ökölvívó
Akadémia neveltje a magyar junior
válogatott tagjaként a németországi
Stralsund városában a Queens' Cup elnevezésű nagy nemzetközi ökölvívó
tornán vett részt. Januárban egy szerbiai versenyen már letette a névjegyét
nemzetközi szinten is egy második helyezéssel, ezúttal pedig az előkelő harmadik helyet szerezte meg.
A döntőbe jutásért a franciák
versenyzőjétől szenvedett vereséget. Mint az később kiderült, a
szerbiai és németországi teljesít- ökölvívó világbajnokságra, melyet
ménye alapján Kondákor Emília májusban Tajvanon rendeznek.
tagja lett a korosztályos válogatott
P.L.
keretnek és készülhet is a junior

Rudolf Tamás országos bajnok
Kisbér adott otthont a 100 kilométeres ultramaratoni országos bajnokságnak, ahol egy
16,67 kilométer hosszú körpályán futottak. A férfiak versenyében Rudolf Tamás (képünkön), a
Kanizsai Futóklub versenyzője
nyert, 7:18:50-es idővel. A
„nyílt" kategóriában két kanizsai futó végzett az élen: Acs
László (egyesületen kívüli) az első, míg a verseny napján születésnapos Sznopek József (Kanizsai Futóklub) második lett.

Gyalókai Zoltán a 7. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap első keddjén 17 órától - 18 óráig a Hevesi Sándor Altalános Iskolában.
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapját 2015. április 8-án (szerdán)
8.30 órától tartja 12 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.
Szőlősi Márta a 3. sz. választókerület
önkormányzati képviselője fogadóóráját 2015. április 13-án (hétfőn) tartja 17 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban. (Rozgonyi u. 23.): 30/3018185,
szolosi.marta@fidesz.hu,
szmarta25@hotmail.com.

INGATLAN

2015. április 2

stb., valamint összegyűjtött reklámanyagait elszállítom. Tel.:
Ü62Ü-51Ü-2723 (77ÜÜK)

ÁLLÁS
Fiatal elekronikai technikus férfi német nyelvtudással, MS Office,
Open Office alapfokú számítógépes ismeretekkel, B kategóriás jogosítvánnyal Kanizsán állást keres. Tel.: Ü6-3Ü-511-2951 (77Ü4K)

Q Véradás
A Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai Területi Szervezete
az alábbi véradást szervezi:
2015.04.07. kedd 10:00 - 14:00 óra
Kanizsa Plaza
2015.04.09. csütörtök
09:00 -13:30 óra
Batthyány Lajos Gimnázium

VEGYES
Március 30-án a Kórház buszmegállóban találtam egy fekete
keretes szemüveget, melyet leadtam a Fagyöngy Gyógyszertárba
(Kórház bejárata mellett), a tulajdonosa ott átveheti. (77Ü5K)

PREMIER
ABLAKVILÁG
fa- és műanyag nyílászárók

| / 'ÜJfáÉ Prémium
...............

„Autóüveg garantáltan
kedvező áron"
Autóüveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós
kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.

Nk, Honvéd lj. 5.
Tel.: 06-70-508-7810, 06-70-518-53B5

minőségű

német a l a p a n y a g o k b ó l
készült m a g y a r termék.
Nk, Lisit Ferenc u, 2.
(a Hevesi iskolával szemben)
Tel.: 0Ó93/3M-2Ó8, DÓ30/760-253Ó
info@premierablok.coni

ITOnnam

D-ÉG
Épületgépészeti
Áruház

ERTEKESÍTŐI
munkakörbe
munkatársat keres
Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal
az alábbi címen:
Nagykanizsa, Csengery u. 92
e-mail: nagykanizsa@d-eg.hi

Nagykanizsa, Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
Beke Ivett mobil:
06-30-491-7051
www.voksh.hu,
nagykanizsa@voksh.hu

Nyt. szám: E-000883/2014.
JELENTKEZZ ISKOLÁNKBA
MOPED, M O T O R
ÉS SZEMÉLYGÉPKOCSI
KATEGÓRIÁBAN, és a
KRESZ tanfolyamdíj ára
cégünk fennállásának
25. évfordulója alkalmából
M O S T CSAK 5000 FT!

Tanfolyamok nyitónapjai:
Április 9. (csütörtök)
16 óra hétközi
Április 25. (szombat)
9.00 óra hétvégi
További részletekről érdeklődjön
irodánkban vagy a fent megadott
elérhetőségeken.
3

(Stat.2014-3-4 né. V S M : " B " E: 74,5%79,17%. F: 71,437-75% "C" E: 83,337-100%. AKÓ:
"B" Gy: 108,24%-130,05%. "C" Gy: 100,69%101,72%)
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Viktória. Fantasy Formáció Mini: 1.
Tündérkék: Horváth Jázmin, Marton
Dóra, Széll Petra, Szollár Petra, Hegyi
Hortenzia, Németh Noémi, Andrasek
Daniella, Odor Anna, Lakos Hanna,
Németh Beatrix, Zsámár Szonja, Varga
Szimonetta, Füzesi Alexandra, Fritz
Dorina és Alemaine Alysha. Fantasy
Formáció Youth: 1. 101 kiskutya: Zsohár Fanni, Ujj Viktória Zóra, Taródy
Csenge, Varga Kata Luca, Tóth Jázmin,
Horváth Gréta, Magyar Dorina, Lakner
Dorina, Szép Mínea Dalma, Kiss Vera,
Szíjártó Fanni, Molnár Nóra, Kocsis
Virág, Szekeres Zora, Mercz Lilla és
Avas Liliána. 2. Európai Unió: Kepe
Klaudia, Darázsi Laura, Tatai Zsóka,
Gerlinger Laura, Lanz Tamara, Tárnok
Viktória, Kalmár Dorottya, Polai Panna, Kovács Réka, Váradi Luca, Nándori Noémi és Molnár Lilla, ... Fantasy
Formáció Junior: 1. Szüret: Hóbár Helga, Dobrádi Réka, Hajmási Lili, Láncos
Liliána, Láncos Laura, Novák Tamara,
Sipos Rebeka, Szép Olívia Csinszka,
Hegedűs Zsófia, Péter Fanni, Zsohár
Sára, Zsirai Dorka, Csamári Anna,
Ribarics Laura és Boros Dorina. Fanta-

sy Formáció Felnőtt: 1. Éden: Tizedes
Renáta, Felső Brigitta, Lovkó Bonita,
Kisgyura Anna, Skanecz Sára, Szokol
Fanni, Csányi Csilla, Poszovecz Hanna, Nándori Réka, Kiss Szilvia, Mercz
Eszter, Czimre Alexandra, Tóthné Vágó Alexandra és Vágó Diána. Open
Soló Felnőtt: 3. Nándori Réka. Open
Duó Youth: 3. Felde Zorka és Varga
Fanni. Open Small Group: 1. Matrózok: Kepe Klaudia, Darázsi Laura, Kalmár Dorottya, Tóth Jázmin, Horváth
Gréta és Varga Kata Luca. Open Formáció Youth: 1. Cukorkák: Varga Fanni, Felde Zorka, Rodek Hanna, Kurucz
Petra, Solymos Vivien, Ács Barbara,
Mátyás Ninetta, Nyakas Emese, Takács
Zsóka, Borsos Eszter, Kovács Kíra,
Halász Kíra, Grabant Nóra és Sánta
Barbara. Open Formáció Felnőtt: 1.
Viva Las Vegas: Sipos Kata, Hegedűs
Virág, Vitári Viktória, Kálovics Alexandra, Rózsa Luca, Szabó Kata, Petrás
Krisztina, Magdics Maya, Kovács Patrícia, Varga Izabella, Borsós Fanni,
Kátai Lora, Spingár Fanni, Stari Lucia,
Tóthné Vágó Alexandra és Vágó Diá-

Gólfesztivál mesterhármassal, duplákka

dulóban a lenti pálya öltözőfolyosóján gyakorlatilag megjósolta a
kicsit már görcsös teljesítményt
nyújtó támadójának, Lukács Istvánnak, hogy ne izguljon, mert
érzi, a most vasárnapi fordulóban
- még ha ő ezt tanáremberként a
duatlon diákolimpia miatt nem is
láthatja - megszerzi első gólját a
bajnokságban. Így is lett, a négy
és fél év után Ausztriából visszatért és a tavaszi fordulókban eredménytelen támadó a Zalaszentgrót ellen hármat vágott (4-2).
Már az első sem volt kis találat,
de második volt a legemlékezetesebb: egy jobb oldali szöglet után
a balösszekötő helyéről rádőlve
kapásból jobbal lőtt a léc alá 16
méterről - még 1-2-es állásnál...
Persze, 2-2-nél sem volt még sokkal egyszerűbb a „Sáska" dolga,
hiszen akkor már tíz emberrel
küzdhettek Csordás Máté kiállítása után (képünkön éppen Kondákor Péter játékvezető magyarázza
el a játékosnak, miért is döntött
úgy, ahogy), de a Szentgrót képtelen volt a második kapott gólja
után felpörögni. Nem sokkal később Dolmányos Márk jobböszszekötő helyéről megeresztett lapos lövése, illetve Lukács harmadik, amúgy tizenegyesből lőtt gólja a biztos győzelmet és még az
annál is fontosabb három pontot
jelentette a vendéglátóknak (4-2).

700 táncos járt Kanizsán
Az IDF Tánc Magyar Kupa versenyére került sor Nagykanizsán és
700 versenyző vett részt a megmérettetésen. A hazai táncosok mellett
a vajdasági Magyarkanizsáról is
érkeztek indulók.

Freestyle Soló Junior: 1. Hajmási Lili.
Disco Freestyle Soló Felnőtt: 1. Csányi
Csilla, 2. Szokol Fanni. Disco Freestyle
Duó Youth: 1. Gerlinger Laura és Tatai
Zsóka. Disco Freestyle Duó Junior: 1.
Kátai Lora és Kovács Patrícia. Disco
Freestyle Duó Felnőtt: 1. Lovkó Bonita
A házigazda Szan-Dia FSC 103 és Kisgyura Anna, 2. Skanecz Sára és
versenyzővel - 30 gyakorlattal - in- Szokol Fanni. Disco Freestyle Formádult és összességében a dobogós he- ció Felnőtt: 1. Tizedes Renáta, Felső
lyezéseket tekintve 15 arany-, 6 Brigitta, Lovkó Bonita, Kisgyura Anna,
ezüst-, és 4 bronzérmet szereztek. Skanecz Sára, Szokol Fanni, Csányi
Áprilisban még lesz egy forduló Ül- Csilla, Poszovecz Hanna, Nándori Rélőn, ami egyben a magyar bajnokság ka és Kiss Szilvia. Free Show Soló Felis, ezért dupla pontot ér, igaz, a kani- nőtt: 1. Tizedes Renáta, 2. Felső Brigitzsaiaknak már most sok gyakorlatuk ta. Free Show Duó Mini: 3. Solymos
biztos továbbjutó a májusban, az Vivien és Kurusz Petra. Fantasy Small
olaszországi Riminiben megrende- Group Mini: 2. Az almamagok és a kuzésre kerülő IDF Tánc Világbajnok- kac: Solymos Vivien, Kurusz Petra,
Ács Barbara, Mátyás Ninetta, Takács
ságra.
IDF Magyar Kupa Táncverseny, Zsóka és Rodek Hanna. Fantasy Small
Nagykanizsa. Kanizsai dobogósok. Group Youth: 3. Bábuk: Tatai Zsóka,
Disco Freestyle Soló Youth: 1. Lanz Ta- Gerlinger Laura, Ujj Viktória Zóra, Kemara, 2. Ujj Viktória Zóra. Disco pe Klaudia, Darázsi Laura és Tárnok

UFC Nagykanizsa (7.) Szepetnek SE (13.) 9-1 (4-1)
Megyei I. osztályú labdarúgómérkőzés, 20. forduló. Nagykanizsa, 100 néző. Vezette: Hegedüs
(Varga P. Fábián P.). G.: Bene (21.,
49.), Szakmeiszter J. (40., 41.),
Tislér (44., 45+2.), Kiss J. (67.),
Zsirai P. (78.), Szalai D. (89.)
Nagykanizsa: Gyulai A. (Parragi, 80.) - Kotnyek I., Schuller
(Völgyi D., 49.), Grudics, Szép D.
(Nagy M., 54.), Szalai D., Zsirai
A., Kiss J., Tislér, Bene (Mulasics,
70.), Szakmeiszter J. (Zsirai P.,
74.). Vezetőedző: Gyulai Csaba.
Szepetnek: Horváth Zs. - Turi,
Cserfő L., Németh G., Szabó B.,
Baranyai Z. (Pati, 72.), Kalinics,

Anger, Balázs (Erdős K., 72.),
Kollár (Németh A., 72.), László R.
Vezetőedző: Iványi Lajos.
A női U19-es magyar válogatott hétfői tréningjét még együtt
nézte és elemezte Gyulai Csaba,
a Nagykanizsa és Iványi Lajos, a
Szepetnek szakvezetője az Olajbányász-stadionban, s a közös
sztorizgatás, zrikálás szombaton
folytatódhatott, hiszen akkor hivatalból egymás ellen mérkőzhettek csapataikkal. A Nagykanizsa kimondottan álmoskásan
kezdett, így a vendégek meg is
szerezték a vezetést. A félidő hajrájára a vendéglátók fölénye már
az eredményességükön is megmutatkozott (igaz, a Szepetnek

igencsak erőltette a letámadást),
hét perc alatt vágtak négyet. Onnantól nem csupán hatékonyan,
de időnként látványosan is játszott a Kanizsa, a meccs a találkozó végére pedig inkább már
felkészülési találkozó jelleget öltött. Információink szerint ez
azonban a két tréner sportbarátságán nem változtatott...
Horváth-Méh
Kiskanizsai
Sáskák SE (14.) - Zalaszentgróti
VFC (11.) 4-2 (1-0)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés,
20.
forduló.
Kiskanizsa, 130 néző. Vezette:
Kondákor (Miszori, Vörös D.). G.:
Lukács I. (25., 70., 87.), Dolmányos (72.), illetve Szép M. (51.),
Ferenczi (51.). Kiállítva: Csordás
(Kiskanizsa; 36.)
Kiskanizsa: Munkácsi - Molnár
T. (Gerencsér A., 32.), Csordás,
Kálovics Á., Horváth G., Németh
R. (Lőrincz, 90.), Kósa (Tóth D.,
84.), Kovács B., Dolmányos,
Földesi, Lukács I. Vezetőedző:
Sneff Ferenc.
Remek, olykor kemény mérkőzésen kerekedett felül a Kiskanizsai Sáskák labdarúgó csapata a
Zalaszentgróti VFC legénységén
a megyei első osztályú labdarúgóbajnokságban. Az egész történet
előzménye, hogy Sneff Ferenc, a
hazaiak szakvezetője az előző for-

P.L.
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O U Ml-SZERVIZ

Nyári gumiabroncs akció!
Az akció május 31-ig tart.

Nyitvatartási
(önlinenlal ®

Hétfő -Péntek: 8-17 éráig, Szombat: 8-12 óráig

SEMPERIT s

Kovács Béla Gumi-szerviz
8800 Nagykanizsa-Palin. Alkotmány u. 146/A
Tel /fax: +36 (93) 315-259 • mobil: +36 (30) 586-1997
e-mail. kh.gumiszerviz@freemail hu

mtvuunO

Gépjármű gumiabroncsok, acél és könnyűfém keréktárcsák értékesítése
kerékszerelés, centírozás.

Ruhakuckó

Gyermek használt ruha, cipő, játék,
kiegészítők.
Felnőtt használt ruha, cipő, lakástextil,
bizsuk, egyedi készítésű ékszerek.

Kiskanizsai MEH-telep
(volt Holdosi-Fém telephelye)

K A N I Z S A A S Z F A L T KKT.
Nyitva: H-P8.00-16.00-ig,
Szombaton 8.00- 12.00-ig
8800 Nagykanizsa (Kiskanizsa), Kis mező u. 17.
Telefon: 0693-510-133, 0693-510-134. 0630-362-7156

E-mail: postmaster@kanizsaaszfalU-online.hu
Tájékozódjon még: zalainfo.com

Ne a szemétbe és a szelektívbe tegye!
• Pénzt kap érte, hozza el hozzánk! Magas ár! KÉSZPÉNZ!
• Iskoláktól, boltoktól és cégektől ingyen beszállítjuk a
nagyobb mennyiséget!
,

lődjön!

• Vásárolunk vas- és fémhulladékot
É r d e k l i
(saját tulajdonra nem kell engedélyt kérni)
• Vállalunk földmunkát, térkövezést, aszfaltozást, mederlapozást,
épületbontást kivitelezéssel. (Ingyenes helyszíni felmérés!)

Műanyagok: petpalack (összenyomva is), ládák, kerti bútorok, vödrök,
fóliák. Papírok: újság, karton, színes újság, könyvek. Üvegek: háztartási,
ablaküveg, autószélvédö. Aludobozok: sörös, kólás (összenyomva is).

Keressen minket, és vásároljon a
facebookon is: „Helga ruhái kicsitől a
nagyig" csoportban.

i d

Folyamatos akciókkal, baráti árakkal,
hetente frissülő árukészlettel várom vásárlóimat!

Nagykanizsa, Kinizsi u. 7. - Nyitva: H-P: 8-17 óra, Szo: 8-12 óra

ö

Lukács és Fia K f t ,

Q

Tetöíedfrs, a pc-.tctfi iz i,rfrIrr< - r. biídagoamunV jfc, [rlDanyay
8 8 0 0 Nagykanizsa. Bajcsy-Zs, U. 3 6 / 3
Tel./Fax: 9 3 / 3 1 9 64B, 2 0 / 9 3 1 9 6 4 0
E-mail: luhacsesfia@chelto.hu, tukacsesfia@gTnail.com
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Mi a lakosságért és a környezetvédelemért vagyunk!

DIALÓG

COLOR színes szigetelő lemez (bontás nélküli
palafelújításhoz) és bitumenes szigetelő lemezek
.z-Mi-o-us-Ls-s-c-s széles választékban lapostetökhtíz.

FIGYELEM!

VILLÁS

m
told halyslt mondd: BRAMAC

B S S 3 '

E 3 E E 3

ggj^g

VIZSGÁZTATÁS
HELYBEN!

Nyelviskola ás Vizsgacentrum Nagykanizsa

TEGOLA bitumenes zsindelyek
gazdag minta- és színválasztékkal

CREATON^,

OKTATAS E5

• • •

k l ö b e r

Tetőfedés, lapostetö szigetelés, ács- é s bádogos munkák vállalása
több évtizedes gyarko lattal.

UTOLSp LEHETŐSÉG A
FELVÉTELI TÖBBLETPONTOKHOZ!
I s k o l á n k b a n a következő

A N G O L és N É M E T
nyelvvizsgák időpontjai:

ANGOL

(City);

május 9.

(jelentk.: április 13-ig)

r

NEMET (Goethe); május 15. (jelentk.: április 13-ig)
ANGOL (Telt); május 16. (jelentk.: április 13-ig)
A vizsgák előtt 20 órás speciális
felkészítő tréning, vizsgáztató t a n á r o k k a l

INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL!
8800 N a g y k a n i z s a , Kinizsi u. 2/a

Telefon:

(93) 326-413

.Mobil:

(30) 400-5253

E-mail: dialog@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
F.Ny. reg.: 20-0129-04
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Folytatódik a 61-es főút félbehagyott
kanizsai elkerülő szakaszának építése
Megtörtént a munkaterület
átadása, a múlt héten pedig megkezdődött az állapotfelmérés a
61-es főút Nagykanizsát elkerülő
szakaszán, amelynek építési
munkáit öt évvel ezelőtt hagyta
félbe az akkori kivitelező.

Kövesse híreinket
honlapunkon is
www. kanizsaujsag. hu

Loppert Dániel, a beruházó
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. (NIF) kommunikációs vezetője az MTI kérdésére közölte: a
NIF nemrégiben átadta a munkaterületet a közbeszerzésen nyertes
Közgép Zrt.-nek. A vállalkozó
megkezdte a szakasz állapotfelmérését.
A kivitelezési munkák a területen bozótirtással és humuszolással
kezdődnek, majd megtörténik az
alap aszfaltréteg visszamarása. Az
útszakaszon folyó munkálatok miatt áprilisban még nem várható
forgalomterelés - jelezte a kommunikációs vezető.
Korábbi tájékoztatása szerint a
nettó 1,344 milliárd forintért vállalt befejezési munkálatok az év
végére lezárulhatnak.

A beruházás jelenleg 60 százalékos készültségen áll. A kivitelezőnek a Csónakázó-tónál ki kell
még alakítania egy körforgalmú
csomópontot, illetve ki kell építenie egy 300 méter hosszú új bekötőutat is a régi 61-es és az új
nyomvonala között. A nyertes vállalkozónak a teljes nyomvonalon
el kell készítenie az útburkolatot,
kihelyezni a forgalomtechnikai
eszközöket, a szalagkorlátokat, továbbá a növénytelepítés is a feladatai közé tartozik.
Az elkerülő út az M7-es autópályát a Kaposvár felől érkező 61-es
főúttal köti össze Nagykanizsától
délkeletre. A kétszer egysávos, közel 3,3 kilométer hosszú út építésére kiírt közbeszerzési eljárást
eredetileg az ENV 61 Konzorcium
nyerte el, amelyet az Euroaszfalt
Építő és Szolgáltató Kft. vezetett,
tagja pedig a Nemzetközi Vegyépszer Zrt. volt.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a Közlekedés Operatív

Program (KÖZOP) részeként
nyert támogatást. A 3,6 milliárd
forintos beruházás IS százalékát
az operatív programon belüli hazai
forrásból fedezték, 8S százaléka
pedig európai uniós támogatás
volt.
A munkálatok 2009-ben kezdődtek el, de 2010 őszén leálltak.
Addig a nyomvonal kialakítása,
részben aszfaltozása, valamint a
vasutat keresztező híd zsaluzata és
szerkezetének egy része készült el.
Az eredeti befejezési határidő
2010 októbere lett volna. Időközben azonban a Nemzetközi
Vegyépszer Zrt. csődvédelmet
kért, a munkát befejezni hivatott
Euroaszfalttal pedig 2013-ban
szerződést bontott a NIF. A beruházó által ezt követően kiírt közbeszerzési eljárások közül az első
kettő eredménytelen volt, majd a
2014-ben közzétett harmadik esetében a hat érvényes ajánlattevő
közül a Közgép Zrt.-t hirdették ki
nyertesnek.
MTI - Kanizsa
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Történelmi viseletek, egyenruhák,
kitüntetések és fegyverek a HSMK galériájában
lat keretében bemutatásra került
Gőcze István vezérőrnagy katonai
hagyatéka is.
A megjelent érdeklődőket az
intézmény első emeleti aulájában a VOKE Kodály Zoltán
Művelődési Ház Kodály Zoltán
énekkarának előadását követően
Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója köszöntötte, majd Dénes
Sándor polgármester méltatta a
kiállítás jelentőségét. A városvezető elöljáróban elmondta,
köszönet illeti a szervezőket, a
helyi gyűjtőket, akik lehetővé
tették, hogy betekintést nyerheA Történelmi Vitézi Rend huszárőrnagy, a Thury Baranta tünk e reprezentatív anyag seNagykanizsai Hadnagysága és a Közösség, vitéz Kósa Miklós, Kus- gítségével múltunk és 1000 éves
Kanizsai Kulturális Központ tos von János Kálmán altáborösszefogásában történelmi vise- nagy, nemzetőr parancsnok és dr.
letekből, egyenruhákból, kitün- vitéz Dengyel Zoltán, a Történelmi
tetésekből és fegyverekből nyílt Vitézi Rend Vas-Zala megyei
kiállítás a Hevesi Sándor Műve- törzskapitánya.
lődési Központban.
Az április 28-ig látogatható
rendhagyó kiállításon az érdeklőAz eseményen megjelent Dénes dők magyar történelmi ruhákat és
Sándor polgármester, Bene Csaba, katonai egyenruhákat tekinthetnek
a Zala Megyei Közgyűlés alelnö- meg a honfoglalástól napjainkig a
ke, vitéz Bartal György András, a veszprémi Méretes Szabó Kft.
A Történelmi Vitézi
Történelmi Vitézi Rend Zala Me- anyagából. A tárlókban láthatók
gyei székkapitánya, Tóth István és még magyar és külföldi katonai kiHad nagysága felvételt

dicső örökségünk mélységes
kútjába.
- Rendhagyó és reprezentatív e
tárlat, mint említettem, amely attól
válik oly különlegessé, hogy keresztmetszetét adja közös történelmi hagyományunk polgári és katonai vetületének egyaránt. Ami két okból is
fontos üzenettel bír a mai kor embere, így nekünk kanizsaiak számára is.
Az egyik üzenet az lehet, hogy érdemes újra és újra rácsodálkoznunk arra a gazdagságra, amely 1000 év a
Kárpát-medencében, vagyis az otthonunkban eltöltött év során gyűlt
össze - hangsúlyozta a polgármester,
majd így folytatta: érdemes rácsodálkoznunk, mert - ahogy Shakespeare
mondja a művészettel kapcsolatosan

TOBORZO !

Rend Nagkanizsai
hirdet az Első és
Második
Világháborús
hagyoíminyŐrzŐ
egységeibe. Várunk mindéit olyan 20 és 40 év
közötti férfit, aki elszántságot é r e p r magyar
történelem és nemsefflKszjSrie iránt. Tovább
kívánja vjnni
vinni n
nagyapáink hagyatékát), és őrizni
kivanja
a magyar katonák szellemiségét.
Jelentkezés
v.Pető Attila (l.Világháb
Parancsnok): 06703821794
vrnt.Druskóczi István (II. Ví
vrnt.Drus
Parancsnok): Q6Í05284359

Tatai Tamás a kiállító veszprémi
Méretes Szabó Kft. ügyvezetői, a
Kanizsa Lovasklub, Hagyományőrző Császár Huszárok és parancsnokuk vitéz, lovag Dobri Lajos

tüntetések az I. világháborúból
napjainkig - vitéz Papp Gábor és
vitéz Kósa Miklós gyűjteményéből, valamint I. és II. világháborús
szúró, vágó és lőfegyverek. A tárKANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

IMEDIA

Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi
Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: Fülöp Anita. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint
Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
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+3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879

Kanizsa - Múltba néző

2015. április 9

3

Kobra a vörös csillag árnyékában
„Politikával soha nem foglalkoztam. A gondolataimat megtartottam magamnak... Aztán,
amikor 1956.október 23-án indultam be a főiskolára, egyszer
csak azon vettem észre magam,
megyek a Rádió felé a többiekkel...Később már fegyverem is
l e t t . " E sorokat fél évszázad
távlatából a zalai származású vitéz Balassa Imre, becenevén
„Kobra" vetette papírra, aki több társával egyetemben - személyesen átélte az '56-os forradalmat.
-, mintegy tükröt tart e sok történelmi viselet, egyenruha és kitüntetés
korunk és múltunk arculatáról, gondolkodásáról, érzelmeiről és céljairól. Megmutatja, hogy miképp látták
önmagukat és társaikat őseink, és ezáltal mi is betekintést nyerhetünk
őróluk, bepillantva az ünnepek és a
hétköznapok világába. így megadatik a lehetőség arra, hogy mi magunk
is ekképp nézzünk önmagunkra, feltéve a kérdést, hogy mi is az a hagyaték, amelyet a jövő nemzedéke
számára átadhatunk.
A másik üzenet a büszkeségről
szól - fogalmazott a szónok. - Arról, hogy 1000 esztendeje jelen
vagyunk a világban, hogy tetteinkkel, magatartásunkkal és kreativitásunkkal méltó helyet töltünk be
a kultúrák széles palettáján. És erre büszkének kell lennünk, azonban felelősen büszkének. Hiszen
ez a mérhetetlen örökség szembesít minket a felhívással is, hogy
tennünk kell a feladatunkat, hogy
vár ránk a munka a kertben ahogy Voltaire tanította.
A polgármester beszédét követően vitéz Papp Gábor vitézi hadnagy ajánlotta az Ősze András galériában látható kiállítást a jelenlévők figyelmébe. A rendezvény
folytatásaként Gőcze Istvánné
versmondó szavalatát és a pogányszentpéteri Ciklámen Népdalkör előadását hallgathatta meg
a közönség.
A kiállítás ideje alatt a Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai
Hadnagysága tagtoborzást is tartott az I. és a II. világháborús hagyományőrző egységeibe.
A szervezők előzetes bejelentkezéssel lehetőséget biztosítanak
iskolai csoportok számára rendhagyó történelemóra megtartására is.
B.E.

Sőt, végigharcolta, emellett dokumentálta fotók, feljegyzések révén az esemény krónikáját. Februárban bekövetkezett halála előtt
két esztendővel összegyűjtötte,
rendszerezte emlékeit egy „memoárban", amelyről az „örökölt" barát, az NTE 1866 elnöke, Kiss
György beszélt újságunknak.

ecetüzemük volt, míg utóbbi jelzőt
a „vitéz" megszólításáért akasztották rájuk. Az, hogy a hatalomnak
nem tetsző „elem" volt a Balassa
család, abban és akkor is megmutatkozott, amikor a jó képességekkel megáldott Imre alig-alig jutott
csak be a főiskolára. Egy hónap elteltével szó nélkül semmisnek
nyilvánították a felvételijét, még a
gimnáziumból is kitették - mesélte Kiss György.
Ezt követően Balassa Imre kitanulta az esztergályos szakmát, tanári segítséggel leérettségiznie is
sikerült, majd Miskolcra került,
katonaidejére. Leszerelés után pedig a fővárosba, ahol esztergályosként dolgozott és egyetemre járt.
Egészen addig a napig, október 23.
reggeléig...
- Imre soha nem politizált. Az
'56-os eseményekhez is a véletlen
sodorta. Képzelje el, október 23án reggel a főiskolára sétált be,

- Fontosnak tartottam, tudjon
róla a világ és soha ne is feledje,
mi történt pontosan '56-ban - mindig ezt mondta nekem vitéz Balassa Imre, merthogy sokszor mesélt
azokról az embert próbáló napokról, amiket ha akaratlanul is, de át
kellett élnie - idézte fel nosztalgiázva Kiss György, aki Bálits Károly révén ismerkedett meg „Kobrával".
- Balassa Imre édesapjának vitézségi érme volt, ezt maga is
megírta a kiadványban. így szerepel neve előtt a „vitéz" titulus.
Ami sajnos, fortélyos félelem
igazgatta időkben nem előnyükre
szolgált Balassáéknak. A kilencgyerekes családot piszkos kapitalistáknak billogozta a hatalom és
osztályidegeneknek kiáltotta ki.
Előbbivel azért illette őket, mert

majd magukkal sodorták fiatalok.
Akik valójában tüntetők voltak.. .Ekkor már mindannyiuk kezében fegyver volt.
Kiss György eközben mutatta is
Balassa Imre emlékiratát. Abból
tudható, minden vágyuk az volt
azon „bűvös" októberben - le is írta a szerző, túlélő - hogy a „ruszkikat" haza küldjék. Az első harcok csitultával azt hitték, sikerült
is.
- Imréék azt ismételgették,
„szabadok vagyunk"! Naivan hitte
barátaival - Cigánnyal, Csibésszel,
Cicával, Egérrel és még sorolhatnám - győzött a forradalom. Igazi
pesti vagányok voltak ezek a gyerekek - nevetett Kiss György.
Majd újabb momentumokat osztott meg velünk Kobráék soron következő napjairól.

- Nem tartott sokáig a nyugalmuk, sajnos. írja is Imre, hogy miközben nemzetőrökként járőröztek
az utcán, váratlanul orosz beszédet
hallottak. Páncélautók árnyékából. November negyedikén hajnalban pedig megkezdődött a támadás. „Tipikus" fegyverarzenálból:
géppisztoly, puska, golyószóró,
kétkerekes Gorjunov foszforos lőszerből. Imréék fekvő testhelyzetből dobálták ki az ablakon a gránátokat, egy negyedik emeleti lakásból. A ruszkik meg aknavetőből
válaszoltak is rá.. ..Nem sokkal később ledarálták az erkélyüket,
ahonnét ezek a fiatalok harcoltak.
Néhányuk a pinceátjárókon át menekült, sokukat meg elvitték. A
forradalom „végkifejletét" pedig
tudjuk... Imre november végéig
bujkált Pesten. Mivel életben akart
maradni, tudta, útnak kell indulnia
- fogalmazott az „örökölt" barát.
Vitéz Balassa Imre barátai segítségével kijutott az országból:
mindezért sokat köszönhet a nagykanizsai Gyertyánági Józsefnek.
Kalandos út vezetett Németországba, Frankfurtba, ahol haláláig
otthonra lelt. Szép karriert futott
be, az IBM-nél dolgozott, emellett
egyetemi oktatóként is működött.
Szülőföldjét soha nem feledte el,
ahogy barátait sem, akikkel a zivataros időkben olyannyira összetartottak. A mindössze néhány oldalas kötetben részletesen leírta ezt
is, de sokkal beszédesebb az a 30
fotó-illusztráció, amit maga készített a forradalom bő egy hetében a
harcokról, épületekről, emberekről. Az eredeti felvételeket később
a Nemzeti Múzeumnak ajándékozta vitéz Balassa Imre. A forradalomban való aktív részvételéért
1991.október 23-án a Magyar
Köztársaság „Hazáért és Szabadságért" 1956-os emlékérmét is
megkapta. Öt évvel később pedig
felvételt nyert a Vitézi Rend sorába.
Vitéz Balassa Imre egy hónapja
hunyt el Frankfurtban. Emlékét
nemcsak családja, barátai, tisztelői
őrzik. Memoárja is tanúbizonyságot ad arról, hogy olyan időkben
sem félt hallatni a hangját, kiállni a
szabadságáért, amikor tudta: lehet,
nem lesz jövője, vagy másnapja.
Több mint 80 évet élt meg, a sikeres, boldog idők kárpótolták fiatalsága nehéz éveiért.
Szabó Zsófi
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Félmilliárd
forint
múzeumszakmai
pályázatokra

Összesen 506 millió forintra pályázhatnak önkormányzatok az általuk fenntartott muzeális intézmények szakmai fejlesztésére
idén az Emberi Erőforrások
Minisztériumának (Emmi)
pályázatán.
A költségvetési forrás a kulturális örökség hozzáférhetővé tételére és a területi egyenlőtlenség felszámolására, óvodások
múzeumlátogatásának elősegítésére, a látogatófogadást segítő
szakmai munka támogatására,
valamint állandó kiállítások előkészítésére, létrehozására és a
helyi identitást, közösséget erősítő szerep növelésére használható fel - közölte az MTI-vel az
Emmi Kultúráért Felelős Államtitkársága.
A múzeumok szakmai támogatására kiírt, 70 millió forint
keretösszegű pályázaton múzeumot fenntartó települési önkormányzatok indulhatnak, járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott
múzeumok szakmai támogatására pedig külön pályázatban
66 millió forint áll rendelkezésre.
A legnagyobb keretösszegre,
370 millió forintra a muzeális
intézmények szakmai támogatását célzó Kubinyi Ágoston
Programban pályázhatnak települési önkormányzatok többek
között múzeumaik állandó kiállításainak megújítása vagy infrastrukturális fejlesztése céljából.
MTI - Kanizsa

2015. április 9.

A Kanizsai Múzeumért Alapítvány
kuratóriumi ülésén történtek
A Kanizsai Múzeumért Alapítvány kuratóriumi ülését követően dr. Polay József elnök ismertette az alapítvány terveit, a
polgármesternek tett javaslatokat, a tavalyi év értékelését és az
előttük álló feladatokat a Thúry
György Múzeumban.
- A kuratórium három témával
foglalkozott a Kanizsai Múzeumért Alapítvány Kuratóriumi ülésén. Értékeltük az előző kuratóriumi ülés óta eltelt időszak eseményeit, meghatároztuk az előttünk
álló feladatokat és az önkormányzat felé a javaslatainkat - kezdte a
tájékoztatót az elnök.
Az elnök elmondta, a kuratórium javasolja Dénes Sándor polgármesternek, hogy vizsgálják
meg annak a lehetőségét, hogy a
Fő út 7. szám alatti épület emeleti
részét minél előbb használhassa a
múzeum. Beszéltek arról, hogy
szükség lenne, hogy megteremtsék
annak az anyagi lehetőségét, hogy
Kanizsa történelmének homályos
foltjai közül néhányat a Bécsi Levéltárban és a Csáktornyai Múzeumban, valamint a horvát levéltárakban kutatni lehessen.
- Foglalkozni kellene a Kanizsa
vár várkastélyának valamilyen
megjelenítési formájával, mely

mind történelmileg, mind turisztikailag, mind lokálpatriotizmus
erősítése szempontjából fontos lehet. Szeretnénk kérni a polgármestert, hogy vizsgálja meg annak a
lehetőségét, hogy az önkormányzat és az alapítvány egy régi, muzeális értékeinket bemutató 2016os naptárat készítsen - hangsúlyozta az elnök.
Tavaly átadták a 2014-es díjakat, sor került Vándor László előadására, megjelent a Kanizsa képekben kiadvány, elkészült a várat
ábrázoló képeslap, népszerűsítették A fejetlen fehér Mén legendáját, valamint Tarnóczky Attila és
Bükiné Erzsébet szervezésében le-

bonyolították a ménlegenda rendezvényt.
- 201S -ben tervezzük, hogy megjelentetjük a szerencsepatkón a Kanizsa feliratot, szeretnénk házaspárok számára is patkót készíteni. A
terveink szerint szervezünk egy előadást, mely feltárja a Kanizsai család történetét - mondta. Hozzátette,
szeretnék megjelentetni ajándéktárgyakon a Várkastély képét. Tervezik, hogy újra megszervezik a ménlegenda programot, emellett népszerűsítő anyagokat adnak ki, és
hogy a múzeummal közösen részt
vesznek a város napi rendezvényen.
V.M.

Eseménydús év elé néznek
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A Hadirokkantak Hadiözvegyek
és Hadiárvák Országos Nemzeti
Szövetségének Nagykanizsai Civil
Társasága idei első összejövetelét
tartotta a Vasemberházban.

- Az Idősügyi tanács égisze
alá fogunk tartozni hamarosan.
Onnéttól pedig már nem civil
társaságként, hanem klubként
működünk - összegezte Gerencsér József. Hozzátette: az átalakulás után nem félévente,
havonta üléseznek. Rendezvényeikre pedig több alkalommal
is vendégeket hívnak - az önkormányzat és más egészségügyi szervezetek részéről. Valamint újabb megemlékezésre is
készül a civil társaság, megalakulásuk 2S éves évfordulójának
áprilisi ünneplésén túl. Május

31-én, vasárnap, a köztemetőGerencsér József, a negyedévben gyertyagyújtással tisztelegszázada fennálló szervezet elnöke
nek a háborús hősök emléke
ismertette az éves munkatervet.
előtt.
Elmondta, társaságuk a közeljövőSz.Zs.
ben átalakul.
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Húsvéti termelői vásár a vásárcsarnokban
Vásár(olj)
Kanizsán!
és
Nyúl(j) a kosárba! elnevezésű
termelői vásárra hívta az önkormányzat az érdeklődőket a vásárcsarnokba, ahova a termelők,
az őstermelők, a biotermelők, a
kézműves élelmiszer-ipari terméket előállító árusok portékáival és a gyermekeket kézműves
foglalkozással várták.
Ahogy Dénes Sándor polgármester elmondta, a vásárt már sokadik alkalommal szervezték
meg, és mindig nagy sikere volt.
Ezt követően a város első embere
a Húsvéti ünnepkörről emlékezett
meg, arról, hogy nagypénteken
Krisztus kereszthalálára emlékeztünk.
- Vége a negyven napos böjtnek
és holnap Húsvét vasárnapja, a feltámadás ünnepe. Erre készülni
kell. Fel kell készítenünk a lelkünket és nem csak a gasztronómiai fi-

nomságokra kell gondolni - mondta. Hozzátette, az ünnepi asztalra
valót pedig beszerezhetik a csarnokból, így a füstölt házi sonkát és
az ecetes tormát is.
Ezt követően a május eleji vásárt említette Dénes Sándor, melyen a palánta lesz a középpontban. Majd a Város Napjára hívta
fel a figyelmet, mely idén négy
napos lesz. Első nap konferenciával emlékeznek arra, hogy a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza 15 éves. Sor kerül az ünnepi közgyűlésre is, ahol elismeréseket adnak át. A Nagykanizsa és
környéki fellépőkön kívül színpadra áll Demjén Ferenc, Vastag
Csaba is.
A rendezvény célja Magyarország és szűkebb környezetünk - a
kanizsai kistérség - nemzeti értékeinek bemutatása, népszerűsítése
a rurális vidék ízeinek és a népi
élet jellegzetességeinek bemutatá-

sán keresztül, illetve a helyi termékek pozicionálása és a lokálpatrióta szemlélet életre hívása, az
egészséges életre való nevelés.
Céljuk az, hogy törekedjenek a
nagykanizsaiak és környékbeliek
arra, hogy a kiváló minőségben
előállított helyi terméket vásárol-

Megújították az önkormányzat
és a kamara közötti megállapodást
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Az önkormányzat és a Nagykanizsai Kereskedelmi Iparkamara közötti együttműködési
megállapodás ünnepélyes aláírására került sor a Polgármester
Hivatalban.
Ahogy Dénes Sándor polgármester elmondta, az önkormányzat
és a kereskedelmi iparkamara között még élő és működő megállapodás van.
- Úgy gondoltuk a kamara elnökével, hogy újítsuk meg és néhány új pontot vegyünk be a

megállapodásunkba - mondta a
polgármester. Hozzátette, a kamarával való együttműködés
fontos a városnak, hiszen a város
gazdasági fejlődésének erősítésében a kamarának jelentős szerepe
van, tömöríti a városban működő
vállalkozókat, cégeket. Kiemelte, az együttműködés a gazdaságfejlesztést szolgáló beruházásösztönző és foglalkozás-bővítő
programok megvalósítására, az
új vállalkozások létrejöttének
elősegítésére és a működő vállalkozások érdekérvényesítésének

összehangolására, a szolgáltatások színvonalának állandó emelésére vonatkozik.
A feladatok sikeres teljesítése
érdekében a kamara elnöke részt
vesz a vállalkozások működését
érintő Önkormányzati Szakbizottságok munkájában. Az önkormányzat és a kamara vezetői lehetőleg havonta, de évente legalább
nyolc alkalommal hivatalos megbeszélésen áttekintik a város gazdaságának helyzetét és a vállalkozókat érintő aktuális kérdéseket.
A város bevonja az általa készítendő fejlesztési tervek összeállításába a kamarát is. Ahogy a polgármester kiemelte, fontosnak tekintik a közös párbeszédeket, fó-

ják meg. A vásár keretén belül a
Nagykanizsán és vonzáskörzetében tevékenykedő helyi termelők,
őstermelők, biotermelők, kézműves élelmiszer-ipari terméket előállító mesterek is helyet kaptak.
V.M.
rumokat a vállalkozókkal és támogatják a kamarát a helyi szakképzési rendszer kiépítésében, valamint a javaslatuk alapján határozzák meg a szakképzésben részt
vevő tanulók támogatását. Továbbra is közösen szervezik az Év
Vállalkozója és az Év vállalkozása önkormányzati és kamarai díjak átadó ünnepségét.
- A megállapodás annyiban változott, hogy átvezettük a törvényi változásokat és a gazdaság fejlesztését,
a befektetés ösztönzését és a szakképzést helyeztük a központba hangsúlyozta dr. Polay József elnök.
- Tényleges munka követi a
mostani ünnepélyes pillanatot. Az
együttműködésnek nem csak a városra, hanem a térségre is hatása
van, ami nagyon fontos - vette át a
szót Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő.
V.M.

Tájékoztatás bölcsődei jelentkezésről
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde a
2015/2016. nevelési évre vonatkozó jelentkezéseket 2015. április
14-15. 8-17 óra között fogadja az intézmény Rózsa u. 7/A. szám
alatti székhelyén.
A jelentkezési lapok letölthetők a bölcsőde honlapjáról: www.egyesitett@bolcsode-nagykanizsa.hu. A bölcsődei felvételekről a jelentkezést követően az intézmény vezetője értesíti a szülőket.
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A felújítás alatt
az ügyfélfogadás
változatlan formában
működik
Február óta tart, bő két hónap
múlva pedig finiséhez ér a Nagykanizsai Járási Hivatalnak, közismertebb nevén „Kék Háznak"
is otthont adó Eötvös téri épület
felújítása. Egy KEOP pályázatnak köszönhetően a létesítményt
energetikailag modernizálják,
több mint 100 millió forintból.
Dr. Józsa Zsanett, a kanizsai
járási hivatal vezetője elmondta:
a projekt a háromemeletes épület
külső hőszigetelését, a nyílászárók-és a lámpatestek cseréjét, illetve a fűtés korszerűsítését foglalja magában. Ez utóbbit oly
módon oldják meg, hogy a „kék
ház" tetejére napelemeket szerelnek.

- Az ügyfélfogadás a renoválástól függetlenül továbbra is változatlan formában történik. Az Okmányirodánál a kivitelező például
hétvégén végzi az ablakok cseréjét, hogy az ügyintézésben ne
okozzon zavart - hangsúlyozta Dr.
Józsa Zsanett.
Az épület közismert kék színe a
jövőben is megmarad.

Kátyúzták a látóhegyi
Kövidinka és Rizling
utcát

2015. április 9
hez a Sugár utcai vízvezeték felújítása során felmart aszfaltot használták fel a VIA Kanizsa Városüzemeltető Zrt. szakemberei.
Ugyanilyen borítást kapott még tél
végén a Nagybagolai hegyi út egészen Bagoláig. Az útfenntartási
munkálatok során hasonló technológiával történt meg a Szőlősgazda
utca burkolatának a javítása is a
közeli Nagybagolai hegyen - öszszegezte a képviselő.

ládsegítő és Gyermekjóléti Központ hagyományőrző jelleggel
kupakkép építő versenyt hirdetett, melyhez a Kőrösi Csoma
Sándor - Péterfy Sándor Altalános Iskola Péterfy Sándor Tagintézménye is csatlakozott. Az általános iskola székhelyintézménye pedig az OETI által meghirdetett HAPPY-hét programhoz
csatlakozott.

Kupakkép
és HAPPY-hét

A meghirdetett kupakgyűjtési
akció célja a környezettudatos
életszemlélet kialakítása és a tanulók szociális érzékenyítése. A
Péterfy iskola tanulói által készített kupakkép tervek közül a nyertes Farkas Csenge 7.a osztályos
tanulóé lett, mely alapján készítették el a Péterfy Tagintézmény kupakképét. Az iskolákban összegyűjtött kupakok leadásából származó bevétel a „Segíts, hogy segíthessünk" Alapítvány a hátrányos helyzetben lévő gyermekek
és családjaik támogatására fordít-

Még ősszel a Látóhegyi kápolnáig, az elmúlt héten pedig a kápolnától a Csónakázó-tóig mart
aszfalttal kátyúzták teljes hoszszában a Látóhegy alatti utcákat.
Jerausek István, a terület önkormányzati képviselője elmondta: az
esős időben személyautóval csak
Az Emberszeretet világnapja
nehezen járható utak rendbetételé- alkalmából a Nagykanizsai Csa-

Találkozás egy lelkünkkel érzékelhető, éteri világgal

A galéria félhomályába lépve, a szentek csendességében
maga elé szólított Krisztus.
Közelebb léptem a Rubljovi
Krisztusfejhez, mely akár több
száz éve is készülhetett volna.
De nem így történt, Siess Zsuzsa fonyódi ikonfestő ecsetvonásai elsőként a nagy orosz középkori ikonfestő nyomán ezt
az arcot örökítette meg. Csak a
lelkünk csendességével érzékelhető világot mutatja be képeivel.
Az első ikonkép megalkotásához vezető útról a Hevesi iskola
egyik osztálytermében mesél a ki-

állítás megnyitót követően a művész.
1997-től fest ikonokat. Ötvenegy éves volt akkor. Egy allergiás
betegség miatt a női fodrász szakmáját abba kellett hagynia.
Ezután életének legnehezebb
időszaka következett: a férje megbetegedett és meghalt, az ikonfestés azonban túlsegítette mindenen.
Gondjával, bajával nem terhelte a
családját, a baráti körét, nem lett
depressziós, nem kellett gyógyszert szednie. Az ikonfestést úgy
fejlesztette ki magában, hogy minden örömét megtalálta benne.
Édesapja rajzot tanított, szentképeket festett. Zsuzsa csak figyelte
őt festés közben, de nem nyúlt az
ecsethez. A halála után édesanyja
őneki adta át az apja minden festő
holmiját. Tíz év elteltével, '93-ban
azonban történt valami. Amikor
nagyobbik fia külföldre utazott
dolgozni, úgy gondolta, ajándékként lemásolja valamelyik képet. S
mivel az jól sikerült, kedvet kapott
a festéshez. Néhány évig másolta a
„megörökölt" alkotásokat, s mivel
ezek nem elégítették ki teljesen,
elkezdte emlékezetből megfesteni
a gyermekkori élményeit. Ez 4
évig tartott, s az S. évben az ikon
szó megjelent a gondolatában,
ólomsúlyú, erős fizikai fájdalmat
okozva a fejében. Nem hallotta,
hanem látta a szót.

- Ekkor jelent meg a sugallat - ran megkérdik tőlem, te Zsuzsa,
mondja -, amit végül is látomásra miért ilyenek a képeid? Nálad nem
igazít ki, hiszen látta a szót. A mai az ikonfestészetre jellemző merev
napig így van nála: egy jel alapján alakokat látunk. - Azért, mert infog hozzá a festéshez.
nen jön bentről a festészet - mutat
Már azon a napon - amikor a szívére meggyőző nyugalommal
megjelent előtte az ikon szó képe a hangjában. - A lelkemből jön, s
-, keresni kezdte a fát, mert annyit ez az érzés a mai napig mindenen
átsegít. Bármi gondom, problémár tudott róla, hogy fára festett
szentképet jelent. Három nap múl- mám van. Tizenhat éve özvegy vava már alkotott, s ez így megy 18 gyok, gyermekeim, unokáim vanéve. Kép formájában jelenik meg nak, nagyon sok öröm ért, közötelőtte minden. Ha lehet úgy mon- tük bánat is. Ha odaülök az asztaldani, a kedvenc szentje, Szent An- hoz, minden megszűnik körülöttem. Bekapcsolom a zenét, gregotal neve is. Miután sikerült róla fotót szereznie, figyelembe véve a riánt hallgatok általában. Ha jókötött műfaj szabályait, hozzáfo- kedvemben ülök le, Chopint választok. Ilyenkor nem is tudok
gott.
Tanfolyamokra, nyári táborokba másra gondolni, csak arra, amit
nem járt, de folyamatosan képezte csinálok. A sors nagyon sokat elmagát. Az elején még a Népművé- vett tőlem, de adott helyette olyan
szeti Múzeumból is kapott írásos dolgot, amire álmomban sem gondoltam- fogalmazta meg az életbe
útmutatást, egy képzett erdélyi festőtől pedig a gyakorlati alapokra vetett hitét az ikonfestő.
tehetett szert. A családján kívül háElképzelni sem tudom, ha valaki
rom évig senki sem tudta róla, egyedül marad, miért zuhan össze,
hogy mivel foglalkozik. Az ismert- miért nem tesz valami olyasmit,
ség útján egy kaposvári könyvtár- amit szeret. Ne keseregjen, mert
ban megrendezett kiállítás indítot- azzal semmin sem tud változtatni.
ta el.
Siess Zsuzsának sokfelé volt ki- Az ikon kép minket is figyel - állítása, de nem űz belőle sportot,
szokták mondani. Nemcsak mi néz- nem veti papírra a számukat. Nazük, ő is visszanéz ránk. Mi a véle- gyon örül minden meghívásnak, és
annak is, ha képeivel örömet szeménye erről?
- A tekintetük megérint, s ez ki- rezhet másoknak.
vált valamit a szemlélőjéből. EgyBakonyi Erzsébet
egy kiállításom alkalmával gyak-
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ja. A kupakképek zsűrizését a
Nagykanizsai Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ munkatársai végzik.
AKőrösi Csoma Sándor - Péterfy
Sándor Altalános Iskola székhelyintézménye pedig az OÉTI által meghirdetett HAPPY-hét programhoz
csatlakozott, melynek a célja a vízivás népszerűsítése a fiatalok körében. Arra szeretnék ösztökélni őket,
hogy a cukros, egészségtelen üdítőitalokkal szemben válasszák inkább
a vizet. Ennek jegyében rendezték
meg egészségnapjukat, ahol a gyermekeket programokkal és előadásokkal várták a vízzel és az egészséges életmóddal kapcsolatban.

Húsvéti mosolyvarázs

f

figyelmet a segítés és odafigyelés
nemességére és arra, hogy egy
cseppnyi önzetlenség és szeretet
mennyi jót tehet.
A csapat odaadó munkáját bizonyítja, hogy a tavalyi évben nyerték el az Év Civil Fiataljai városi
Bár az április valóban szeszélyes, nem kell lemondakitüntetést - tájékoztatta lapunkat
nunk semmiképpen sem a kinti vizes programokról.
Gelsei Zsófia.
A jótékony akció szereplői: Antal Alexandra, Gelsei Zsófia,
A Zalakarosi Fürdő ebben a hó- masak reumatológiai panaszok enyBalassa Dominika, Farkas Dóra,
napban már megnyitja a vendégek hítésére, ízületi megbetegedések
Farkas Edina, Babati Nikolett, An- körében igen kedvelt és népszerű kezelésére, de ez a víz sportsérülétal Gergő, Varga Patrik, Fási Bar- gyógykertjét, így a szabadtéri me- sek, műtét utáni rehabilitáció eseténabás, Verasztó Márk, Szalai Pat- dencében élvezhetjük a tavaszi nap- ben is remekül alkalmazható.
Nincs más dolgunk, mint nyakig
rik, Borda Anita, Szakécsi Péter, sugarak simogató melegét.
Ha pedig a hónap szeszélyei folyelmerülni a gyógyvízben, s élvezni
Bizony Bence, Balázs Enikő, Molnár Bernadett, Bencsik Flóra, Tu- tán éppen hűvös, szeles időben van annak jótékony hatásait. Ehhez
lipán Virág, valamint a csoport ve- részünk, a medence akkor is remek társul a remek zalakarosi klíma, a
feltöltődést kínál. Nincs is jobb a gyógykert szépen gondozott szikzetője, Nikolics Zsanna.
kellemes, meleg vízben ülve élvez- lakertjének látványa, a pihenőni a friss tavaszi levegőt!
ágyak, az elegáns, csendes környeA gyógyvizes szabadtéri meden- zet.
ce lehetőséget kínál arra is, hogy
S ne feledjék: a fürdés a lehető
teljes nyugalomban merülhessünk legjobb kiegészítése a fürdő által
Iskolánk „250 éve Nagykaniel a 34-36 fokos vízben. A medence kínált gyógykezeléseknek is. Ez
zsán" elnevezésű jubileumi logóugyanis távol esik a beltéri gyer- utóbbiakat pedig bárki igénybe vetervező pályázatára minden vára- mekbirodalomtól, így míg az apró- heti, évente két alkalommal, a TB
kozást felülmúlóan közel 300 pánép pancsol, sikongat, lubickol, az által is támogatottan. Nem kell
lyamű érkezett. A legjobbnak ítélt
inkább pihenésre, gyógyulásra, re- mást tenni, mint a háziorvossal kialkotások a gimnázium földszinti
generálódásra vágyók e világtól tá- íratni a kezeléseket. A masszázs,
vol vonulhatnak.
tangentor, súlyfürdő, iszapkezelés
A gyógykert vize magas koncent- előtt és után pedig a gyógykert kelrációban tartalmaz oldott ásványi lemes és gyógyító meleg vianyagokat, melyek különösen alkal- ze....kell ennél több?

Testi, lelki megújulás a
zalakarosi gyógykertben!

Lezárult a piaristák
logótervező pályázata

A „Mit tehetnék érted?" fiatalokból álló karitatív közösség
április 4-én immár hetedik alkalommal rendezte meg Húsvéti
mosolyvarázs című akciójukat,
melynek keretén belül nyuszi,
tündér, manó, napsugár, szivárvány és egyéb, tavasszal kapcsolatos ruhákat öltöttek magukra
a tagok, és így tettek látogatást a
nagykanizsai szociális otthonok
lakóihoz. Saját készítésű ajándékokkal és műsorral kedveskedtek a bent lakóknak, ezzel ünnepelve velük.
A program első állomásaként a
hajléktalanszállót, utána az integrált központot, zárásként pedig a
gyermekotthont látogatták meg.
A program célja az örömszerzésen túl, hogy a fiatalok felhívják a

folyosóján, illetve a beérkezett
munkák egy része az iskola honlapján megtekinthető. A díjazásra
és a művekből összeállított kiállításra később kerül sor - írja az iskola honlapja. Képünkön Dömötör
Péter 6. osztályos tanuló I. helyezett munkája látható.

Fliszár Károly főesperes
Zalaszentbalázson folytatja szolgálatát

ZALAKAROSI FURDO
STRESSZES ELETMOD, ULOMUNKA,
FIZIKAI MEGTERHELÉS?
A MEGOLDÁS ZALAKAROS
GYÓGYÁSZÁT, REKREÁCIÓ TB
TÁMOGATÁSSAL VÁRÓLISTA NÉLKÜL!

Több internetes portál is arról értesült,
hogy Pliszár Károly főesperes a húsvéthétfői
szentmisén elköszönt felsőtemplomi híveitől.
Értesüléseink szerint Sík Sándor Te Deum című versét idézve köszönt el Fliszár Károly
főesperes-plébános a húsvéthétfői fél 11-es
szentmisén, melyen a Szent Imre kórus működött közre. Az 1950-es születésű atya tizenhat
évi felsőtemplomi szolgálat után költözik Zalaszentbalázsra, ahonnan
Pölöskefőt és Börzöncét is ellátja.
Információink szerint utódja az Újudvaron szolgáló Szűcs Imre helyettes esperes lesz. A hírt lapzártánkkig sem a ujsziv.hu, sem a kaposvar.egyhazmegye.hu nem közölte.

www.fu rd o-za la ka ros. hu
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Versenytárgyalás - 4372. hrsz,

Futurus

Lomtalanítás 2015.
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy ez évben is megrendezésre kerül a tavaszi lomtalanítási akció. Az idei évben is előzetes egyeztetés szerint lomtalanítunk.
A lomtalanítási akció 201S. április 8-tól 201S. május 9-ig tart.
A lomtalanítási szándékot és annak pontos helyét március 23-tól április 17-ig,
munkanapokon 13.00-16.00-ig a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. 93/S37-380as telefonszámán lehet bejelenteni. A társasházak közös képviselői a lomtalanítást személyesen jelenthetik be a cég Vár u. S. sz. alatt lévő szállítási irodájában.
A közösen leegyeztetett időpontra a Szolgáltató a lomhulladék mennyiségétől
és összetételétől függően az elszállításra konténert, a családi házas övezetbe tömörítős hulladékszállító járművet biztosít.
Családi házas övezetben az idei évben is kizárólag a hétvégén, szombatonként történő lomtalanításra van lehetőség (04.11., 04.18., 04.2S., 0S.09.). A háztartásban
keletkezett lomot az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni a lomtalanítás reggelén, hogy a célgépek és a dolgozók könynyen meg tudják közelíteni. Kérjük, hogy a kisebb méretű lomhulladékot zsákban
vagy dobozban szíveskedjenek kitenni, a szétszóródás megelőzése érdekében!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás során kizárólag nagydarabos, azaz
a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lomhulladék kerül elszállításra, tehát a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat, autógumit, elektronikai hulladékot (pl: hűtőszekrény, televízió), illetve veszélyes hulladékot (pl: festék, gyógyszer, vegyszer)!
A Szolgáltató egy helyről csak egyszer tudja elvinni a kirakott lomot.
A Vár u. S sz. alatti hulladékudvarban egész évben, továbbra is térítésmentesen
adhatók le a háztartásokból származó elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött hulladékok és a lakossági veszélyes hulladékok, valamint háztartásonként évente
S db személyautó gumi. Kérjük ezért, hogy az újrahasznosítható csomagolási
hulladékokat (fehér és színes üveg, papír, műanyag, fémdoboz, italos kartondoboz) ne a lomokkal együtt helyezzék ki, használják a kihelyezett elkülönített
(szelektív) hulladékgyűjtő szigeteket és a hulladékudvart.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a lomtalanítás költségeit a rendszeres
hulladékszállítás bevételei fedezik, ezért a rendezetlen, szüneteltetett szerződésű, illetve díjhátralékos ügyfeleinktől a lomhulladék nem kerül elszállításra.
A szabálytalan közterületi hulladék-kihelyezést a Közterület-felügyelet munkatársai ellenőrzik és szankcionálják!
A háztartásoknak, társasházaknak lehetősége van fenti a lakossági lomtalanítási akciótól eltérő időpontban, térítés ellenében is lomtalanítást rendelni a Szolgáltatótól.
Kérjük együttműködését környezetünk tisztaságának megóvásában!
Köszönettel: az Ön Szolgáltatója: Futurus-Pannonia Nonprofit Kft.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa 4372 hrsz-ú, kivett szociális otthon megjelölésű
ingatlanát.
A versenytárgyalás ideje: 201S. február 12. után visszavonásig minden csütörtökön 10 óra 00 perc időpontban.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 2. számú iroda).
Kikiáltási ár: 47.000.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó S9.690.000 Ft. Információ
kérhető: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., fsz. 2. iroda, tel.: 0620/849-2330,
0620/849-2328, 0620/849-2466.
Az ingatlan megtekintése előre egyeztetett időpontban m u n k a n a p o k o n
reggel 9 és délután 1S óra között biztosított. Versenytárgyalási felhívás és
részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve megtekinthető
a w w w . n a g y k a n i z s a . h u honlap H Í R E I N K és F E L H Í V Á S O K valamint a BEF E K T E T Ő K N E K / Ingatlan értékesítés m e n ü p o n t o k alatt.

2015. évi verseny- és élsport keret
Pályázati felhívás - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 201S. évi verseny- és élsport keret felhasználására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlésének a sportról szóló 74/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján a 201S. évre vonatkozóan pályázatot hirdet verseny- és élsport működésének, a verseny- és élsport működéséhez szükséges létesítmény fenntartásának, működtetésének, sportrendezvények támogatására.
A pályázat témája: Nagykanizsa város területén működő verseny- és élsport
201S. évi támogatása.
A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
működő, hivatalosan bejegyzett, az önkormányzattal együttműködést igénylő
és elfogadó, az önkormányzat által támogatott testneveléssel és sporttal foglalkozó jogi személyek, gazdálkodó szervezetek.
A támogatásra rendelkezésre álló összeg 62 000 E Ft.
Pályázat benyújtásának határideje és helye: pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 201S. április 1S. napjáig kell eljuttatni a következő címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és
Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
II. em.,1S. ajtó
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról:
www.nagykanizsa.hu

NK7 - ZALA HATARAN TEMATIKUS UT
NAGYKANIZSA- KISFAKOS - MIHALD - ZSALASZENTJAKAB - NAGYKANIZSA

Célcsoport:
minden korosztály, minden célcsoport, különös
tekintettel a természetvédőkre.
Útvonal hossza:
48 km.

A túra becsült időtartama: sportolóknak
2,5 óra, túrázóknak 4 óra.

A közel S0 km-es túra a határa a kezdő biciklizők kényelmesnek tekinthető kirándulásának,
azonban ez a Nagykanizsát félkörben megkerülő
út a nyugalom és a természetesség útja, érdemes
megállni, megismerni a Zala megye határában
található kis zalai falvakat.
Nagykanizsáról (Csónakázó-tó) induló túra első
javasolt megállója m é g a városban található, a kivezető út a Sétakert mellett vezet, amely a legnagyobb
területű, négy hektáros parkja a településnek. A városi uszoda és strandfürdő is itt található, kellemes
kikapcsolódási lehetőséget kínál az érdeklődőknek.
Somogy- és Zala megye határán, a 7-es főközlekedési út zajától távol, csodálatos erdőségektől védetten, csendben meghúzódó település Sand. A település legfontosabb nevezetessége az 1806-ban
épült, mára műemlék evangélikus templom. További látnivaló a pár házzal arrébb található, nemrég
felújított katolikus templom. Háborítatlan a környezet, a térség a vadállománya miatt is kedvelt.

A Kisfakoson található ferences tanyán felépült
kápolna és környezete (lovaglási, táborozási lehetőségekkel) a fő nevezetessége ennek a rendkívül
csendes, nyugodt falunak.
M i h á l d o n a m ű e m l é k jellegű barokk stílusú
t e m p l o m o t Inkey Gáspár építtette 1760-ban. Különös említést érdemel szobrain kívül a barokk
stílusú szószék. É r d e m e s körülsétálni a falut körülevő szelídgesztenyefákkal ékesített szőlőhegyen, ahol borkóstoló és csodálatos kilátás v á r j a a
természet kedvelőit. A g y ö n y ö r ű környezetben elhelyezkedő szabadidőközpont és horgásztó kellem e s kikapcsolódást és pihenési lehetőséget n y ú j t .
Sátorozási, sportolási lehetőség biztosított.
U g y a n c s a k lehetőség v a n szabadtéren történő sütésre, főzésre.
Zalaszentjakab fejlődésére jó hatással volt az
1860-as évek vasútépítése, ez alapvetően megváltoztatta lehetőségeiket. Kiemelkedő értékei a római
katolikus temploma, a művelődési ház, világháborús
emlékhely és a vasútállomás.
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Zártkerti ingatlantulajdonosok figyelmébe

Magyarország legszebb konyhakertjei
Keressük Nagykanizsán is a legszebbeket!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015.évben is csatlakozott a „A legszebb konyhakertek- Magyarország legszebb konyhakertjei"
országos programhoz.
A versennyel, jelentkezéssel kapcsolatban bővebb információt dr. Szabados
Gyula önkormányzati tanácsadó, programkoordinátor nyújt a 06 20 3990726
telefonszámon.

JELENTKEZÉSI LAP
Jelentkező neve:
Nők esetében születési név:
Címe:
Elérhetőség - e-mial:
Minősége:

telefon:
|

Tulajdonos

|

Megművelő

A benevezett konyhakert címe:

Nevezési kategória:
| | Balkon: Erkélyen kialakított

^

•

Mini: 50 m2-ig

| | Zártkert 2: gyümölcsös

•

Normál: 50 m2 felett

| | Zártkert 3: vegyes

•

Közösségi: csoportok, szervezetek

Tisztelt Nagykanizsai Zártkerti Ingatlantulajdonosok!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. október 31-én alkotta
meg a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának és az ingatlanok számozásának rendjéről szóló 41/2013.(XI.06.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet). A rendelet elfogadásával együtt döntés született
arról is, hogy a volt zártkerti ingatlanok házszámozását el kell végezni.
A Közgyűlés 258/2014.(XI.27.) és 6/2015.(I.29.) számú határozataival döntött
egyes közterületek, így többek között a volt zártkertekben lévő, névvel még nem
rendelkező utak elnevezéséről. A közterületek elnevezése lehetőséget biztosít a
közterületek melletti, azokról nyíló ingatlanok házszámozására is. A házszámok
kiosztássát a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) és
Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapján (www.nagykanizsa.hu) tesszük közzé.
Felhívom a fenti ingatlanokkal rendelkezni jogosultak figyelmét, hogy a Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az ingatlanokat a tulajdonosok kötelesek házszámtáblával ellátni, melyet a közterületről jól látható módon az utcafronti kerítésre, vagy az
épület homlokzatára, ezek hiányában külön tartószerkezetre kell kihelyezni. Felhívom továbbá az ingatlanok tulajdonosainak figyelmét arra, hogy Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2013.(IV. 03.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelete 14/B § alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki: a) a házszámtábla kihelyezésének,
karbantartásának, cseréjének, pótlásának kötelezettségét elmulasztja, b) a közterületi névtábla kihelyezésének tűrési kötelezettségét megszegi.
A szabályokat sértő magatartást tanúsítóval szemben százötvenezer forintig
terjedő közigazgatási bírság szabható ki, mely ismételhető.
Jelen felhívás megjelentetésével egyidejűleg megkerestem az ingatlan-nyilvántartást végző szerveket, lakcím-nyilvántartást vezető szervet, közmű szolgáltatókat, kéményseprő-ipari vállalkozást, rendvédelmi szerveket, mentőszolgálatot, városüzemeltetést végző szervet és a Magyar Postát, hogy saját nyilvántartásukban a fenti változásokat vezessék át.
További információ a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály
Építésügyi Csoportnál kérhető ügyfélfogadási időben (hétfő: 8.00-12.00,
13.00-16.00, szerda: 8.00-12.00, 13.00-17.00, péntek: 8.00-12.00) a
0620/8492489-es telefonszámon, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., 2. emelet 8. számú iroda).

Zártkert 1: zöldséges
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Fotót várhatunk-e a kertről?

|Igen

| |Nem

| [Még nem tudom

A Jelentkező és a balkon/kert/ udvar/ telek/földterület Megművelője ezen
jelentkezésével kinyilvánítja, hogy „A legszebb konyhakertek" - Magyarország legszebb konyhakertjei 2015-ös programban önként vesz részt, a nevezés
feltételeit elfogadja és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a zsűri tagjai - előzetes
időpont egyeztetés után - két alkalommal (május 1. és augusztus 15. között)
kertjét megtekintsék.
FONTOS! Az azonosítás érdekében a beküldött fotón kérjük feltüntetni,
hogy mely kertről készült!
Bírálatnál előny: Öko/bio-módszerek alkalmazása, vegyszermentes művelés,
komposztálás, szerves tápanyag utánpótlás, öntözés lehetőleg csapadék vagy csatornavízzel, régi, népi módszerek alkalmazása, madárbarát kert kialakítása (madáretető, madáritató és odú), fűszer- és gyógynövények jelenléte a kertben!
Vegyszer használata esetén a Permetezési napló naprakész, szabályos vezetése kötelező!

Nagykanizsa, 2015

Jelentkező

i n " *•

FÜRÉSZÁRU ÉRTÉKESÍTÉS

Megnyitottuk fűrészáru
kis- és nagykereskedésünket!
Gerendák, pallók, deszkák, tetőlécek,
hajópadlók, lambériák, OSB lapok különböző
méretben és hosszban kaphatóak.

A megművelő mikor található általában a kertben?

T J p

£

aláírása

Tekintse meg kínálatunkat!
Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u. 21.
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Kanizsa - Hirdetés
Álláspályázat:
Vagyongazdálkodás vezérigazgató

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló Nagykanizsai Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére.
Feladat:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvényben, valamint a Zrt. alapszabályában az igazgatóság jogkörét is gyakorló vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
A megbízás időtartama, formája, díjazás:
A vezérigazgatót a közgyűlés határozott időre, 201S. július 1. naptól kezdődően
2020. június 30-ig tartó öt évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási
szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő a közléstől számított 4 hónap.
A vezérigazgatói feladatok ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a Zrt. Javadalmazási Szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével - a Közgyűlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egyetemi, főiskolai végzettség, vezetői gyakorlat, az alábbi területek valamelyikén eltöltött gyakorlat: vagyonkezelési, műszaki, beruházási, pénzügyi,
gazdasági területek.
A pályázatnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó koncepciója,
- a pályázó által aláírt szakmai önéletrajz,
- az egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló oklevél másolata,
- a pályázati feltételként előírt vezetői és szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
- három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely
igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
- nem áll cselekvőképességében teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt;
- vele szemben a Ptk. 3:22. § (4), 3:11S. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn;
- a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;
- más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői
megbízás után részesül-e javadalmazásban;
- milyen díjazásra tart igényt;
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban
résztvevők általi megismeréséhez;
- pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e;
- a pályázati elbírálás során az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követően - az
erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. Az érvényes
erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a bizottsági meghallgatáson
be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 201S. április 30.
A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, zárt borítékban
kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: "Nagykanizsai Vagyongazdálkodási
Zrt. vezérigazgatói pályázat".
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
- A határidőben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság a pályázók meghallgatásával véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra.
- A pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést - a pályázók meghallgatása
nélkül - az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság megtárgyalja.
- A döntést a Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával, várhatóan a 201S. májusi soros ülésén hozza meg.
A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információ: a pályázattal kapcsolatban további
felvilágosítás személyesen vagy telefonon (06-20-849-2301) Dénes Sándor
polgármestertől kérhető. A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu),
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
A pályázat közzététele Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
143/4/2014.(VI.0S.) számú határozatának felhatalmazása alapján történik.

2015. április 9
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Álláspályázat:
Via Kanizsa vezérigazgató

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló
VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 3S.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére.
Feladat:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvényben, valamint a Zrt. alapszabályában az igazgatóság jogkörét is gyakorló vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
A megbízás időtartama, formája, díjazás:
A vezérigazgatót a közgyűlés határozott időre, 201S. július 1. naptól kezdődően 2020. június 30-ig tartó öt évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő a közléstől
számított 4 hónap.
A vezérigazgatói feladatok ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a Zrt. Javadalmazási Szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével - a Közgyűlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egyetemi, főiskolai végzettség, vezetői gyakorlat, az alábbi területek valamelyikén eltöltött gyakorlat: városüzemeltetési, vagyonkezelési, gazdálkodási,
műszaki, beruházási területek.
A pályázatnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó koncepciója,
- a pályázó által aláírt szakmai önéletrajz,
- egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
- a pályázati feltételként előírt vezetői és szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
- három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely
igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy
- nem áll cselekvőképességében teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt;
- vele szemben a Ptk. 3:22. § (4), 3:11S. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn;
- a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;
- más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői
megbízás után részesül-e javadalmazásban;
- milyen díjazásra tart igényt;
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban
résztvevők általi megismeréséhez;
- pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e;
- a pályázati elbírálás során az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követően - az erkölcsi
bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a bizottsági meghallgatáson be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 201S. április 30.
A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen a
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, zárt borítékban kell benyújtani. A
borítékra kérjük ráírni: "VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. vezérigazgatói pályázat".
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
- A határidőben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság - a pályázók meghallgatásával - véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra.
- A pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést - a pályázók meghallgatása
nélkül - az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja.
- A döntést a Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával, várhatóan a 201S. májusi soros ülésén hozza meg.
A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információ: a pályázattal kapcsolatban további
felvilágosítás személyesen vagy telefonon (06-20-849-2301) Dénes Sándor
polgármestertől kérhető. A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu),
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
A pályázat közzététele Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
142/4/2014. (VI.0S.) számú határozatának felhatalmazása alapján történik.
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Álláspályázat:
Kanizsa TV Kft. ügyvezető-főszerkesztő
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Álláspályázat:
Kanzsa Újság Kft. ügyvezető-főszerkesztő

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló
Kanizsa TV Kft. ügyvezető-főszerkesztő tisztségének betöltésére.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Kanizsa Ujság Kft. ügyvezető-főszerkesztő tisztségének betöltésére.

Szerv megnevezése, székhelye: Kanizsa TV Kereskedelmi és Szolgáltató
Egyszemélyes Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Sugár u. 8.)
A kft. fő tevékenysége: a Kanizsa Televízió működtetése.
Az ügyvezető-főszerkesztő fő feladatai:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik
Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a kft. alapító okiratában az ügyvezetői tisztségre meghatározott feladatok ellátása, valamint a
Kanizsa T V szerkesztőségének felelős működtetése és szakmai irányítása a
médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.
törvény és más vonatkozó jogszabályokban foglaltakra tekintettel, a tulajdonosi
érdek érvényesítése a műsorpolitika kialakításában.
A megbízás időtartama, formája, díjazás:
A z ügyvezető-főszerkesztőt a közgyűlés határozott időre, 2015. május 1. naptól kezdődően 2020. április 30-ig tartó öt évre választja meg azzal a feltétellel,
hogy a megbízási szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő
a közléstől számított 4 hónap.
A tisztség ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a kft. javadalmazási szabályzatában,
valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével - a Közgyűlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
egyetemi vagy főiskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó vagy televíziós szerkesztői területen eltöltött legalább 3 év szakmai gyakorlat, vagy középfokú
iskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó vagy televíziós szerkesztői
területen eltöltött legalább 5 év szakmai gyakorlat, vezetői gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat: a pályázónak
a feladat ellátására vonatkozó koncepciója, a pályázó által aláírt szakmai önéletrajz, a felsőfokú vagy a középfokú iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, a
pályázati feltételként előírt vezetői és szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata
benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte), a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy nem áll cselekvőképességében teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt; vele szemben a Ptk. 3:22. § (4), 3:115. § (1) bekezdéseiben
meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn; a 2007. évi
CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja; más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízás után
részesül-e javadalmazásban; milyen díjazásra tart igényt; hozzájárul a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez; pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e; a pályázati elbírálás során
az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés ülésén a
napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követően - az
erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. A z érvényes
erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a bizottsági meghallgatáson
be kell nyújtani.
A p á l y á z a t benyújtásának határideje: 2015. április 17.
A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy
személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Kanizsa TV Kft. ügyvezetőfőszerkesztői pályázat".
A pályázat elbírálásának módja és határideje: a határidőben benyújtott pályázatokat a Humán Bizottság - a pályázók meghallgatásával - véleményezi, és j avaslatot
tesz a díjazásra. A pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést - a pályázók
meghallgatása nélkül - az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja. A
döntést a Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával, várhatóan a 2015. áprilisi soros ülésén hozza meg. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információ: a pályázattal kapcsolatban további
felvilágosítás személyesen vagy telefonon (06-20-849-2301) Dénes Sándor
polgármestertől kérhető.
A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu), Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap.

Szerv megnevezése, székhelye: Kanizsa Újság Kft. 8800 Nagykanizsa, Király u. 47.
A kft. fő tevékenysége: időszaki kiadványként a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap kiadása.
Az ügyvezető-főszerkesztő fő feladatai:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a kft. alapító okiratában az ügyvezetői tisztségre meghatározott feladatok ellátása, valamint a hetilap szerkesztőségének felelős működtetése és szakmai irányítása a médiaszolgáltatásról és
a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény és más vonatkozó jogszabályokban foglaltakra tekintettel, a tulajdonosi érdek érvényesítése a
lapkiadásban.
A megbízás időtartama, formája, díjazás:
A z ügyvezető-főszerkesztőt a közgyűlés határozott időre, 2015. május 1. naptól kezdődően 2020. április 30-ig tartó öt évre választja meg azzal a feltétellel,
hogy a megbízási szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő a
közléstől számított 4 hónap.
A tisztség ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a kft. javadalmazási szabályzatában,
valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével - a Közgyűlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egyetemi vagy főiskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó területén eltöltött legalább 3 év szakmai gyakorlat, vagy középfokú iskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó területén eltöltött legalább 5 év szakmai gyakorlat, vezetői gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat: a pályázónak a
feladat ellátására vonatkozó koncepciója, a pályázó által aláírt szakmai önéletrajz, a felsőfokú vagy a középfokú iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
a pályázati feltételként előírt vezetői és szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása, három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely
igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte), pályázó arra vonatkozó
nyilatkozatait, hogy nem áll cselekvőképességében teljesen vagy részlegesen
korlátozó gondnokság alatt; vele szemben a Ptk. 3:22. § (4), 3:115. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn;
a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja; más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízás után részesül-e javadalmazásban; milyen díjazásra tart igényt;
hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez; pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e; a pályázati elbírálás során az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó
Közgyűlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követően - az
erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. A z érvényes
erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a bizottsági meghallgatáson
be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 17.
A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, zárt borítékban kell
benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Kanizsa Újság Kft. ügyvezető-főszerkesztői pályázat".
A pályázat elbírálásának módja és határideje: a határidőben benyújtott pályázatokat a Humán Bizottság - a pályázók meghallgatásával - véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra. A pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést - a pályázók
meghallgatása nélkül - az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja.
A döntést a Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával, várhatóan a 2015. áprilisi soros ülésén hozza meg. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információ: a pályázattal kapcsolatban további
felvilágosítás személyesen vagy telefonon (06-20-849-2301) Dénes Sándor
polgármestertől kérhető.
A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu), Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap.
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i Hevesi Sándor
jg^
Művelődést Központ J^j<özpont
Április 10. 11 óra
"RAGYOGÁSBAN"
az Énekmondó Együttes Költészet Napi
műsora. Támogató: Nemzeti Kulturális
Alap. Abelépés DÍJTALAN!
Április 10. 13 óra
"Emlékezni, látni, megnevezni és sohasem félni"
NAGY GÁSPÁR VERS ÉS PRÓZAMONDÓ TALÁLKOZÓ
Program: 13.00 óra: Koszorúzás a Nagy Gáspár emléktáblánál. 14.00 óra: HSMK: Vers és
prózamondó találkozó két korcsoportban (általános iskola felső tagozat, középiskola).
Részletek a versenyfelhívásban olvashatók.
Április 10-28.
A KÖRÖSI CSOMA SÁNDORPÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKHELYINTÉZMÉNYE TANULÓINAK KIÁLLÍTÁSA
Megnyitó: április 20. 14 óra. Megnyitja:
Lehota M. János esztéta. Közreműködnek
az iskola tanulói.
Április 11. 1S-19 óra
FÓKUSZBAN A JÖVÖD - TRÉNING
SOROZAT 1. RÉSZ
Előadó: Toplekné Sabjanics Erna. További
részletes információ: 06/30-513-0672. Belépődíj: 4500 Ft / 4 órás tréning.
Április 11. 18 óra
A 1S ÉVES PREMIER TÁNCKLUB
JUBILEUMI GÁLAESTJE
Vendég: Gála Társastáncklub (Zalaegerszeg). Jegyek ára: I. hely 1000 Ft, II. hely
800 Ft.
Április 13. 17 óra
MAGYARORSZÁGON IS TERMESZTHETÖ "ÉRDEKES" GYÜMÖLCSÖK
vetített képes előadás. Előadó: Varga János.
Április 16. 19 óra
ZORÁN KONCERT
Több mint kétórányi, élő zenélés és párbeszéd. A HSMK színháztermében az ülőhelyek érkezési sorrendben foglalhatóak el.
Belépődíj: elővételben 4900 Ft, a koncert
napján a helyszínen 5400 Ft-ért kaphatók.
Április 18. 19 óra
BÖDÖCS
TIBOR
STAND
UP
COMEDY ESTJE.
Belépődíj: 2900 Ft.

Április 10. 19 óra
Retro kávéházi esték
NOSZTALGIA DALLAMOK - zenés,
táncos est. Molnár György Lyra-díjas harmonikaművész és zenekarának műsora. Belépődíj: elővételben 1200 Ft, helyszínen 1600 Ft
Április 12. 16 óra
NAGYAKAROK LENNI
zenés bábjáték 55 percben - Fabula Bábszínház. Belépődíj: 800 Ft.
Április 14. 18 óra
KALANDOZÓ KANIZSAIAK
"Abárka nyomában" - vetítéssel egybekötött képes úti élménybeszámoló. Előadó:
Lukács Norbert. A belépés DÍJTALAN!
Április 13. 8 óra
FEL A NETRE! - kezdő számítógépes
tanfolyam.

w

Képviselői
fogadóórák

Szőlősi Márta a 3. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóóráját április 13-án (hétfőn) tartja 17 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban. (Rozgonyi u. 23.):
30/301 -8185, szolosi.marta@fidesz.hu,
szmarta25@hotmail.com.

2015. április 9

Tavaszváró Big Band koncert
Március 28-án a Magyar Plakátház adott helyet a Kanizsa
Big Band hagyományos koncertjének. A meghívott vendégszólista ezúttal Skerlecz
Gábor
pozanos volt, aki már többször
játszott a kanizsai zenekarral.
A lottó ötösöm jönne be úgy,
ahogyan előre megjósoltam a telt
házat a koncertre. Addig is egy kis
visszatekintés a szombat esti programra. A tavaszvárás jótékonyan
hatott a Kanizsa Big Band műsorára, hiszen több új szerzemény is elhangzott az est folyamán.
Némelyik ugyan kakukktojásnak ígérkezett a jazz örökzöldek
között, de az is jól vette ki magát.
A pop, a soul, a rock és az R&B
műfajának egy-egy nagy slágere
hangzott el jazz hangszerelésben.
Így Guns N' Roses, Carole
King&Tony Stern nagy slágereinek tapsolhatott a közönség. A műfajok és a zenésztársak tiszteleté-
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ről szólt az R&B és a soul kiválóságának, Stevie Wondernek egy
szerzeménye, a Sir Duke. Ami
Duke Ellington világhírű jazz zongoristának, zeneszerzőnek állít
emléket, de a vokális változatban
Ella Fitzgerald, Louis Amstrong és
Count Baise is említésre kerül. A
Big Band műfajának nagy csilla-

gai uralták az előadás nagy részét.
Sammy Nestico, Herb Ellis és
Count Baise darabok sorjáztak
egymás után. A szólók nagy részét
Skerlecz Gábortól hallottuk, de
Cseke Dani, Boda Marci, Dér Dávid és Buzsics László is szólózott.
H.Gy.

Aktuális gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán
Dátum
2015. április
2015. április
2015. április
2015. április
2015. április
2015. április
2015. április
2015. április
2015. április
2015. április
2015. április
2015. április
2015. április
2015. április
2015. április
2015. április
2015. április
2015. április
2015. április
2015. április
2015. április
2015. április

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Gyógyszertár neve, címe
FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8.
ZSÁLYA, BOSZORKÁNY U. 2.
BENU ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1.
BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1.
FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8.
BENU KATONARÉTI, TAVASZ U. 26.
KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6.
KIRÁLY, KALMÁR U. 4.
REMÉNY, GARAYU. 14.
SALVIA, RÓZSA U. 6.
BENU KANIZSA CENTRUM, TÁBORHELY U. 4.
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2.
ZSÁLYA, BOSZORKÁNY U. 2.
BENU ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1.
BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1.
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2.
BENU KATONARÉTI, TAVASZ U. 26.
KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6.
KIRÁLY, KALMÁR U. 4.
REMÉNY, GARAYU. 14.
SALVIA, RÓZSA U. 6.
BENU KANIZSA CENTRUM, TÁBORHELY U. 4.

Telefonszáma
93/310-367
93/516-280
93/311-531
93/310-403
93/310-367
93/311-607
93/310-402
93/536-620
93/314-967
93/536-610
93/510-135
93/510-151
93/516-280
93/311-531
93/310-403
93/510-151
93/311-607
93/310-402
93/536-620
93/314-967
93/536-610
93/510-135

Ügyeleti idő
22:00-06:00
22:00-07:30
21:00-08:00
08:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:30
21:00-08:00
08:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:30
21:00-08:00
08:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00

Kanizsa - Ez + Az
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Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az
alábbi s z a k m á k b a n , illetve m u n k a k ö r ö k b e n kínál elhelyezkedési
lehetőséget:

Építőmérnök
Gépészmérnök
Webdizajner
Programszervező
Pénzügyi-gazdasági ügyintéző
Adminisztrátor
Értékesítő
Felszolgáló
Szakács
Lakatos
Autószerelő
Élelmiszeripari termékgyártó
Gyártósori összeszerelő

szakirányú
szakirányú
szakirányú
középfokú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 általános

megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint

A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a
www.munka.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek:
8:00 - 13:00 óra.
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^ f III.21.-IV.19. Kos
Ha lehet, a hétvégét ne veszekedéssel töltse
el. Vegye észre a környezetében megbúvó
apró csodákat. Ha hirtelen nem talál, akkor
vagy keresse jobban, vagy teremtse meg őket
azok számára, akiket szeret.

IV.20.-V.20. Bika

Kövessen minket
a Facebookon is!

Az Ön rádiója
Kanizsán

Bizonyára észrevette, időnként gyerekesen viselkedik annak ellenére, hogy rég
kinőtt a gyerekkorból. A játékosság jól
áll az idősebbeknek is, de a felelősséget
akkor is vállalni kell a tetteiért.
^ V . 2 1 . - V I . 2 1 . Ikrek
Szép hétvégére számíthat. Szerencsére
ezért önnek nem kell semmit sem tennie,
csak elfogadni és élvezni a jót. A kellemes percekkel ezúttal a Vénusz bolygó
ajándékozza meg.
^
VI.22.-VII.22. Rák
Ahétvégén különösen a társasági programok keltik fel az érdeklődését. Az is előfordulhat, akivel szakított, vissza akar
térni önhöz. Gondolkodjon el a válaszon,
mert esküvőhöz vezethet az útjuk.

yiI.23.-VIII.22. Oroszlán
Ne csak a pénzügyeivel foglalkozzon állandóan, hanem az egészségével is. Gondolkodjon el azon, hogy mikor költött
utoljára vitaminokra, és foglalkozzon
többet a vágyaival.

S VIII.23.-IX.22. Szűz
A dicsérő szavakat mindig elégedetten fogadj a otthon. Nem lesz ez másként az ünnepek után sem. Közeli hozzátartozói arról is
gondoskodnak majd, hogy senki se boszszantsa fel, ne fogja vissza a lendületét.
^ I X . 2 3 . - X . 2 2 . Mérleg
Valakitől sokkal több figyelmet, törődést
fog kapni, mint eddig. A tüzes bolygók
különösen leleményessé teszik az ünnepek után, és könnyedén kitalálja, hogy ki
is lehet ez a jótevő.

w
X.23.-XI.22. Skorpió
Különös élményekben lehet része a hétvégén, ha nem a családi tűzhely melegét
választja, hanem eleget tesz egy kedves
ismerőse meghívásának. Emiatt azonban
féltékenységet is kiválthat másokból.

XI.23.-XII.21. Nyilas
Egy új ismerőse közeledésének köszönhetően a hétvégén teljesen kibillen a lelki egyensúlyából. A boldogságtól szinte
lángra kapnak az érzelmei, alig ismernek
önre a környezetében.
XII.22.-I.20. Bak
Ne legyenek túlságosan nagy elvárásai a
fogyókúrázás iránt. Ha nem tud lemondani a finomságokról, akkor erőszakkal ne
tegye. Iratkozzon be egy jógatanfolyamra
és kerékpározzon rendszeresen.

1.21.-II. 19. Vízöntő
Viharos hétvégére számíthat. A vihart ezúttal nem az időjárás okozza, hanem egy baráti körben elejtett mondat, aminek anyagi
kihatásai is lehetnek. Töltsön el néhány órát
egyedül, és gondoljon át mindent.
II.20.-III.20. Halak
Nem jelent semmiféle gondot az ön számára a
heti munkakezdés. Az ünnepek alatt alaposan
kipihente magát, a bolygók feltöltötték energiával, és egy nappal rövidebb is lesz a hét. Minden jól alakul, akárcsak a mesében.
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Ifjú reménységeik
a dobogón
A 2014/15-ös versenyszezon vívó utánpótlás korosztályának (1215 év) negyedik fordulóját rendezték Gödöllőn, melyen a Nagykanizsai TE 1866 versenyzői is pástra
léptek. Akanizsai vívók három korosztályban, gyermek, újonc és serdülő kategóriában versenyeztek.
A gödöllői vívóverseny kanizsai dobogós eredményei. Gyermek, leány kard: (2002 és utána
születettek; 48 induló): 2. hely
Kozári Dóra. Fiú kard: (59): 1.
Horváth Gergő (képünkön balról). Újonc, fiú kard: (2001; 47):
3. Horváth Gergő. Leány kard:
(22): 3. Mádé Réka. Serdülő, fiú
kard: (2000; 39): 1. Milassin
Mór (képünkön jobbról edzőjével, Piecs Adriennel).

Budapesten rendezték az ifjúsági
szabadfogású birkózók második
válogató versenyét. A szabály szerint három viadalból kettőt kell
nyerni annak a versenyzőnek, aki a
nyári korosztályos világversenyeken (augusztus elején Európa-bajnokság Szabadkán, világbajnokság
augusztus végén Szarajevóban)
szeretné viselni a címeres mezt.
A kanizsai birkózók közül az 50
kg-os Németh Márton (képünkön
balról) és az 54 kg-os Egyed Balázs
(jobbról) is megnyerték az első etapot így komoly tétje volt számukra
a budapesti viadalnak. Miután
mindketten sikeresen megküzdöttek a legnagyobb ellenféllel, tehát a
súly-rendezéssel, következhettek a
szőnyegen az ellenlábasok.
Márton és Balázs is négy mérkőzést küzdött végig és az elvárásoknak megfelelően könnyedén
győzték le ellenlábasaiakt, így

A Zsigmondy-csarnok adott otthont a Kanizsa Kupa lábtoll-labda
vb-válogatónak, egyben az országos rangsoroló kupasorozat második fordulójának. A csapat és páros kategóriában rendezett tornán
hat egyesület 94 versenyzője vett részt.

INGATLAN
Eladó Kiskanizsán 1110 négyzetméter közművesített telek, kis bontandó házzal, a Pápai u. 22/A. szám alatt.
Érd.: 0620-388-4056 (7701K)
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton, a városhoz közel, lakható épülettel, gyümölcsössel, teljes felszereléssel
telek eladó (vezetékes víz, kút, villany
van). Ár megegyezés szerint. Tel.:
0630-4943-470 (7702K)
Becsehelyen két szobás nappalis,
fürdős, gáz + kandallós felújított családi ház rendezett udvarral, gyümölcsössel
eladó.
Tel.: 06-30-209-0546
(7703K)

Garázs kiadó a Csokonai utcai garázssoron, aknája zöldség, gyümölcs
tárolására alkalmas. Érd.: 0630-3891377 (7706K)
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Balkáni túra előtt

megérdemelten állhattak a dobogó
tetejére. Ez egyben a világversenyeken való indulási jogot is jelentette számukra. A következő megmérettetésükre április 18-19-én

„Autóüveg garantáltan
kedvező áron"
Autóíiveg forgalmazás, szeretés- Biztosítós
kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.

Nk, Honvéd lj. 5.
Tel.: 06-70-508-7810, 06-70-518-53B5

P.L.

érmes, míg a kettes számú egység
(Baranyai Benett, Bencsik Martin,
Horváth Gergő, Kovács Marcell,
A megnyitón Fehér János, a Kunics Bence) a negyedik helyen
Magyar Lábtoll-labda Szövetség zárt. A Huszár Emil, Lukács Benefőtitkára megemlékezett a szerve- dek kettős ezüst-, a Lukács Márzet 20 évvel ezelőtti megalakulásá- ton, Takács Endre alkotta páros
ról, és köszöntötte azokat a játéko- bronzérmet szerzett.
sokat, akik az első és legutóbbi
Kanizsa Kupa lábtoll-labda vbversenyen is részt vettek, majd ha- válogató. Kanizsai dobogós eredtalmas tortával lepte meg a me- mények. Női csapat (15 egység):
zőnyt...
2. Baloghné Munkácsi Andrea,
A házigazda Zemplén SE játé- Kunics Réka, Morvai Noémi, Vlakosai 1 arany-, 3 ezüst- és 1 bronz- sics Dalma (Zemplén SE Nagykaérem megszerzésével ünnepelték a nizsa). Női páros (26): 1. Kunics
20. évfordulót. A Kunics-Morvai Réka, Morvai Noémi (képünkön).
páros kupagyőztes lett, míg a Férfi csapat (12): 2. Farkas Balázs,
Baloghné Munkácsi Andrea, Huszár Emil, Lukács Benedek,
Kunics Réka, Morvai Noémi, Vla- Lukács Márton, Takács Endre
sics Dalma összetételű női csapat a (ZSE). Férfi páros (21): 2. Huszár
Emil, Lukács Benedek, 3. Lukács
második helyen végzett. A férfi
centercsapat (Farkas Balázs, Hu- Márton, Takács Endre.
szár Emil, Lukács Benedek, LukP.L.
ács Márton, Takács Endre) ezüstelszállítom.
(7700K)

Tel.:

0620-510-2723

ÁLLÁS
Fiatal elekronikai technikus férfi
német nyelvtudással, MS Office, Open

Televízió javítás az ön otthonában
kiszállással. Tel.: Balaskó István 0630597-1530 (7699K)
Kidobásra
szánt
televízióját,
mikroját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb.,
valamint összegyűjtött reklámanyagait

kerül sor az azerbajdzsáni Bakuban, ahová a magyar válogatott
tagjaként utazhatnak a kanizsaiak.

Q Véradás
A Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai Területi Szervezete
az alábbi véradást szervezi:
201S.04.14. kedd 08:30 - 14:00
óra Vöröskereszt (Nk, Sugár u. 28.)
201S.04.16. csütörtök
11:00 - 13:30 óra Hahót
1S:00 - 17.30 óra Zalaszentbalázs

Office alapfokú számítógépes ismeretekkel, B kategóriás jogosítvánnyal
Kanizsán állást keres. Tel.: 06-30-5112951 (7704K)

PREMIER
ABLAKVILÁG
fa- és műanyag nyílászárók

[ / fJf'f'^

Prémium

»u..«....... minőségű
német a l a p a n y a g o k b ó l
készült magyar termék.
Nk r Lisit Ferenc u. 2.
(a Hevesi is kólóval szembeni
Tel.: 0 6 9 3 / 5 H - ! 6 8 , 0 6 3 0 / 7 6 0 - 1 5 3 6

inio@prcmieroblok.com
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Számos
továbbjutóval

39 éremmel
gazdagabban
a kanizsaiak

A Nagykanizsai Bridzs Sportegyesület Balatonföldváron rendezte meg az Országos Vidékbajnokságot (képünkön egy jelenete), mely a Magyar Kupa és
MP páros bajnokság országos
selejtezője is volt egyben.

A 2015. évi kötélugró diákolimpia döntőjét Szolnokon
rendezték és 260-an egyéniben indultak, míg 35 csapat a
formációs versenyekben volt
érdekelt.
Az iskoláikat képviselő kanizsaiak 9 arany-,15 ezüst- és 15
bronzérmet és az összesített diákolimpiai bajnok Szabó Péter,
Gerlinger Laura és Hanusz
Aron lettek. Maga a megmérettetés egyben az Európa-bajnokság egyéni válogatójának máA megyei első osztályú labdarúsodik köre is volt.
gó-bajnokság sorában Húsvétvasárnap roppant fontos mérkőzést
Szabó Péter és Kovács Bence
nyert a kieső helyek elöl menekülő
az előző, szentesi és a mostani
Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák
összpontszámuk alapján már bizSE együttese a hasonló cipőben játos továbbjutók és az edzői stáb,
Tóthné Vágó Alexandra, Várszegi ró Műszer Automatika FC Naped
Zsófia és Vágó Diána joggal le- otthonában. A 2-1-es kiskanizsai sikert hozó találkozón a vendégek
hettek elégedettek. Anémetorszáigencsak felforgatott védelemmel
gi kötélugró Eb-ig már csak a
álltak ki, hiszen Csordás Máté eltilMesterek Tornája következik áptás, Molnár Tamás és Ganzer Szirilisban, ami egy meghívásos verlárd sérülés miatt nem játszhatott,
seny és az ország legjobb 15 köde Piecs László sem volt a bevethetélugrója vehet részt rajta.
tők sorában. A győzelemmel járt
A részletes eredményeket
vezéráldozat is, hiszen a könyöklő,
honlapunkon tekinthetik meg.
majd reklamáló Lukács István kiál-

Ismét kettős siker

Évadjukat zárták

A Kanizsa Teniszcentrumban
a fedett pályás idényt záró
CONTO-KANIZSA nyolcadik
pontszerző nyílt amatőr páros
teniszversenyre került sor, a 20
induló 32 mérkőzésen döntött a
helyzésekről.
Az izgalmak mellett meglepetések is jellemezték a meccs-döm-
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pinget. A versenyt a tapasztalt
Molnár József-Rácz Attila kettős
nyerte, a nagy formában játszó, a
döntőig esélyesek sorát legyőző
Lévai Csaba-Tóth Attila páros ellen (képünkön a dobogósok, helyezettek).
A CONTO-KANIZSA nyolcadik pontszerző nyílt amatőr páros
teniszversenyre végeredménye: 1.

lította a játékvezető azon a mecscsen, melyen a Sáska-gólokat
Földesi Gábor és Dolmányos Márk
(képünkön balról) szerezték, csapatuk pedig a 13. helyen áll.
Az UFC Nagykanizsa pedig az
egyre inkább lecsúszó Lets do it
Technoroll Teskándhoz látogatott,
a tendenciáknak megfelelően a
nagykanizsaiak hozták is a találkozót. A gólokból Tislér Richárd (2),
Völgyi Dávid és Szalai Dániel vették ki részüket a 4:1-es sikerből és
a Kanizsa akár stabilizálhatja helyét is a hetedik pozícióban.
P.L.
Molnár József-Rácz Attila (Zalaegerszeg-Nagyatád), 2. Lévai Csaba-Tóth Attila (Energia Szabadidősport Klub-Röpte TC), 3. Péntek István-Halász Dávid (Kanizsa
TC-Energia) és dr. Füle AttilaPerendy Tamás (Energia). A vigaszág győztese a Nagy Csaba-dr.
Köppel Szilárd (Röpte) duó lett.
A nyolc verseny után a pontverseny végeredménye: 1. dr. Füle Attila
(Energia) 106 pont, 2. Perendy Tamás (Energia) és Nagy Csaba (Röpte
TC) 100-100, 4. Péntek István (Kanizsa TC) 94, 5. Tóth Attila (Röpte) 75,
6. Lévai Csaba (Energia) 70.
A pontverseny egyébként az
utolsó fordulóban dőlt el a négy
esélyes között és az ünnepélyes
díjátadása az első szabadtéri versenyen kerül sor, amire április 25-én,
a Röpte TC pályáin kerül sor.
- Mindenkinek köszönöm a fedett pályás versenyeinken a részvételt, ősszel folytatjuk, remélem
továbbra is ilyen aktivitással értékelt röviden Baranyás Zoltán
főszervező.
P.L.

Csapatversenyben
remekül
küzdve végül az értékes 4. helyet
érte el a Gőcze Gyula, Szabolcs
Károly, Korsós Imre, Havaj Tamás,
Minarik Attila és Marczona Mariann alkotta csapat. Ezzel a Magyar
Kupa 12 csapatos döntőjébe kerültek, melyen négy vidéki és nyolc
budapesti csapat vesz részt.

A párosok versenyében az ötödik
Decleva László - Szvitacs István, a
kilencedik Harsányi Sándor Matheovits László és a tizenharmadik Gőcze Gyula - Szabolcs Károly
nagykanizsai kettős került az Országos MP páros bajnokság döntőjébe.

Még az edző is kifakadt...
Debreceni VSE II (7.) - Kanizsa
VSE (4.) 9-8 (3-1, 1-2, 1-2, 4-3)
OB I B A-csoport vízilabda-mérkőzés, 15. forduló. Debrecen, 50 néző. Vezette: Madarasi A., Madarasi
Gy. Kanizsa: Nébald - Bakó 1, Berki 1, Virt M., Kéri 2, Kaszper G. 2,
Gulyás. Csere: Cserdi I. 1, Klie, Kis
Zs., Fábry 1. Edző: Németh Zsolt.
Három potyagóllal nyitott a Debrecen, ami meghatározta a találkozó menetét. A vendégek képtelenek voltak
felpörögni, hiába játszották ki az akciókat, vagy voltak emberelőnyben, gyakorlatilag semmi nem jött be nekik, így
nem is következhetett más, mint amit
az eredményjelző is mutatott...
Németh Zsolt: „Tízből tízszer ezt a
DVSE-t meg kellett volna vernünk,
de játékosaimról lerítt, hogy kedvük
sincs játszani. Felesleges magyarázkodni. Ilyen mérkőzéseket, még ha ötszáz kilométert is kell utazni, vagy éppen reggel hatkor kellene játszani, akkor is nyerni kell. így nem is érdemeljük meg a felsőházi rájátszást!"
P.L.

Kanizsa - Hirdetés

16

2015. április 9

LYRA-DÜAS HARMONIKAMUVESZ ES
KONCERTZENEKARÁNAK MŰSORA

Belépődíj:

elővételben

l 200 Ft, a helyszínen I 600 Ft

Információ:
0
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Kanizsai Kulturális Központ - MEDGYASZAY HÁZ

Kedvező ár, minőségi munka
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8800 Nagykanizsa, Deák tér ó.

(93)312-011,(30)3852576

Multífokális szemüveglencse AKCIÓ 30 %
Az akció 201S. április 30-ig érvényes.

Nyitvatartási H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
ÉN MEGMONDTAM,
HOGY A KATEDRÁBA
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VIZSGÁZTATÁS
HELYBEN!

Nyelviskola és Vizsgacentrum Nagykanizsa
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Iskolánkban a következő

A N G O L és N É M E T
nyelvvizsgák időpontjai:

OUMl-SZERVIZ

Nyári gumiabroncs akció!
A z akció május 31-ig tart.

Nyitvatartási
(őntlnenfal
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SEMPERIT
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S

Hétfő -Péntek: 8-17 óráig. Szombat; 8-12 óráig

ANGOL

(City):

május 9.

(jelentk.: április 13-ig)

r

NEMET (Goethe); május 15. {jelentk.: április 13-ig)
ANGOL (Tele): május 16. (jelentk.: április 13-ig)
A v i z s g á k előtt 20 órás speciális
felkészítő tréning, vizsgáztató t a n á r o k k a l

INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL!

Kovács Béla Gumi-szerviz

8800 N a g y k a n i i s a , Kinizsi u. 2/a

8800 Nagykanizsa-Palin. Alkotmány u 146/A
Tel /fax: +36 (93) 315-259 • mobil: +36 (30) 586-1997
e-maíl kb.gumiszerviz@freeniaii.hu

Telefon: ( 9 3 } 3 2 6 - 4 1 3 • M o b i l : ( 3 0 ) 4 0 0 - 5 2 5 3

Gépjármű gumiabroncsok, acél és könnyűfém keréktárcsák értékesítése
herékszerelés, centírozás.

E-mail: dialog@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
F.Ny. reg.: 2 0 - 0 1 2 9 - 0 4

Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP

Nagykanizsa, Ady u. 30
Tel/fax: 93/S16-634
Beke Ivett mobil:
06-30-491-70S1
www.voksh.hu.
nagykanizsa@voksh.hu

Nyt. szám: E-000883/2014.

TANFOLYAMOK:
OKJ-s targoncavezető, emelőgépés rakodógépkezelő tanfolyam
indul TAVALYI ÁRON
Április 30. péntek 14 óra
vizsga: május 19. (kedd),
hatósági vizsga: május 19. (kedd)
Személygépkocsi, moped vezetői
(hétvégi) tanfolyam jelentkezés:
Április 2S. (szombat) 9.00 óra
Tehergépkocsi, nehézpótkocsi
vezető valamint B+E kat.
jelentkezés:
Április 21. (kedd) 16.30 óra
További részletekről érdeklődjön
irodánkban vagy a fent megadott
elérhetőségeken.
(Stat.2014-4-2015-1 né. V S M : " B " E: 79,17%
-77,42%. F: 75%-80% "C" E: 100%. ÁKÓ: "B" Gy:
130,05%-121,38%. "C" Gy: 101,72%-101,38%)

5 Véradás
A Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai Területi
Szervezete az alábbi véradásoket szervezi:
201S.04.19. vasárnap 13:00 17:00 óra Kanizsa Centrum I. Kanizsa Garage Szlalom
Kupa
201S.04.22. szerda 16.00 18:30 óra Szepetnek

Kövesse híreinket
honlapunkon is
www. kanizsaujsag. hu

XXVII. évfolyam 14. szám
2015. április 16,

Az Autistákért Nagykanizsán
elnevezésű projekt keretében az
Autizmus Világnapjához kapcsolódva szakmai fórumot szervezett az önkormányzat a Hevesi Sándor Művelődési Központban. A szakmai fórum fővédnöke
Kővári Edit, az Autisták Országos Szövetségének elnöke, aki
szintén részt vett a fórumon.
A pályázatot városunk önkormányzata a Szociális Foglalkoztatóval együttműködve nyújtotta be a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez.
A projekt elsődleges célja az autisták
és megváltozott munkaképességű
emberek foglalkoztatása. A pályázat
jóvoltából nemcsak több munkavállalót alkalmaznak a jövőben, hanem
új helyre, a Petőfi utcába költözik
majd ősszel az intézmény.
A pályázat benyújtását kollektív
közgyűlési döntés előzte meg, mely
az önkormányzat részéről is jelentős
anyagi hozzájárulást igényel. A projekt közel 100 millió forint összegű
támogatást biztosít a célok megvalósítására. A támogatás feltételeként,
2019-ig 17 megváltozott munkaképességű személy napi nyolc órában
történő alkalmazásával bővítik a
Szociális Foglalkoztató alkalmazotti
körét. A további feltételek közé tartozik, hogy a 17 fő 40 százalékának
autista személynek kell lennie.
- Már 2013 szeptemberében
gondolkodtunk azon, hogy ezen a

Autistákért Nagykanizsán
pályázaton elindulhatnánk - mondta Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő. Hozzátette, az a céljuk,
hogy az autizmussal élők be tudjanak illeszkedni a társadalomba, és
annak hasznos tagjai lehessenek.
- Az autizmus mai világunk
egyik komoly kihívása, hiszen
érezhetővé vált egy korábban ismeretlen emberi probléma, mely
ha láthatatlan marad a társadalom
számára, akkor magányt és elveszettséget jelent annak, aki ezt elszenvedi. Ezért kiemelkedő kérdés
a közösség empátiája, amelynek
erősítését ez a példaértékű pályázat felvállalja - vette át a szót Tóth
Nándor alpolgármester. Kiemelte,

az itt képviselt szemlélet és az
ilyen motivációval végzett segítő
és teremtő munka összegzi magában mindazt, ami emberré tesz
bennünket.
A Szivárvány Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola és
EGYMI Autista csoport tanulóinak műsorát követően Kővári
Edit elnök ismertette a statisztikákat, az autizmussal diagnosztizált
személyek számát, megoszlását.
Ezt követően adta át Győrfy Anikó
az autista-barát iskola díjat a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménynek.
V.M.

Kotorják a Princit - kijelölik a partját
Jelenleg is folynak a medertisztítási munkálatok a Principáliscsatorna Kiskanizsa-Bajcsa közötti 9 kilométeres alsó szakaszán.
Ezen a részen szintén növényzetirtási és kotrási munkákat végeznek,
eltávolítják a mederben lévő és a
kiviteli munkát akadályozó növényzetet, valamint az iszapot. A
képünkön látható karók a Principális-csatorna ingatlanhatárát jelzik - tudtuk meg Hollósiné Óvári
Piroskától, a Nyugat-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság Vízrendezési
és Öntözési Osztályának munkatársától.
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kívánta: egy-egy siker adjon újabb
lelkesedést.
A vers és prózamondó találkozón hét általános iskolai felső tagozatos, és tizenöt középiskolás
A magyar költészet napja altanuló vett részt.
kalmából a Honvéd Kaszinó tükörtermében Örkény István:
A - Mihály Péter színész-rendező, Tóthné Hegedűs Erzsébet népTóték című tragikomédiáját adművelő-versmondó és Gergye Reta elő a kaszinó diákszínpada.
zső, a vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központ igazgatója, a Nagy
A megjelenteket Halmos Ildikó,
Gáspár Alapítvány tagja - által alaz intézmény igazgatója köszönkotott zsűri, az alábbi döntést hozta:
tötte, aki elmondta, úgy véli ezzel
a darabbal méltóképpen adóznak a
Általános Iskola felső tagozatos
korosztályban: I. Szekeres Jázmin,
magyar irodalmi élet személyiséRozgonyi Iskola. 2. Silló Kinga,
geinek.
BLG. 3. Kiss Alexandra ZrínyiEzt követően Karádi Ferenc alBolyai Iskola.
polgármester szólt a jelenlévőkhöz: „Dénes Sándor polgármester
Középiskolás korosztályban: l.
úr felkérésérnek teszek eleget azBudai Fanni Piarista Gimnázium. 2.
zal, hogy köszöntöm Önöket a
Horváth Patrícia BLG. 3. Támba
Magyar Költészet Napjáról történő
Rebeka, Dr. Mező Ferenc - Thúry
megemlékezés mai előadása előtt.
György Gimnázium és SZKI.
Több mint ötven éve határozták
Különdíjat kapott: Olteán Fanel az irodalmat, költészetet tiszteni, Pannon Esti Gimnázium Nagylők, hogy József Attila születésNagy Gáspár, Kossuth-díjas köl- kanizsai Kirendeltsége.
napján, április 11-én minden év- tő tiszteletére immár 9. alkalomben, újra és újra fel kell hívni a fi- mal rendezett versmondó versenyt
A Költészet Napja alkalmából
gyelmét minden nemzettársunk- a Kanizsai Kulturális Központ.
Keszthelyen rendezett József Attila
nak arra, hogy számtalan olyan jeversenyen megosztva I. helyezett
les alkotója van a magyar irodaA versenyt megelőzően a részt- lett Silló Kinga (BLG, Hevesi Sánlomnak, akiknek a munkássága vevők koszorút helyeztek el a De- dor Versmondókör tagja) és Szekeméltó arra, hogy ezen a napon a fi- ák tér 6. számú ház falán lévő em- res Jázmin (Rozgonyi). Az Országyelem középpontjába kerüljön.
léktáblánál, melyet a város iroda- gos Kosztolányi és Nyugat költői
Úgy vélem, hogy ezek a géniu- lomszerető közönsége 2008-ban Versmondó versenyen II. lett Baj
szok, sokszor, helyettünk és ne- állított a költő tiszteletére. Nagy Bianka (BLG, Hevesi Sándor
Gáspár (1949-2007) e házban töl- Versmondókör), aki a Magyar Irókünk alkotnak.
Ők is megélik a kisgyermekek tötte nyári vakációit gyermek és if- szövetség díjazottjaként részt vehet
mondókás időszakát, nekik is so- júkorában - kezdte beszédét a székelyföldi verstáborban is.
kat jelent Toldi Miklós, serdülő ka- Kovácsné Mikola Mária, a kultumaszként a reszket a bokor idősza- rális központ igazgatója, melyben
ka, átélik a hazafias gondolatok felidézte a költő nagykanizsai köébredését, ha kell, a talpra ma- tődését is. A helyszínen elhangzott
A magyar költészet napját
gyart. A család szeretetével és a Nagy Gáspár Megadtad uram című Magyarországon 1964 óta József
környező táj szépségeivel is sok- költeménye Kiss Balázs, a Vasvári Attila születésnapján, április 11szor találkozhatnak életük során. A Játékszín tagja előadásában.
én ünneplik. Ebből az alkalommeglett kor elérésével pedig a telInnen a HSMK-ba vonultak a ból minden évben irodalmi előjes életpályájuk tapasztalataiból megemlékezők. Az intézmény Za- adóestekkel, könyvbemutatókfakadó, mélyen szántó gondolato- la Márk Termében Bagarus Ágnes, kal, költőtalálkozókkal és versekat is meg tudnak osztani velünk.
a Polgármesteri Hivatal Humán és nyekkel tisztelegnek a magyar líAzért mondom, hogy nekünk al- Hatósági Osztályának vezetője kö- ra előtt.
kotnak, mert életünk minden jelen- szöntötte a tanulókat, a pedagógutős eseménye alkalmával hozzájuk sokat és az érdeklődőket: egy emIgy volt ez a Dr. Mező Ferenc fordulunk segítségért. Akkor is, ha ber, egy költő által leírt szavakat, a Thúry György Gimnázium és Szakúj élet bimbózik egy anya méhé- saját gondolataitokon átszűrve úgy képző Iskola Székhelyintézményében, akkor is, ha korholjuk, vagy visszaadni, hogy a hallgatót a köl- ben is, ahol pénteken az óra közti
dicsérjük a gyermekünket, akkor tő üzenete megérintse, az egy fanszünetekben József Attila verseket
is, ha suttyóként szépnek látjuk a tasztikus dolog - jegyezte meg. - olvastak fel a Mezős Irodalmi Kör
lányokat és akkor is, ha édes- Köszönet illet ezért minden peda- tagjai Dónay Beatrix tanárnő vezeanyánkról hisszük azt, hogy ő a vi- gógust, felkészítőt és versmondót. tésével. A költészet napjához kaplág legnagyszerűbb asszonya és A további munkájukhoz pedig azt csolódva április 13-án hétfőn a

Költészet napja a
Honvéd Kaszinóban

akkor is, ha erős kiállást kíván a
nemzet.
Tisztelettel és csodálattal gondolok mindannyiukra, mert magyarul, a világ egyik legszebb
nyelvén kifejezve gondolataikat,
mérhetetlen szellemi értékkel gazdagítanak bennünket" - összegezte gondolatait az ünnep kapcsán
Karádi Ferenc alpolgármester.

Halis István Városi Könyvtárban
immár második alakalommal kerül
megrendezésre a Pék Pál szavalóverseny az iskola egykori költő-tanárának tiszteletére.

Pávalejtő a Piarista
Iskolában
r

m

Vers és prózamondó
találkozó Nagy
Gáspár tiszteletére

Ékül?

Verseltek a Mezőben

A nagykanizsai Piarista Iskola
végzős drámatagozatos diákjai
mutatták be vizsgaelőadásukat.
A Pávalejtő című darabot a diákok rendezői segédlettel maguk
írták.
A gyerekeket Mihály Péter, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház
színésze és rendezője készítette fel,
aki már öt éve tart drámapedagógiai órákat a Piarista Iskolában. A darabot a diákok kis segédlettel maguk írták, tantermi előadásnak készült, interaktív, és feldolgozó beszélgetés is társult hozzá. A Pávalejtő témáját tekintve egy kamasz
közösség bonyolult viszonyrendszerét és döntéseik nehézségét mutatja be. A rendező Mihály Péter, a
végzős diákok, akik a darabot előadták Benyó Bettina, Kárpáti Martin, Kecskés Luca, Pataki Ádám és
Varga Emma voltak.

Tizenöt év a parketten
Fennállásának IS. évfordulóját
jubileumi gálaesttel ünnepelte a
Premier Táncklub. A ma már S2
főt számláló Hevesi Sándor Művelődési Központ klubja 2000ben alakult négy fővel, a tagok és
szüleik segítségével, mivel Nagykanizsán akkor még nem volt lehetőség a látványtánc, show tánc
lépéseinek elsajátításához.
A tagságot 4-24 év közötti fiatal
lányok alkotják Nagykanizsáról és
környékéről.
Az együttes vállalt feladata, hogy
hozzájáruljon a tehetséges fiatalok
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+3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
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tánctudásának fejlesztéséhez, mozgásra és egészséges életmódra neveléséhez a szabadidő helyes eltöltése érdekében. A tanórákat Salamonná Kuzma Renáta táncpedagógus, koreográfus, Kuzma Péter professzionista táncos, Végh Nóra
táncművész és Németh Petra a
táncklub vezetője irányítja. A lányok rendszeres fellépői zalai, somogyi rendezvényeknek, falunapoknak, báloknak, fesztiváloknak.
Több alkalommal kaptak meghívást Budapestre, Debrecenbe, Hévízre, Keszthelyre. Szerepeltek külföldön is, Kovásznán, Finnországban, Ausztriában, Csehországban,
Szlovéniában, Erdélyben.
Az esemény nyitányaként vetített diaképekkel elevenítették fel a
táncklub IS éves történetét. A gálaestet Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője nyitotta
meg. Beszédében utalt arra is, hogy
Dénes Sándor polgármester kérte
fel a helyettesítésre, mivel ő
Kovásznán tartózkodik egy városi
rendezvényen. A felkérésnek örömmel tett eleget, hiszen ő is kötődik
az egyesülethez. Elmondta, nyolc
évvel ezelőtt találkozott először a
táncklubbal, és éppen Kovásznán.
Azóta hasonló rendezvényeken
számos alkalommal köszönthette a
nézőket és a táncosokat is. Az
együttesben azon túl, hogy sikerre

Felhívás ebösszeírásra

éhes társaságot ismert meg, olyan
lányokkal - kisebbekkel és nagyobbakkal -, találkozott, akik örültek a
másik jókedvének, és szurkoltak a
produkciók eredményességéért. A
köszöntője végén Cseresnyés Péter
elismerő oklevelet adott át az önkormányzat, a polgármester és a
maga nevében Németh Petra klubvezetőnek. Az esten 24 koreográfiát láthatott a közönség, a műsort
vendégfellépőként a zalaegerszegi
Gála Társastáncklub táncosai színesítették.
A színpadi fellépés után a lányok
még nem mehettek haza, mert jubileumi bállal örvendeztette meg őket
a klub vezetése. A következő szereplésük helyszíne várhatóan
Olaszországban lesz. Júniusban
részt vehetnek a Riminiben megrendezésre kerülő nemzetközi táncversenyen, ha addig elő tudják teremteni a szállás és az utazás költségeit.

bFEF

260 év

MEgttíVÓ
A Batthyány Lajos Gimnázium és a Virág Benedek ifjúsági vegyes kar
sok szeretettel hív minden kedves érdeklődőt
a nagykanizsai Kelsii templomban 2015. április 17-én 17 órakor

kezdődő ünnepi jubileumi hangversenyre,
mely a kanizsai gimnázium megalapításának 250. évfordulója
alkalmából keríil megrendezésre.

Fellépők:
1. Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma Laudate kórusa - Pécs
(karnagyok: Havasi Gábor, Nagy Ernő)
2. Lovassy László Gimnázium vegyes kara - Veszprém (karnagy: Tóth Mária)
3. Vetési Albert Gimnázium vegyes kara - Veszprém (karnagy: Tóth Zsuzsanna)
4. Paulik Flóra - Piarista Gimnázium - Nagykanizsa
5. Batthyány Lajos Gimnázium Virág Benedek ifjúsági vegyes kar - Nagykanizsa
(karnagy: Cscke József)
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Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (I) bekezdése alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak
ellátása érdekében, valamint a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira figyelemmel 2015. április IS. és 2015. május 31. között Nagykanizsa város közigazgatási területén tartott ebek összeírását végzi.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, melyhez a szükséges nyomtatvány
(ebösszeíró adatlap) beszerezhető a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa Erzsébet tér 7.)
alagsori ügyfélfogadójában, vagy letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról.
Az ebösszeírás során az ebtartónak ebenként egy ebösszeíró adatlapot kell kitöltenie.
Az ebösszeíró adatlapot legkésőbb 2015. május 31-ig az önkormányzathoz kell visszajuttatni személyesen vagy postai úton.
Nem kell kitölteni az ebösszeíró adatlapot abban az esetben, ha az ebet az ebtartó az önkormányzatnál már bejelentette, az eb jelenleg is a tulajdonában van és azt Nagykanizsa
területén tartja.
A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal alagsori ügyfélszolgálatán
kérhető ügyfélfogadási időben (kedd és csütörtök 8.00-12.00 és 13.00-16.30) vagy az alábbi telefonszámokon: 20/849-2470, 20/849-2449, 20/849-2413, 20/849-2484.
Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.)
Korm.rendelet 17/B.§ (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a jeladóval nem rendelkező ebet állatorvosnál megjelöltetni
- az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az ebösszeíró adatlapon szereplő
adatok szolgáltatására, annak elmulasztása esetén az álltavédelmi bírságról szóló
244/1998.(XII. 31.) kormányrendelet alapján 30.000 Ft pénzbírsággal sújtandó
- az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a
polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják
TÁJÉKOZTATÁS AZ EBRENDÉSZETI HOZZÁJÁRULÁSRÓL
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 10/2015.(III.02.) önkormányzati rendeletével az ebrendészeti hozzájárulás tárgyában új rendeletet alkotott, mely
2015. március 15-én lépett hatályba.
Az új rendelet hatálya arra a természetes személy, jogi vagy jogi személyiség nélküli szervezet
ebtulajdonosra terjed ki, aki Nagykanizsa közigazgatási területén ebet tart.
Az eb tulajdonjogának megszerzését az ebtulajdonos a szerzéstől számított 15 napon belül
köteles írásban az önkormányzatnál bejelenteni.
Ebtulajdonosnak kell tekinteni azt is, aki az eb tulajdonjogát az önkormányzatnál nem jelenti be, de annak ténye az ebösszeírás során megállapítást nyer.
Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke: a) veszélyes eb vonatkozásában ebenként:
20.000 Ft, b) más eb esetében ebenként: 5.000 Ft.
Az ebtulajdonosnak a június 30-ig elpusztult eb után fenti ebrendészeti hozzájárulás felét
kell megfizetnie, amennyiben az eb elpusztulását legkésőbb július 15. napjáig bejelenti és
azt az eb oltási könyvébe az állatorvos által tett bejegyzéssel igazolja.
Az ebtulajdonosnak az ebrendészeti hozzájárulás felét kell megfizetni akkor is, ha ebét legfeljebb június 30-ig Nagykanizsa közigazgatási területén belül tartja és az eb közigazgatási területről történő kikerülését legkésőbb július 15-ig bejelenti.
Az éves ebrendészeti hozzájárulás megállapítása és megfizetése:
Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékéről és a mentességről az ebtulajdonos által írásban bejelentett és igazolt tényekre, változásokra figyelemmel a polgármester minden év
szeptember 30-ig határozattal dönt, amit az ebtulajdonos részére megküld.
Amennyiben szeptember 30-át követően válik ismertté olyan ebtartó személye, akivel
szemben az ebrendészeti hozzájárulás kiszabásának feltételei egyébként fennállnak, az
ebrendészeti hozzájárulást vele szemben pótlólag határozattal meg kell állapítani.
Az ebrendészeti hozzájárulást az ebtulajdonos évente egy összegben, minden naptári év október
30. napjáig, a szeptember 30-át követő megállapítás esetén 30 napon belül köteles megfizetni
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.
Mentességek, változások igazolása bejelentése:
Az eb az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/C. § (4) bekezdésben meghatározott mentességét az alábbi iratokkal kell igazolni: a) törzskönyv másolata (magyar fajta esetén), b) mentő-, jelző-, vakvezető-, rokkantsegítő-, terápiás eb kiképzéséről szóló vagy az ilyen tartást rögzítő orvosi igazolás, c) az Országos Magyar Vadászkamara által kiállított vadászkutya alkalmassági vizsgabizonyítvány, d) az állatorvos
igazolása az ivartalanításról, e) állatmenhely, ebrendészeti telep vagy állatvédelmi szervezet igazolása az örökbefogadásról, f) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szerv, a nemzetbiztonsági szolgálat vagy a közfeladatot ellátó őrszolgálat igazolása az eb alkalmazásáról.
Az eb tulajdonjogában beállt változást az eladó (ajándékozó) és a vevő (megajándékozott)
együttesen, az ivartalanítást, a tartási hely megváltozását és az elhullás tényét az ebtartó
írásban köteles bejelenteni az önkormányzatnál a változást követő 15 napon belül. Az eb
elhullását az eb oltási könyvébe az állatorvos által tett bejegyzéssel kell igazolni.
Amennyiben az eb tulajdonosa az ebet állatmenhelynél, állatvédelmi szervezetnél, vagy
ebrendészeti telepen helyezi el köteles azt 15 napon belül az önkormányzatnál bejelenteni
és az erről szóló igazolást bemutatni.
Az ebtulajdonos halálát a közeli hozzátartozó köteles bejelenteni az önkormányzatnál,
egyben nyilatkoznia kell arról, hogy ki az állat új tulajdonosa.
Kérem, hogy amennyiben az ebösszeírás során adatlapot tölt ki, úgy szíveskedjen mellékelni az a-f) pontban felsorolt mentességet igazoló iratokat, vagy azok másolatát.
Abban az esetben, ha a tulajdonában lévő ebet korábban már bejelentette, úgy kérem, hogy
szíveskedjen meggyőződni arról, hogy az adatokban esetlegesen bekövetkezett változást
bejelentette-e.
Együttműködését köszönöm!
Dénes Sándor polgármester
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A cross-border region where rívers
connect, not divide

Hungary-Croatla
4PA Crou-bordiT» Co-op*rj!tlon Program me

Four towers - virtual route o( hislory, culture and
tractition linking the area between Nagykanizsa,
Kaposvár, Koprivnica and őakovec
HUHR/1101/123/0016
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KLUB

És

10:00

NAGYKANIZSA

1 1 :00

ORFF

1 2:1 5

T ü r r ő JÁNOS

1 3:00

HSMK

FUTÓVERSENY

KÖRNYÉKE

-ZALAKAROS
RAJT

ÜTÖEGYÜTTES
NÓTAKLUB

PREMIERTÁNCKLUB

RETRO PC JÁTÉKOK

1 4:00

NAGYKANIZSAI

SEGWAY

1 5:00

SZAN-DIA

1 5:30

POLGÁRI K A V A L K Á D GYÜLEKEZŐ

1 6:00

POLGÁRI

KALAND

THE CARBONFOOLS

KÍSÉRŐ

KONCERT

PROGRAMOK
1 8:00

VASTAG CSABA CONECTO
BRASSDANCE

KÖRÖK

HAJTOGATÓ

2 0 1 5. ÁPRILIS 24.

20:30

D E M J É N FERENC K O N C E R T

2 2:10

TŰZIJÁTÉK

PÉNTEK

OYERMEK

PROGRAMOK

KÉPZŐMŰVÉSZETEK

H Á Z A

H:00

ZABSZALMA EGYÜTTES

Ó V O D Á S O K , ISKOLÁSOK,
IFJÚ T E H E T S É G E K FELLÉPÉSE

14--10

KOLOMPOS EGYÜTTES

16:00

KAKAÓ ZENEKAR

1 3:30

SZKES

1 7-.00

SWANS BALETT ES TÁNCISKOLA

1 4:00

KANIZSA

TÁNCEGYÜTTES

1 5:00

KANGOO

BEMUTATÓ

1 5:30

M A G I C RITMO TÁNCCSOPORT

NÉPI KÖRHINTA

16:30

ZALAGYÖNGYE TÁNCEGYÜTTES

SZABLYAVÍVÓK BEMUTATÓJA

1 7:00

LATI

1 8:00

KÁLLAY-SAUNDERS ANDRÁS

ERZSÉBET TÉR
1 0:00

És

KÖRNYÉKE

DANCE

Nívó

KONCERT

TANÁCSADÁS

EGYETEMI Ö N T E V É K E N Y
LUFI

KAVALKÁD

BRASSDANCE

FOTÓKIÁLLÍTÁS
PÁLYAVÁLASZTÁSI

FÚVÓSZENEKAR

FSC

KÍSÉRŐ P R O G R A M O K
1 O.OO-TÖL

KANIZSAI (JÁSZOK BEMUTATÓJA

SALSA K L U B

20:00

POLGÁRMESTERI

20:3 O

I N T I M T O R N A ILLEGAL

PÉNTEK-SZOMBAT

UC. RÁ LÓVÁ RAK

KONCERT

KÖSZÖNTŐ

KÍSÉRŐ P R O G R A M O K
1 1 :00-TOL
1 iiOO-TÓL

JÁTSZÓHÁZ

KONCERT

The project isco-financed by the Eurcpean Union through the
Hungary-Croatia JPA Cross-border Co-operation Programme
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2 0 1 5. ÁPRILIS 2 6 . VASÁRNAP

KÉPZŐMŰVÉSZETEK

HÁZA

1 0:00 - 1 3:00
ERZSÉBET TÉR

KÖRNYÉKE

9:30

1 4:00

MEGNYITÓ

KARNEVÁLI FELVONULÁS:
T H Ű R Y GYÖRGY TÉR - P L A T Á N SOR
- H U S Z T I TÉR - EÖTVÖS TÉR - FÖ Ú T ERZSÉBET TÉR

9:40-TÖL
E R A K U N T Á N C K L U B EGYESÜLET
R O Z M A R I N G TÁNCEGYÜTTES
K A N I Z S A SALSA EGYESÜLET
S W A N S BALETT ÉS T Á N C I S K O L A
SZKES D A N C E
TŰZMADÁR MOZGÁSSZÍN
E R A K L I N T Á N C K L U B EGYESÜLET
MAGYARSZERDAHELYI
REHABILITÁCIÓS INTÉZET
K O V Á S Z N A I TÁNCCSOPORT
S Z A N - D I A FSC
K A P R O N C A I TÁNCCSOPORT
Z R Í N Y I M I K L Ó S - BOLYAI JÁNOS
Á L T A L Á N O S ISKOLA R I T M I K A
TÁNCCSOPORTJA

1 2 ;00-TÖL
I V I D Ó TÁNCCSOPORT LENDVA
FARKAS FERENC Z E N E ÉS
ARANYMETSZÉS
A L A P F O K Ú M Ű V É S Z E T I ISKOLA BALETT
CSOPORTJA
E R A K L I N T Á N C K L U B EGYESÜLET
ZALAGYÖNGYE TÁNCEGYÜTTES
H S M K PREMIER T Á N C K L U B
FARKAS FERENC Z E N E ÉS A R A N Y METSZÉS A L A P F O K Ü M Ű V É S Z E T I
ISKOLA N É P T Á N C CSOPORTJA
E R A K L I N T Á N C K L U B EGYESÜLET
R O Z G O N Y I Ú T I Á L T A L Á N O S ISKOLA
M A Z S O R E T T CSOPORTJA
M A G I C RLTMO TÁNCCSOPORT
PIPITÉR Ó V O D A
E L1SE6A
K A N I Z S A SALSA EGYESÜLET
HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA
M E M P H I S L l O N S T Á N C ÉS SPORT
EGYESÜLET
ELÍSEBA
KOSSUTH Ó V O D A
L A T I N Í V Ó SALSA K L U B
M E M P H I S L í O N S T Á N C ÉS SPORT
EGYESÜLET
PALINI Ó V O D A
ELÍSEBA
L A T I N Í V Ó SALSA K L U S

wr'

SZEÜVEZÓK:

ÉS

1 5 :00
ÖSSZTÁNC

1 5:30
E R A K L I N T Á N C K L U B EGYESÜLET
FARKAS FERENC Z E N E ÉS A R A N Y METSZÉS A L A P F O K Ú M Ű V É S Z E T I
I S K O L A N É P T Á N C CSOPORTJA
ZHAFÍRA ORIENTÁL STÚDIÓ
SZKES D A N C E T Á N C C S O P O R T
TŰZMADÁR MOZGÁSSZÍN
VERŐCEI T Á N C C S O P O R T
S O M O G Y N É P T Á N C EGYÜTTES
S W A N S BALETT ÉS T Á N C I S K O L A
E R A K L I N T Á N C K L U B EGYESÜLET
TEUTA STÚDIÓ CSÁKTORNYA
H S M K PREMIERTÁNCKLUB
LVIDŐ T Á N C C S O P O R T L E N D V A
K A N I Z S A TÁNCEGYÜTTES
S Z A N - D L A FLTNESS
Z A L A G Y Ö N G Y E TÁNCEGYÜTTES
E R A K L I N T Á N C K L U B EGYESÜLET

t 8:00

Z H A F Í R A ORIENTÁL STÚDIÓ
M U R A DANCE TÁNCCSOPORT
L A T I N Í V Ó SALSA K L U B
M U R A DANCETÁNCCSOPORT
VERŐCEI T Á N C C S O P O R T
M U R A DANCE TÁNCCSOPORT
ELISEBA
E R A K L I N T Á N C K L U B EGYESÜLET
M E M P H I S L I O N S T Á N C ÉS SPORT
EGYESÜLET
M A G I C RITMO TÁNCCSOPORT
TEUTA STŰDIÖ CSÁKTORNYA
S O M O G Y N É P T Á N C EGYÜTTES

1 5 :30 - t 8:00
H S M K PREMIERTÁNCKLUB
ROZGONYI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
MAZSORETT CSOPORTJA
Z R Í N Y I M I K L Ó S - BOLYAI J Á N O S
Á L T A L Á N O S ISKOLA R I T M I K A
TÁNCCSOPORTJA
ELISEBA
FARKAS FERENC Z E N E ÉS A R A N Y METSZÉS A L A P F O K Ú M Ű V É S Z E T I
ISKOLA BALETT CSOPORTJA
K A N I Z S A SALSA EGYESÜLET
S W A N S BALETT ÉS T Á N C I S K O L A
K A P R O N C A I TÁNCCSOPORT
KÍSÉRŐ

PROGRAMOK

KÉPZŐMŰVÉSZETEK

HÁZA

V A R G A M I K L Ó S ÉNEKES M Ű S O R A

11,00 - 1 8.00

1 8:30

GYERMEK „ C S I P O G Ó '
T H Ü R Y GYÖRGY M Ú Z E U M I
JÁTSZÓHÁZ
ÁLLATSIMOGATÓ
ARCFESTÉS
EGÉSZSÉGÜGYI S Z Ű R Ő V I Z S G Á L A T O K

F I N Á L É C S E H - S Z A K Á L T I B O R ÉS
MOLNÁR ANDREA
A S Z O M B A T ESTI L Á Z
SZTÁRJAINAK
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

ERZSÉBET TÉR

11.00- 1 8.00
T Á N C O S O K UTCÁJA"
K R E S Z PARK
TÁNCTANÍTÓ UDVAR

5
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Vállalkozás támogató program: Ingatlanvásárlás támogatás
Április 16. 19 óra
ZORAN KONCERT
Több mint kétórányi, élő zenélés és párbeszéd. A HSMK színháztermében az ülőhelyek érkezési sorrendben foglalhatóak el.
Belépődíj: elővételben 4900 Ft, a koncert
napján a helyszínen 5400 Ft-ért kaphatók.
Április 18. 19 óra
BÖDŐCS
TIBOR
STAND
UP
COMEDY ESTJE
Bödőcs Tibor a mai magyar humor egyik
legfontosabb és legnépszerűbb alakja, akit
- búcsúszentlászlói gyökerei miatt a zalaiak különösen kedvelnek. A Karinthy-gyűrűs humorista új Cefre Palota című műsora egyéni stílusban mutatja be a vidéki lét
mindennapjait, jellegzetes alakjait. Belépődíj: 2900 Ft.
Április 23. 10 óra
25. KODÁLY ZOLTÁN KÓRUSTALÁLKOZÓ
Szervező: a Körősi Csoma Sándor -Péterfy
Sándor Általános Iskola székhelyintézménye.
Támogató: KLIK Nagykanizsai Tankerülete,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampusza "Tehetségpont" Alapítványa.
Április 24. 10 óra
FICÁNKOLÓ - óvodások műsora óvodásoknak a Város Napja alkalmából. Szervező a Központi Rózsa Óvoda, Vackor Tagóvodája.

Április 28. 18 óra
VILÁGJÁRÓ UTAZÓK
RAKONCZAY GÁBOR TRANSZATLANTI KENUZÁS vetítéssel egybekötött előadása
Rakonczay Gábor, kétszeres Guinness világrekorder és hatszoros óceánátkelő magyar hajós, az amerikai Év Kalandja Díj és
a Magyar Formatervezési Díj tulajdonosa.
Rendszeresen tart előadásokat egyetemeken és felsővezetői képzéseken, eddig 5
országban, több mint 50 ezer ember hallotta célmegvalósítással kapcsolatos előadásait. Az előadás alapgondolata: "A legmerészebb álmok is megvalósíthatóak, ha
érdemben és minőségében teszünk értük..., mert mindannyiunk feladata átkelni önmagunk óceánján." A belépés DlJTALAN!
Április 23. 16:30 óra
Kassák Lajos képeinek és képverseinek
újraértelmezése a 21. században a diákság szemével - kiállítás-megnyitó
Akiállítást a közönség figyelmébe ajánlja:
Gyuriczáné Zadravecz Kornélia művész
-tanár.
Paideia Theatre - " Butaság hidd el köpök az egész ceremóniára " - tragikus
csomó 45 percben - találkozás Kassák Lajos költeményeivel, Torma Attila színész
előadásában

Április 18. 16:30 óra
CSALÁDI JÁTSZÓ- TÁNCHÁZ
16:30 Kerekítő 0-3 éves korig.
Vezeti: Vajda Margit.
17:00 Gyermek táncház. Vezeti: Tóth István "Csonti".
18:00 Kézműves foglalkozás - Gyöngyfűzés, rajzolás.
19:00 Felnőtt táncház. Zene: Bojtár együttes. Táncokat tanítanak: a Zalagyöngye
Táncegyüttes táncosai
Belépődíj: 500 Ft, mellyel mindegyik
program látogatható.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozástámogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati
rendelet alapján 2015. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
1. A pályázat célja:
A helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 20 000 E forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
- azok az újonnan létrehozásra kerülő vagy már működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek az önkormányzattól Nagykanizsa város közigazgatási területén belül vásárolt ingatlanon beruházást valósítanak
meg és ezáltal új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
- azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartoznak.
A pályázaton nem vehet részt: a) az az egyéni vállalkozó, akinek
vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít; b) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan
magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így
munkahelyet létesített; c) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van.
4. Pályázati feltételek:
A támogatást az a vállalkozás igényelheti, amely:
a.) vállalkozás céljából önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant
vásárol,
b.) vállalja, hogy a vásárolt ingatlanon az adásvételtől számított 4
éven belül legalább 50 MFt értékű beruházást valósít meg, azt székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként bejegyezteti, továbbá
c.) a b.) pont alatti székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a benyújtott pályázatában meghatározott - bővítés esetén bővített - foglalkoztatotti létszámmal kezdi meg, bővítés esetén folytatja működését és a
létszámot a pályázata szerinti ütemezésnek megfelelően, de legkésőbb
a b) pont szerinti határidőre a vállalt mértékre fejleszti, továbbá
d.) a c) pont szerint meghatározott maximálisan vállalt létszámot a beruházás üzembe helyezésétől számítva legalább 1 évig foglalkoztatja.
Az önkormányzat ingatlanértékesítésére a hatóságok általi földterület- és épületértékesítés állami támogatási elemeiről szóló bizottsági közleményt (HL C 209, 1997.07.10, 3-5 o.) alkalmazni kell.
A vállalkozás az ingatlanvásárlási támogatást a tulajdonjog ingatlannyilvántartásba történő jogerős bejegyzését követően igényelheti.
Az ingatlanvásárlási támogatásra pályázatot benyújtó vállalkozás
nem vehet részt az önkormányzat által kiírt munkahelyteremtő pályázaton.
A pályázó továbbá: vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a
pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén
a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;
vállalja, hogy - szerződéskötés esetén - a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám megvalósítása ellenőrizhető; vállalja, hogy a pályázati
anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelőző két
pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról.
5. Pénzügyi feltételek:
Az ingatlanvásárlási támogatás összege a beruházás értékétől és a foglalkoztatottak létszámától függően a vásárolt ingatlan nettó piaci vételárának %-ában - a de minimis támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével - az alábbi táblázat szerint kerül megállapításra:
Létszámnövekmény (fő)
5-20
21-50
51-100
101-

Beruházási érték (M Ft)
50 - 100
101- 500
0-20 %
20-35 %
5-25 %
25-40 %
10-30 %
30-45 %
15-40 %
40-55 %

50135-50
40-55
45-60
55-70

%
%
%
%

Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott ingatlanvásárlási támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.
12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi
év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként
nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a
100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését
is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély öszszegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.
és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó
vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági
rendeletnek (HLL 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben
meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.
cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság
által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
Atámogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1)
bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi
évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély öszszegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
6. Szerződéskötés
A pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni.
A támogatás odaítélését követően az önkormányzat a vállalkozással
az elbírálást követő 30 napon belül támogatási szerződést köt,
amelyben a támogatott hozzájárul, hogy a megállapított támogatási
összeg erejéig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a vásárolt ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog
kerüljön bejegyzésre.
7. A támogatás kifizetése:
A támogatási összeg kifizetése a jelzálogjog bejegyzést tanúsító
jogerős ingatlan-nyilvántartási határozat önkormányzat általi kézhezvételét követő 30 napon belül történik. A jelzálogjog törléséről
az önkormányzat a foglalkoztatási kötelezettség lejártát követően
intézkedik.
8. A támogatási szerződés megsértésének szankciói:
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozás: a)
a beruházást a meghatározott határidőig nem valósítja meg; b) a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem
tartja fenn; c) a továbbfoglalkoztatási kötelezettség megvalósulásához kapcsolódó elszámolási kötelezettségének felszólítás ellenére
sem tesz eleget; d) az önkormányzati ellenőrzést felszólítás ellenére meghiúsítja vagy ismételten akadályozza.
Az a)-b) pontban meghatározott esetben a vállalkozás a támogatást
a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal növelt összegben arányosan, a c)d) esetben teljes összegben köteles visszafizetni. Az arányos visszafizetési kötelezettség konkrét számítási módját a támogatási szerződésben kell meghatározni.
9. A pályázat benyújtása
A pályázatot 1 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az
abban meghatározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi
Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó
egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát.
A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végső határidő 2015. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája az Adóügyi Csoportvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról.
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Vállalkozás támogató program: Munkahelyteremtés támogatás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata a vállalkozástámogató programjáról szóló 78/2011.(VII.ll.) önkormányzati
rendelet alapján 201S. évre vonatkozóan pályázatot hirdet
munkahelyteremtés támogatására vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
1. A pályázat célja:
Uj munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 3S 000 E forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
- Azok a működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat Nagykanizsa város közigazgatási területén működtetik és új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
- azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet I. cikkének hatálya alá tartoznak.
Működőnek minősül az a vállalkozás, amely rendelkezik egy zárómérleggel, valamint a nagykanizsai székhely, telephely illetve fióktelep létesítés és a pályázat benyújtása között egy év eltelt.
A pályázaton nem vehet részt: a) az az egyéni vállalkozó, akinek
vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít; b) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan
magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így
munkahelyet létesített; c) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van.
4. Pályázati feltételek:
a) a legfeljebb 50 főt foglalkoztató vállalkozás által benyújtott pályázat esetén a pályázó vállalja:
aa) hogy legalább 1 új munkahelyet létesít és nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a vállalkozásnál foglalkoztatottak létszáma a pályázat benyújtását megelőző egy évben nem csökkent;
ab) hogy nagykanizsai székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén
a támogatási igény benyújtása előtti meglevő korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához képest, a tervezett létszámfejlesztést a pályázat kedvező elbírálását követő 2 hónapon belül megvalósítja, és azt legalább 2 évig folyamatosan fenntartja;
b) az 50 főnél többet foglalkoztató vállalkozó által benyújtott pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy a tervezett létszámfejlesztést
(legalább 20 %) a pályázat kedvező elbírálását követő 4 éven belül
megvalósítja nagykanizsai székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén, és azt legalább 2 évig folyamatosan fenntartja;
Apályázó: vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze; vállalja, hogy külön nyilatkozatot készít pályázati anyagában arról, hogy
három éven belül volt-e egyéni vállalkozó (telephelyének címe és
tevékenysége), volt-e gazdasági társaságnak tulajdonosa és mely
társaságnak (társaság neve, címe, cégjegyzék- és adószáma); vállalja, hogy - szerződéskötés esetén - a pályázat benyújtás időpontjától
a futamidőre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást
vezet, amelyből a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám ellenőrizhető; vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik
a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban
lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról.
5. Pénzügyi feltételek:
A pályázható támogatás összege a legfeljebb 50 főt foglalkoztató
pályázó esetén a vállalkozás által létrehozott minden egyes új teljes
munkaidős munkahely után 500.000 forint, azonban az egy vállalkozás részére folyósított támogatás összege egy naptári éven belül
nem haladhatja meg az 5 millió forintot.
Amennyiben a pályázónál a foglalkoztatottak létszáma meghaladja az 50
főt és az új munkahelyek létesítésének aránya a pályázat benyújtását
megelőző 5 év közül a legmagasabb foglalkoztatott létszámhoz viszonyítva meghaladja a 20 %-ot, a vállalkozásnak nyújtható támogatás öszszege minden egyes új teljes munkaidős munkahely után 500.000 forint.
Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott munkahelyteremtő támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.
12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2.
cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a
folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély ösz-

szegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000
eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély öszszegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.
és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó
vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági
rendeletnek (HLL 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben
meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.
cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság
által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
Atámogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1)
bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi
évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély öszszegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
6. Szerződéskötés
A pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni.
A pályázat pozitív elbírálása esetén a pályázati feltételeket és a pályázati adatlap adatait tartalmazó támogatási szerződést a polgármester köti a pályázóval, a döntést követő 30 napon belül. A szerződés a projekt adatain túlmenően tartalmazza a pályázati feltételek
szerinti ellenőrzési és szankcionálási részleteket is.
7. A támogatás kifizetése:
a) a vállalt többletlétszám felvételét igazoló munkaszerződések bemutatását és a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül
esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint vette igénybe és
aa) a támogatás igénybevételét követően a vállalt létszámfejlesztést
nem a 4. a-b) pontban meghatározott feltételek szerint és a minimális mértéket el nem érően teljesítette, a támogatás teljes összegét a
Ptk. 6:155. § szerinti kamattal együtt egy összegben köteles visszafizetni,
ab) a támogatás igénybevételét követően a létszámfejlesztést a 4. ab) pont szerinti minimális mértéket meghaladóan, de az általa vállalt mértéket el nem érően (részteljesítés) teljesítette, a támogatás
arányosan csökkentett összegét a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal
együtt egy összegben köteles visszafizetni.
b) utólagosan, a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség lejártát követő
30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát nem biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint veszi igénybe, azonban
ba) a létszámfejlesztés teljesítése nem éri el a 4. a-b) pont szerinti
minimális mértéket, a támogatásra nem jogosult,
bb) a létszámfejlesztést a 4. a-b) pont szerinti minimális mértéket
meghaladóan, de az általa vállalt létszámfejlesztés mértékét el nem
érően (részteljesítés) teljesítette, a támogatás arányosan csökkentett
összegére jogosult.
8. A pályázat benyújtása
A pályázatot 1 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az
abban meghatározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi
Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó
egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát.
A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végső határidő 2015. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája az Adóügyi Csoportvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról.

Bírósági
ülnökök
jelölése
A Zalaegerszegi Törvényszékre, valamint a Zalaegerszegi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságra a bírósági ülnökké
jelölés benyújtásának határidejét 2015.
április 20-ig meghosszabbítom.
Ülnököt jelölni az alábbi bíróságokra
lehet
(Bíróság
megnevezése
/
Megválasztható ülnökök száma): Zalaegerszegi Törvényszék / 5 fő ülnök + 1 fő pedagógus ülnök. Zalaegerszegi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság / 5 fő ülnök.
Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.
Jelöltet állíthatnak: a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok, a bíróság illetékességi területén működő egyesületek, kivéve a pártokat.
A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró
bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és
középfokú nevelési - oktatási intézmények tantestületei jelölik.
A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.
Jelölt lehet: az a 30. évét betöltött, de a
70. életévét még be nem töltött magyar
állampolgár, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.
Jelöléshez szükséges dokumentumok:
A jelölő választópolgár, vagy jelölő szervezet által kitöltött és aláírt "Bírósági ülnökké jelölés" elnevezésű nyomtatvány.
- A jelöltnek a jelölés elfogadásáról szóló
írásbeli nyilatkozata ("Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról" elnevezésű nyomtatvány). A hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelölt
büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlapon külön
- külön be kell jelölni annak igazoláskérését, hogy a jelölt büntetlen előéletű és nem
áll közügyektől eltiltás hatálya alatt!)
Ajelöléshez szükséges nyomtatvány, a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat, valamint a bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit tartalmazó tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Jegyzői Kabinetjében (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 3.) munkaidőben átvehető, vagy innen letölthető:
Bírósági ülnökké jelölés, Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról, A
bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei.
A jelölés benyújtásának helye, ideje:
A jelölés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Kabinetjében (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. I. emelet 3.) 2015. április 20-ig
személyesen munkaidőben, vagy postai
úton zárt borítékban Dénes Sándor polgármesternek címezve nyújtható be,
utóbbi esetben kérjük a borítékra ráírni:
"Bírósági ülnökválasztás".
A jelöléshez csatolni kell: a jelölt elfogadó nyilatkozatát, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítványt, melynek tartalmaznia kell, hogy a jelölt büntetlen előéletű és
nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt.
Amennyiben a hatósági erkölcsi bizonyítvány a jelöléshez nem kerül csatolásra, azt
legkésőbb az ülnökválasztást tárgyaló
közgyűlés napján 12.00 óráig be kell nyújtani, ennek elmaradása esetén a jelöltet ülnökké megválasztani nem lehet.
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így változnak az utcanevek
Futurus c 4
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Ha Pannónia X t l TI
Lomtalanítás 2015.
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy ez évben is megrendezésre kerül a tavaszi lomtalanítási akció. Az idei évben is előzetes egyeztetés szerint lomtalanítunk.
A lomtalanítási akció 2015. április 8-tól 2015. május 9-ig tart.
A lomtalanítási szándékot és annak pontos helyét március 23-tól április 17-ig,
munkanapokon 13.00-16.00-ig a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. 93/S37-380as telefonszámán lehet bejelenteni. A társasházak közös képviselői a lomtalanítást személyesen jelenthetik be a cég Vár u. S. sz. alatt lévő szállítási irodájában.
A közösen leegyeztetett időpontra a Szolgáltató a lomhulladék mennyiségétől
és összetételétől függően az elszállításra konténert, a családi házas övezetbe tömörítős hulladékszállító járművet biztosít.
Családi házas övezetben az idei évben is kizárólag a hétvégén, szombatonként történő lomtalanításra van lehetőség (04.11., 04.18., 04.2S., 0S.09.). A háztartásban
keletkezett lomot az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni a lomtalanítás reggelén, hogy a célgépek és a dolgozók könynyen meg tudják közelíteni. Kérjük, hogy a kisebb méretű lomhulladékot zsákban
vagy dobozban szíveskedjenek kitenni, a szétszóródás megelőzése érdekében!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás során kizárólag nagydarabos, azaz
a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lomhulladék kerül elszállításra, tehát a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat, autógumit, elektronikai hulladékot (pl: hűtőszekrény, televízió), illetve veszélyes hulladékot (pl: festék, gyógyszer, vegyszer)!
A Szolgáltató egy helyről csak egyszer tudja elvinni a kirakott lomot.
A Vár u. S sz. alatti hulladékudvarban egész évben, továbbra is térítésmentesen
adhatók le a háztartásokból származó elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött hulladékok és a lakossági veszélyes hulladékok, valamint háztartásonként évente
S db személyautó gumi. Kérjük ezért, hogy az újrahasznosítható csomagolási
hulladékokat (fehér és színes üveg, papír, műanyag, fémdoboz, italos kartondoboz) ne a lomokkal együtt helyezzék ki, használják a kihelyezett elkülönített
(szelektív) hulladékgyűjtő szigeteket és a hulladékudvart.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a lomtalanítás költségeit a rendszeres
hulladékszállítás bevételei fedezik, ezért a rendezetlen, szüneteltetett szerződésű, illetve díjhátralékos ügyfeleinktől a lomhulladék nem kerül elszállításra.
A szabálytalan közterületi hulladék-kihelyezést a Közterület-felügyelet munkatársai ellenőrzik és szankcionálják!
A háztartásoknak, társasházaknak lehetősége van fenti a lakossági lomtalanítási akciótól eltérő időpontban, térítés ellenében is lomtalanítást rendelni a Szolgáltatótól.
Kérjük együttműködését környezetünk tisztaságának megóvásában!
Köszönettel: az Ön Szolgáltatója: Futurus-Pannonia Nonprofit Kft.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyes utak elnevezéséről az
alábbiak szerint határozott:
1. Hatályon kívül helyezi a Thúry városrészben a 267/199S.(XII.20.) közgyűlési
határozattal elnevezett 3287/6 hrsz. Árok utca korábban megosztott területének
kelet-nyugati útszakaszára vonatkozó utcanevet, egyúttal a Péterfai-árok nyugati
oldalán kialakított 3287/6 hrsz-ú út részére az Árok utca nevet állapítja meg.
2. Hatályon kívül helyezi a 2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozattal a Szentgyörgyvári-hegy területén a 31911 hrsz-ú út számára megállapított Karvaly út
közterület-nevet, az ezen út számára ugyanezen határozatban megállapított Kakukk út közterület-név megtartása mellett.
3. Hatályon kívül helyezi a 2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozattal a Nagybagolaihegy területén a 210S6 és 210S7 hrsz-ú út számára megállapított Kordon út közterület-nevet, az ezen út számára korábban megállapított Akós út közterület-név megtartása mellett.
4. Hatályon kívül helyezi a 2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozattal a Nagybagolaihegy területén a 21042 hrsz-ú út számára megállapított Venyige út közterület-nevet, az
ezen út számára korábban megállapított Gúzs út közterület-név megtartása mellett.
5. Hatályon kívül helyezi a 2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozattal a Nagybagolaihegy területén a 2100S hrsz-ú út számára megállapított Barázda út közterület-nevet, az
ezen út számára korábban megállapított Dongás út közterület-név megtartása mellett.
6. Hatályon kívül helyezi a 2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozattal a Nagybagolaihegy területén a 21107 hrsz-ú út számára megállapított Korsó út közterület-nevet, az
ezen út számára korábban megállapított Hébér út közterület-név megtartása mellett.
7. Hatályon kívül helyezi a 2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozattal a Nagybagolaihegy területén a 21092 hrsz-ú út számára megállapított Ászok út közterület-nevet, az
ezen út számára korábban megállapított Lopótök út közterület-név megtartása mellett.
8. A2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozat 8. pontjában szereplő Szentgyörgyvári-hegyen
elnevezett Foglyos úthoz tartozó ingatlanok felsorolását a 31732 hrsz-ú úttal kiegészíti.
9. A 2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozat 8. pontjában szereplő Kisbagolaihegyen elnevezett Holló úthoz tartozó ingatlanok felsorolását a 20798/2 és
20799/2 hrsz-ú hrsz-ú utakkal kiegészíti.
10. A2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozat 8. pontjában szereplő Látóhegyen elnevezett Rozé úthoz tartozó ingatlanok felsorolását a 218S7/3 hrsz-ú úttal kiegészíti.
11. A 2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozat 9. n) pontjában szereplő Kerekalja út helyrajzi számai között szereplő: 13S27 hrsz. 132S7 hrsz-ra módosítja.
12. A 2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozat 8. pontjában a Szentgyörgyvárihegyen elnevezett 31729/11 hrsz-ú Kökény út elnevezést hatályon kívül helyezi,
és ezen út számára a Nagybagolai út nevet adja, egyúttal a Nagybagolai út nyugati végén a 31731 hrsz-ú út megosztandó a 31729/11 hrsz-ú út torkolatától nyugatra és a leválasztott nyugati útszakasz számára Kökény út nevet állapítja meg.
13. AMórichelyi-hegyen lévő Mórichelyi út helyrajzi számát kiegészíti a 02066 hrsz-ú külterületi út északi szakaszával, egyúttal ezen út megosztandó a 31041 hrsz-ú út betorkollásánál.
14. A 2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozat 8. pontjában szereplő Gólya útnál felsorolt helyrajzi számok közül a 32S01 hrsz-ú út törlésre kerül, és átkerül
a Kishegyi úthoz.

NK8 - KÖZEP-DRAVA VÖLGYE TEMATIKUS UT
NAGYKANIZSA - CSÓNAKÁZÓ-TÓ - CSURGÓ - BERZENCE - NAGYKANIZSA
A Somogy megyébe átvezető túra rutinos kerékpározóknak javasolt, ugyanis összesen 90 km
az út, ráadásul két nagyobb tájegységen (BelsőSomogy és Zalai-dombvidék) keresztül vezet, ami
szintkülönbségben is jelentkezik.
A Nagykanizsáról (Csónakázó-tó) induló túra első javasolt megállója m é g a városban található, mielőtt dél felé fordulna az út, érdemes egy kis kitérőt
tenni a Felső (városi) templom érdekében. 1764ben Nepomuki Szent János tiszteletére egy kisebb
barokk temetőkápolnát emeltek itt. 1823-ban hajóit
meghosszabbították és tornyot építettek hozzá. Idővel a templom egyre szűkebbnek bizonyult, ezért
1942-ben, a 18. századi részek lebontása után az eredetinél nagyobb alapterületű, kereszthajós, modern
részt építettek a 19. századi toronyhoz és épületrészhez.
A z első jelentősebb megálló Nyugat-Somogy kiemelkedő kulturális központja, Csurgó. A gróf Fes-

tetics György alapította gimnázium, a megye első
„oskolája"' jelentős értéket képvisel, ráadásul a
könyvtára is méltán híres. Érdemes megtekinteni a
több mint kétszáz éves intézményt körülvevő parkot, ahol Csokonai Vitéz Mihály is szívesen olvasgatott és tanította diákjait. A város másik jelképe a
Szentlélek templom és környéke. Természeti értékei
közül kiemelkedő a Közép-Dráva Völgye, melynek
növény- és állatállománya felejthetetlen élményt
tartogat az azt meglátogatók számára. A gazdag vadállománynak köszönhetően egész évben számos
külföldi és hazai vadász látogatja meg a térséget.
Berzence épített örökségei közül a Festetics család vadász kastélya, a római katolikus plébániatemplom, a Szent Antal kápolna és a Jézus Szíve kápolna valamint az Árpád téren levő „Nepomuki"
szoborcsoport emelkedik ki. Ismert m é g a
Makovecz Imre tervei alapján épült Művelődési
Ház, ahol a település kulturális élete zajlik, rendezvények helyszíne.

Kanizsa - Hirdetés

2015. április 16

Álláspályázat:
Vagyongazdálkodás vezérigazgató
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló Nagykanizsai Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére.
Feladat:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvényben, valamint a Zrt. alapszabályában az igazgatóság jogkörét is gyakorló vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
A megbízás időtartama, formája, díjazás:
A vezérigazgatót a közgyűlés határozott időre, 2015. július 1. naptól kezdődően
2020. június 30-ig tartó öt évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási
szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő a közléstől számított 4 hónap.
A vezérigazgatói feladatok ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a Zrt. Javadalmazási Szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével - a Közgyűlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egyetemi, főiskolai végzettség, vezetői gyakorlat, az alábbi területek valamelyikén eltöltött gyakorlat: vagyonkezelési, műszaki, beruházási, pénzügyi,
gazdasági területek.
A pályázatnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó koncepciója,
- a pályázó által aláírt szakmai önéletrajz,
- az egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló oklevél másolata,
- a pályázati feltételként előírt vezetői és szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
- három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely
igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
- nem áll cselekvőképességében teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt;
- vele szemben a Ptk. 3:22. § (4), 3:115. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn;
- a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;
- más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői
megbízás után részesül-e javadalmazásban;
- milyen díjazásra tart igényt;
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban
résztvevők általi megismeréséhez;
- pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e;
- a pályázati elbírálás során az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követően - az
erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. Az érvényes
erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a bizottsági meghallgatáson
be kell nyújtani.
A p á l y á z a t benyújtásának határideje: 2015. április 30.
A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, zárt borítékban
kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: "Nagykanizsai Vagyongazdálkodási
Zrt. vezérigazgatói pályázat".
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
- A határidőben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság a pályázók meghallgatásával véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra.
- A pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést - a pályázók meghallgatása
nélkül - az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság megtárgyalja.
- A döntést a Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával, várhatóan a 2015. májusi soros ülésén hozza meg.
A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információ: a pályázattal kapcsolatban további
felvilágosítás személyesen vagy telefonon (06-20-849-2301) Dénes Sándor
polgármestertől kérhető. A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu),
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
A pályázat közzététele Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
143/4/2014.(VI.05.) számú határozatának felhatalmazása alapján történik.
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Álláspályázat:
Via Kanizsa vezérigazgató

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló
VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére.
Feladat:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvényben, valamint a Zrt. alapszabályában az igazgatóság jogkörét is gyakorló vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
A megbízás időtartama, formája, díjazás:
A vezérigazgatót a közgyűlés határozott időre, 2015. július 1. naptól kezdődően 2020. június 30-ig tartó öt évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő a közléstől
számított 4 hónap.
A vezérigazgatói feladatok ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a Zrt. Javadalmazási Szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével - a Közgyűlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egyetemi, főiskolai végzettség, vezetői gyakorlat, az alábbi területek valamelyikén eltöltött gyakorlat: városüzemeltetési, vagyonkezelési, gazdálkodási,
műszaki, beruházási területek.
A pályázatnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó koncepciója,
- a pályázó által aláírt szakmai önéletrajz,
- egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
- a pályázati feltételként előírt vezetői és szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
- három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely
igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy
- nem áll cselekvőképességében teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt;
- vele szemben a Ptk. 3:22. § (4), 3:115. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn;
- a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;
- más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői
megbízás után részesül-e javadalmazásban;
- milyen díjazásra tart igényt;
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban
résztvevők általi megismeréséhez;
- pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e;
- a pályázati elbírálás során az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
Apályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követően - az erkölcsi
bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a bizottsági meghallgatáson be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 30.
A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen a
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, zárt borítékban kell benyújtani. A
borítékra kérjük ráírni: "VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. vezérigazgatói pályázat".
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
- A határidőben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság - a pályázók meghallgatásával - véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra.
- A pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést - a pályázók meghallgatása
nélkül - az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja.
- A döntést a Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával, várhatóan a 2015. májusi soros ülésén hozza meg.
A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információ: a pályázattal kapcsolatban további
felvilágosítás személyesen vagy telefonon (06-20-849-2301) Dénes Sándor
polgármestertől kérhető. A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu),
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
A pályázat közzététele Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
142/4/2014. (VI.05.) számú határozatának felhatalmazása alapján történik.

10

Kanizsa - Hirdetés
tének elősegítésében, a működő
vállalkozások érdekérvényesítésének összehangolásában, valamint a szolgáltatások színvonalá-

Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu

Együttműködési
megállapodás
ünnepélyes aláírása
Április 2-án Dénes Sándor polgármester és dr. Polay József elnök ünnepélyesen aláírták Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara közötti együttműködési megállapodást. A megállapodás értelmében
együttműködnek a város gazdasági fejlődésének erősítésében, a beruházás-ösztönző és foglalkoztatást bővítő programok megvalósításában, új vállalkozások létrejöt-

Í

nak állandó emelésében. A feladatok sikeres teljesítése érdekében a
kamara elnöke részt vesz a vállalkozások működését érintő Önkormányzati Szakbizottságok munkájában. Az önkormányzat és a
kamara vezetői lehetőleg havonta,
de évente legalább nyolc alkalommal hivatalos megbeszélésen áttekintik a város gazdasági helyzetét
és a vállalkozókat érintő aktuális
kérdéseket.

Szakképzési híreink
• Megkezdődtek
a szintvizsgák

A szakképzést 2014 szeptemberében kezdő 9. illetve 11. évfolyamos szakmunkástanulók számára
február első napjától megkezdődött és április utolsó napjáig tart a
szintvizsga-időszak. A fenti időintervallumban minden érintett ta-

Kamarai hozzájárulás
LEJÁRT a HATÁRIDŐ!

Március 31-én lejárt a 2015. évi kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje. Ne várjon a NAV behajtásra! Ha nem
•
fizette meg a díjat, még pótolhatja!
A nagykanizsai székhellyel rendelkező vállalkozások a 1410013412287549-13000004 számú bankszámlaszámra utalhatják az összeget. A
közlemény rovatban kérjük, szíveskedjen feltüntetni az adószámot a beazonosíthatóság érdekében. A banki átutalás mellett lehetőség van a NAKKIK
ügyfélszolgálatán történő készpénzes befizetésre is.
Regisztrálni a vállalkozás alakulásakor kell. Kamarai hozzájárulásként évente
5.000 Ft-ot kell fizetni a székhely szerinti kereskedelmi és iparkamarának. Ha
változás történik a vállalkozás adataiban, akkor kérjük, hogy szíveskedjen
jelezni ügyfélszolgálatunkon, hogy az adatváltozást át tudjuk vezetni a
K A M R E G adatbázison.
A tartozásokat a NAV szedi be, ha lejár a határidő! Amennyiben elmulasztotta a kamarai hozzájárulás befizetését, még pótolhatja.
Egyeztetés a 93/516-670-es telefonszámon lehetséges.
További információ, online regisztráció: www.nakkik.hu
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nulónak meg kell kísérelnie letenni ezt a vizsgát, melyen a diákoknak arról kell meggyőzniük a
vizsgabizottságot, hogy elsajátították szakmájuk gyakorlati alapfogásait. A sikeres szintvizsgával
rendelkező tanulók ugyanis elhagyhatják a tanműhely jelentette
védett környezetet és tanulószerződéssel valamely gazdálkodó
szervezetnél folytathatják gyakorlati ismereteik bővítését. Kamaránk ez évben is 18 szakmában
mintegy 300 szakmunkástanuló
szintvizsgáját szervezi meg, illetve biztosítja a vizsgák anyagi hátterét. A szintvizsgáknak az iskolák mellett a HEAT-GÁZGÉP Kft,
az OTINDUSTRIES - DKG Gépipari Zrt. és a ZÁÉVZrt. tanműhelyei is helyet biztosítanak, így
minden tanuló a számára már
megszokott környezetben bizonyíthatja tudását.
• Pályaorientáció
kamaránknál
Apályaválasztás előtt álló 7. 8.
osztályos gyerekeknek és szüleiknek felvetődik a kérdés: "Merre
tovább 8. osztály után?". Kamaránk e kérdés megválaszolásában
próbál segíteni. Osztályfőnöki
órák keretén belül tájékoztatást
tartunk a hiányszakmákról és az
ösztöndíjrendszerről. Ezen kívül
felhívjuk a gyerekek figyelmét,
hogy a megalapozott döntésük
meghozatalához még mit kell,
hogy figyelembe vegyenek. Fontos, hogy az általuk elképzelt
szakmához szükséges képességekkel, valamint tantárgyi tudással is rendelkezzenek.
Pályaorientációs tanácsadónk
március 9-én Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola, március 1112-én a Hevesi Sándor Általános
Iskola, március 18-19-én a Zrínyi
Miklós Általános Iskola, április 8án a Kőrősi Csoma Sándor Általános Iskola tanulóinak tartott osztályfőnöki órákat, melyek keretén
belül a szakmaválasztással kapcsolatos aktuális információkról
adott tájékoztatást.
A másik fontos tevékenységünk az üzemlátogatások szervezése, mellyel betekintést nyernek
a diákok a gyakorlat világába,
hogy az általuk választott szakmával milyen területeken helyezkedhetnek el, valamint milyen
körülmények között végzik a
munkájukat az ott dolgozó szakemberek.

Kamaránk szakképzési feladatai
az NFA-KA-NGM-1/2014/TK/22
számú pályázati támogatásból valósulnak meg. A támogatást az
NFA terhére a nemzetgazdasági
Minisztérium biztosítja.
• Képzés gyakorlati
oktatóknak
A „Dolgozva tanulj!" projekt
keretében 60 órás módszertani
felkészítést szerveztünk a képzőhelyek gyakorlati oktatói részére.
A képzésen azok vehettek részt,
akik együttműködési megállapodás és/vagy tanulószerződés keretében az iskolai rendszerű szakképzésben gyakorlati képzés szervezőjeként, illetve folytatójaként
résztvevő gazdálkodó szervezetek
gyakorlati oktatói. Kamaránknál
11 fő részvételével március 31-ig
zárult a TÁMOP projektnek ez a
része.
A felkészítés a SZTÁV Felnőttképző Zrt. Regionális igazgatóságával közös szervezésben valósul
meg.
A 60 órás módszertani felkészítő és a mestervizsga program a
TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001
számú, Dolgozva tanulj! projekt
keretén belül valósul meg.

Indul az MKIK GVI
online konjunktúra
felvétele
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató
Nonprofit
Kft.
(MKIK GVI) 1998 óta évente kétszer rendszeresen felméri a magyar vállalkozások üzleti helyzetét és várakozásait.
Az MKIK GVI e vizsgálattal
képviseli Magyarországot az
Eurochambres éves európai konjunktúra vizsgálatában, amely az
EU országaiban mintegy 18 millió
vállalkozás adataira alapozva ad
előrejelzést az európai gazdasági
konjunktúra várható alakulásáról.
Az eddigi tapasztalatok szerint
felvételünk eredményei pontosan
jelzik előre a magyarországi GDP
várható alakulását. Eredményein-
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ket többek között felhasználja az
OECD, a Nemzetközi Valutaalap
(IMF) és a magyar kormányzat a
magyar gazdaságra vonatkozó
előrejelzései és elemzései során.

faiparban; ruházat, textil- és bőriparban; élelmiszeriparban; üveg-,
papír-, kerámia- és egyéb iparban)
készített - a fent ismertetett pályázati célkitűzésnek megfelelő - termék, amelyet Magyarországon állítottak elő.
Az élelmiszeripari jellegű pályázatokat külön kategóriában díjazzák.
A pályázat benyújtásának határideje: 201S. augusztus IS.
A pályázati kiírás letölthető a
www.nakklk.hu kamarai honlapról.

Működik a TSZSZ
A 2013 júliusában létrehozott
Teljesítésigazolási
Szakértői
Szerv független szervezetként a
Kérjük, hogy szakítson időt
kérdőívünk kitöltésére, mely 8-10
percet vesz igénybe. A kérdőív a
http://ola.gvi.hu/konjunktura címen érhető el. A kitöltött kérdőíveket 2015. április 30-ig várjuk!

Magyar Kézműves
Remek
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara egyfordulós pályázatot hirdet a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK" elismerő cím elnyerésére.
A pályázat célja:
• a magyar kézművesség értékeinek és mestereinek elismerése;
• minőségi kézműipari termékek bemutatása;
• a hazai és külföldi fogyasztók
orientálása, a magyar termékek jó
hírének öregbítése/javítása;
• a magyar kézműiparban a hagyományőrző vállalkozói kultúra
elmélyítése, a kézműves szakma
rangjának emelése, a magyar kézművesség turisztikai kínálatának
gazdagítása;

• népi kézműves mesterségek
hagyományainak továbbéltetése.
A pályázat tárgyát képező termékek köre:
Kézműipari foglalkozás keretében (építőiparban; fémiparban;

ügyekben. A szervezet másfél
éves működése során 163 kérelmet vizsgáltak meg.
A szervezet eljárása a vitás építkezés helyszíne szerint illetékes
területi kereskedelmi és iparkamaránál, vagy az MKIK-nál kezdeményezhető. A kérelmek beadásról, az eljárás rendjéről kamaránk az érdeklődők részére ingyenes információt nyújt.
A projekt a Nemzetgazdasági
Minisztérium támogatásával valósul meg.

Tovább
egyszerűsödött
az EKÁER

Támogatott mesterképzési lehetőség!
Tájékoztatjuk, hogy a Szakképzési törvény értelmében 201S. szeptember 1-től a
gyakorlati képzést folytató szervezetnél
gyakorlati oktatóként olyan személy vehet
részt, aki azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős
miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsgával rendelkezik.
A kedvezményt igénybe veheti az is, akinek jelenleg nincs, de szeretne tanulót és vállalja, hogy 3 éven belül elkezdi a tanulóképzést.
Arra való tekintettel, hogy a gyakorlati képzőhelyek megfeleljenek a
törvényi előírásoknak, támogatott mesterképzésre és vizsgáztatásra
tudunk lehetőséget biztosítani, ahol a gyakorlati képzőhelyek oktatói
20 % önerő befizetésével (melynek összege 60.000 Ft) vehetnek részt.
A képzés 180 órás. A szakmai képzési modul (szakmai elmélet 80 óra,
szakmai gyakorlat 40 óra) április végétől indul, mely szakmánként változó intenzitású és várhatóan augusztus végéig tart. A pedagógiai ismeretek
(20 óra) és vállalkozási ismeretek (40 óra) modul a szakmai képzés modullal párhuzamosan vagy a szakmai képzési modul után lesz. A képzés
végén megszervezett mestervizsgák időszaka szeptember-október hónapra várható.
Jelentkezési határidő: 201S. április 22.
További információ és a jelentkezés Tel.: 93/516-670; 30/585-0925
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Az érintett gazdálkodói kör
észrevételei alapján 2015. április
1-jétől tovább egyszerűsödött az
Elektronikus Közúti Áruforgalom
Ellenőrző Rendszer (EKÁER). A
nem kockázatos termékek esetében a gazdálkodók jelentős része
néhány adat megadásával egyszerűsített bejelentést tehet.
A nem kockázatos termék esetében egyszerűsített bejelentést
tehet az adózó, ha az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:
•
a bejelentést megelőzően
két évvel kimutatott éves nettó
árbevétele az 50 milliárd forintot, saját termelésű készlet értékesítéséből származó nettó árbevétele a 40 milliárd forintot elérte;
•2szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában;
•2adószáma nincs felfüggesztve.
További információ:
www.nakkik.hu
Változnak a számlázó progra-

Változnak
a számlázó
programok
követelményei
mokkal szemben támasztott követelmények. A korábbiakhoz képest
új előírás, hogy 2016. január 1-jétől minden számlázó programnak
rendelkeznie kell egy olyan önálló,
de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás"
elnevezésű funkcióval, amelynek
elindításával adatexport végezhető.
A funkció célja az egységes ellenőrzési adatszolgáltatás elősegítése.
Bővebb információ:
www.nakkik.hu

„Kamaránk szakképzési feladatai az NPA-KA-NGM-1/2014/TK/22
számú pályázati
támogatásból valósulnak meg. A támogatást az NPA terhére a nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja."

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik, tevékenységét központi költségvetésből
biztosított forrásból, támogatási
szerződés alapján végzi. A
TSZSZ-t azért hozták létre, hogy
az építőipari vitás ügyek nagy része lehetőleg a bíróság elkerülésével, a TSZSZ által kiadott szakvéleményben foglaltaknak megfelelően megoldódjon. A TSZSZ feladata, hogy a megrendelő, a tervező, a kivitelező vagy az alvállalkozó kérelme alapján adjon szakvéleményt a teljesítésigazolás kiadhatóságával összefüggő vitás

Széchenyi Kártya Program
170 ezer vállalkozás nem tévedhet!
Keresse nálunk a népszerű hiteleket!
A napi likviditási problémák áthidalására a Széchenyi Kártya
folyószámlahitelt, a készletek, alapanyagok finanszírozására a Széchenyi Forgóeszközhitelt, a hosszabb távon megtérülő fejlesztésekhez az akár tízéves
futamidejű Széchenyi Beruházási Hitelt választhatják. 2012 tavaszától pedig
az uniós pályázatokon való részvételt segítő két új termék, a Széchenyi Önerő
Kiegészítő Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel is elérhetővé
vált a vállalkozások számára. Az Agrár Széchenyi Kártya pedig az agrárium
igényeire szabott egyedülálló hitelkonstrukció.

Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors,
szakszerű ügyintézéssel várják.
Tel.: 0693/S16-670; 0630/7S4-3616
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Városi programokhoz igazodó tervekkel,
a képzőművészet nyelvén

Közel egy éve Stamler Lajos
képzőművész-pedagógus vezeti a
Kanizsai Képző- és Iparművészek Egyesületét. Az "elnökváltásról", az alkotócsoport közelgő
bemutatkozásáról, valamint egy
készülőfélben lévő nagy ívű tervről kérdeztük Stamler Lajost
munkahelyén, a Batthyány Lajos Gimnázium rajztermében.
Ottjártunkkor a rajzszakkörös
kicsiknek kompozíciós játék, a
felvételihez közeli diákoknak
portrérajzolás volt a feladata.
- Nincs egészen egy éve, amikor fölmerült annak a gondolata,
hogy változtassunk a csapat munkáján - kezdte válaszát a tanár úr a
tanterem küszöbét átlépve, a folyosón. - Azt tapasztaltuk - folytatta, az egyesület életét olyan dolgok is kezdik befolyásolni, amit
nem szeretnénk. A kívülről jelentkezett nyomásra válaszolni kellett,
ezért úgy határoztunk, erősítenünk
kell az együttműködést. Eredetileg
az nem került szóba, hogy a vezetőség összetételén is változtassunk, hiszen a korábbiakhoz hasonlóan zajlott a társaság élete.
Minden évben rendeztünk közös
kiállítást, páran eljártunk festőtáborokba, ahol ily módon képviseltük a csoportunkat is. Folyamatos
volt a kapcsolatunk a testvérvárosi
művésztelepekkel, nem lehetett azt
mondani, hogy az egyesület tartalmi munkája nem lett volna jó. A
tagság összetétele is változott az
idők során, mert több olyan fiatal
jelentkezett hozzánk - Rákhely
Zsófia, Vercz Szilvia, Földvári
Zsuzsanna, Szabó Gabriella, Ludvig Dániel -, akiknek a tevékeny-
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újabb programokat létrehozni,
amelyek a várost is segítik, és bennünket is segítenek közelebb vinni
az élethez. A Dél-németországi
Herrenberg városban rendszeresen
szerveznek utcaművészeti fesztivált, ahol kis standokat kap minden
alkotó a művei, önmaga valamint a
technika bemutatásához, és mindezeket hatalmas érdeklődés övezi.
A szomszédos Kaposvár Festők
Városa Művészeti fesztiválja is hasonló gazdag programot kínál. Lehet, hogy nekünk is közel lehetne
menni az emberekhez. Talán jobban érdeklődnének a munkánk
iránt, s talán mi is hajlamosabbak
leszünk többet megmutatni magunkból. Akár a Város Napjára is
el tudnám képzelni. Hiába várjuk
el, hogy az emberek megkeressenek bennünket a kiállításainkon, a
tapasztalat azt mutatja, hogy egy
nem igazán bővülő kör érdeklődését kelti csak fel. Meg kell ismertetni magunkat, közel kell menni
az emberekhez - magyarázta az
egyesületi elnök. - A kiállítások
nagyon fontosak, de ezekre csak
egy viszonylag szűk, értő közönség
kíváncsi. Nincs ezzel semmi probléma, kell ez is, de ez főleg az alkotóknak szól. Saját magunk látjuk
együtt egy év munkáját, és azt, miként alakult a másik elképzelése.
Nagyon jó érzés, amikor újabb
szép munkákkal találkozom, de az
is fontos, hogy az ember a saját
munkáját is megméretheti. Tudom,
nagyon kevés a fizetőképes kereslet, de a jótékonysági rendezvényekre, ha kérnek tőlem, szívesen
adok képet, és az alkotótársak nagy
része is így van vele. Nem gondolom, hogy jó helyen vannak a padláson, vagy a műteremraktárban a
művek, jobb, ha valahol működik,
az emberek látják. Jobb érzés,
hogyha használ, hiszen akkor jó a
művészet, ha egyszerre hasznos és
szép - összegezte csapatának terveit az elnök.

Magyar Plakát Házban. Ez egy
nagyon jó indítás lesz az új felállással. Következő programunkkal a tavaly elhunyt Kustár Zsuzsa iparművészre szeretnénk emlékezni. Elnökhelyettesünk ötlete
nyomán ősszel indítjuk el az
„Alom" témájú pályázatunkat,
mely reményeink szerint az „Eletünk" című fotókiállításhoz hasonlóan országossá nőheti ki magát. Ez ügyben felvesszük a kapcsolatot a szomszédos Somogy
és Vas megye egyesületeivel, valamint Zalaegerszeggel. Kostyál
László művészettörténész megígérte, hogy segít a szervezésben.
Tulajdonképpen
ez a pályázat
ségére úgy gondolom, szüksége
egyfajta
belépést
jelenthetne a
van a városnak és az egyesületnek.
Közben Ludvig Zoltán, a korábbi képzőművészet „nagyobb vérkeelnökünk jelezte, mivel hosszú ringésbe", mert az, hogy mi maideje betölti ezt a szerepet, most gunkban működünk, az szép, jó
és hasznos - ami egyébként a
már szeretne a saját dolgaival foglalkozni. Végül a tagság javaslatá- legfontosabb - , de hogy látszszunk is, ahhoz nekünk kell lépéra elvállaltam az elnökséget.
seket tennünk. Egyébként élnek,
- Elsősorban milyen célokat tűzléteznek a más városok képzőtek ki maguk elé?
művészeti köreihez fűződő kötő- Szeretnénk jobban belefolyni
déseink. Kotnyek
Istvánnal
a város kulturális életébe. Olyan
együtt régóta kapcsolatban vakiállításokat tervezünk, amelyek
gyunk a Kapos ART Képző- és
igazodnak a városi programokIparművészeti
Egyesülettel,
hoz, ugyanakkor igényeljük,
melynek tagja is vagyok. Többen
hogy tartsák számon a mi munadtunk be pályázati anyagot a kakánkat is, és segítsék, ahol tudposvári egyesület által meghirdeják. Szeretnénk az eddiginél több
tett Magyar Groteszk Képző és
kiállítást, tematikailag, vagy műIparművészeti Pályázatra, emelfajilag csoportokra bontottan is.
lett rendszeresen részt veszek a
Ilyen volt a Mustra című, amit
nyári táboraikban.
Rákhely Zsófival, Vercz Szilvivel
közösen hoztunk létre. Kassainé
- Egy nagy jelentőségű közös álSzarjas Gertrúd elnökhelyette- mot említett az előbb. Ezen kívül
sünkkel voltunk informális be- van-e önnek olyan sajátos, titkos
szélgetésen Dénes Sándor pol- álma, amit minél előbb szeretne
gármester úrnál ez ügyben. Úgy életre hívni Kanizsán?
tűnik, a hivatalban nyitottak el- Ha továbbra is én leszek, aki
képzeléseinkre, ami véleményem segíti előrevinni az egyesület dolszerint egy biztató kezdetet je- gait, mindig azon fogok munkállent. A polgármester úr ifj. Leho- kodni, miként lehet olyan újabb és
ta Jánost javasolta összekötőnek,
mivel ő amúgy is szakértője ennek a területnek, és közösségünk
egyik törzstagja, Ambrus Márta
Fájó szívvel emlékezünk
volt a felkészítő tanára. Aztán
KIS JÓZSEFNÉ
úgy alakult, be is lépett közénk,
és ily' módon a személyében
született: Gödinek Mária
megvan a kapcsolat, az összeköhalálának 5. évfordulójára
tő az önkormányzat és az egyesületünk között. Első programunkat
testvérvárosunk, Togliatti művészeivel közös tárlatunkat ő szerLányai
vezi, melyet áprilisban, a Város
Napján láthat a nagyközönség a

B.E.

és unokái
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Kanizsa - Ez + Az

Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási M u n k a ü g y i Kirendeltsége az
a l á b b i s z a k m á k b a n , illetve m u n k a k ö r ö k b e n kínál e l h e l y e z k e d é s i
lehetőséget:

Webdizajner
szakirányú
megegyezés szerint
szakirányú
Adminisztrátor
megegyezés szerint
szakirányú
megegyezés szerint
Eladó
középfokú
megegyezés szerint
Értékesítő
szakirányú
megegyezés szerint
Villanyszerelő
szakirányú
megegyezés szerint
CNC forgácsoló
szakirányú
megegyezés szerint
Felszolgáló
szakirányú
megegyezés szerint
Szakács
szakirányú
megegyezés szerint
Lakatos
8 általános
megegyezés szerint
Földmunkás
szakirányú
megegyezés szerint
Élelmiszeripari termékgyártó
8. ált. iskola
megegyezés szerint
Gyártósori összeszerelő
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a
www.munka.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek:
8:00 - 13:00 óra.
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^ f III.21.-IV.19. Kos
Bőven lesz energiája ahhoz, hogy idejében
megoldja az anyagi problémáit. Mindezzel
nemcsak a családja csodálatát vívja ki, hanem a munkatársaiét is. Ha menet közben
elront valamit, azért ne bánkódjon.
IV.20.-V.20. Bika
Ha véghez akar vinni valamit, ne hagyja,
hogy megkössék a kezét. Tartson ki az elképzelései mellett még akkor is, ha nem
megy simán minden. Az immunrendszere
most különös figyelmet igényel.

Az Ön rádiója
Kanizsán

^ V . 2 1 . - V 1 . 2 1 . Ikrek
Pompás napokra számíthat. A bolygóállások felgyorsítják az eseményeket ön körül. A virágzó fák, a napsütés olyan jókedvre derítik, hogy legszívesebben még
az éjszakát is a csillagok alatt töltené.
^
VI.22.-VII.22. Rák
Gondolkodásra készteti egy közeli ismerősének a megjegyzése. A költői megnyilvánulás mély érzelmeket kelt önben,
megnehezíti az elalvását, és az éjszakai
pihenést is.
y i I . 2 3 . - V I I I . 2 2 . Oroszlán
Kitartóan dolgozik mostanában, és ennek
meg is lesz az eredménye. Ha még nem vetette el a tanulás gondolatát, akkor fogjon bele
minél előbb. Elfoglaltsága miatt a stabil kapcsolatainak lehetőleg ne vessen véget.
VIII.23.-IX.22. Szűz
Ha netán a hétvégén "bal" lábbal kel fel,
a jókedve akkor is garantált lesz. Ha úgy
ítéli meg, hogy eddig csak a munkáról
szólt az élete, most fordul a kocka. Az érzelmi élete válik egyre fontosabbá.
^ I X . 2 3 . - X . 2 2 . Mérleg
Az áprilisi hónap csodás napokat ígér önnek. Ha azt akarja, hogy májusban is ugyanilyen legyen a folytatás, akkor ne maradjon
egyedül. Ne utasítsa el barátai közeledését
akkor sem, ha kérnek valamit öntől.

w
X.23.-XI.22. Skorpió
Ha eddig még nem tudta, a bolygók áldásukat adják akár a könnyelmű költekezéshez
is. Most tegyen így ön is, költekezzen kénye-kedve szerint, ha örömét leli benne. Az
egészségére azonban jobban vigyázzon.
XI.23.-XII.21. Nyilas
Élvezze a szép időt, a tavaszt, és sétáljon
minél többet a színes, virágos Fő utcán.
Nagy jókedvében azonban ügyeljen arra is,
hogy ne essen túlzásokba. Pénzügyi téren
most csak a fontos dolgokra költsön.
XII.22.-I.20. B a k
A bolygók azt üzenik önnek, hogy keresse a szépet, a szépséget az életében. Ez
nem költséges időtöltés, a természetben
mindent megtalál hozzá. Ezáltal is feltöltődhet energiával.
^ I . 2 1 . - I I . 1 9 . Vízöntő
Titkos terveivel most ismét előhozakodhat
a családjában. Ha ügyeskedik, nyereséget
zsebelhet be a korábbi, sikertelen próbálkozásaival. Érzelmi életére kiható, izgalmas
időszakra számíthat a közeljövőben.
II.20.-III.20. Halak
A bolygóállások szerint fontos, befolyásos
emberekkel találkozik hamarosan. Az üzleti tárgyalásból akár barátság is kialakulhat a
későbbiek során. Addig is vigyázzon
egészségére, erősítse immunrendszerét.

Kanizsa - Sport/Apró

Mozgalmas foci-hétvége

UFC Nagykanizsa (8.) - Tarr
Sprint Andráshida (3.) 0-0
Zala megyei I. oszályú labdarúgó-mérkőzés, 22. forduló. Nagykanizsa, 80 néző. Vezette: Szente
(Siket, Pörzse). Kiállítva: Rohonczi (92.; Andráshida). Nagykanizsa: Gyulai A. - Zsirai A. (Nagy
M., 52.), Schuller, Grudics, Szép
A., Szalai D., Völgyi D., Kiss J.
(Mulasics, 82.), Tislér R. (Zsirai P.,
83), Bene G. Szakmeiszter J. Vezetőedző: Gyulai Csaba.
Az Andráshida látogatása talán
nagyobb érdeklődést is megérdemelt volna, ugyanakkor a nagykanizsaiak egy fix kettes meccsből
hoztak ki döntetlent, amit mindenképpen a javukra lehet írni. Az
első játékrészben valamivel kezdeményezőbb volt az egyik bajnokaspiránsnak tekintett Andráshida, két nagy lehetőség is
adódott előttük, s talán egy tizenegyes gyanús esély is kínálkozhatot volna előttük, ugyanakkor a
hazaiak szervezetten, összesze-

INGATLAN
Eladó Kiskanizsán 1110 négyzetméter közművesített telek, kis bontandó házzal, a Pápai u. 22/A. szám alatt.
Érd.: 0620-388-4056 (7701K)
Becsehelyen két szobás nappalis,
fürdős, gáz + kandallós felújított családi ház rendezett udvarral, gyümölcsössel
eladó.
Tel.: 06-30-209-0546
(7703K)

dett futballal ellensúlyozták a
vendégek nagyobb tudását. A második félidő összességében már
nem sikerült annyira sem eseménydúsra, mint a megelőző, igaz
egy kiállítás jutott még a végére:
akkor Rohonczi Ákosnál a lefújás
előtt szakadt el a cérna, s még a
játékoskijáró pléh-lemeze is kapott tőle egy jólorát... Erre azért
már Dobos Sándor, a vendégek
szakvezetője is megjegyezte:
„Ákos, hidd el, nem a létesítmény
tehet róla..." Mindenesetre a vendégek a játékvezetői stábon jó néhány dolgot számonkértek a találkozót követően.
Horváth-Méh
Kiskanizsai
Sáskák (13.) - Semjénháza SE
(9.) 0-4 (0-1)
Zala megyei I. labdarúgó-mérkőzés, 22. forduló. Kiskanizsa,
100 néző. Vezette: Lapath (Dencs,
Kubicsek). G.: Sáfrán (2.), Horváth D. (66.), Somodi (76.),
Kozári (83.). Kiállítva: Piecs (67.),
Csordás
(70.;
mindketten
Alsórajkon a Dózsa György utcában zártkerti ingatlan eladó. Tel.: 06702058-301 (7708K)

Garázs kiadó a Csokonai utcai garázssoron, aknája zöldség, gyümölcs
tárolására alkalmas. Érd.: 0630-3891377 (7706K)
Bútorozott szoba 1 fő részére kiadó.
Tel.: 0693-318-357 (7709K)

SZOLGÁLTATÁS
Kidobásra szánt televízióját, mikroját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint

Látóhegyen Rizling utca 14. szám
alatti birtok épülettel eladó. Tel.:
0630-355-9293 (7707K)

2015. április 16.
Kiskanizsa). Kiskanizsa: Munkácsi - Csordás, Kálovics Á., Piecs,
Horváth G., Dolmányos, Kósa,
Németh R., Somogyi D., Gaál Ö.
(Lőrincz, 72.), Földesi. Vezetőedző: Sneff Ferenc.
Roppant foghíjasan vágott neki
a találkozónak a Kiskanizsa, hiszen Kovács Balázs sárgák miatt
maradt ki, Molnár Tamás sérült,
Lukács Istvánt a győztes szentmártoni meccsen kiállították és a kispadon egy bevethető játékos foglalt csak helyet. Ezt csak tetézte,
hogy Sáfrán Richárd már a második percben vezetést szerzett a
vendégeknek, majd az események
a mérkőzés utolsó negyedébe érve
pörögtek fel, akkor két fontos focistája, Csordás Máté és Piecs
László is idő előtt mehetett zuhanyozni. A meccs ezzel pedig le is
zajlott...

Szokatlan érzések keringhettek a
hétvégén futball ürügyén a kanizsai
emberekben, mindenesetre voltak
történések, melyeknek dél-zalai szálai is akadtak. A megye más pályáin
is lényeges dolgokról dönthettek a
összegyűjtött reklámanyagait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7700K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok! Tel.:
0620-510-2723 (7710K)

VEGYES

bajnkságok keretében, hiszen a Hévíz a listavezető Lenti TE legénységét fogadta, kisapadján Koller Zoltánnal (bal oldali képünkön kék felsőben). Nos, a kanizsai tréner végül
2-1-re nyerte a rangadót csapatával
Sebők Józsefék ellen, így az esély
továbbra is megvan a megyei bajnoki címük megvédésére. S hogy ne
csupán a megye határain belül maradjunk, a szlovén harmadik vonal
muravidéki rangadóján a Muraszombat - Nafta Lendva találkozón
az (új csapatában debütáló) Péntek
Adrián (alsó képünkön) szerezte a
mindent eldöntő győztes találatot,
aki annak idején még az UFC Nagykanizsa színeiben kezdte pályafutását Vittman Ádámmal, Szakmeiszter Jánossal vagy éppen
Markek Tamással. Hogy abból a generációból folytassuk a sort, Béli
Milán tavaly augusztusban osztrák

alacsonyabb osztályú csapatával
játszhatott az AS Roma ellen is, míg
újabban Nagy Gergő szabadrúgásgóljait is láthatjuk az egyik videómegosztón...
P.L.

„Autóüveg garantáltan
kedvező áron"
Autóüveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós
kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.

Nk, Honvéd u. 5.
Tel.: 06-70-508-7810, 06-70-518-53B5

Eladó 2 db 11 kg-os gázpalack. Tel.:
0630-454-5377 (7711K)

ÁLLÁS
Fiatal elekronikai technikus férfi német
nyelvtudással, MS Office, Open Office
alapfokú számítógépes ismeretekkel, B kategóriás jogosítvánnyal Kanizsán állást keres. Tel.: 06-30-511-2951 (7704K)

A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete szervezésében április
24-én 15 óra 30-kor, a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében
előadás lesz: A felnőttkori cukorbetegség kialakulása címmel. Előadó:
dr Késmárki Nóra főorvos asszony.
Minden érdeklődőt várunk!

PREMIER
ABLAKVILÁG
fa- és műanyag nyílászárók

l / ^ i f ^ j

Prémium

minőségű
német a l a p a n y a g o k b ó l
készült magyar termék.
Nk, Lisit Ferenc - 2,
(a Hevesi iskolával szembeni
Tel.! 0 6 9 3 / Í M - 2 Ó 8 , 0 0 3 0 / 7 6 0 - 2 5 3 4
info@premieroblak.coni
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Dobóval a vb-6. helyen
A Nagykanizsai TE 1866 vívója, Dobó István (képünkön balról a második) az üzbegisztáni
Taskentben megrendezett junior
világbajnokságon képviselhette
a magyar színeket és a junior
férfi kard csapattal a a 25 induló válogatott közül 6. helyet szerezte meg egységével.

helyért egytusos vereséget szenvedtek a franciákkal szemben. A
hatodik hely persze nem rossz
eredmény, de mivel érezhető volt
az éremesély, picit keserű a szánk
íze. Ebben a felállásban még a jövő évi versenyszezonban is sikeres
lehet a magyar válogatott.
Junior világbajnokság férfi kard

Dr. Horváth
Györgyre
emlékezve
Elment! O is!

- Először is örülünk annak,
hogy István első éves juniorként
kivívta magának ismét a válogatottságot - fogalmazott Dobó István edzője, Piecs Adrienn. - Az
Európa-bajnokságon gyengébben
szerepelt, így viszont a világbajnoki csapatban indulhatott csupán.
Sajnos a fiúk eltaktikázták picit,
hiszen a 16 között értékmérő győzelmet arattak az esélyesebb ukrán
csapat felett, a nyolc között viszont elfogyott a lendület a verhető lengyelek ellen. A helyosztón
előbb megverték a japánokat, itt
István is szerepet kapott a páston
és plusz néggyel zárt, majd az S.

csapatverseny, Taskent. A magyar
válogatott eredményei. A 32 között: Magyarország-Szaud Arábia
4S:16. A 16 között: MagyarországUkrajna 4S:43. A 8 között: Magyarország-Lengyelország 40:4S.
Az S-8 helyosztói: MagyarországJapán 4S:31. Az S. helyért: Magyarország-Franciaország 44:4S. A
végeredmény (2S csapat): 1. DélKorea, 2. Oroszország, 3. USA, 4.
Lengyelország, S. Franciaország,
6. Magyarország (Bancsics Máté,
Dobó István, Kossuth Bálint, Péch
Miklós), 7. Kuvait, 8. Japán.
P.L.

Lesznek kanizsaiak a vb-n
Kunics Réka (Zemplén SE) három győzelmet szerzett az Újszászon rendezett vb-válogató
harmadik fordulójában, a Tavaszköszöntő Kupán.
A zemplénes lányok Kunics Réka, Morvai Noémi és Vlasics
Dalma második győzelmükkel
megszerezték a római világbajnokságon való részvételi jogot.
Egyébként azonos pontszámmal
kezdte a tornát a kanizsai és az
újszászi női hármas, de végül kanizsaiaké lett a győzelem, és a válogatott olaszországi kiküldetése. A
férfiaknál az első számú egység a

második lett, míg a kettes csapat a
harmadik helyen zárt.
A párosoknál a Kunics Réka,
Morvai Noémi kettős második
válogatójukat is megnyerték. A
férfiaknál a csapathoz hasonlóan a dobogó két szélére állhattak a kanizsai párosok. Ezüstérmet szerzett a Huszár-Lukács,
míg bronzot a Baranyai-Farkas
duó.
Kunics Réka egyéniben is a dobogó legfelső fokára állhatott. A
férfiaknál Farkas Balázs a kanizsaiak legjobbjaként harmadik lett.
P.L.

Furcsa érzés fogott el, amikor halálhírét meghallottam.
Az utóbbi időben, mintha az
állócsillagok távoznának életünk egéről csendben, halkan,
ahogy éltek.
Nem kiabált, nem harcolt
hangosan, nem vett részt késre menő vitákban, csak dolgozott a köz-ért. Segíteni is úgy
próbált,
nehogy
megsértse
azt, aki segítségre szorult.
Még a kilencvenes években
többször megkértem, fussa át
egy-egy írásomat, amelyet a
helyi lapban, vagy másutt
megjelentetni szerettem volna.
Mindig megtette, de úgy
adta vissza, hogy azt senki se
láthassa, pedig nem szégyelltem volna, ha kiderül, lektorálás nélkül bizony az olvashatatlanság határán billegnek papírra vetett gondolataim. Nem sértett, sőt megtisztelőnek éreztem, hogy ugyanazzal a piros színnel írta,
rajzolta tele az írásaimat,
amellyel a középiskolában a
tanulókét is javította.
Kitartó és precíz
ember
volt. Sokszor nem értettem
miért siet haza az önkormányzati ülés után mondván,
hogy ma még sokat fog dolgozni. Később azután már
megértettem, amikor folyamatosan jelentek meg a különböző írások, kiadmányok,
helytörténeti
munkák, ame-
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lyeknek alkotójaként, lektoraként, segítőjeként ott olvashattuk a nevét.
Az idősebb kanizsaiak mesélik, hogy már a hatvanas
évektől állandó
látogatója
volt a régi, majd az új könyvtárnak is, egészen egyedi területeken is végzett történeti
kutatást.
Már a doktori
disszertációját is speciális témában írta meg, a sajtótörténetet dolgozta fel summa-cum
laude minősítéssel.
A vívástörténetet összefoglaló műve önmagában is jelentős, de ha az egykori MA VNTE történetére vagyunk kíváncsiak, ugyancsak az írásai
segítenek az eligazodásban. A
különböző helytörténeti füzetek, kiadmányok
összessége,
még hosszú ideig biztosít olvasnivalót a múlt után érdeklődő embereknek. Nem tudott
élni, a közösségért
végzett
munka nélkül.
Mindig, minden időben, az éppen regnáló rendszertől
függetlenül - megtalálta önmagának azt a lehetőséget,
azt a mozgásteret, amelyben
alkothatott,
dolgozhatott
a
városunkért és a várost alkotó
kisebb közösségekért.
Tudtuk, hogy beteg, tudtuk,
hogy szeretett leánya elvesztése, gyógyíthatatlan
sebet
ütött a lelkében, mégis megdöbbentünk, halála hírére.
Sokan állunk a sír körül
kedves ismerősei,
barátai,
tisztelői. A bánatban is vigasztal bennünket, mindenki
itt van, aki számít, akiket talán a kanizsai emberek emlékezete, a várostörténet számára megőrzendőnek
tart
majd.
A koporsó megrendítő látványa egy régi, negyvenhárom évvel ezelőtti személyes
emléket idéz fel bennem.
Az édesapámat
1972-ben,
egy zord novemberi napon temettük el. A búcsúbeszédet
egy kollégája, az ipari iskolában tanító fiatal tanárember
mondta el, Horváth Györgynek hívták.
Kedves Gyuri Bácsi, nyugodjál békében.
Böröcz Zoltán
Tisztelőd,
egykori képviselőtársad
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Versenytárgyalás - 4372. hrsz.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti a Nagykanizsa 4372 hrsz-ú, kivett szociális otthon megjelölésű ingatlanát.
A versenytárgyalás ideje: 2015. február 12. után visszavonásig minden csütörtökön 10 óra 00 perc időpontban.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 2. számú iroda).
Kikiáltási ár: 47.000.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 59.690.000 Ft. Információ
kérhető: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., fsz. 2. iroda, tel.: 0620/849-2330,
0620/849-2328, 0620/849-2466.
A z ingatlan megtekintése előre egyeztetett időpontban m u n k a n a p o k o n
reggel 9 és délután 15 óra között biztosított. Versenytárgyalási felhívás és
részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve megtekinthető
a www.nagykanizsa.hu honlap H Í R E I N K és F E L H Í V Á S O K valamint a BEF E K T E T Ő K N E K / Ingatlan értékesítés m e n ü p o n t o k alatt.

(A ZALA VOLÁN UTAZASI IRODA JOGUTÓDJA)
Eng. sz.:U-001588

Kedvezményes Ajánlataink
77.800
68.300
30.990
94.900
S6.800
128.200
118.700
104.400

Vállalunk beszállítást nagyobb mennyiség
esetén (2t). Közületek és magánszemélyek
jelentkezését várjuk!
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Regisztrált Autóbontót 7

Gépjárművekhez bontási
*/.
igazolás kiállítása, forgalomb;ól,való végleges kivonáshoz.

ENYKKZrt. UTAZASI IRODA

Körutazás Ny.-Macedóniában
Máj. 21-2S. (Pünkösd)
Székelyföld
Máj. 26-31.
Schladming-Dachstein
Jún. 13-14.
Sorrentói szerenád
S - Júl. 11.
Dalmácia városai-Trogir üdüléssel
I-S.
Provence levendula virágzás idején
8-14.
Görög körutazás -Toloi nyaralással
4-13.
Közép-Olaszország tengerparti pihenés
II-16.

fém k e r e s k e d e l m i é s m á s o d l a g o s n y e r s a n y a g o k a t
é r t é k e s í t ő é s ha/xn0/1(0 Kft.
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lireg mag a sa b b napi árörf, azonnali >]<
készpénzfizetéssel vásárolunk: vas-, réz-,
jajuminlum/horgany vsaválló hulladékokat,
akkumui^tofokati téÜ. ^
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VEGYE IGENYBE ELOFOGLALASI KEDVEZMENYUNKET! Nagykanizsa, Garay u. 21, Ipari Park
Bővebb információval várják irodáink:
Nagykanizsa: +36 93/ 536-716 • Keszthely: +36 83/511-231 • Hévíz: +36 83 540-399 •

Lenti • 36 92/551-061

www.enykk.hu - www.volantourist.hu

m.lfcx.

Nyitva: H-P: 7.30-16.00 í r a Szombat: 7.00-12.00 ó r i l g
(93) 310-947; Mobil: +36 (30) 947-4490, e-mail: horvathmeh@mail.datanet.hu,

Web: www.horvathmeh.hu
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FŰRÉSZÁRU ÉRTÉKESÍTÉS

Ruhakuckd

Építkezők, asztalosok, ácsok figyelem!

AKCIÓ!
A Ramda Kft. Fűrészáru kereskedése áll minden kedves
ügyfelének rendelkezésére.
KAPHATÓ: mindenféle épületfa nagy választékban,
többféle hosszban, méretben, EGYEDI MÉRETEK vágását
is vállaljuk fűrészüzemünkben.
Kínálatunkban található asztalos minőségű fa is.
Ara: S1.800 Ft/m 3 + áfa (Akciónk a készlet erejéig tart.)

főút mellett)

OUMI-SZERVIZ
pneus

Nyári gumiabroncs akció!

ttpsti

A z akció május 31-ig tart.

Nyitvatartás:
(önlinenlul ®
SEMPERIT

S

«flMHHG

Felnőtt használt ruha, cipő, lakástextil,
bizsuk, egyedi készítésű ékszerek.
Keressen minket, és vásároljon a
facebookon is: „Helga ruhái kicsitől a
nagyig" csoportban.
Folyamatos akciókkal, baráti árakkal,
hetente frissülő árukészlettel várom vásárlóimat!

Keressen minket:

Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u. 21. (7-es

Gyermek használt ruha, cipő, játék,
kiegészítők.

Hétfő -Péntek; B-17 dráig. Szombat: 8-12 óráig
Kovács Béla Gumi-szerviz
8800 Nagykanizsa-Palin. Alkotmány u. 146/A
Tel./fax: +36 (93) 315-259 • mobil: +36 (30) 586-1997
B-ínail: kh.gumiszerviz@treemail hu

Gépjármű gumiabroncsok, acél és könnyűfém keréktárcsák értékesítése
kerékszerelés, centírozás.

Nagykanizsa, Kinizsi u. 7. - Nyitva: H-P: 9-17 óra, Szo: 9-12 óra

Kan izsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Kétmilliós segítség
a kárpátaljai Eszenynek

A legutóbbi soron kívüli közgyűlésen arról döntött az önkormányzat, hogy két millió forinttal segítik a kárpátaljai, magyarlakta Eszeny települést. Erről
számolt be az ülést követően Dénes Sándor polgármester.

UKOMUTOKOK
^ MI0CUMH!
6 és 12V-os 2-225Ah teljesítményig,
átlagos és különlegesen magas
indítóáramú, minden gépjárműhöz.
200 hazai és nyugati típus:
hagyományos savas, zárt savas,
zárt folyadékmentes (zselés).

AKKUMULÁTOR

- Örömmel mondhatom azt,
hogy képviselőtársaim egyhangúlag támogatták ezt a kezdeményezést. Mindenki hallott már arról,
hogy a kárpátaljai honfitársaink
milyen nehéz körülmények között
élnek és segítségre szorulnak kezdte a sajtótájékoztatót a polgármester.
Hozzátette, városunk egy országos felhíváshoz csatlakozott és

Eszeny községet választotta, mely
a magyar-ukrán határ mellett, a Tisza jobb partján található. Itt körülbelül 1600 ember él, szinte teljesen magyarlakta település. Velük
vették fel a kapcsolatot, az ottani
református lelkipásztorral többször egyeztettek.
A két millió forint a Magyar Református Szeretetszolgálaton keresztül jut majd el a településre.
Ezen túl Dénes Sándor egy felhívásról is beszámolt, miszerint április
17-től él az „Eszeny község támogatása" elnevezésű számlaszám
(14100330-92660049-490000001),
melyre a városban lakó polgárok némi összeg elutalásával csatlakozni
tudnak az országos akcióhoz. A

Szakbolt és SzervizPatkó-díjat kaptak a
Pozsgai János
múzeum jeles támogatói
8800 Nagykanizsa, Teleki út 16.
Telefon: 93/312-346
Nyitva: H-P: 8-17; Szo: 8-12 óráig

Állás:
jogász
A Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ pályázatot hirdet jogász munkakör
betöltésére.

Benyújtási határidő:
2015. május 15.
Részletes
információk:
https://kozigallas.gov.hu;
www.nagykanizsa.hu;
www.zalakomár.hu;
www.surd.hu

XXVII. évfolyam IS. szám
2015. április 23.

számlaszám április 30-ig lesz nyitva.
(A részletes felhívást lapunk 9. oldalán olvashatják.)
- A beszélgetések alkalmával kiderült, az összeget a városi iskolában tanulók étkeztetésére szeretnék
fordítani- zárta a polgármester.
V.M.
körülmények között, saját kezűleg
szegezték ki a múzeum kapujára a
gazdagodást jelképező patkókat.
A patkók története Kanizsa várának utolsó basája, Musztafa nevéhez kötődik. A basa a vár átadását megelőző éjszakán gödröt ásott
töméntelen arany kincseinek, amelyeket nem tudott magával vinni.
Tudva, hogy az elrejtett értékek illetéktelennek való megtalálását
leginkább fehér ménnek vére akadályozza, legkedvesebb paripája
nyakát elvágta, habzó vérét a rejtekhelyre csorgatta. „Visszajövünk
még Kanizsára hamarosan!" - bíztatta közben magát Musztafa. A
visszatérésből azonban nem lett
semmi, a süppedő berekben elrejtett kincseket azóta sem látták.

Nem úgy a basa fejetlen lovát!
Leginkább szeles napokon, az éjféli órákban hallották dobogását, látA Kanizsa Múzeumért Alapít- Nagykanizsai Hölgyklub kapta ták száguldozni a Várréten. Időnvány az idei évben is odaítélte a meg a Kanizsai fejetlen fehér mén ként a kincset őrző paripa elhullajPatkó-díjat azoknak a szemé- elhullajtott szerencsehozó patkóját. tott patkói is előkerültek bizonyítélyeknek és szervezeteknek, akik A díjat, és az ezt igazoló tanúsít- kul. Ezeket sokan tartották szerenaz elmúlt évben leginkább segí- ványt dr. Polay József, az alapít- csét hozónak: egyesek a közelgő
tették Nagykanizsa múzeumát.
vány kuratóriumának elnöke, Szá- gazdagodás, mások a Kanizsára
raz Csilla múzeumigazgató és Dé- visszatérés ígéretének tekintették.
A múzeum céljainak kiemelkedő nes Sándor polgármester adta át. A
B.E.
támogatásaként Mérksz Andor és a patkók tulajdonosai ünnepélyes
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Nemzetközi Óvodapedagógiai Konferencia Nagykanizsán

A környezeti nevelés közügy
A Nagykanizsai Központi Rózsa Óvoda Attila Tagóvodája és
az önkormányzat IS. alkalommal szervezték meg a Nemzetközi Óvodapedagógiai Konferenciát, mely ezúttal A környezeti nevelés közügy címet viselte. Az
előadások a fenntarthatóságra
nevelés stratégiájának megvalósulása köré szerveződtek a bölcsődék, az óvodák és az iskolák
vonatkozásban.
Az Attila tagóvodások műsorát
követően Farkas Róbertné, az Attila tagóvoda vezetője köszöntötte
az érdeklődőket, aki a rendezvény
kezdetét idézte fel. Elmondta,
2000-ben indították útjára a programot integrációs konferenciaként.
Majd 2009-ben a zöld tartalmak
kerültek az előtérbe. Időközben a
testvérvárosok óvodáival is felvették a kapcsolatot, így vált nemzetközivé a konferencia.
- A környezeti nevelés közügy.
Nem elegendő évente egy nap arra, hogy a környezetünk megóvásáról beszéljünk, hanem nap, mint
nap tennünk is kell érte - hangsúlyozta a tagóvoda vezetője.
Hozzátette, közös célunk, hogy
olyan gyermekeket neveljünk,
akik ismerik, szeretik és védik a
környezetüket, és a fenntartható
fejlődést tartják szem előtt. A fenntarthatóság egy egész életen át tartó tanulási folyamat. Hatékonysága család és közösségi szinten attól
függ, hogy a felnőttek mennyire
ismerik fel a környezetvédelem
fontosságát, milyen példát mutatnak utódaiknak és hogyan adják át
tudásukat.
- Nekünk, pedagógusoknak és
kisgyermeknevelőknek küldetésünk van, hiszen ki kell alakítani a
gyermekek környezeti erkölcsét,
olyan állampolgárokat kell nevelnünk, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a környező
világban és elkötelezettséget vállalnak az egyéni és közös tettekben
egy élhetőbb jövőért. Mindent
meg kell tennünk, hogy elkerüljük
a globális katasztrófát és megóvjuk a környezetet a következő generáció számára - mondta Farkas
Róbertné.
Kiemelte, hazánkban egyre nő a
zöld óvodák és iskolák száma, sőt
már a bölcsődék is a zöld úton ha-

ladnak és ezzel arányosan nő a tenni akaró környezettudatos szakmabeliek száma is.
- A konferencia immáron kiemelkedő alkotóeleme városunk
szakmai palettájának. Mindezt köszönhetjük a Nagykanizsai Központi Rózsa Óvoda Attila Tagóvodában működő közösség munkájának, akik idén is felkészült és neves szakembereket hívtak városunkba. Az idei konferencián megvitatott téma is rendkívül aktuális
és fontos kérdés köré csoportosul.
Egy értékrendszer köré szerveződő közösség olyan organikus egészet alkot, melyben az egyének,
így a gyermekek is, a körülöttük
lévő világgal, környezetükkel harmóniában képesek létezni - kezdte
megnyitóját Dénes Sándor polgármester.
Hozzátette, ez a képesség eredendően megvan bennünk, emberekben, így a nevelés igazi nagy
célja és feladata, hogy ezt a képességet készséggé, a felnövő generáció szemléletévé formálja. Ha ez
megvalósul, akkor egy másik
szegmens, az idő folyamatosságának megélése is kiteljesedhet, hi-

szen a fenntarthatóság egyben a jövőről való gondoskodást is jelenti.
Ennek következtében a társadalom
alapját jelentő közösségek és az
egyén is akkor teljes, ha a jelenén
belül a jövő féltésének érzése is
megszületik benne, és cselekvésre
ösztönzi. Mindez nélkülözhetetlen
ahhoz, hogy képessé váljunk egy
igazi és teljes életet élni, elviselni
az adódó nehézségeket és tervezhessük a fenntartható jövőnket.
- Ne feledjék el, az óvodapedagógusi hivatás az egyik legszebb
és talán az egyik legfontosabb az
életünkben, hiszen mindannyian
nagy szeretettel és örömmel emlékezünk az óvónőkre, a tanító nénikre, akik mindannyian elindítanak az életben együttműködve a
szülőkkel.
A megnyitót követően vette
kezdetét a szakmai program.
Fenntarthatóságra nevelés a nevelési - oktatási intézményekben
címmel tartott előadást Simonyi
István, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelés stratégiai
szakreferense.
Ahogy
Simonyi István elmondta, a fenntarthatóságra nevelés és a környe-

zeti nevelés fontos része az oktatásnak, melyet nem lehet elég korán elkezdeni.
- Nem csak a környezeti nevelésre kell a hangsúlyt helyezni,
mert a fenntarthatóságra nevelés
sokkal bonyolultabb és összetettebb dolog. Egy olyan rendszerszemléletet igényel, amelyben tudnunk kell, hogy minden mindennel
összefügg. A gyerekek egyes életszakaszaiban olyan dolgokat kell
megtapasztalniuk, külön ismeretekre szert tenniük, melyek nélkül
hiányjel keletkezik - hangsúlyozta.
Kiemelte, amikor egy gyermek
bekerül az intézményrendszerbe,
ott fontos, hogy pedagógiailag tervezetten, szervezetten elkezdjenek
foglalkozni a nevelésével, megadják nekik azokat az élményeket,
tapasztalatokat, amelyek tulajdonképpen az egész életüket meghatározhatják. Olyan szemléletet kell
elsajátítaniuk, melyek az egészséges életmódjuk alapjai.
Ezt követően többek között a sétákról, a kirándulásokról és a látogatásokról, a bölcsődei környezeti
nevelésben történő paradigmaváltásról, valamint a Péterfy iskolában való környezeti nevelés megvalósulásáról esett szó.
V.M.

„Hagyd, hogy újra megpróbáljam!"

Halmozottan hátrányos helyzetű, lemorzsolódó fiatalok nyelvi
és IT kompetenciáinak fejlesztése, szakmaszerzésének
támogatása Nagykanizsán
A Kanizsa TISZK Felnőttképzési Általános és Szakképző
Iskola TÁMOP-3.3.9.B „második esély" programjának záró
szakmai rendezvényére került
sor 201S. április 13-án az iskola
Erdész utcai székhelyén.
A projekt az elmúlt tanévek során egyre nagyobb számban jelentkező, a nappali képzésből lemorzsolódó fiatalok speciális igényeire
épült. A 201S. április 14-én záruló
kétéves program során a tanulók
két szakmában szerezhettek szakképesítést - Szakács, Központi-

fűtés- és gázhálózat-szerelő -, de
ami még ennél is fontosabb, közösség- és személyiségformáló élményekhez jutottak, mentoraik és a
program szakemberei segítségével
személyes életproblémáik megoldásához is segítséget kaphattak.
A projekt célja az volt, hogy
sokrétű fejlesztő munkával mely egyaránt irányul a pedagógusok, mentorok módszertani fejlesztésére és a bevont tanulók
esélynövelő kompetenciáinak kialakítására - a halmozottan hátrányos helyzetű, leszakadó, akár
többszörösen lemorzsolódó tanu-

lók megkaphassák az esélyt a befejezett iskolai végzettség megszerzésére, ezáltal a munkaerőpiacon (és az életben) való boldogulásra. Az intézményvezető értékelése a projektről: „A beválasztott
24-ből 20 tanulót gondoztunk a
projekt végéig, közülük néhány
valódi sikertörténet - miattuk volt
érdemes végigcsinálni. Csak remélni tudjuk, hogy a személyiségükben, élethelyzetükben bekövetkezett pozitív változások maradandóak lesznek, és évek múltán is értékelik majd ennek az időszaknak a sorsfordító voltát."

KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi
Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: Fülöp Anita. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint
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Város Napja(i) huszonegyedszer

Jövő héten felbolydul a város,
ugyanis április 23-án csütörtöktől, egészen április 26-ig, azaz
vasárnapig tartó vigadalom és
programsokadalom jegyében
kerül megrendezésre az idei, immár 21. Város Napja. A részletekről csütörtökön számoltak be
sajtótájékoztatón.
- Városunk egyik legnagyobb
ünnepe közeleg - mondta elöljáróban Dénes Sándor, Nagykanizsa
polgármestere, aki hozzátette: ezúttal nem kettő, hanem négy napig
tart a Város Napi rendezvény kavalkád az Erzsébet téren és környékén.
- Amire nemcsak a helyieket,
de a térségben élő embereket is
szeretettel várjuk - ezt már Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő hangsúlyozta. Azt is, hogy
a programdömpingben minden
korosztály, legkisebbektől a legnagyobbakig, megtalálja a neki
leginkább tetsző s szórakoztató elfoglaltságot, az „örömöt az ünnepben".
- Igyekszünk fesztiválélményt
nyújtani - fogalmazott Cseresnyés Péter. Szólván még arról,
hogy a tervek szerint az elkövetkezendő években szintén több napig tart majd Kanizsa város ünnepe.
A rendezvény „nulladik" napjáról, Dr. Birkner Zoltán, a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampuszának igazgatója adott részletes tájékoztatást.
- A kanizsai felsőoktatás alapítását ünnepeljük csütörtökön, mivel IS esztendeje nyitotta meg
egyetemünk kapuit Nagykanizsán - így dr. Birkner Zoltán.
Összegzőjében - sok más mellett

- kiemelte: a délelőtt a
Medgyaszay Házban szakmai
programok jegyében telik, a délután pedig, a Kiskastélyban, a
szórakozásról szól. Vendégül látják Pars Krisztián olimpiai bajnokot, míg este a The Carbonfools
ad koncertet, amit - az Egylet
Pincében - a hagyományos boszorkánybál követ.
- A város napi ünnepségsorozat
közös szervezőmunka érdeme közölte Magyar Ferenc, a Kanizsa Turizmusáért Egyesület elnöke. Utalt arra, régóta dédelgetett
terv volt, hogy másokkal kollektíven hozzák „tető alá" a rendezvényt: így, egyesületükkel együtt,
három „szervezet" tevékenykedett abban, valóban tartalmas kikapcsolódást kínáljanak mindenkinek.
Éppen ezért - többek közt - helyi művészeti csoportok és előadók váltják egymást, péntek délelőtt tíz órai kezdettel, a pódiumon. Emellett pedig országosan
ismert művészek is színpadra lépnek. Aznap este - a polgármesteri köszöntő előtt - hat órától Kállay-Saunders András, majd fél 9től az Intim Torna Illegal ad élő
koncertet az Erzsébet téren,
szombaton hat órától Vastag Csaba, fél 9-től a 22.10 - kor tartandó tűzijáték előtt - Demjén Ferenc.
- Felvonulásra idén ugyan nem
kerül sor, ám a kísérőprogramok
ezúttal sem maradnak el - folytatta a Kanizsa Turizmusáért
Egyesület elnöke. Megemlítette több más mellett - azt, hogy pénteken és szombaton, az Erzsébet
téren és környékén lévő gyermekjátékokat ingyenesen használhatják a legkisebbek. Akikre

számtalan koncert és még játszóház is vár.
A szombatot egyébként sportesemény is színesíti, az elmaradhatatlan Nagykanizsa-Zalakaros futóverseny, ám e napba nyúlik át a
Batthyány Lajos Gimnáziumban az intézmény jubileuma tiszteletére
szervezendő - 2S.0-ás monstre
„focimaraton".
A rendezvény negyedik napján,
vasárnap, minden a táncról fog
szólni. Erről a felelős, „táncos"
szervező, Lekszikov Csaba, az
Eraklin Táncklub Egyesület elnöke adott közelképet.
- A Tánc Világnapjának nagyszabású megünneplésével kapcsolódunk a Város Napjához: szabadtéri, monstre tánc-kavalkáddal.
Harminc helyi, sőt, Kaproncáról,
Kaposvárról és Kovásznáról érkező tánccsoport, hatszáz táncosának
produkciójában gyönyörködhet a
nagyérdemű, vasárnap délelőtt fél
tíztől - így Lekszikov Csaba.
Kiemelte: a számtalan stílust
képviselő táncos formációk egy
időben, kollektíven is, ropják
majd. Sőt, a rio-i karneválokhoz
hasonlóan - valódi szamba ruhába
öltözött, kamionokon izgő-mozgó
táncosokkal - felvonulást is szerveznek. Az Eraklin Táncklub
Egyesület elnöke elmondta, bárkinek lehetősége nyílik tánctanulásra, legyen szó akármilyen táncról.
Valamint, nem pusztán az Erzsébet
téren, hanem külső helyszíneken a Keleti városrésztől Kiskanizsáig
- is táncolnak a résztvevő csoportok.
- Vasárnap este hat órától a Vén
Európa című dal népszerű előadója, Varga Miklós szórakoztatja a
közönséget, fél héttől, a finálén pedig a Szombat esti láz sztárjai,
Cseh-Szakál Tibor és Molnár Andrea - hangsúlyozta Lekszikov Csaba.
A sajtótájékoztatón elhangzott,
az ünnepi díszközgyűlést pénteken
17 órától tartják a
Medgyaszay Házban. Illetve
Lehota M. János polgármesteri
kabinetvezető arra kérte a fesztiválra látogatókat, hogy minél többen öltözzenek a huszas, harmincas éveket idéző öltözékekbe, mivel ekképp (is) szeretnének arra
törekedni, a fesztiválnak „egységes arculata" legyen.
Sz.Zs.
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Ülésezett az
Önkormányzati
Idősügyi
Tanács
Városunk Idősügyi Tanácsa
nyilvános ülést tartott, ahol négy
napirendi pontot tárgyaltak meg
és fogadtak el. Többek között
megszavazták a 201S. évi feladat- és munkatervet, a Helyi
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát, az idősügyi klubok
támogatását is.
Ahogy az elfogadott munkatervben áll legközelebb júniusban,
majd szeptemberben és decemberben hívják össze az Önkormányzati Idősügyi Tanács tagjait. Ezen
tanácsülések témáit is előre megfogalmazták. Júniusban határozzák meg az Idősügyi Stratégia operatív programot 201S-2021.
évekre, tájékoztatást kapnak a tagok a közösségi szolgálat egyéves
eredményeiről, valamint az önkormányzatok közös honlapjainak
fejlesztéséről.

Akiemelt programok és rendezvények között szerepel az Idősek Majálisa, az Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság döntője és az Idősek Nagykanizsán Ünnepi Hét.
Ahogy Dénes Sándor, polgármester,
a Tanács elnöke kiemelte, az egyes
ülések napirendjei az elfogadottakhoz képest bővülhetnek, és a tervezetteken túl bármikor összehívható.
Áttekintették a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, melyet a
települési önkormányzat két évente köteles felülvizsgálni, mely kiterjed arra, hogy továbbra is helytálló-e a helyzetelemzés, valamint
az intézkedések teljesülésére és
eredményének felmérésére. Ha
szükséges, akkor a felülvizsgálat
alapján a települési önkormányzat
módosítja a helyi esélyegyenlőségi programot és új helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.
V.M.
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Nagykanizsa és a fenntartható fejlődés

- Városunk mindent megtesz mondta, Nagykanizsa 2013 januárannak érdekében, hogy az éghaj- jától vesz részt partnerként a
latvédelem és a fenntartható fejlő- „Local Authorities acting for the
dés iránt elkötelezett ifjúságot ne- MDG-s - Europe for more develveljünk - hangzott el pénteken opment" elnevezésű EU-s projektazon a regionális konferencián - ben. Ami a Millenniumi Fejlesztéamit - egy uniós projekt része- si Célok - ezen belül a fenntarthaként - közösen szervezett Nagy- tó fejlődés - megismertetését, népkanizsa önkormányzata, az szerűsítését tűzte ki célul. Ezzel
IMRO-DDKK Nonprofit Kft. és a kapcsolatban Dénes Sándor emléFenntartható Jövőért Egyesület.
keztetett arra, hogy a világ vezetői,
képviselői még 2000 szeptemberéA rendezvény elsősorban a fenn- ben fogadták el az ENSZ Millennitartható oktatás népszerűsítését cé- umi Fejlesztési Céljait. Kitért arra
lozta meg. így a bölcsődétől, egé- is a város első embere, hogy Nagyszen a felnőttképzésig képviseltet- kanizsa mellett olyan nagyváros is
részt vesz az említett projektben,
ték magukat előadók.
Magát a projektet pedig Dénes mint például München.

lezettnek érezte magát, hogy olyan
projekthez csatlakozzon, ami
hosszú évekre meghatározza a város fenntartható fejlődését. Egyik
legfontosabb feladatunk az oktatás
terén vállalt kötelezettségek teljesítése. Éppen ezért fontos, mit teszünk meg mindezért a jelenben fogalmazott Dénes Sándor. Mint
elmondta, minél kisebb korban már a bölcsődékben, óvodákban kell elplántálni a gyerekekben a
környezettudatos életmódot.
- A feladat pedig a szülőkre, pedagógusokra hárul - így a polgármester.
Majd a projekt jóvoltából idáig
megvalósított rendezvényeket sorolta, amiket a város különböző
oktatási intézményeiben szerveztek, a fenntartható fejlődés jegyében. Ilyen volt a biciklis felvonulás a Meseház bölcsődében, vagy a
„Kóstolgató" a Rózsa bölcsiben. A
programokon egyébként kiemelt
hangsúlyt kapott a szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás és a
helyi termékek fogyasztásának
ösztönzése.
- Jelen konferencia pedig a tanulást, a tudás gyarapítását, majd
továbbadását szorgalmazza hangsúlyozta zárszavában Dénes
Sándor.

Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő köszöntő szavaival arra
hívta fel a figyelmet, hogy a természetvédelem és a fenntarthatóság érdekében nagyobb odafigyeléssel kell élni a mindennapokban.
A konferencia díszvendége, dr.
Turi Kovács Béla, a Fenntartható
Fejlődés Bizottságának alelnöke a
jövőbeni terveiket vázolta, illetve
beszélt a fenntarthatósági intézkedések szükségességéről.
- Ami a fejlődéshez kell, nem
más, mint a kitartó szemléletformálás - hangsúlyozta. Egyúttal szólt
azokról a globális és lokális problémákról, amik gátjai földünk, környezetünk ésszerű fenntarthatóságának.
Benedek Miklós, környezet-és
klímavédelmi megbízott amellett,
hogy a projekt múltbéli eseményeit vázolta, az idei évre szervezett
eseményekről is tájékoztatott: egy
kétfordulós iskolai vetélkedőről,
valamint egy középiskolai fotópályázatról és kiállításról.
Körmendi Viktória, a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde vezetője a
zöld bölcsődék folyamatos és aktív
fenntarthatósági céljairól osztotta
meg gondolatait. Erdős Sándorné,
a Nagykanizsa Központi Rózsa
Óvoda intézményvezetője a zöld
ovikról, mint módszertanról tartott
előadást. Tomity Mária, a Klebelsberg Intézményfenntartó Nagykanizsai Tankerületének igazgatója
pedig az iskolai környezeti neve-

Sándor, a város polgármestere mu- A millenniumi célokat megistatta be megnyitó beszédében. El- merve önkormányzatunk is elköte201S. április 14.
Kanizsa TISZK
Felnőttképzési
Általános
és Szakképző Iskola
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"Hagyd, hogy újra megpróbáljam" - Halmozottan hátrányos
helyzetű, lemorzsolódó fiatalok nyelvi és IT kompetenciáinak
fejlesztése, szakmaszerzésének támogatása Nagykanizsán
Iskolánk az Európai Unió támogatásával, az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program segítségével kétéves projekthez nyert 47.199.900 Ft támogatást. A TÁMOP 3.3.9.B "második
esély" típusú program 2013. április 1S-től 201S. április 14-ig tartott,
24 tanuló számára biztosította az esélyt, hogy a szakképzésben
megkezdett - de lemorzsolódás miatt be nem fejezett - tanulmányaikat befejezhessék.
A programot 20 tanulóval zártuk, akik a szakmaszerzés (Szakács,
Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő) mellett nyelvi és
ECDL képzésben is részt vettek, valamint mentoraik és a program
szakemberei segítségével személyes életproblémáik megoldásához is segítséget kaphattak.
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lésről és a fenntartható szakképzésről adott közelképet.

tól a termőföldet, másfelől garantálni kell, hogy a magyar emberek hozzájussanak a termőföldhöz. Magyarországon ma 17S ezer ember jut EUs földtámogatáshoz, és 78 ezer ember földműves. E szerény számoknak feltétlenül növekedniük kellene.
Itt van azonban egy alapkérdés,
ezért kezdte a mondanivalóját azzal,
hogy első és legfontosabb lépés az,
hogy el tudják fogadtatni a magyar
oktatási rendszeren belül a mezőgazdasági ismeretek oktatását az általános iskola alsó tagozatában.
„Nagykanizsa és a fenntarthatóság
- Fenntarthatósági törekvések az ok- Majd a 8 osztály elvégzését követőtató-nevelő munkában" című regio- en módja legyen minden gyereknek
nális konferencia zárását követően - aki erre igényt tart -, egy ingyenes,
sajtótájékoztatót tartott dr. Turi - Ko- féléves tanfolyam után vizsgát tenni,
vács Béla a Kisgazda Polgári Egye- és oklevéllel a kezében földművessület - Kisgazda Polgári Szövetség ként dolgozni. Az országos elnök,
országos elnöke, Cseresnyés Péter, a említést tett az egyesület szombati
térség országgyűlési képviselője, közgyűlésükről is, ahol egyértelmű
Szakáll Tibor, a Zalakomári Altalá- állásfoglalást tesznek amellett, hogy
nos Iskola igazgatója, a KPE tagja és a jövőben egy olyan politikai- és kisDobri Lajos, a Kisgazda Polgári gazda formációként kívánnak működni, amelyik betagozódik egy naEgyesület Zala megyei elnöke.
gyobb polgári erő mellé - a Fidesz
Turi-Kovács Béla elöljáróban
szövetségi rendszeren belül -, de
elmondta, kisgazdatársai meghíváönálló programot kívánnak megjelesára jött el Nagykanizsára. A
níteni, majd közössé tenni.
Vasemberház dísztermében rendezett konferencián a fenntarthatóCseresnyés Péter országgyűlési
ság kérdéséről, ezen belül a kör- képviselő éppen egy Zalai megyei
nyezet és természetvédelem jelen- értéktárral kapcsolatos konferenciálegi helyzetéről osztotta meg gon- ról érkezett Becsehelyről. Fontosnak
dolatait a pedagógusokkal.
tartotta, hogy mindkettőn részt veA termőföld forgalmáról szóló gyen, hiszen van összefüggés a kettörvény módosításával kapcsolatban tő között. Az előbbi a mezőgazdaelmondta, reális esély van rá, hogy a sággal, a földdel, a paraszti kultúráközeljövőben módosításra kerüljön. val és azokkal az értékekkel foglalKét célnak kell megfelelni: egyfelől kozik, amit a kisgazdák is képviselvédeni kell a külföldiek felvásárlásá- nek. „Ha nem akarjuk, hogy a falvak

Nagykanizsa
és a fenntarthatóság
A termőföld forgalmáról szóló törvény
módosításáról, a
mezőgazdasági ismeretek oktatásáról

elnéptelenedjenek, egzisztenciát kell
biztosítani az ott élő emberek számára, és emellett az sem elhanyagolható szempont, hogy értelmet találjanak a nap, mint nap végzett munkájukban." Hogy pár év múlva eredményt tudjanak felmutatni, a honatya kezdeményezte a térségre vonatkozó gazdaságfejlesztő koncepció kidolgozását, a Mura programot,
mely a turisztikai vonatkozású elemek mellett tartalmaz a földdel
összefüggő minden tevékenységet.
Szakáll Tibor igazgató megerősítette, hogy iskolájuk vezetésének véleménye egybecseng az elhangzottakkal. Fontosnak tartotta a mezőgazdasági ismeretek általános iskolai oktatást, és megemlítve egy sikeres pályázatot, jó példákról is beszámolt. Hozzáfűzte: örül annak, hogy
a konferencián komplexen vetették
fel a vidék problémáját. Ahhoz
azonban, hogy a vidék élhető legyen, és fejlődési tendenciát tudjon
felmutatni, a többi szolgáltatási ág
együttműködésére is szükség van.
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Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és
tisztelték, hogy Marton István
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata Képviselőtestületének tagja, 2006 és 2010 között Nagykanizsa Megyei Jogú
Város polgármestere 2015. április 19-én, életének 72. évében elhunyt.
Temetéséről később történik intézkedés.
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Marton István
1943 - 2015
Marton István 1943. június 21én született Celldömölkön. Az általános iskolát Keszthelyen, a középiskolát Miskolcon végezte. A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát 1968-ban, majd gazdasági
mérnöki diplomát 1977-ben.
1962-63-ban a DÉDÁSZ üzemviteli technikusaként dolgozott, majd
diplomája megszerzését követően
1968-tól az OGIL fejlesztő mérnöke,
1969 és 1982 között a Kanizsa Bútorgyár Mechanikai és Energetikai OszB.E.- Sz.Zs.
tályának vezetője, majd az Üzem és
Munkaszervezési Osztály vezetője
volt. 1982 és 1991 között a KÖGÁZ
SASHALMI
Kereskedelmi Osztályát vezette.
Munkája mellett a Tungsram Sakk
Klub aktív tagjaként versenyzett.
1990-től 2002-ig önkormányzati
Üí
11I\Ii
képviselő volt, kezdetben a PénzM a n a p s á g a digitális eszközök használata egyre e l t e r j e d t e b b m i n d e n k o r o s z t á l y b a n . A 2 0 - 6 5
ügyi Ellenőrző Bizottságot vezette,
évesek 9 0 % - a napi szinten használ digitális eszközöket (okostelefont, t a b l e t e t , s z á m i t ó g é p e t ) ,
majd az Oktatási, Kulturális és
és nagy részük v á l t o g a t j a is e z e k e t . Összességében az e m b e r e k 6 4 % - a n a p i 4 vagy t ö b b órát
Sportbizottság elnöke volt. A hart ö l t számítógépezéssé!, a m i extra erőfeszítést j e l e n t s z e m ü n k n e k * .
madik önkormányzati ciklusban,
1998 és 2002 között az ÜgyrendiHárom emberből kettő úgy érzi, hogy amikor sok időt tölt a képernyő, tablet vagy okostelefon előtt, az szemének
és Közrendi Bizottság tagja volt.
extra erőfeszítést igényel, égő, száraz szemre panaszkodnak. Kutatások kimutatják, hogy a digitális eszközök
1994 és 2002 között a Délzalai
használata új testhelyzeteket és eddig nem tapasztalt tekintési távolságokat is eredményezett. A korábbi átlagos
Víz- és Csatornamű Rt. igazgató
olvasótávolság 40 cm-ről 33 cm-re csökkent. Sokaknak jelent kihívást a képernyőn lévő kisebb, pixeles karaktanácsának tagja, 2002 és 2006 köterekre való fókuszálás, valamint a fényerő is.
zött az önkormányzat Pénzügyi BiEzen okok miatt általánosságban kijelenthető, hogy szemünknek intenzívebben és gyakrabban kell fókuszálnia, hogy tudjon
zottságának tagja volt.
alkalmazkodni a közelebbi és változó távolságokhoz okostelefon, számítógép és televízió közötti váltások következtében.
2006-ban - már nyugdíjasként - a
Másrészt további erősfeszítést igényel a kisebb, pixeles karakterek olvasása, a képernyő vakítása és az ilyen kijelzők által
kibocsátott káros, ibolyakék fény ellen védekezés.
FIDESZ-KDNP jelöltjeként a város
Ezekre a problémákra fejlesztette ki az Essilor az Eyezen szemüveglencséket, melyek védik a szemet a káros fénytől
lakossága Nagykanizsa megyei jogú
és segítséget nyújtanak a szemnek, hogy erőlködés nélkül, zavartalanul szálljon szembe a digitális kihívásokkal.
város polgármesterének választotta.
2010-ben, a "Kanizsáért Közéleti
Az Eyezen lencsék egyfokuszú és Varilux multifokális kivitelben is elérhetők,
Egyesület" jelöltjeként önkormányNAGYKANIZSÁN CSAK NÁLUNK!
zati képviselővé választották, 2014ben az ÖNÉRT jelöltjeként kompenp z p n
zációs listáról szerzett önkormányv
— ^ 1 1 QssiLor
zati képviselői mandátumot. Amíg
Nagykanizsa, Sugár u. 1
egészsége engedte, nagy szorgalomTel.: 06-93-789-962
mal végezte képviselői munkáját.
Nagykanizsa, Platán sor 1.

A Z ÚJ DIGITÁLIS
É L E T F O R M A KIHÍVÁSAI

Dobri Lajos megyei elnök arra
kérte Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselőt, segítsék elő, hogy a tapasztalattal rendelkező idősebb korosztály is kapjon támogatást a földvásárláshoz. Elmondta, a kisgazda
szövetség egyre gyorsabb ütemben
szerveződik Zala megyében, és irodát hoznak létre nagykanizsai központtal a Kisfaludy utcában. Várják
mindazok jelentkezését, akik segíteni szeretnék a céljaik megvalósítását.

nnni/n

Ey

Tel.: 06-93-310-644

6

Kanizsa - Hirdetés
9

L.

2015. április 23

-

Hungary-Croatia
IPA Omvbordvr Co-OpM
í Ucn programul*

Four lowers - virtua!routeof history, cullure and
tradilion linking the area between Nagykanizsa,
Kaposvár, Koprivnica and Öakovec
HUHR/1101/123/0016

nWi

A cross-border region where rívers
connect, not divide

4 T l AJU6RS

VAROS NAPJA
'ÖT O PTSLÍÜ B ÜT 02 £lt
2 0 1 5. ÁPRILIS 2 3 . CSÜTÖRTÖK
KÉPZŐMŰVÉSZETEK
1 7 :00

HÁZA

PÓDIUMBESZÉLGETÉS PARS
OLIMPIAI

1 5:00-1 8.00

ERZSÉBET TÉR
KRISZTIÁN

1

0:00

BAJNOKKAL

ÉS

NAGYKANIZSA

KÖRNYÉKE

-ZALAKAROS

F U T Ó V E R S E N Y RAJT

ÉLŐ C S O C S Ő B A J N O K S Á G

1 1 :00

TÁRSASJÁTÉK

12:1 5

ORFF ÜTŐEGYÜTTES
TÜTTŐ JÁNOS NÖTAKLUB

1 3:00

H S M K PREMIERTÁNCKLUB

R E T R O PC J Á T É K O K

1 4:00

NAGYKANIZSAI

SEGWAY

1 5:00

SZAN-DIA

VILÁGJÁRÓ

PARTY

KLUB

KALAND

ERZSÉBET TÉR
1 9:00

2 0 1 5 . ÁPRILIS 2 5. SZOMBAT

THE CARBONFOOLS

KONCERT

POLGÁRI K A V A L K Á D GYÜLEKEZŐ
P A N N O N EGYETEM - Z R Í N Y I U. 1 5.

1 6:00

POLGÁRI

LUFI

KAVALKÁD

8 RASS D A N C E

1 8:ÖO

FOTÓKIÁLLÍTÁS

VASTAG CSABA CONECTO KONCERT
8 RASS DANCE

TANÁCSADÁS

EGYETEMI Ö N T E V É K E N Y

FSC

1 5:30

KÍSÉRŐ P R O C R A M O K
PÁLYAVÁLASZTÁSI

FÚVÓSZENEKAR

KÖRÖK

HAJTOGATÓ

20-30

D E M J É N FERENC

22AO

TŰZIJÁTÉK

KONCERT

GYERMEK PROÚRAMOK
KÉPZŐMŰVÉSZETEK H Á Z A

2 0 1 5. ÁPRILIS 2 4. PÉNTEK
1 1:iO
1 JiOO

ERZSÉBET TÉR ÉS K Ö R N Y É K E

VAJDA MARGIT KEREKÍTŐ
ZABSZALMA EGYÜTTES

1 4:iO

KOLOMPOS EGYÜTTES

I F J Ú T E H E T S É G E K FELLÉPÉSE

1 5:1 5

TLSLÉR ZOLTÁN KUTYÁS BEMUTATÓJA

SZKES DANCE

1 6:O0

KAKAÓ ZENEKAR

1 3:30

1 7:OQ

SWANS BALETT ÉS TÁNCISKOLA

14:00

KANIZSA TÁNCEGYÜTTES

1 5 LOO

KANGOO

15:30

M A G I C RITMO TÁNCCSOPORT

1 6:30

ZALAGYÖNGYE

1 7:00

L A T I N Í V Ó SALSA

10:00

ÓVODÁSOK,

ISKOLÁSOK,

KÍSÉRŐ

1 8:00

BEMUTATÓ

10.00TÖL

TÁNCEGYÜTTES

SZABLYAVIVÓK BEMUTATÓJA
KANIZSA) ÍJÁSZOK BEMUTATÓJA
JU JLTSU BEMUTATÓ

KONCERT

20:00

POLGÁRMESTERI

20:30

I N T I M T O R N A ILLECAL KONCERT

KÖSZÖNTŐ

The project Is co-financed by the European Union through the
Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme

UGRÁLÓVÁRAK, MÁSZÓFAL, ÓRIÁS CSÚSZDA, QUAP
PÁLYA, NÉPF KÖRHINTA
SZOMBAT

KLUB

KÁLLAY-SAUNDERS ANDRÁS

PROGRAMOK

PÉNTEK-SZOMBAT

1 1:00-TÖL

VITÉZI OSKOLA
ATHÜRY BARANTÁSOKKAL

1 4:00-TÖ L

JÁTSZÓHÁZ

Mptip*

w
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2 0 1 5. ÁPRILIS 2 6. VASÁRNAP

ERZSÉBET TÉR

ÉS

KÖRNYÉKE

1 4:00

9:30
MEGNYITÓ

KARNEVÁLI

KÉPZŐMŰVÉSZETEK

FELVONULÁS:

T H Ú R Y GYÖRGY t é r - PLATÁN SOR
- H U S Z T I TÉR - EÖTVÖS TÉR - FŐ Ú T ERZSÉBET TÉR

9:40-TÖt
ERAKLIN T Á N C K L U B EGYESÜLET
R O Z M A R I N G TÁNCEGYÜTTES
K A N I Z S A SALSA E G Y E S Ü L E T
S W A N S B A L E T T ÉS T Á N C I S K O L A
SZKES DANCE
TŰZMADÁR MOZGÁSSZÍN

1 5:00
ÖSSZTÁNC

1 5:30

E R A K L I N T Á N C K L U B EGYESÜLET
MAGYARSZERDAHELYI
REHABILITÁCIÓS INTÉZET
S Z A N - D i a Fsc
ZRÍNYI M I K L Ó S - B O L Y A I JÁNOS
Á L T A L Á N O S I S K O L A RITMIKA
tánccso P O R T J A

1 2: OO-TOL
I V I d ö TÁNCCSOPORT LENDVA
F A R K A S F E R E N C Z E N E ÉS
ARANYMETSZÉS
A L A P F O K Ú M Ű V É S Z E T I I S K O L A BALETT
CSOPORTJA
E R A K L I N T Á N C K L U B EGYESÜLET
Z A L A C Y Ó N G Y E TÁNCEGYÜTTES
HSMK P R E M I E R T Á N C K L U B
F A R K A S F E R E N C Z E N E ÉS A R A N Y METSZÉS A L A P F O K Ú MŰVÉSZETI
I S K O L A N É P T Á N C CSOPORTJA
E R A K L I N T Á N C K L U B EGYESÜLET
ROZCONYI ÚTI Á L T A L Á N O S I S K O L A
M A Z S O R E T T CSOPORTJA
M A G IC R l T M O T Á N C C S O P O R T
PIPITÉR Ó V O D A
ELISEBA
K A N I Z S A SALSA EGYESÜLET
HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA
ELISEBA
KOSSUTH Ó V O D A
L A T I N Í V Ó SALSA K L U B
PIARISTA Á L T A L Á N O S I S K O L A ,
G I M N Á Z I U M , K O L L É G I U M ÉS B O L D O G
D O N Á T I CELESZTINA Ó V O D A
ELISEBA
L A T I N Í V Ó SALSA K L U B

E R A K L I N T Á N C K L U B EGYESÜLET
FARKAS F E R E N C Z E N E ÉS A R A N Y METSZÉS A L A P F O K Ú M Ű V É S Z E T I
ISKOLA N É P T Á N C C S O P O R T J A
Z H A F Í R A ORIENTÁL STÚDIÓ
SZKES D A N C E TÁNCCSOPORT
TŰZMADÁR MOZGÁSSZÍN
E R A K L I N T Á N C K L U B EGYESÜLET
S W A N S B A L E T T ÉS T Á N C I S K O L A
E R A K L I N T Á N C K L U B EGYESÜLET
T E U T A STÚDIÓ CSÁKTORNYA
H S M K PREMIER TÁNCKLUB
IVIDÖ TÁNCCSOPORT LENDVA
KANIZSA TÁNCEGYÜTTES
S Z A N - D I A FITNESS
ZALAGYÖNGYE TÁNCEGYÜTTES
E R A K L I N T Á N C K L U B EGYESÜLET
1 8:00

HÁZA

10:00- 13:00
ZHAFÍRA ORIENTÁL STÚDIÓ
M U R A DANCE TÁNCCSOPORT

L A T I N Í V Ó SALSA K L U B
M U R A D A N C E TÁNCCSOPORT
ELISEBA
CRUNTOVEC BAND KAPRONCA
M A G IC R l T M O T Á N C C S O P O R T
T E U T A STÚDIÓ C S Á K T O R N Y A
ROPPANTÓS TÁNCEGYÜTTES

1 5:30 - 1 8:00
HSMK PREMIERTÁNCKLUB
R O Z C O N Y I ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
M A Z S O R E T T CSOPORTJA
Z R Í N Y I M I K L Ó S - BOLYAI JÁNOS
Á L T A L Á N O S ISKOLA R I T M I K A
TÁNCCSOPORTJA
ELISEBA
F A R K A S F E R E N C Z E N E ÉS A R A N Y M E T S Z É S alapfokű M Ű V É S Z E T I
ISKOLA BALETT CSOPORTJA
KANIZSA SALSA EGYESÜLET
S W A N S B A L E T T ÉS T Á N C I S K O L A
ERAKLIN T Á N C K L U B EGYESÜLET

V A R G A M I K L Ó S ÉNEKES M Ű S O R A

1 8:30

KÍSÉRŐ

F I N Á L É C S E H - S Z A K Á L T I B O R ÉS
MOLNÁR ANPREA
A S Z O M B A T ESTI L Á Z
SZTÁRJAINAK
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

PROGRAMOK

KÉPZŐMŰVÉSZETEK

HÁZA

11.00 - 1 8 . 0 0
GYERMEK „CSIPOGÓ*
T H Ú R Y GYÖRGY M Ú Z E U M I
JÁTSZÓHÁZ

ÁLLATSIMOGATÓ
ARCFESTÉS
E G É S Z S É G Ü G Y I SZŰRŐVIZSGÁLATOK

•

ERZSÉBET T É R

SZ

11.00 - 1 8 , 0 0
. T Á N C O S O K UTCÁJA"
K R E S Z PARK
TÁNCTANÍTÓ U D V A R
VÉRADÁS

i
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Közös testvérvárosi
nyilatkozat
Kovásznáért
A háromszéki Kovászna
magyarországi testvértelepüléseinek közös nyilatkozata:
„Aggodalommal követjük figyelemmel Magyarországról
azokat a kovásznai eseményeket, amik alkalmasak arra,
hogy a városban évszázadok
óta együtt élő székely és román
közösségek közötti békességet
megmérgezzék. Mi az elmúlt
évtizedekben
egy
olyan
Kovásznát és olyan Háromszéket ismertünk meg, ahol a természeti környezeten, a tapintható történelmen túl egyaránt
érték Kőrösi Csoma Sándor
öröksége és a románok hagyományos csobán lakodalma is. A
mi városaink mindig örömmel
fogadták és várják ezentúl is a
Kovásznáról érkező vendégeket, legyenek bár magyarok
vagy románok. Arra hívjuk fel
a kovásznai közélet valamenynyi szereplőjét, hogy minden
erejükkel a két nemzeti közösség békés egymás mellett élését, a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést, a szerzett jogok méltányos elismerését szolgálják tisztelve a történelmi múlt valóságát, valós értékeit. A kovásznai magyar közösség provokálása nem vezet
sehova, éppen ezért a román
hatóságokat pedig arra biztatjuk, hogy a hatalmi gőg és arrogancia helyett inkább abban
vállaljanak szerepet, hogy a háromszéki városnak több lehetőség jusson adottságainak kiaknázására, gazdagságának megmutatására - valamennyi - székely és román - kovásznai boldogulására!
A méltányos rendezés reményében Kovászna magyarországi testvérvárosainak nevében:
Dr. Áldozó Tamás
polgármester, Pápa
Dr. Görgényi Ernő
polgármester, Gyula
Dr. Bóka István
polgármester, Balatonfüred
Dénes Sándor
polgármester, Nagykanizsa
Forján Zsolt
polgármester, Csenger."
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Vállalkozás támogató program: Ingatlanvásárlás támogatás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata a vállalkozástámogató programjáról szóló 78/2011.(VII.ll.) önkormányzati
rendelet alapján 201S. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
1. A pályázat célja:
A helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 20 000 E forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
- azok az újonnan létrehozásra kerülő vagy már működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek az önkormányzattól Nagykanizsa város közigazgatási területén belül vásárolt ingatlanon beruházást valósítanak
meg és ezáltal új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
- azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet I. cikkének hatálya alá tartoznak.
A pályázaton nem vehet részt: a) az az egyéni vállalkozó, akinek
vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít; b) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan
magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így
munkahelyet létesített; c) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van.
4. Pályázati feltételek:
A támogatást az a vállalkozás igényelheti, amely:
a.) vállalkozás céljából önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant
vásárol,
b.) vállalja, hogy a vásárolt ingatlanon az adásvételtől számított 4
éven belül legalább 50 MFt értékű beruházást valósít meg, azt székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként bejegyezteti, továbbá
c.) a b.) pont alatti székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a benyújtott pályázatában meghatározott - bővítés esetén bővített - foglalkoztatotti létszámmal kezdi meg, bővítés esetén folytatja működését és a
létszámot a pályázata szerinti ütemezésnek megfelelően, de legkésőbb
a b) pont szerinti határidőre a vállalt mértékre fejleszti, továbbá
d.) a c) pont szerint meghatározott maximálisan vállalt létszámot a beruházás üzembe helyezésétől számítva legalább 1 évig foglalkoztatja.
Az önkormányzat ingatlanértékesítésére a hatóságok általi földterület- és épületértékesítés állami támogatási elemeiről szóló bizottsági közleményt (HL C 209, 1997.07.10, 3-5 o.) alkalmazni kell.
A vállalkozás az ingatlanvásárlási támogatást a tulajdonjog ingatlannyilvántartásba történő jogerős bejegyzését követően igényelheti.
Az ingatlanvásárlási támogatásra pályázatot benyújtó vállalkozás
nem vehet részt az önkormányzat által kiírt munkahelyteremtő pályázaton.
A pályázó továbbá: vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a
pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén
a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;
vállalja, hogy - szerződéskötés esetén - a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám megvalósítása ellenőrizhető; vállalja, hogy a pályázati
anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelőző két
pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról.
5. Pénzügyi feltételek:
Az ingatlanvásárlási támogatás összege a beruházás értékétől és a foglalkoztatottak létszámától függően a vásárolt ingatlan nettó piaci vételárának %-ában - a de minimis támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével - az alábbi táblázat szerint kerül megállapításra:
Létszámnövekmény (fő) Beruházási érték (M Ft)
S0 - 100
101 - S00
5-20
0-20 %
20-35 %
21-50
5-25 %
25-40 %
51-100
10-30 %
30-45 %
10115-40 %
40-55 %

S0135-50
40-55
45-60
55-70

%
%
%
%

Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott ingatlanvásárlási támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.
12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi
év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként
nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a
100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését
is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély öszszegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.
és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó
vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági
rendeletnek (HLL 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben
meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.
cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság
által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
Atámogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1)
bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi
évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély öszszegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
6. Szerződéskötés
A pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni.
A támogatás odaítélését követően az önkormányzat a vállalkozással
az elbírálást követő 30 napon belül támogatási szerződést köt,
amelyben a támogatott hozzájárul, hogy a megállapított támogatási
összeg erejéig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a vásárolt ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog
kerüljön bejegyzésre.
7. A támogatás kifizetése:
A támogatási összeg kifizetése a jelzálogjog bejegyzést tanúsító
jogerős ingatlan-nyilvántartási határozat önkormányzat általi kézhezvételét követő 30 napon belül történik. A jelzálogjog törléséről
az önkormányzat a foglalkoztatási kötelezettség lejártát követően
intézkedik.
8. A támogatási szerződés megsértésének szankciói:
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozás: a)
a beruházást a meghatározott határidőig nem valósítja meg; b) a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem
tartja fenn; c) a továbbfoglalkoztatási kötelezettség megvalósulásához kapcsolódó elszámolási kötelezettségének felszólítás ellenére
sem tesz eleget; d) az önkormányzati ellenőrzést felszólítás ellenére meghiúsítja vagy ismételten akadályozza.
Az a)-b) pontban meghatározott esetben a vállalkozás a támogatást
a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal növelt összegben arányosan, a c)d) esetben teljes összegben köteles visszafizetni. Az arányos visszafizetési kötelezettség konkrét számítási módját a támogatási szerződésben kell meghatározni.
9. A pályázat benyújtása
A pályázatot 1 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az
abban meghatározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi
Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó
egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát.
A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végső határidő 2015. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája az Adóügyi Csoportvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról.
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Vállalkozás támogató program: Munkahelyteremtés támogatás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata a vállalkozástámogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati
rendelet alapján 201S. évre vonatkozóan pályázatot hirdet
munkahelyteremtés támogatására vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
1. A pályázat célja:
Uj munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 3S 000 E forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
- Azok a működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat Nagykanizsa város közigazgatási területén működtetik és új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
- azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartoznak.
Működőnek minősül az a vállalkozás, amely rendelkezik egy zárómérleggel, valamint a nagykanizsai székhely, telephely illetve fióktelep létesítés és a pályázat benyújtása között egy év eltelt.
A pályázaton nem vehet részt: a) az az egyéni vállalkozó, akinek
vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít; b) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan
magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így
munkahelyet létesített; c) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van.
4. Pályázati feltételek:
a) a legfeljebb 50 főt foglalkoztató vállalkozás által benyújtott pályázat esetén a pályázó vállalja:
aa) hogy legalább 1 új munkahelyet létesít és nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a vállalkozásnál foglalkoztatottak létszáma a pályázat benyújtását megelőző egy évben nem csökkent;
ab) hogy nagykanizsai székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén
a támogatási igény benyújtása előtti meglevő korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához képest, a tervezett létszámfejlesztést a pályázat kedvező elbírálását követő 2 hónapon belül megvalósítja, és azt legalább 2 évig folyamatosan fenntartja;
b) az 50 főnél többet foglalkoztató vállalkozó által benyújtott pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy a tervezett létszámfejlesztést
(legalább 20 %) a pályázat kedvező elbírálását követő 4 éven belül
megvalósítja nagykanizsai székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén, és azt legalább 2 évig folyamatosan fenntartja;
Apályázó: vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze; vállalja, hogy külön nyilatkozatot készít pályázati anyagában arról, hogy
három éven belül volt-e egyéni vállalkozó (telephelyének címe és
tevékenysége), volt-e gazdasági társaságnak tulajdonosa és mely
társaságnak (társaság neve, címe, cégjegyzék- és adószáma); vállalja, hogy - szerződéskötés esetén - a pályázat benyújtás időpontjától
a futamidőre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást
vezet, amelyből a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám ellenőrizhető; vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik
a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban
lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról.
5. Pénzügyi feltételek:
A pályázható támogatás összege a legfeljebb 50 főt foglalkoztató
pályázó esetén a vállalkozás által létrehozott minden egyes új teljes
munkaidős munkahely után 500.000 forint, azonban az egy vállalkozás részére folyósított támogatás összege egy naptári éven belül
nem haladhatja meg az 5 millió forintot.
Amennyiben a pályázónál a foglalkoztatottak létszáma meghaladj a az 50
főt és az új munkahelyek létesítésének aránya a pályázat benyújtását
megelőző 5 év közül a legmagasabb foglalkoztatott létszámhoz viszonyítva meghaladja a 20 %-ot, a vállalkozásnak nyújtható támogatás öszszege minden egyes új teljes munkaidős munkahely után 500.000 forint.
Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott munkahelyteremtő támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.
12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2.
cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a
folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély ösz-

szegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000
eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély öszszegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.
és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó
vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági
rendeletnek (HLL 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben
meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.
cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság
által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
Atámogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1)
bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi
évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély öszszegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
6. Szerződéskötés
A pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni.
A pályázat pozitív elbírálása esetén a pályázati feltételeket és a pályázati adatlap adatait tartalmazó támogatási szerződést a polgármester köti a pályázóval, a döntést követő 30 napon belül. A szerződés a projekt adatain túlmenően tartalmazza a pályázati feltételek
szerinti ellenőrzési és szankcionálási részleteket is.
7. A támogatás kifizetése:
a) a vállalt többletlétszám felvételét igazoló munkaszerződések bemutatását és a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül
esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint vette igénybe és
aa) a támogatás igénybevételét követően a vállalt létszámfejlesztést
nem a 4. a-b) pontban meghatározott feltételek szerint és a minimális mértéket el nem érően teljesítette, a támogatás teljes összegét a
Ptk. 6:155. § szerinti kamattal együtt egy összegben köteles visszafizetni,
ab) a támogatás igénybevételét követően a létszámfejlesztést a 4. ab) pont szerinti minimális mértéket meghaladóan, de az általa vállalt mértéket el nem érően (részteljesítés) teljesítette, a támogatás
arányosan csökkentett összegét a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal
együtt egy összegben köteles visszafizetni.
b) utólagosan, a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség lejártát követő
30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát nem biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint veszi igénybe, azonban
ba) a létszámfejlesztés teljesítése nem éri el a 4. a-b) pont szerinti
minimális mértéket, a támogatásra nem jogosult,
bb) a létszámfejlesztést a 4. a-b) pont szerinti minimális mértéket
meghaladóan, de az általa vállalt létszámfejlesztés mértékét el nem
érően (részteljesítés) teljesítette, a támogatás arányosan csökkentett
összegére jogosult.
8. A pályázat benyújtása
A pályázatot 1 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az
abban meghatározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi
Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó
egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát.
A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végső határidő 2015. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája az Adóügyi Csoportvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról.
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Kedves
Kanizsai
Polgárok!
Az ukrajnai válság okozta
súlyos körülmények Kárpátalján az ottani magyarlakta településeket
szinte katasztrófa közeli
helyzetbe hozta. Ezért kéréssel fordultak a magyarországi önkormányzatokhoz, így városunkhoz is a megsegítésük érdekében.
Nagykanizsa város közössége számára fontos, hogy a
kárpátaljai magyar településeket segítse, mivel rajtunk,
anyaországi magyarokon kívül senki sem támogatja őket.
Ezért döntött a város Közgyűlése egyhangúan úgy,
hogy 2 millió forintot helyez
el az Eszeny Község támogatása elnevezésű elkülönített számlára, ezzel segítve
Eszeny községben élő gyermekek étkeztetését, enyhítve az ott kialakult súlyos körülményeket.

Tisztelt Kanizsai
Polgárok, tisztelt
cégvezetők!
Kérem önöket, hogy segítsék e nemes célt felajánlásaikkal!
Amennyiben a támogatás
mellett döntenek, úgy felajánlásukat a 1410033092660049-49000001 számlaszámon helyezhetik el
április 30-ig, amikor is átutalásra kerül az addig öszszegyűlt összeg Eszeny község gyermekei javára.
Köszönettel,
Dénes Sándor
Nagykanizsa Megyei
Jogú Város, polgármester
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2015. április 23

Felhvás ebösszeírásra
Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak
ellátása érdekében, valamint a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira figyelemmel 2015. április 15. és 2015. május 31. között Nagykanizsa város közigazgatási területén tartott ebek összeírását végzi.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, melyhez a szükséges nyomtatvány
(ebösszeíró adatlap) beszerezhető a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa Erzsébet tér 7.)
alagsori ügyfélfogadójában, vagy letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról.
Az ebösszeírás során az ebtartónak ebenként egy ebösszeíró adatlapot kell kitöltenie.
Az ebösszeíró adatlapot legkésőbb 2015. május 31-ig az önkormányzathoz kell visszajuttatni személyesen vagy postai úton.
Nem kell kitölteni az ebösszeíró adatlapot abban az esetben, ha az ebet az ebtartó az önkormányzatnál már bejelentette, az eb jelenleg is a tulajdonában van és azt Nagykanizsa
területén tartja.
A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal alagsori ügyfélszolgálatán
kérhető ügyfélfogadási időben (kedd és csütörtök 8.00-12.00 és 13.00-16.30) vagy az alábbi telefonszámokon: 20/849-2470, 20/849-2449, 20/849-2413, 20/849-2484.
Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.)
Korm.rendelet 17/B.§ (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a jeladóval nem rendelkező ebet állatorvosnál megjelöltetni
- az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az ebösszeíró adatlapon szereplő
adatok szolgáltatására, annak elmulasztása esetén az álltavédelmi bírságról szóló
244/1998.(XII. 31.) kormányrendelet alapján 30.000 Ft pénzbírsággal sújtandó
- az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a
polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
„AUTISTÁKERT NAGYKANIZSÁN" CÍMŰ,
TIOP-3.2.4-12/1-2013-0006 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT
ELŐREHALADÁSÁRÓL
Az „Autistákért Nagykanizsán" című projekt megvalósítása 2014. április
1 -én elkezdődött és 201S. szeptember 30-ig befejeződik. A támogatás segítségével a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. számára új telephely kerül kialakításra a Petőfi u. S. sz. alatti volt kollégium épületében, melynek következtében17 fő számára jön létre új munkahely.
A projekt megvalósítása során a foglalkoztatási szakmai vezető folyamatosan
egyeztet a foglalkoztatóval, tervezi a munkafolyamatokat, anyagot gyűjt az autizmus-specifikus ellátáshoz szükséges módszertant illetően. Tartja a kapcsolatot a
foglalkoztatni kívánt fiatalokkal és szüleikkel, tervezi a foglalkoztatás személyi és
tárgyi feltételeit, elemzi a munkatapasztalatokat.
A kiviteli terv a műszaki szakmai vezető felügyeletével 2014 novemberében
készült el, mely alapján a közbeszerzési eljárás kiírásra kerülhetett. Az első
fordulóra beérkezett árajánlatok meghaladták a rendelkezésre álló forrást,
ezért eredménytelen lett. A második közbeszerzési eljárás eredményeként
kiválasztásra került a Gejzír-Kanizsa Kft., akivel a vállalkozási szerződés
2015. április 14-én aláírásra került.
Az építési beruházás a volt leánykollégium földszintjét, illetve az 1. és 2.
emeletet érinti. Az új telephely alapterületében (2318 négyzetméter) végleges megoldást jelent a foglalkoztató számára, s a foglalkoztatotti kör speciális igényeinek megfelelően kerül átalakításra, felújításra. A projekt keretében megvalósításra kerül az érintett épületrész teljes fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése, a munkatevékenységeknek és a jelenlegi törvényi előírásoknak megfelelő munkatermek és új elektromos hálózat kiépítése; melyek a munkagépek működtetésének és a biztonságos munkavégzés elengedhetetlen feltételei.
A lakóközösség érzékenyítése projektelem keretében szakmai fórumra került sor 2015. április 8-án, melyen 80 fő vett részt. 2015. április 12-én pedig
78 fős csoport tekintette meg Budapesten a Centrál Színház "A kutya különös esete az éjszakában" című darabját, melynek segítségével a résztvevők
bepillantást kaphattak az autizmussal élő emberek, családok mindennapjaiba.A lakosság a nyár folyamán egy családi nap keretében találkozhat a projekttel és annak célcsoportjával - autista és megváltozott munkaképességű
személyekkel. A projekt a kivitelezés megvalósulását követőena záró konferenciával fejeződik be 2015. szeptember 30-án.

Széchenyi Kártya Program
170 ezer vállalkozás nem tévedhet!
Keresse nálunk a népszerű hiteleket!
A napi likviditási problémák áthidalására
a Széchenyi Kártya folyószámlahitelt, a
készletek, alapanyagok finanszírozására a Széchenyi Forgóeszközhitelt, a hosszabb távon megtérülő fejlesztésekhez
az akár tízéves futamidejű Széchenyi Beruházási Hitelt választhatják. 2012 tavaszától pedig az uniós pályázatokon való részvételt segítő két új termék, a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel
is elérhetővé vált a vállalkozások számára. Az Agrár Széchenyi Kártya pedig az
agrárium igényeire szabott egyedülálló hitelkonstrukció.

Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors,
szakszerű ügyintézéssel várják.
Tel.: 0693/516-670; 0630/754-3616
V

/

TÁJÉKOZTATÁS AZ EBRENDÉSZETI HOZZÁJÁRULÁSRÓL
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 10/2015.(III.02.) önkormányzati rendeletével az ebrendészeti hozzájárulás tárgyában új rendeletet alkotott, mely
2015. március 15-én lépett hatályba.
Az új rendelet hatálya arra a természetes személy, jogi vagy jogi személyiség nélküli szervezet
ebtulajdonosra terjed ki, aki Nagykanizsa közigazgatási területén ebet tart.
Az eb tulajdonjogának megszerzését az ebtulajdonos a szerzéstől számított 15 napon belül
köteles írásban az önkormányzatnál bejelenteni.
Ebtulajdonosnak kell tekinteni azt is, aki az eb tulajdonjogát az önkormányzatnál nem jelenti be, de annak ténye az ebösszeírás során megállapítást nyer.
Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke: a) veszélyes eb vonatkozásában ebenként:
20.000 Ft, b) más eb esetében ebenként: 5.000 Ft.
Az ebtulajdonosnak a június 30-ig elpusztult eb után fenti ebrendészeti hozzájárulás felét
kell megfizetnie, amennyiben az eb elpusztulását legkésőbb július 15. napjáig bejelenti és
azt az eb oltási könyvébe az állatorvos által tett bejegyzéssel igazolja.
Az ebtulajdonosnak az ebrendészeti hozzájárulás felét kell megfizetni akkor is, ha ebét legfeljebb június 30-ig Nagykanizsa közigazgatási területén belül tartja és az eb közigazgatási területről történő kikerülését legkésőbb július 15-ig bejelenti.
Az éves ebrendészeti hozzájárulás megállapítása és megfizetése:
Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékéről és a mentességről az ebtulajdonos által írásban bejelentett és igazolt tényekre, változásokra figyelemmel a polgármester minden év
szeptember 30-ig határozattal dönt, amit az ebtulajdonos részére megküld.
Amennyiben szeptember 30-át követően válik ismertté olyan ebtartó személye, akivel
szemben az ebrendészeti hozzájárulás kiszabásának feltételei egyébként fennállnak, az
ebrendészeti hozzájárulást vele szemben pótlólag határozattal meg kell állapítani.
Az ebrendészeti hozzájárulást az ebtulajdonos évente egy összegben, minden naptári év október
30. napjáig, a szeptember 30-át követő megállapítás esetén 30 napon belül köteles megfizetni
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.
Mentességek, változások igazolása bejelentése:
Az eb az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/C. § (4) bekezdésben meghatározott mentességét az alábbi iratokkal kell igazolni: a) törzskönyv másolata (magyar fajta esetén), b) mentő-, jelző-, vakvezető-, rokkantsegítő-, terápiás eb kiképzéséről szóló vagy az ilyen tartást rögzítő orvosi igazolás, c) az Országos Magyar Vadászkamara által kiállított vadászkutya alkalmassági vizsgabizonyítvány, d) az állatorvos
igazolása az ivartalanításról, e) állatmenhely, ebrendészeti telep vagy állatvédelmi szervezet igazolása az örökbefogadásról, f) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szerv, a nemzetbiztonsági szolgálat vagy a közfeladatot ellátó őrszolgálat igazolása az eb alkalmazásáról.
Az eb tulajdonjogában beállt változást az eladó (ajándékozó) és a vevő (megajándékozott)
együttesen, az ivartalanítást, a tartási hely megváltozását és az elhullás tényét az ebtartó
írásban köteles bejelenteni az önkormányzatnál a változást követő 15 napon belül. Az eb
elhullását az eb oltási könyvébe az állatorvos által tett bejegyzéssel kell igazolni.
Amennyiben az eb tulajdonosa az ebet állatmenhelynél, állatvédelmi szervezetnél, vagy
ebrendészeti telepen helyezi el köteles azt 15 napon belül az önkormányzatnál bejelenteni
és az erről szóló igazolást bemutatni.
Az ebtulajdonos halálát a közeli hozzátartozó köteles bejelenteni az önkormányzatnál,
egyben nyilatkoznia kell arról, hogy ki az állat új tulajdonosa.
Kérem, hogy amennyiben az ebösszeírás során adatlapot tölt ki, úgy szíveskedjen mellékelni az a-f) pontban felsorolt mentességet igazoló iratokat, vagy azok másolatát.
Abban az esetben, ha a tulajdonában lévő ebet korábban már bejelentette, úgy kérem, hogy
szíveskedjen meggyőződni arról, hogy az adatokban esetlegesen bekövetkezett változást
bejelentette-e.
Együttműködését köszönöm!
Dénes Sándor polgármester
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így változnak az utcanevek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyes utak elnevezéséről az
alábbiak szerint határozott:

Lomtalanítás 2015.
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy ez évben is megrendezésre kerül a tavaszi lomtalanítási akció. Az idei évben is előzetes egyeztetés szerint lomtalanítunk.
A lomtalanítási akció 201S. április 8-tól 201S. május 9-ig tart.
A lomtalanítási szándékot és annak pontos helyét március 23-tól április 17-ig,
munkanapokon 13.00-16.00-ig a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. 93/S37-380as telefonszámán lehet bejelenteni. A társasházak közös képviselői a lomtalanítást személyesen jelenthetik be a cég Vár u. S. sz. alatt lévő szállítási irodájában.
A közösen leegyeztetett időpontra a Szolgáltató a lomhulladék mennyiségétől
és összetételétől függően az elszállításra konténert, a családi házas övezetbe tömörítős hulladékszállító járművet biztosít.
Családi házas övezetben az idei évben is kizárólag a hétvégén, szombatonként történő lomtalanításra van lehetőség (04.11., 04.18., 04.2S., 0S.09.). A háztartásban
keletkezett lomot az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni a lomtalanítás reggelén, hogy a célgépek és a dolgozók könynyen meg tudják közelíteni. Kérjük, hogy a kisebb méretű lomhulladékot zsákban
vagy dobozban szíveskedjenek kitenni, a szétszóródás megelőzése érdekében!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás során kizárólag nagydarabos, azaz
a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lomhulladék kerül elszállításra, tehát a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat, autógumit, elektronikai hulladékot (pl: hűtőszekrény, televízió), illetve veszélyes hulladékot (pl: festék, gyógyszer, vegyszer)!
A Szolgáltató egy helyről csak egyszer tudja elvinni a kirakott lomot.
A Vár u. S sz. alatti hulladékudvarban egész évben, továbbra is térítésmentesen
adhatók le a háztartásokból származó elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött hulladékok és a lakossági veszélyes hulladékok, valamint háztartásonként évente
S db személyautó gumi. Kérjük ezért, hogy az újrahasznosítható csomagolási
hulladékokat (fehér és színes üveg, papír, műanyag, fémdoboz, italos kartondoboz) ne a lomokkal együtt helyezzék ki, használják a kihelyezett elkülönített
(szelektív) hulladékgyűjtő szigeteket és a hulladékudvart.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a lomtalanítás költségeit a rendszeres
hulladékszállítás bevételei fedezik, ezért a rendezetlen, szüneteltetett szerződésű, illetve díjhátralékos ügyfeleinktől a lomhulladék nem kerül elszállításra.
A szabálytalan közterületi hulladék-kihelyezést a Közterület-felügyelet munkatársai ellenőrzik és szankcionálják!
A háztartásoknak, társasházaknak lehetősége van fenti a lakossági lomtalanítási akciótól eltérő időpontban, térítés ellenében is lomtalanítást rendelni a Szolgáltatótól.
Kérjük együttműködését környezetünk tisztaságának megóvásában!
Köszönettel: az Ön Szolgáltatója: Futurus-Pannonia Nonprofit Kft.

1. Hatályon kívül helyezi a Thúry városrészben a 267/199S.(XII.20.) közgyűlési
határozattal elnevezett 3287/6 hrsz. Árok utca korábban megosztott területének
kelet-nyugati útszakaszára vonatkozó utcanevet, egyúttal a Péterfai-árok nyugati
oldalán kialakított 3287/6 hrsz-ú út részére az Árok utca nevet állapítja meg.
2. Hatályon kívül helyezi a 2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozattal a Szentgyörgyvári-hegy területén a 31911 hrsz-ú út számára megállapított Karvaly út
közterület-nevet, az ezen út számára ugyanezen határozatban megállapított Kakukk út közterület-név megtartása mellett.
3. Hatályon kívül helyezi a 2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozattal a Nagybagolaihegy területén a 210S6 és 210S7 hrsz-ú út számára megállapított Kordon út közterület-nevet, az ezen út számára korábban megállapított Akós út közterület-név megtartása mellett.
4. Hatályon kívül helyezi a 2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozattal a Nagybagolaihegy területén a 21042 hrsz-ú út számára megállapított Venyige út közterület-nevet, az
ezen út számára korábban megállapított Gúzs út közterület-név megtartása mellett.
5. Hatályon kívül helyezi a 2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozattal a Nagybagolaihegy területén a 2100S hrsz-ú út számára megállapított Barázda út közterület-nevet, az
ezen út számára korábban megállapított Dongás út közterület-név megtartása mellett.
6. Hatályon kívül helyezi a 2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozattal a Nagybagolaihegy területén a 21107 hrsz-ú út számára megállapított Korsó út közterület-nevet, az
ezen út számára korábban megállapított Hébér út közterület-név megtartása mellett.
7. Hatályon kívül helyezi a 2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozattal a Nagybagolaihegy területén a 21092 hrsz-ú út számára megállapított Ászok út közterület-nevet, az
ezen út számára korábban megállapított Lopótök út közterület-név megtartása mellett.
8. A2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozat 8. pontjában szereplő Szentgyörgyvári-hegyen
elnevezett Foglyos úthoz tartozó ingatlanok felsorolását a 31732 hrsz-ú úttal kiegészíti.
9. A 2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozat 8. pontjában szereplő Kisbagolaihegyen elnevezett Holló úthoz tartozó ingatlanok felsorolását a 20798/2 és
20799/2 hrsz-ú utakkal kiegészíti.
10. A2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozat 8. pontjában szereplő Látóhegyen elnevezett Rozé úthoz tartozó ingatlanok felsorolását a 218S7/3 hrsz-ú úttal kiegészíti.
11. A 2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozat 9. n) pontjában szereplő Kerekalja út helyrajzi számai között szereplő: 13S27 hrsz. 132S7 hrsz-ra módosítja.
12. A 2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozat 8. pontjában a Szentgyörgyvárihegyen elnevezett 31729/11 hrsz-ú Kökény út elnevezést hatályon kívül helyezi,
és ezen út számára a Nagybagolai út nevet adja, egyúttal a Nagybagolai út nyugati végén a 31731 hrsz-ú út megosztandó a 31729/11 hrsz-ú út torkolatától nyugatra és a leválasztott nyugati útszakasz számára Kökény út nevet állapítja meg.
13. AMórichelyi-hegyen lévő Mórichelyi út helyrajzi számát kiegészíti a 02066 hrsz-ú külterületi út északi szakaszával, egyúttal ezen út megosztandó a 31041 hrsz-ú út betorkollásánál.
14. A 2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozat 8. pontjában szereplő Gólya útnál felsorolt helyrajzi számok közül a 32S01 hrsz-ú út törlésre kerül, és átkerül
a Kishegyi úthoz.

KI - HATARON AT 2. TEMATIKUS UT
KOPRIVNICA- NAGYKANIZSA - (ZALAKAROS) - KOPRIVNICA
A kerékpárút-hálózat fejlesztésére szolgáló
program egyik legfontosabb célja, hogy a Mura
és a Dráva folyók természeti környezetében található horvát és magyar városokat összekösse, az
itt élők számára természetessé váljon a kerékpározás, a szomszéd területek megismerése.
Célcsoport:
Fiatal- és középkorosztály, legalább két
napra tervezett túra
esetén. Gyakorlott
kerékpárosok,
sportolók, egy napra
tervezett túra esetén.
Útvonal hossza:
200 km.
A túra becsült
időtartama:
Ideális két nap alatt,
Zalakarosi programmal kiegészítve 3 nap
(+40 km)
http://cycleinanetwork.eu/hu/szolgaltatasaink/programcsomagok/k1hataron-2-tematikus-ut/

Ez a túra Kaproncáról indul és Nagykanizsára vezet, illetve igény esetén Zalakarosra. A z út egy nap
alatt csak nagyon gyakorlott kerékpárosoknak javasolt (170 km), azonban több napra elosztva alkalmas
arra, hogy nagyobb tömegek válasszák ezt az utat.
Kapronca a Dráva-folyótól délre, fontos kereskedelmi utak találkozásánál fekszik. Itt halad át a Budapest-Zágráb vasútvonal is. Kapronca nevét a tőle
délre eredő azonos nevű patakról kapta. A 14. század a város aranykorát hozta el. Ekkor vált a város
a Drávamente kereskedelmi, közigazgatási és hitéleti központjává. A I I . világháború után újabb fellendülés kezdődött, ebben az időben alapították a
város n a g y o b b ipari ü z e m e i t a Podravka, a

Biokalnik, a Belupo gyárakat. A város központja az
egykori híres vár helyén áll. A Dráva és Száva közének egyik legerősebb vára volt. Mára csak egy
bástyája és két falmaradványa maradt fenn. Szent
Miklós tiszteletére szentelt plébániatemploma magas tornyaival messze kitűnik a város épületei közül. A templomot a 17. században építették. A
Szentháromság tiszteletére szentelt p r a v o s z l á v
templom 1794-ben épült késő barokk stílusban. A
városképet meghatározó 19. és 20. századi épületek
közül kiemelkedik a Malacec- villa, az egykori királyi reálgimnázium épülete (ma alapiskola), az
egykori népiskola épülete (ma városháza), a városi
takarékpénztár (ma városi galéria) és az egykori
Zrínyi-szálloda (ma könyvtár és olvasóterem). A
köztéri szobrok közül többnek a témája a kerékpár,
a város elkötelezett a kerékpáros turizmus fejlesztésében.
Nagykanizsáról
és Zalakarosról szóló rövid
mutató az előző csomagban
megtalálható.

be-

Kanizsa - Mizu Wellhello?
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i Hevesi Sándor
Művelődést Központ J^Központ
TÖRTÉNELMI VISELET, EGYENRUHA ÉS KITÜNTETÉS KIÁLLÍTÁS - a veszprémi Tóth Szabóság
anyagából. Megtekinthető: április 28-ig
Szervezők: A Történelmi Vitézi Rend
Nagykanizsai Hadnagysága és a Kanizsai Kulturális Központ. A belépés
DÍJTLAN!
Április 23. 10 óra
2S. KODÁLY ZOLTÁN
KÓRUSTALÁLKOZÓ
Szervező: a Körősi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola székhelyintézménye. Támogató: KLIK
Nagykanizsai Tankerülete, Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata, a Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampusza "Tehetségpont" Alapítványa.
Április 24. 10 óra
FICÁNKOLÓ - óvodások műsora
óvodásoknak a Város Napja alkalmából
Szervező a Központi Rózsa óvoda,
Vackor Tagóvodája.
Április 27. 17 óra
BIOKERTÉSZET PORBIOTIKUMOKKAL - vetített képes előadás
Előadó: Sólyomvári Géza. A belépés
díjtalan.
Május 1. 14 óra
KANIZSAI MAJÁLIS
Fellépők: Zalagyöngye Táncegyüttes,
Viola Attila bűvész, Kanizsa és Rozmaring Táncegyüttes, Premier Táncklub,
Swans Balett és Tánciskola, Tűzmadár
Mozgásszín, Kardos Eszter és Horváth
Szilárd musical, Nagykanizsai Fúvószenekar, Magton Zenekar. Kísérő programok: kirakodóvásár, kézműves játszóház, dodzsem.

Q

KI?"

Április 28. 18 óra
VILÁGJÁRÓ UTAZÓK
RAKONCZAY GÁBOR TRANSZATLANTI KENUZÁS vetítéssel egybekötött előadása. Rakonczay Gábor, kétszeres Guinness világrekorder és hatszoros óceánátkelő magyar hajós, az amerikai Év Kalandja
Díj és a Magyar Formatervezési Díj tulajdonosa. Rendszeresen tart előadásokat egyetemeken és felsővezetői képzéseken, eddig 5 országban, több mint
50 ezer ember hallotta célmegvalósítással kapcsolatos előadásait. Az előadás alapgondolata: "A legmerészebb
álmok is megvalósíthatóak, ha érdemben és minőségében teszünk értük...,
mert mindannyiunk feladata átkelni
önmagunk óceánján."
A belépés DÍJTALAN!
Április 30. 19 óra
Kander-Ebb-Masteroff: CARBET
Az Egy&Más Vándorszínház előadása
Belépődíj: felnőtt 800 Ft, diák 500 Ft

MönczZ^nd
Muvelodesi Haz

#

Közponi

Április 30. 19:30 óra
A jazz világnapja - International Jazz
Day.
GAYER
MÁTYÁS
ÉS
KRISTINA TREZUNE DUÓ KONCERTJE
Gayer Mátyás - zongora, Kristina
Trezune - ének, Belépődíj: 1000 Ft.

2015. április 23

Szeretem Kanizsát! Na, és te?
koncertje zsongja be az említett
napon, délután-kora estétől, az Erzsébet teret.
Tóth Tihamér hangsúlyozta: a
rendezvény ingyenesen lesz hallható-látogatható a fiataloknak, illetve
minden érdeklődőnek. Pláne akkor
(viccet félretéve, anélkül is), ha a
legnépszerűbb „f"-betűs, magyarán
szólva „arckönyv" közösségi oldalon tetszikelik, egyúttal megosztják
a „Szeretem Kanizsát" projektet.
Tóth Tihamér reményét fejezte
K
ki az iránt is, hogy helyi vállalko•c
-c
£ zások, cégek, magánszemélyek is
•c az egyébként nonprofit - tehát
c
nem saját zsebérlelő - fesztivál
Május 22-én nagyszabású, kicsi dolgokban is, de megpróbá- mellé állnak és azt anyagilag tá„szédületes, révületes, mágikus" lunk különböző projekteket megva- mogatják. Erre a közösségi módzenei fesztivált szervez a „Szere- lósítani: ezáltal élhetőbbé, szerethe- szerre, akár, a jövőben is építhet,
tem Kanizsát Akciócsoport" az tőbbé tenni a várost - mondta elöl- különböző programok, projektek
megvalósítása során, a sok szorErzsébet téren. A közösségi, járóban Tóth Tihamér.
egész várost megmozgató muziA kreatív csapatnak már koráb- gos, helyi kezet és elmét tömörítő
kális merénylet mesterhármasát ban is voltak látványos projektjei. A mozgalom-kommandó.
a hazai pop krémje adja. A ren- kanizsai Placc Kávézó arculata, de- Őrület, szédület és az elnökiség
dezvényen ugyanis pódiumra lép sign-ja, és a Piarista Iskola „Can- legmagasabb foka lesz, amit Kania Wellhello zenekar, a The teen"-ja szintén (nem mellesleg pa- zsára hozunk. Olyat, hogy a lányok
Biebers és a Bermuda.
píron, hivatalosan is) a szakembe- akár melltartókat dobálnak a színpadrek „társadalmi munkáját" dicséri.
ra és őrülten próbálnak bejutni a
Hetek óta falragaszok, netes hirMindezeket, reményeik szerint, backstage-be és a ... (inkább nem
detések sejttették, valami készülő- megfejeli az utolsó részletekig át- folytatom, hova - a szerk.) - e mondatok már Fluor Tomitól, a Wellhello
ben van május utolsó előtti péntek- fésült, május 22-i party-projekt.
jére Nagykanizsán. „Ázott rozétól
- A „Szeretem Kanizsát Feszti- zenekar frontemberétől származnak,
a szerelmes szó", meg „elnöki vál" valóban újszerű kezdeménye- aki szintén részt vett a sajtótájékoztaüggyé" vált egy-egy népszerű slá- zés lesz részünkről: egy igazi, kö- tón, ahogy a csapat másik arca, Diaz.
ger kipattintott, örökmondó sora - zösségi szervezésű, lokálpatrióta
- Ebben a városban csókolóztam
egyszóval a kellő kíváncsiságfelfesztivál. Olyan fő fellépővel is, először. Itt voltam először szerelmes
hergelő-tuning szét volt küldve az akinek komoly kötődése van is. Innét indultam a zenei pályára.
online és a live légtérben. Azaz, Nagykanizsához - fogalmazott az Fontos nekem Kanizsa - summázta.
várható (volt) egy rendhagyó és egyik szervező, Tóth Tihamér.
Egyszóval, hamarosan fény derül
formabontó program, amelynek
Egyúttal ismertette az est reper- arra, hány szerelmet bír még el a
részleteiről kedden le is rántotta a toárját, amelyről - pontosabban a kanizsai „rakpart", no meg „hány
leplet a „Szeretem Kanizsát" moz- fellépőkről - a mai fiataloknak
kép fér a nyárba". Addig pedig magalom" nevében a csoport két tag- nem szükséges szájbarágós háttér- radj „minden villanásra". Végső
ja, Tóth Tihamér és Varga László. körítést adni. A Wellhello zenekar visszaszámlálás májusig: start!
A fiatalok maguk kezdtek el - per- - Fluor (mizu?) Tomival és DiazSzabó Zsófia
sze, nem néhány napja - azon gon- zal, a The Biebers és a Bermuda
dolkodni, mit lehetne azért tenni,
hogy Nagykanizsa élhetőbb, szerethetőbb, egyszóval jobb város legyen.

Kedvező ár, minőségi munka

- Ekkor szembesültünk azzal az
alapattitűddel, amivel egyébként
nagyon sok, magyar városban találkozhatunk, hogy az emberek a megoldásokat mindig, mindenre fentről
várják. S azt remélik, a politika, a
kormány, az önkormányzatok majd
segíteni fognak, legyen bármiről is
szó. Ugyanakkor sikeressé csak
azok a városok válhatnak, miként a
tények is mutatják, ahol a civil szféra is megmozdul és segíteni próbál.
Éppen ezért döntöttünk úgy, még ha
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8800 Nagykanizsa, Deák tér 6.

(93)312-011,(30)3852570
Multifokális szemüveglencse AKCIÓ 30 %
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Az akció 2015. április 30-ig érvényes.

Nyitvatartási H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra

Kanizsa - Ez + Az
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Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási M u n k a ü g y i Kirendeltsége az
a l á b b i s z a k m á k b a n , illetve m u n k a k ö r ö k b e n kínál e l h e l y e z k e d é s i
lehetőséget:

Pénzügyi ügyintéző
Bolti eladó
Mozgóbolti eladó
Fodrász
CNC forgácsoló
Felszolgáló
Szakács
Asztalos
Kovács
Profilhúzó
Gyártósori összeszerelő
Betanított kárpitos
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^ f III.21.-IV.19. Kos
Ha jól szeretné érezni magát, látogasson ki a
hétvégén az Erzsébet térre. Részese lehet egy
fantasztikus időutazásnak is, ha a húszas, harmincas évek öltözékében jelenik meg. Ha költekezni akar, elegendő pénzt vigyen magával.

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 ált. iskola
8. ált. iskola
8. ált. iskola

megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a
www.munka.hu honlapon kérhet.

$ N V . 2 0 . - V . 2 0 . Bika

Kövessen minket
a Facebookon is!

Ön is tudja, a környezetéből valaki akadályozza a céljai elérésében. Mivel anyagiak hiányában egyelőre nem tud tenni ellene, készítsen magának egy üzleti tervet, és dolgozzon az abban leírtak szerint.

i i Helikon

^ V . 2 1 . - V 1 . 2 1 . Ikrek
Csak a csillagok lesznek komoly hatással önre a közeljövőben, más senki. A vitaminokkal és a sok napozással annyi energiával vértezte fel magát, hogy bármit meg tud tenni.
Benevezhet akár egy kerékpárversenyre is.

Az Ön rádiója
Kanizsán

Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek:
8:00 - 13:00 óra.

^
VI.22.-VII.22. Rák
Váratlan meglepetésben lehet része, ha
szombat este megnézi a Város napi tűzijátékot az Erzsébet téren. Nem az égi csillagok bolygatják fel az érzelmeit, hanem egy
„földi" csillag ragyog önre a fényével.
VII.23.-VIII.22. Oroszlán

... FRANC
(BORSZŐLŐ)
RÉZ
CSEH ÍRÓ

KÍNAI

KÖZMONDÁS

2
FOCISTA
(FLÓRIAN)

1•

T

ERÖS
ELLENSZENV
MAGA

T

•

•

KALIUM

•

•

ENNIVALÓ

HITET
ÉPÍTŐCSERÉLŐ
JÁTÉK
HAMSS
HASZNALATA
VET BETŰI

T

•

•

T

ANGLIAI
VÁROS

•

•

s

•

•

1

ELKÖVETÓ

•

KÍNAI
SÚLYMÉRTÉK

•

T

HAJÍT
CSENDES
URASÁG!

Megtakarításai, pénzügyei pontosan úgy
alakulnak, ahogyan ön eltervezte. A
pénzügyi siker rányomja bélyegét a magánéletére is. Jó úton jár, határozott lépéseket tehet a boldogság felé.

ÜRES TAN!

NADRÁG,
RÉGIESEN
FRANCIA
VAROS

AVÉGÉN
VESZTŐ!
MARX IRT
RÓLA

•

SKANDINÁV
FÉRFINÉV

•

ZORRO
JELE

•

•

ZENEDARAB!

•

TÁMADÁSRA BIZTAT

•

T

•
KEMÉNY
FA
KABATFÉLE

•

•

RÁDIUSZ

-VA,-—
VULKÁNI
KŐZETOLVADÉK

FELESÉGE
VAN

... TYLER
(FILMSZTÁR)

TÁPLÁLÁS

FOLYADÉK

•

•

•

LÁTÁSSÉRÜLT

•

KEMÉNY
FÉM
BÚTORFAJTA
TELESPORT
ALKONYATKOR

DALOLÖ
SZÓCSKÁK

•

•

_

T

w
X.23.-XI.22. Skorpió
Mostanában egyre nyitottabbá válik a spiritualitás iránt, ennek ellenére nem tud
magyarázatot adni bizonyos történésekre.
Az egyhangú események untatják, a Plútó
bolygó azonban felkelti érdeklődését.

„ ,

^

^ X I . 2 3 . - X I I . 2 1 . Nyilas

'

A hétvégén alkalma nyílhat akár a tánctanulásra is. Most lehetőleg ne tervezzen be magának külföldi utat, hanem használja ki a helyi lehetőségeket. Csatlakozzon a Tánc Világnapja látványos kanizsai eseményeihez.

DEPÓ

•

•

GONDATLANUL ELŰZ
ESKÜVÖT
KÖVETI

HARAG
JELZŐJE

'' T

l
ATHÉNI
CSAPAT

HEGYSÉG
ÉS AUTÓMARKA IS
DEKORÁCIÓ

NÉMI HASONLÓSÁG

SPANYOL
AUTŐJEL

ELME

TAHGYRAS

RANGJELZŐ

•

•

• •

•

XII.22.-I.20. Bak

OROSZ
REPÜLÖG.
HOMOKOS
PART

Ha fontos dolgokat tervezett be magának, várjon a megvalósításukkal még néhány napot. Ez nem azt jelenti, hogy végleg szőnyeg alá kell söpörni a feladatait.
Jobb, ha alaposan átgondol mindent.

•

1.21.-II. 19. Vízöntő

•

EDGÁR
... PÓE

Régen látott ismerősökkel is összefuthat a
Város Napján. A szókimondásából azonban ajánlatos lenne visszavenni, mert a
kritikus megjegyzéseivel bárkit megbánthat. Addig is dolgozzon nyugodtan.

SZÖFAJ
AZONOS
BETŰK
DARALAS

•

SZOMJAT
OLTJA

•

TQVABBA

•

•
< 7

-•yíi/J/l

M

>-4

AFRIKAI
ORSZAC
KÉRDŐSZÓCSKA

•

VIII.23.-IX.22. Szűz

^ I X . 2 3 . - X . 2 2 . Mérleg

•

•

^

Semmire sem lesz panasza, ha a hétvégén nem
marad otthon, hanem egy vidám társasághoz
csatlakozik. Tapasztalni fogja, hogy úgy vcnzódnak majd önhöz a többiek, mint a mágnes.
Még az időváltozás sem okoz nyugtalanságot.

GÉPEZET
ÖV JA.
RÉGIESEN

Az utóbbi időben egyre gyakrabban elégedetlen az életével. Szerencsére ez nem látszik meg az arcán. Hogy továbbra így maradjon, járjon társaságba, hiszen ott mindig
történik valami szórakoztató dolog.

SZABOLCSSZATMARI
FALU
NITROGÉN

II.20.-III.20. Halak

•
OXIGÉN

YŐKO ...
(LENNON
ÖZVEGYE)

•

A türelmét egyre inkább igénybe veszi a
változó időjárás. Amikor a kinti munkához
lenne kedve, elered az eső, amikor pihenni
szeretne, kijön a jó idő. Ne idegeskedjen,
hamar átlépjük a szeszélyes áprilist.
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Kanizsa - Sport/Apró

Még rokoni
csata is akadt

Megyei labdarúgó bajnokság
III. osztály, 23. forduló, Déli
csoport: Murakeresztúr SE
(3.) - Bajcsa SE (12.) 2-0 (0-0).
G.: Márkovits, Szabó I. A két
kispadon edzőként Visnovicsok
foglaltak helyet, a hazaiaknál
László (képünkön jobbról), míg
a vendégeknél István (balról)
gardírozta csapatát. Amikor arról faggatóztunk, milyen rokonság van nevezett úriemberek között, Visnovics László így fogalmazott nevetve: „Apukám testvérének a... a..., szóval igen, rokonok vagyunk, de igencsak távoliak." A szomszédvári rangadóra igencsak sok néző volt kíváncsi és a zártan védekező vendégek ellen nehéz, de értékes
győzelmet aratott a hazai csapat.
Sormás SE - NagykanizsaBagola VSE 0-6 (0-4). G.:
Kalamász (IS.), Kisharmadás
G. (28., 44., 6S., 78.), Baa (39.).
Miklósfa SE (1.) - Palin FC
(11.) 2-0 (0-0). G.: Németh T.
(6S.), Béli K. (90.)
P.L.

Doszpoth Csenge 1:29,88; 2003:
3. Kiss Eszter.; 1997: 1. Zámodics
Márk 1:12,26.; 2003: 2. Környei
Péter 1:33,26. 100 m hát, 1996: 1.
Nem volt izgalommentes idén hatodik lett. A hazaiaknak azonban Abay Nemes Anna 1:04.04.; 1999:
sem az immáron huszonhetedik sokáig nem kellett szomorkodniuk, 2. Fodor Helga 1:04,96; 1998: 3.
alkalommal megrendezett úszó mert az aranyérem és vele együtt Molnár Flóra 1:08,30; 2001: 3.
30.000 forint az ugyancsak „víz- Kantó Loretta 1:14,92, 2003: 1.
Kanizsa Kupa.
műs" Zámodics Márknál maradt. Kiss Eszter 1:20,99. S0 m hát: 3.
Márk a fiú váltó csapatát is a dobo- Kantó Marcell 42,S6. 100 m pilA kedélyeket kissé felkorbácsollangó, 1998: 1. Molnár Flóra
ta a nagy hagyományú csillagszóró gó legfelső fokára vezette.
verseny, melynek keretében egyXXVII. Kanizsa Kupa úszóver- 1:02,60; 2001: 3. Kantó Loretta
más után ússzák a versenyzők az seny, Nagykanizsa. A Délzalai 1:18,60; 2003: 1. Kiss Eszter
S0 m gyorsokat, az utolsó pedig Vízmű SE versenyzőinek eredmé- 1:20,60; 2000: 3. Harangozó Mámindig kiesik. Nagy taktikai harc nyei: 100 m gyors, 1998: I. Mol- tyás 1:18,12. 200 m vegyes, 1998:
is dúlt egyben a vízben és kicsit vi- nár Flóra (1998) S6,80, 2. Fodor 1. Molnár Flóra 2:21,46; 1996: 2.
tatható körülmények között vérzett Helga S9,36; 2003: 1. Kiss Eszter Abay Nemes Anna 2:27,76; 2001:
el Molnár Flóra, a Délzalai Vízmű 1:07,36; 1997: 1. Zámodics Márk 2. Kantó Loretta 2:40,33; 2003: 1.
SE kiválósága, aki a néhány nappal S3,36. S0 m gyors, 200S: 3. Kantó Kiss Eszter 2:S0,36.
korábban Milanóban megrendezett Marcell 36,69. 100 m mell: 1.
P.L.
nemzetközi viadalon S0 m gyorson Molnár Flóra 1:11,86.; 2001: 3.

Forrt a medence vize

Kerékpár: jó kis hegymenet volt...
Pécsett rendezték az úgynevezett Tour de Pécs kerékpáros versenysorozat hegyi országos bajnokságának Grawe NagydíjAmatőr férfi kategóriájának versengését, melyen a zalai Teker
Egyesületet képviselő Püspöki
Dániel remek eredményt produkált.
Püspöki Dániel (képünkön a dobogó tetején) ugyanis az első helyen végzett Vörös Vince és Mészáros Máté előtt. Dániel a 23,3 kilométeres távon 32,9 km/h átlagot
produkált, így az ideje 42:28 perc
lett.
- Vörös Vincével elszöktünk az
első emelkedőn, melynek 1S-20
százalékos szintjei is voltak -

Mórichelyi hegyen szép, gondozott
birtok lakható épülettel eladó. Érd.: 18
Eladó Kiskanizsán 1110 négyzet- óra után a 0630-214-67SS, valamint a
méter közművesített telek, kis bon- 0630-8S4-113S telefonszámokon lehet.
tandó házzal, a Pápai u. 22/A. szám (7712K)
Nk-án a belvárosban, csendes
alatt. Érd.: 0620-388-40S6 (7701K)
Becsehelyen két szobás nappalis, környezetben eladó 740 négyzetfürdős, gáz + kandallós felújított családi méteres közművesített telek, mely
ház rendezett udvarral, gyümölcsössel családi ház vagy társasház építésére egyaránt alkalmas. Tel.: 0630eladó. Tel.: 06-30-209-0S46 (7703K)
Alsórajkon a Dózsa György utcá- 227-3294 (7713K)
ban zártkerti ingatlan eladó. Tel.:
0670-20S8-301 (7708K)
Garázs kiadó a Csokonai utcai
garázssoron, aknája zöldség, gyümölcs tárolására alkalmas. Érd.:
0630-389-1377 (7706K)
Bútorozott szoba 1 fő részére kiadó. Tel.: 0693-318-3S7 (7709K)

INGATLAN

SZOLGALTATAS
Látóhegyen Rizling utca 14. szám
alatti birtok épülettel eladó. Tel.:
0630-355-9293 (7707K)
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Kidobásra szánt televízióját,
mikroját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb.,
valamint összegyűjtött reklámanya-

mondta a versenyt követően Püspöki Dániel. - Onnantól Vincével
együtt tekertünk, majd a cél előtt
S00 méterrel a meredek részen in-

dítottam és így sikerült megnyernem a versenyt.

gait elszállítom. Tel.: 0620-S10-2723
(7700K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok!
Tel.: 0620-S10-2723 (7710K)

zsu, stb. Nagykanizsán. Tel.: 0630332-8422 (771SK)

Fiatal elekronikai technikus
férfi német nyelvtudással, MS
Office, Open Office alapfokú számítógépes ismeretekkel, B kategóriás jogosítvánnyal Kanizsán
állást keres. Tel.: 06-30-S11-29S1
(7704K)

VEGYES
Eladó 2 db 11 kg-os gázpalack.
Tel.: 0630-4S4-S377 (7711K)
Régi tárgyakat vásárolnék: térkép,
fotó, porcelán, kerámia, karóra, bi-

P.L.
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Szépen búcsúztak, jöhet a „középházi" folytatás
Kanizsa VSE (4.) - BVSCZugló II (3.) 12-11 (3-3, 4-3, 4-2,
1-3)
OB I B A-csoport vízilabda-mérkőzés, 16. forduló. Nagykanizsa, 30
néző. Vezette: Csanádi, Kovács I.
Kanizsa: Kiss Cs. - Bakó 2, Cserdi I. 6., Virt M., Kéri. Kaszper G. 2,
Gulyás 1. Csere: Nébald (kapus),
Besenyei, Klie, Kis Zs. 1, Fábry,
Koncz. Edző: Németh Zsolt.
Hazai pályán mindenképpen
presztízsmeccset nyertek a Kanizsa
VSE vízilabdázói, ami persze akkor lett volna igazán fontos, ha a
felsőházi rájátszás szempontjából
még tétje is marad. Ettől függetlenül örülhettek a vendéglátók a győzelemnek, hiszen számos szép akciójukat sikerült góllal befejezniük.
Németh Zsolt: „A hátralévő két
alapszakaszbeli találkozónk is inkább már a középházi rájátszás
szempontjából lesz fontos, szeretnénk azokat megnyerni és azért
úgy gondolom, a mostani sikerünk
sem volt érdemtelem."
Kanizsa VSE (4.) - Ceglédi Vasutas SE (5.) 11-9 (1-1, 5-1, 1-4, 4-3)

OB I B A-csoport férfi vízilabdamérkőzés, 17. forduló. Nagykanizsa, 30 néző. Vezette: Birri, Pintér.
Kanizsa: Kiss Cs. - Besenyei,
Berki, Klie 2, Cserdi I. 3, Kaszper
G. 1, Fábry 1. Csere: Nébald (kapus), Bakó 3, Gulyás 1, Kéri, Kis
Zs., Koncz. Megbízott edző:
Simonka Ferenc.
A kanizsaiak a hivatalos kiírás
szerint tulajdonképpen a felcserélt
pályaválasztói joggal fogadták a
Cegléd együttesét, igaz, a Pest megyei helyszínnel talán egyszerűbben jártak volna, hiszen a Kanizsa
VSE játékosai közül a Budapestről
érkezők autója lerobbant. így tulajdonképpen voltak később érkezők,
meg a találkozóról abszolút lemaradók, mint például a tréner Németh
Zsolt. A helyére beugró Simonka
Ferenc viszont jól meccselt, s ha
csapata volt, hogy ráijesztett egy
picit, azért a KVSE végül behúzta
a győzelmet az alapszakasz utolsó
előtti fordulójában.
Kanizsa VSE (4.) - Honvéd
UVKSE (3.) 15-11 (3-5, 4-3, 5-2,
3-1)

Város napja forgalmirend-változás
A 2015. évi Város Napi programok miatt az alábbi útlezárások, forgalomkorlátozások és forgalmi rend változások várhatók az Erzsébet tér környékén:
PARKOLÁSI TILALOM LESZ ÉRVÉNYBEN
- április 23. (csütörtök) 1S:00 - április 26. (vasárnap) 24:00-ig az Erzsébet tér keleti útszakaszán a Fő út és a Rozgonyi út között.
- április 23. (csütörtök) 18:00 - április 26. (vasárnap) 24:00-ig az Erzsébet tér nyugati útszakaszán a Fő út és a Magyar utca között (Polgármesteri Hivatal és a Bolyai Ált. Iskola előtt), valamint az Erzsébet tér északi oldalán a Rozgonyi utca és a Magyar út között.
- április 24. (péntek) 08:00 - április 24. (péntek) 16:00-ig a városközpontban a fizető parkolók ingyenesen vehetők igénybe!
ÚTLEZÁRÁS LESZ ÉRVÉNYBEN
- április 23. (csütörtök) 18:00 - április 26. (vasárnap) 24:00-ig
- az Erzsébet tér keleti útszakaszán a Fő út és a Rozgonyi út között,
- az Erzsébet tér déli útszakaszán az Ady út és a Zárda utca között a Fő
úton (a Fő út forgalma az Ady utcába terelve a kereszteződésnél; a Zárda utca forgalma terelésre kerül a Király út felé a Fő út kereszteződésénél; a Király út felőli forgalom terelése a Sabján Gy. utcába a kereszteződésnél).
- az Erzsébet tér nyugati útszakaszán a Fő út és az Arany J út között
(Polgármesteri Hivatal - Bolyai Ált. Iskola előtt),
- az Erzsébet tér északi oldalán a Rozgonyi utca és a Magyar út között,
- a Vásár utcában a Báthory utca és az Erzsébet-tér között (forgalom terelése a Báthory utca felé). Az útlezárások területére a fenti időpontok
alatt csak az ott lakók, a vásárosok - vendéglátósok, a fellépők és a rendezőség tagjai hajthatnak be a rendezők által biztosított behajtási engedéllyel.

OB I B A-csoport férfi vízilabda-mérkőzés, 18. forduló. Nagykanizsa, 30 néző. Vezette: Gérnyi,
Mikesy.
Kanizsa: Kiss Cs. - Bakó 4,
Cserdi I. 6, Kis Zs., Kéri, Fábry,
Gulyás 1. Csere: Besenyei 4, Klie,
Koncz. Edző: Németh Zsolt.
Valahol presztízsmeccs volt az
alapszakasz utolsó találkozója a
kanizsaiaknak, hiszen bizonyítani
szerették volna, hogy jobbak, vagy
legalábbis nem gyengébbek az
előttük végzett Honvéd UVKSEnél, mely a felsőházban folytathatja. Nem így indult a találkozó,
hogy a Kanizsa VSE-nek egyszerű
dolga lesz, hiszen a fővárosiak a

második negyedben már 7-3-ra is
vezettek. A vendéglátók aztán védekezést váltottak, aztán jöttek az
akciógólok is, míg a Honvéd két
ötméterest is hibázott. Onnantól
már nem volt megállás és Németh
Zsolt tanítványai nyerték a mérkőzést, amivel csoportjuk negyedik
helyét biztosították be.
Németh Zsolt: „Az mindenképpen örömteli, hogy győztes mecscsel búcsúztunk az alapszakasztól,
bizonyítottuk, hogy nem vagyunk
rossz csapat. Ilyenkor sajnálhatjuk, hogy a korábbi gyengébb találkozóink úgy sikerültek, ahogy."
P.L.

Vb-szintidő teljesítve!
A lengyelországi Poznanban megrendezett úszó Nemzetközi Világ Ifjúsági
viadalon Molnár Flóra, a Délzalai Vízmű SE sportolója S0 m gyorson 2S.S0
másodperces idejével megúszta a szingapúri ifjúsági világbajnokságra kitűzött
szintidőt - tudtuk meg edzőjétől, Polgár Sándortól. Az elért eredményével az
első helyen csapott a célba és ugyanígy tett a hosszabbik sprint számban, vagyis 100 m gyorson. Az S0 m pillangón elért 28.09-es ideje is új egyéni csúcsot jelentett, ami bronzérmet jelentett a számban a kanizsai lány számára.
Ezen felül a magyar váltó tagjaként is szerzett két újabb aranyérmet.
FORGALMIREND-VÁLTOZÁS LESZ ÉRVÉNYBEN
- április 23. (csütörtök) 18:00 - április 26. (vasárnap) 24:00-ig a Kinizsi
utca forgalmi iránya megváltozik. Az utcában az egyirányú forgalom
megfordul a Rozgonyi utca és az Arany J. utca közötti viszonylaton. Az
Arany J utcában jobbra fordulási tilalom a Kinizsi utca felé, valamint a
Kinizsi utcában balra fordulási tilalom - az Arany J. utca felé - lép érvénybe, valamint a Kinizsi utcában megállási tilalom a Rozgonyi utca
felöl S0 m-en.
IDEIGLENES ÉS SZAKASZOS ÚTLEZÁRÁS
LESZ ÉRVÉNYBEN
- április 26. (szombat) 10:00 - 10:30 az Erzsébet tér - Fő út - Huszti tér
- Petőfi utca - régi 7-es útvonalon Galambokon át Zalakarosig - futóverseny miatt - szakaszosan.
BUSZFORGALOM VÁLTOZÁSA
Értesítjük T. Utazóközönséget, hogy a Város Napi rendezvények miatt április 23. (csütörtök) 18:00 - április 27. (hétfő) 0S:00-ig
- lezárásra kerül az Erzsébet tér déli útszakaszán az Ady út és a Zárda utca közötti szakasza. A Dél-zalai autóbusz megállót ezen idő
alatt a járatok nem érintik, a Dél-Zalai Áruház elnevezésű
buszmegállópár áthelyezésre kerül a Zrínyi utcába, az E.on székház
elé.
- lezárásra kerül az Erzsébet tér északi oldala a Rozgonyi utca és a
Magyar utca között. A lezárás ideje alatt a 8-as és a 8 Y-os jelzésű helyi járatok Napraforgó tér - Miklósfa viszonylatban módosított útvonalon közlekednek. Nem érintik a Királyi Pál utcai, Vörösmarty utcai és a Rozgonyi utcai sarokmegállóhelyeket. A megállóhelyek,
ahol a járatokat igénybe vehetik: Zrínyi utcai ideiglenes megálló,
Kalmár utca, Magyar út 60., Kenyérgyár.
A lezárások és forgalomkorlátozások miatti esetleges kellemetlenségekért kérjük megértésüket és türelmüket.
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Felnőtt, gyermek használt ruha,
cipő, játék, kiegészítők.

Minden szerdán és csütörtökön
100-200 Ft-os AKCIÓ!
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Keressen minket, és vásároljon a
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facebookon is: „Helga ruhái kicsitől a
nagyig" csoportban.
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Folyamatos akciókkal, baráti árakkal,
hetente frissülő árukészlettel várom vásárlóimat!

n-níi-li.ini;^ ijíík.il-rdrj hl.-.

OUMI-SZERVIZ

'ári gumiabroncs akció!
Az akció május 31-ig tart.

Nyitvatartás:
(jintínenlal®

0-17 óráig, Szombat: 8-12 óráig

SEMPERIT S

Kovács Béla Gumi-szerviz

«flMHHG

8800 Nagykanizsa-Palin, Alkotmány u. 146/A
Tel./fax: +36 (93) 315-259 • mobil: +36 (30) 586-1997
B-ínail: kh.gumiszerviz@treemail hu

Gépjármű gumiabroncsok, acél és könnyűfém keréktárcsák értékesítése
kerékszerelés, centírozás.

IEHETOJEG. nOVEKEDEJ. (IKER!
Bo»cbb információ

TAXI

(93) 666-666
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LOKALPATRIOTA HETILAP

XXVII. évfolyam 16. szám
2015. április 30.

Nagykanizsa, Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
Beke Ivett mobil:
06-30-491-7051
www.voksh.hu.
nagykanizsa@voksh.hu

Nyt. szám: E-000883/2014.

TANFOLYAMOK:
Személygépkocsi,
m moped vezetői május
7. (csütörtök)
16.00 óra hétközi
április 16. (szombat)
8.00 óra hétvégi
OKJ-s targoncavezető, emelőgépés rakodógépkezelő hatósági
vizsga: május 20. (szerda) 10.00 óra
(jelentkezéseket fogadunk május 11-ig)
GKI - Teher-, és autóbusz
szaktanfolyami vizsga
május 16. (szombat) 10.00 óra
(jelentkezéseket fogadunk május 6-ig)
Részletekről érdeklődjön
irodánkban vagy a fent megadott
elérhetőségeken.
(Stat.2014-4-2015-1 né. V S M : " B " E: 79,17%
-77,42%. F: 75%-80% "C" E: 100%. ÁKÓ: "B" Gy:
130,05%-121,38%. "C" Gy: 101,72%-101,38%)

21. Város Napja programsorozat

Díszközgyűlésen adták át a város kitüntetéseit
Hagyomány, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Város Napja alkalmából tartott díszközgyűlésen
köszönti azokat a személyeket,
akik a városért sokat tettek, nevükkel városunk hírnevét öregbítették. A 2015. év önkormányzati kitüntetéseit Dénes Sándor
polgármester adta át.

kásságáért „Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Címere" emlékplakettet adományozta.
A közgyűlés Prof. Dr. Gerlinger
Imre nemzetközi hírű fül-, orr, gégészeti és sebészeti orvosprofeszszori munkásságáért „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere"
emlékplakettet adományozta.
A közgyűlés Prof. dr. Gadányi
Károly egyetemi tanárnak több évNagykanizsa Megyei Jogú Vá- tizedes felsőoktatási és szlavisztiros Közgyűlése határozatot hozott kai munkásságáért „Nagykanizsa
kitüntető címek adományozásáról. Megyei Jogú Város Címere" emlékplakettet adományozta.
Ennek értelmében a közgyűlés:
Schmidt Egon Kossuth-díjas orNagykanizsa Megyei Jogú Vánitológusnak kiváló szakírói, veze- ros Közgyűlése a korábbi évek
tői és tudományos ismeretterjesztői gyakorlatától eltérően három totevékenységéért „Nagykanizsa Me- vábbi kitüntetés adományozásáról
gyei Jogú Város Címere" emlék- döntött, melyek átadására a mostaplakettet adományozta. Sajnos a ki- ni rendezvény keretében került sor.
tüntetett nem tudott jelen lenni a
A közgyűlés „Az Év vállalkozárendezvényen, ezért a kitüntetését a sa" emlékplakettet adományozott
későbbiekben juttatják el számára.
kisvállalkozás kategóriában Ágoston Tibor egyéni vállalkozónak.
A közgyűlés Schrammel Imre
Kossuth-díjas keramikusművészA közgyűlés „Az Év vállalkozánek hat évtizedes művészi mun- sa" emlékplakettet adományozta

középvállalkozás kategóriában a
A közgyűlés „Nagykanizsa
Kanizsa Kárpit Kft-nek. Az elis- Sportjáért" kitüntető címet adomerést Angyalosi Sándor és Hor- mányozta Nagy Istvánné nyugalváth György ügyvezetők vették át. mazott testnevelő tanárnak pedaA közgyűlés „Az Év vállalkozá- gógusként, élsportolóként és edzősa" emlékplakettet adományozta ként végzett kiemelkedő munkájánagyvállalkozás kategóriában a ért, példamutató gyermekszereteHoneywell Hőtechnikai Kft. részé- téért és emberségéért.
re. A kitüntetést Pécsi József ügyA közgyűlés Borsos Ferenc
vezető-igazgató vette át.
ügyvezető-igazgatónak a vízkezeA közgyűlés dr. Bencze Mária lésben végzett kiváló tervezői és
gyermekorvosnak több évtizedes vezetői munkásságáért, a város
áldozatos és kiváló munkája elis- hírnevének öregbítéséért a „Nagymeréseként „Szekeres József Díj" kanizsa Környezetkultúrájáért"
kitüntető címet adományozta.
kitüntető címet adományozott.
A közgyűlés dr. Kaszás Gizella Dobos István tűzoltó alezredespszichoterapeutának kiváló szakmai nek, a Nagykanizsai Katasztrófamunkájáért és a Nagykanizsai Család- védelmi Kirendeltség vezetőjének
segítő Központ és Családsegítő Szol- a nagykanizsai katasztrófavédegálat vezetéséért „Szekeres József lemben végzett áldozatos szolgálaDíj" kitüntető címet adományozta.
táért „Nagykanizsa Biztonságáért" kitüntető címet adományozta.
A közgyűlés „Nagykanizsa
Sportjáért" kitüntető címet adoDr. Molnár József2rendőr alezremányozta Kaszper Lászlónak a vá- desnek, a Nagykanizsai Rendőrkaros vízilabdasportjáért végzett pitányság vezetőjének kiemelkedő
több évtizedes sportvezetői és tá- szakmai, vezetői teljesítményéért
mogatói tevékenységéért.
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapon)
„Nagykanizsa Biztonságáért"
kitüntető címet adományozta.
A közgyűlés Böjti Istvánnénak
több évtizedes kiváló óvodapedagógusi és óvodavezetői tevékenységéért „Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntető címet adományozta.
vát Tamburazenekar műsora köve- derékkal, hogy értékeinket számba
Molnár Jánosné nyugalmazott
véve, és közös jövőnk magújítása
tett.
pedagógusnak, évtizedeken át végA Város Napja alkalmából tar- okán emlékezzünk városunk,
zett lelkiismeretes munkájáért
tott díszközgyűlésen kitüntetése- Nagykanizsa múltjára. Csoóri Sán„Nagykanizsa Oktatásáért" kitünket adott át a polgármester azok- dor szavai mutatnak rá, hogy a satető címet adományozta.
nak a személyeknek, akik sokat ját értékeink, melyek megállnak az
A közgyűlés Jerausek Gyulának
tettek a városért és nevükkel a hír- időben miközben mi haladunk, kéa kultúra területén végzett kiemelnevét öregbítették (lásd címlapos rik tőlünk, hogy álljunk meg mi
kedő tevékenységéért „Nagykanimagunk is néha, tekintsünk körbe
anyagunkat).
zsa Kultúrájáért" kitüntető címet
„Tudjuk, az idő nem áll meg, de és tegyünk közös erőfeszítést arra,
adományozta.
vannak dolgok, értékek, amelyek a hogy megőrizzük őket. Mert tudsürgető idő ellenére is megállnak. nunk kell, hogy az együttes megálA közgyűlés a Nagykanizsai HeEmberi erőfeszítés kell, hogy (... ) lás miatt vagyunk mi Nagykanizsalyi Választási Irodának a 2014. évi
megőrizzük őket." - Csoóri Sándor iak. Azok az értékek, melyek álló
választások lebonyolítása során
e gondolatával köszöntötte a 21. csillagként vesznek körül minket,
nyújtott eredményes és magas
Város Napja Ünnepi Közgyűlésén azok a mi világunk keretei, és vilászínvonalú munkájáért „Paizs Femegjelenteket Dénes Sándor pol- gosságot adó fényforrásai. Rájuk
renc Díj" kitüntető címet adomáJÍ gármester. - Különleges és egye- tekintve, az ő fényükben láthatjuk
nyozta. A díjat Dr. Gyergyák
•c
c
dülálló az idei esztendő ünnepe, csak meg önmagunkat és környeKrisztina jegyző és Dr. Termecz
Marianna aljegyző vette át.
Nagykanizsa az elmúlt évek mert jubileumi Város Napját kö- zetünket, az ő világlásuk mutatja
,,Nagykanizsa Megyei Jogú Vá- nagyszabású fejlesztései révén szönthetünk - folytatta e jeles nap meg, hogy milyen csodálatos és
ros Nemzetiségeiért" kitüntető cí- valóban Magyarország nyugati méltatását a város első embere. - egyedülálló város a miénk, mennyi
met adományozta a közgyűlés a kapujává vált - hangzott el a 21. 770 éve, egy IV. Béla királyunk ál- tehetséges és szorgos polgár tekinKanizsai Horvát Tamburazenekar- Város Napja ünnepi közgyűlé- tal szignált 1245-ből származó ti otthonának.
nak a horvát népzene országos és sén, melyre az Deák-téri ünnepé- adománylevél említi az utak metLegyünk büszkék, mert lehelyes zászlófelvonást követően ke- széspontjában fekvő Kanizsa nevét tünk! - hangsúlyozta a szónok. helyi népszerűsítéséért.
elsőként, ide tekinthetünk vissza, Nagykanizsa magja 770 éve lett elNagykanizsa Megyei Jogú Vá- rült sor a Medgyaszay Házban.
mint a kezdeteinkre. Ez az időpont vetve, és azóta terem meg itt az
ros Közgyűlése Szebenyi Máriának a több évtizedes pedagógusi,
Az ünnepség a Himnusz közös szimbolikusan városunk eredete, élet, a mi közös életünk. Mely oly
amikor is megszületett egy gyö- sok adományt adott nekünk az eligazgatói életművéért, a nagyka- eléneklését követően Horváth
nizsai nyolcosztályos gimnáziumi Krisztina zongorajátékával vette nyörű és büszke település, amely múlt esztendőkben is. Legyünk kíoktatás újraindításáért és a jelen- kezdetét. Krisztina a nagykanizsai
legi Batthyány Lajos Gimnáziu- Farkas Ferenc zeneiskola zongora
mot
segítő
tevékenységéért szakán végezte tanulmányait dr.
"Nagykanizsa Megyei Jogú Váro- Erdős Lászlóné tanárnőnél. Számsért" kitüntető címet adományo- talan országos verseny győztese és
zott.
helyezettjeként került a Budapesti
A Kiskanizsai Polgári Olvasó- Bartók Béla Konzervatóriumba,
körnek a kiskanizsai városrész tár- majd a Liszt Ferenc Zeneakadémisadalmi életében meghatározó kö- ára. Méltán büszkesége ő is Nagyzösségteremtő, kulturális és identi- kanizsa városának.
tást megőrző tevékenységéért
A hagyományoknak megfelelő„Nagykanizsa Megyei Jogú Váro- en testvérvárosainkból, Bihácsról,
sért" kitüntető címet adományoz- Csáktornyáról, Kovásznáról, Mata. A kitüntető címet az olvasókör gyarkanizsáról és Togliattiból is
vezetője, Salamon Sándorné vette érkezett delegáció Nagykanizsára.
át.
Idén ünnepeljük városunk és testNagykanizsa Megyei Jogú Vá- vérvárosa Csáktornya között 10
ros Közgyűlése néhai dr. Csákai éve fennálló, gyümölcsöző kap- története és történelme során mind- váncsiak önmagunkra, hagyomáIván orvosnak, önkormányzati csolatot. Ez alkalomból Jurica végig megőrizte fenségét. Ezt az nyunkra, értékes polgárainkra,
képviselőnek kiemelkedő szakmai Horvat, Csáktornya tanácsának el- origót, és a mi közös történetünket munkánk gyümölcsére. - javasolés közéleti tevékenysége elismeré- nöke osztotta meg gondolatait az ünnepeljük a mai napon. Huszon- ta, majd Böjte Csaba atya biztatáünneplőkkel a két város együttmű- egyedik alkalommal állunk meg, sát felidézve folytatta a gondolataseként posztumusz „Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Díszpolgára" ködéséről, melyet a Kanizsai Hor- egymás szemébe nézve, kihúzott it:
kitüntető címet adományozta. A
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
kitüntetést fia Csákai Richárd vetFőszerkesztő:
Dóró
János.
Munkatársak:
Bakonyi
Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi
te át.
Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: Fülöp Anita. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint
Ezt követően Borsos Ferenc a
Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. HirdetésfelvéHidrofilt Kft. ügyvezető-igazgató- tel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.:
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„Légy kíváncsi magadra! Te hihetetlenül értékes... vagy. Benned
hatalmas értékek vannak,... csodálkozzál rá. (...) Én azt akarom,
hogy figyeljél önmagadra, és fedezd fel azt a virágot, gyümölcsöt,
melyet kis magként beléd rejtett el
a teremtő Isten."
Az elmúlt években komoly
szemléletváltás történt városunkban, rengeteg gyümölcs és
virág, sok apró és sok sikeres,
látványos beruházás és fejlesztés
valósult meg, és számos nagyszerű dolog született - tért viszsza napjaink Kanizsájához a polgármester:

Megújult a főterünk, mely immáron méltóvá lett a nagy hagyományokkal rendelkező múltunkhoz és
büszke polgáraihoz. Napokon belül
elindul a városrekonstrukció második szakasza is, mely a főutca újjáéledését fogja jelenteni. Hasonlóan
látványos változást eredményezve,
mint az Erzsébet tér esetében. Impozáns épületeink újultak meg időközben a város legkülönbözőbb
pontjain, méltóan elődeink ránk hagyott örökségéhez. Folyamatban
van a ligetvárosi fejlesztés is, egységessé és élhetőbbé téve a város e
részét. Befejeződött a csatornázás
hatalmas beruházása, a százmilliós
nagyságrendű vízi közmű és a hulladékdepó fejlesztése. Ugyanakkor
játszóterek újultak meg, élhetőbbé
téve a családok, a gyermekek életét.
És a tavalyi évben, egy esztendeje
adhattuk át a 4 milliárd forintot is
meghaladó új kórházi beruházást,
amelynek köszönhetően XXI. századi körülmények között gyógyulhatnak a kanizsai és környékbeli
polgárok. Nagykanizsa e lényeges
és nagyszabású fejlesztések révén
valóban Magyarország nyugati kapujává vált.
És a gyarapodás nem áll meg.
Hiszen a szemléletváltozás eredményeként sikeres jövő elé, újabb

nagyszabású fejlődés elé nézhetünk. Mert az elmúlt esztendőben
megvalósult partneri gondolkodás, az értékeink számbavételén
alapuló együttműködés révén
olyan tervek születtek az Integrált
Településfejlesztési Stratégia keretén belül, melyek Nagykanizsát
előre lendítik. Nemsokára megvalósulnak azok az integrált fejlesztések, amelyeket már mi magunk
határoztunk meg, a magunk képességeire, adottságaira építettünk fel, és terveztünk meg. Ezek
a pályázatok csak mirólunk szólnak, és értünk, mert magunkra
szabtuk őket, a mi arculatunkat

tükrözik, és a sikeres együttműködésünket. Ez a mi nagy lehetőségünk, és a mi közös felelősségünk. Közel 770 éve. Amivel élni
kötelességünk.
Végezetül a polgármester arra
biztatta a jelenlévőket, hogy köszöntsük ma együtt a sikeres jövő
előtt álló városunk köztünk élő értékeit, állócsillagait, a kitüntetett
polgárokat, akik tevékenységükkel építették és gazdagították közös otthonunkat, Nagykanizsát.
Alljunk tehát meg egy pillanatra
munkánk közepette, és szenteljük
rá az időt a megünneplésükre.
Tartóztassuk fel az időt három
szép napra, hogy a közösségünkben összetalálkozva büszkén és
együtt indulhassunk neki a jövő
nagy feladatainak. Megerősítve
önmagunkban, hogy nagy álmok,
nagy lehetőségek, Nagykanizsa!
A díszközgyűlés a Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskar műsorával
zárult. Cseke József karnagy vezetésével ők képviselik Nagykanizsát a július végén, Pécsen megrendezésre kerülő Europa Cantaton amely Európa egyik legnagyobb és legszínesebb nemzetközi
kórusfesztiválja.
B.E.
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Város Napja:
Lehetőség,
hogy megtanuljunk
vágyakozni arra, ami a miénk,
hogy valóban a magunkénak
érezzük Nagykanizsát
„Meg kell tanulni vágyakozni
az után, ami a miénk." - a négy
napon át zajló Város Napi ünnepségsorozaton részt vevő kanizsai polgárokat Simone Weil,
francia írónő gondolatával köszöntötte péntek este az Erzsébet téren felállított színpadon
Dénes Sándor polgármester.
A városvezető hangsúlyozta:
több okból is különleges az idei
Város Napja. Különleges és egyedülálló, mert jubileumi Város Napját köszönthetünk. 770 éve, egy IV.
Béla királyunk által szignált 124Sből származó adománylevél említi
Kanizsa nevét elsőként, ide tekinthetünk vissza, mint a kezdeteinkre.
Ez az időpont szimbolikusan városunk eredete, amikor is megszületett egy gyönyörű és büszke település, amely története és történelme során mindvégig megőrizte
fenségét. Ezt az origót, és a mi közös történetünket ünnepeljük a mai
napon.

tük tegnap, mintegy a nulladik napon. Újdonság tehát, hogy csatlakozott a Pannon Egyetem Kampusza a városhoz, mint ahogy a
Tánc Világnapja révén több száz
táncos és együttes is, amely a vasárnapunkat teszi látványossá és
emlékezetessé. A mai nap és a
szombat pedig a már megszokott
magas színvonalú hagyomány része, amikor is találkozhatunk egymással, együtt töltve el az ünnep
óráit.
Mert a Város Napja mindig lehetőség arra, hogy megéljük az
örömet, hogy megtanuljunk vágyakozni arra, ami a miénk, hogy
valóban a magunkénak érezzük
Nagykanizsát. Nem felejtve,
hogy a saját személyes értékeink
és munkánk is ennek a közösségnek a hagyományát és a gazdagságát jelenti. És igenis érdemes
kimondanunk közösen, hogy egy
büszke és szép város büszke és
értékekben, tehetségben bővelkedő polgárai élnek itt.

És különleges azért is e Város
Napja programsorozat - folytatta
-, mert az idei évben négy napon
keresztül ünnepelhetünk együtt. A
tavasz által hozott megújulást, és
Nagykanizsa megújulását a legfontosabb rendezvényünk megújulása is követi. Hiszen az egyetem
fennállásának 1S. évét köszönthet-

Végül mindenkinek kellemes
élményeket, tartalmas programokat, jó szórakozást és sok pihenést kívánt a városvezető a
Város Napja alkalmából. Köszöntőjét követően koncertek sorozata csalogatta a térre a városlakókat, fiatalokat és idősebbeket egyaránt.
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Tánc(város)napja
Több mint 800 táncos, fiesta,
dübörgő ritmusok, géppuska lábak. Tévedés ne essék, nem a
rio-i karneválról van szó, hanem
a város ünnepének negyedik
napjáról, amit méltó módon koronáztak meg a monstre kavalkád résztvevői.

Együttműködési
megállapodás a kerékpáros
turizmus népszerűsítésére
A Város Napján a Nagykanizsai
Fúvószenekar muzsikáját követően együttműködési megállapodás
aláírására került sor Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselő celebrálásával, melynek a célja a kerékpáros turizmus népszerűsítése.
Ennek a rögzítésére Milán Kerman, a szlovéniai Beltinc polgármestere, Dénes Sándor polgármester, Avgust Farkas, a Beltinci

„Dimek" Oldtimer Kerékpár Kedvelők Egyesületének elnöke, Kresimir Mulvaj, Kaproncai Biciklin
Oldtimer Klub elnöke és Dene Tibor, a Kanizsai Oldtimer Kerékpáros Szövetség elnöke kézjegyével
látta el a dokumentumot a színpadon, melyet Vesna Zeljeznjak
Kapronca polgármestere már korábban aláírt.

Valóságos party-hadszíntérré
változott Nagykanizsa minden
pontja, különösen a belváros,
vasárnap. Amerre a szem csak
ellátott, izgő-mozgó táncosokat
lehetett felfedezni: legyen szó
néptáncról, kangoo-aerobicról,
karibi stílusokról, show-danceről, hastáncról - és még folytathatnám a sort vagy tucatnyi műfajjal. No, nem önkényes, ad hoc
illegal buli-merénylet zajlott városunkban, amiért nem mellesleg az Eraklin Táncklub Egyesületet, mint ötletgazda-főszervezőt illeti a számonkérés (és a nagyon is megérdemelt dicséret).
Ezzel a nagyszabású perfonmansszal ünnepelték meg a Tánc
Világnapját (is) kicsik, fiatalok,

sek" kivonultak a város több
szegletébe, hogy megmutassák,
mit is tudnak, illetve, másokat is
megmételyezzenek a szenvedélyükkel. Persze, ezzel egyidőben
- gyakorlatilag vasárnap kora délelőttől - az Erzsébet téren és környékén is folyamatosan mentek a
különböző táncos produkciók.
Kora délután pedig - csak hogy
még nagyobbat szóljon az amúgy
sem kicsi akció - IFA-kra, kisebb
teherszállító autókra (vagy saját
lábára) pattant a közel 1000 táncos. Naná, hogy féktelen zeneszó
közepette, felvonulás vette kezdetét: a Thúry térről a városon át, az
Erzsébet térig.
Ott aztán elindult a hadd el
hadd, jött az össz(népi)tánc.
Lekszikov Csaba, az Eraklin
Táncklub Egyesület elnöke, mint
ceremóniamester a színpadról
adta az instrukciókat a táncosoknak, akik - teljesen mindegy,
amúgy mit táncolnak - ropták a
szambát, és a további latin táncokat. Hozzájuk még több tucatnyian csatlakoztak a közönség
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Gyönyörű színek,
hatalmas spektrumú kiállítás
Csodálatos festmények, szobrok, tűzzománcok és fotók adnak
tanúbizonyságot a kanizsai képzőés iparművészek munkásságának
egyedülálló, gazdag alkotói mivoltáról a Magyar Plakát Házban. A
pénteken nyílt tárlat a „művészet
legfelsőbb szintjeit döngeti."
Amott egy női lélek, mellette egy
amazon arca, alatta egy intellektualitást
sugárzó szobor, pár méterrel odébb pedig egy komplett virágoskert - a Kanizsai Képző-és Iparművészek Egyesületének tagjairól valóban elmondható:
ahányan vannak, annyiféleképpen alkotnak. Erről (is) tanúbizonyságot ad a
városnapi programok keretében „napvilágot" látott kiállítás. No, meg arról,
hogy Nagykanizsa művészeti-kulturális élete élénk és folyton-folyvást megújuló. Eme sokszínűséget emelte ki a
tárlat-megnyitó ünnepségen Dénes
Sándor2polgármester is.
- Az alkotások kiválósága és változatossága láttatja, komoly erőforrások-

kal rendelkezünk. Sokrétű világunk
van, nagy tehetségekkel és alkotókkal.
Mint csepp a tengerben, láthatjuk meg
az itt élő emberek képességeit, a világot újra kitaláló képzelőerőt e tárlaton
- fogalmazott Dénes Sándor.
Aművészekről pedig Lehota M. János esztéta adott közelképet. Elmondta, a kiállításon sok fiatal alkotó munkáját is megtekintheti a nagyérdemű,
ám olyan ismert arcok műveivel is lehet találkozni, akik határainkon innen
és túl népszerűségnek örvendenek.
- Legyen szó ifjú, vagy befutott
helybéli alkotó munkájáról, egyaránt elmondható: teljes erejében
lüktet, sugárzik a művészet Kanizsán - így az esztéta.
Érdemes tehát megcsodálni a tárlatot, hiszen amíg szemléljük a remekeket, kizökkenünk a hétköznapok
dübörgő morajából, s olyan világba
utazunk, ami a testet-lelket egyaránt
feltölti a nehezebb időkre...
Sz.Zs.

felnőttek, meg egy kicsit idősebbecskék, akik egyébként
amúgy is valamely táncos „felekezethez" tartoznak. Harminc helyi táncos klub, egyesület képviseltette magát - teljes menetfelszerelésben - a rendezvényen,
sőt, még megyénken és országhatáron túlról is érkeztek formációk,
hogy bebizonyítsák (többek között): teljesen mindegy, ki, mit,
hol és hogyan ropja, a lényeg,
imádjon táncolni.
Sőt, még a nézelődőket is berángatták a táncosok egy-egy laza
ejtésre, a keleti városrésztől egészen Mákos Fera fagyizójáig.
Ugyanis a táncos „szerveződé-

soraiból, nem számított, van-e
tánctudás a fenékrázás mögött.
Este hattól viszont már a „vén
Európás" Varga Miklós adott koncertet. Az énekest a profi tánc páros, a tv-műsorból ismert Molnár
Andrea és Cseh-Szakál Tibor váltotta a színpadon. Nem is akármilyen finálét adtak, amiért nemcsak őket, hanem a nap folyamán
aktívan közreműködő táncosokat
szintén riszpekt és hatalmas gratuláció illeti. A profi szervezésért,
a rendkívüli táncnapért pedig az
Eraklin Táncklub Egyesületé a
glória.
Szabó Zsófia
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A 21. Város Napja alkalmából,
annak nulladik napján a kanizsai felsőoktatás 15 éves fennállását szakmai programokkal elevenítették fel a Medgyaszay
Házban.

ban, hittek városunk felsőoktatásában. Látták azt a jövőt, amelyben egy egyetemi kampusz a város szellemi központjává nő, ahol
sokszínű és lendületes tanítás folyik, és ahol találkozhatnak
mindazok, akik hozzá tudnak és
A megjelenteket dr. Birkner hozzá akarnak tenni Nagykanizsa
Zoltán, a nagykanizsai kampusz értékeihez - hangsúlyozta a poligazgatója köszöntötte. Ezt köve- gármester.
tően dr. Friedler Ferenc, a PanKiemelte, 15 év alatt elérték azt,
non Egyetem rektora három té- hogy az álmaik valóra váljanak.
mát érintett köszöntőjében. Fel- Mára a nagykanizsai kampusz fonidézte a kezdeti nehézségeket, tos része a városnak, találkozómajd a pozitív fogadtatást emlí- hely, ahol a tudás és a kreativitás
tette, amiben Nagykanizsán volt otthonára lelhet. Ezért úgy is forészük. Kiemelte, városunkban
három dolog teljesül egyszerre az
oktatás, a kutatás és az innováció.
Ez a három szükséges a minőségi
fejlesztéshez. Ezt követően adta galmazhatunk: a mai nap az aratás
át a rektor a Pannónia Felsőokta- ünnepe - egyetemi várossá téve
tásért Díjat Dr. S. Nagy Katalin- Nagykanizsát.
nak, melyet a Pannon Egyetem
- Én magam, mint a város polszenátusa egyhangúlag szavazott gármestere, büszke vagyok erre a
meg számára, ezzel megköszönve történetre, mert annak ékes példáazt a rengeteg munkát, melyet a ját mutatja fel, hogy Nagykanizsa
nagykanizsai felsőoktatás létre- fejlődik, hogy a lehetőségek várojöttéért végzett.
sa, ahol sok tehetséges fiatal talál
- 15 esztendő egy város életé- otthonra és gazdagítja a közös kulben már szinte történelminek túránkat. És büszke vagyok, mint
mondható, mely egy hagyomány- pedagógus, mint tanár is, mert réról, egy kultúráról és a közösségi szese lehettem éveken keresztül a
összetartozásról
tanúskodik. helyi felsőoktatás kibontakoztatáUgyanakkor az oktatás területén sában azzal, hogy tanítottam a
mindez hatványozódik, hiszen az kampuszon. Gratulálok a jubileum
itt elültetett érzelmi és tudás mag alkalmából, és kívánok még sokmég hosszú évtizedeken keresztül sok évtizedet az egyetemi képzés
növekedni fog az itt tanuló fiatalok fejlődéséhez - zárta a köszöntőt
lelkében. Nem feledve azt sem, Dénes Sándor. Ezt követően adta
hogy az egyetemi kampuszon vég- át dr. Birkner Zoltánnak az elismezett kutatások hatása minden bi- rő oklevelet.
zonnyal szintén évtizedekre meg- Valódi ünnep ez a nap, és talán
határozó marad mindannyiunk éle- érdemes ez alkalomból a 15 évnél
tében - kezdte köszöntőjét Dénes is egy kicsit távolabbra tekinteni Sándor polgármester.
ezúttal visszafelé az időben - ezt
Hozzátette, az ünnepség, amely már Cseresnyés Péter, Nagykania 15 esztendős egyetemi kampusz zsa és térsége országgyűlési képvimúltját, jelenét és jövőjét köszönti, selője mondta. Hozzátette, Nagya születés, a munka és az alkotás kanizsán korábban is volt felsőokmanifesztuma. Egy korszak lezá- tatás, a méltán híres és sokakat az
rultának és egy új korszak megszü- életben elindító Mezőgazdasági
letésének a jelképe, mely egy cso- Főiskola, amelynek bezárásával
dás történetet sűrít önmagába. Azt, komoly űr keletkezett a város éleamelyik a magvetéssel kezdődik, tében.
és sok küzdelemmel, bátorsággal
- Nem véletlen, hogy a divatos
és kitartó munkával folytatódik.
szóval alulról jövő kezdeményeDe mindig megéri a befektetett
zést felkarolta az önkormányzat is,
munka és szeretet, mert az életet és és 1997-ben határozatban rögzíteta jövőt szolgálja.
te a közgyűlés, hogy Nagykanizsa
- A nagykanizsai kampusz és a kész egy főiskola fogadására. Egy
nagykanizsai felsőoktatás magját évvel később megalakult a Kani15 éve vetették el. Akik ott vol- zsa Felsőoktatásáért Alapítvány és
tak a kezdeteknél, és akik éveken elkezdődött a szervezőmunka,
keresztül gondozták azt a mai amelyet, túlzás nélkül mondhatnap bizonyítják jelenlétükkel, juk: az egész város támogatott hogy jól döntöttek akkor. Hittek emlékezett vissza Cseresnyés Péa tehetségükben és az akaratuk- ter.

Tizenöt éves a kanizsai felsőoktatás
Kiemelte, 2000-ben pedig megszületett a Veszprémi Egyetem
Kihelyezett Képzési Helye, és elindult az oktatás az államilag finanszírozott, nappali tagozatos
oktatás idegenforgalmi és szálloda szakon.
- És nem a politikai elfogultság
mondatja velem büszkén, hanem a
tényszerűség: mindezt az tette lehetővé, hogy Pokorni Zoltán akkori oktatási miniszter 2000. június
19-én külön eljárásban jóváhagyta
a főiskolai szak indítását - tette
hozzá.
Azóta a kampuszon új szakok,
képzések, nemzetközi projektek
indultak. A felsőoktatási intézmény kapuinak megnyitásával
pedig alkalmat teremt fiataloknak
arra, hogy itthon, a család biztonságos közelségében szerezzenek
értékes, versenyképes tudást és
diplomát. Erősítve ezzel bennük
a városhoz való, még erősebb kötődést, és megteremtve Nagykanizsa jövőbeni boldogulásának
alapját.
- Alpolgármesterként, később
polgármesterként, most pedig a
térség országgyűlési képviselőjeként mindig támogattam ezt a dinamikus fejlődési folyamatot, hiszen Nagykanizsának elemi érdeke, hogy jól működő, sikeres felsőoktatási intézménye legyen. A
Pannon Egyetem és a kampusz vezetői mindig nyitottan fogadták az
önkormányzat felől érkező javaslatokat - emelte ki Cseresnyés Péter.
Hozzátette, a PEN a gazdaságfejlesztés egyik motorja is lett, segítve, támogatva a város célkitűzéseit, vagyis a helyi gazdaság erősödését, új munkahelyek létrejöttét. Majd a nemrégiben megkötött
összefogást említette, a víztechno-

lógiai kutató- és oktatóközpont felavatását. A Soós Ernő nagykanizsai mérnökről elnevezett intézmény már a jövőnek szól, hiszen
feladata a legújabb technológiák
kutatása és fejlesztése, ami növeli
akár a nemzetközi innovációs képességet, és nem mellékesen a leendő vízipari szakemberek képzési
helye is.
- Ez pedig olyan perspektíva,
amelynek haszna, eredménye, már
rövidtávon is érezhető lesz - nemcsak Nagykanizsán, hanem nemzetgazdasági szinten is. A vízipar
Magyarország számára ugyanis kitörési pont, húzó ágazat lehet,
olyan terület, amely megalapozza
az ország nemzetközi sikereit, így
bevételt termel, s munkahelyeket
teremt. Öröm, hogy ennek az új
fejlődési pályának - a helyi hagyományokon nyugvó - alapjait
együtt tehettük le - zárta beszédét
Cseresnyés Péter.
Ezt követően hangzottak el a
visszaemlékezések
Dr. Kiss
Ádámtól, aki 1998 -2002 között az
oktatási minisztérium felsőoktatási helyettes államtitkára volt és dr.
Gaál Zoltántól, aki 1998-2007 között a Pannon Egyetem rektora
volt.
A résztvevők megtekintették a
Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központot, melyet
további programok sora követett,
így a Pars Krisztián olimpiai bajnokkal való pódiumbeszélgetés,
élő csocsóbajnokság és társasjáték party. Az estet a The Carbonfools fellépése zárta. A Kiskastélynál fotókiállítással, pályaválasztási tanácsadással és lufihajtogatással várták az érdeklődőket.
V.M.
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Megyei Jogú Városok Szövetségének Jegyzői
Kollégiuma - Megvitatták közös dolgainkat
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A Megyei Jogú Városok Szövetségének Jegyzői Kollégiuma
Nagykanizsán tartotta kétnapos
ülését. A nagyvárosok címzetes
főjegyzői és jegyzői az érintett
szaktárcák államtitkáraival, illetve a szakmai intézmények vezetőivel folytattak tanácskozást
a Medgyaszay Házban, melynek
eredményeit sajtótájékoztató keretében ismertették.
- Ebben a két napban házigazdái
lehettünk ennek a rangos eseménynek, ahol a 23 tagú Megyei Jogú
Városok Szövetségének jegyzői,
aljegyzői lehettek a vendégeink kezdte a tájékoztatót Dénes Sándor polgármester. Hozzátette, reméli ebben a két napban a szakmai
munka mellett, a vendégek megismerték Nagykanizsa városát, az itteni életet, és jó hírünket viszik az
ország minden megyei jogú városába.
Ezt követően dr. Szekeres Antal,
Debrecen jegyzője és a Megyei Jogú Városok Szövetségének Jegyzői Kollégiumának elnöke értékelte a kétnapos tanácskozást. - A
Megyei Jogú Városok Szövetsége
az ország lakosságának közel egynegyedét magába foglaló települések összességét tömöríti, így tehát
érdekérvényesítő súlya és szerepe
semmiféleképpen nem mellőzhető.
Ezért ennek az érdekképviseleti
szervezetnek az egyik legfontosabb szakmai belső szervezeti egysége a jegyzői kollégium, mely általában egy évben két alkalommal
tart olyan szakmai értekezletet,
amelyeknek elsődleges célja, hogy
az önkormányzatok és a polgármesteri hivatalok előtt álló új fel-

adatokat átbeszéljék, és a lehető
leghatékonyabban oldják meg. Lehetőleg úgy, hogy a lakosság is
elégedett legyen. Egymással öszszefüggő témaköröket szoktak tárgyalni, és részt kívánnak venni a
központi szervek ilyen jellegű szabályozó munkájában is, ezért
olyan minisztériumi előadókat
hívnak, akik a részletekről is tájékoztatást tudnak adni.
- Az elmúlt két nap alatt foglalkoztunk a helyi önkormányzatok

és az önkormányzati adóügyek
kérdésével. Itt mindannyian közérthető adórendszert és ügyfélbarát adóhatóságot szeretnénk kialakítani - mondta az elnök. Hozzátette, a 23 megyei jogú városban
több mint 1S0 milliárd forintnyi
adóbevétel van és szeretnék, ha
elektronikus bevallás benyújtásával történhetne. Egyszerű szabályozás keretében valósulhatna
meg, az ügyfélkapun keresztül. Az
ügyfelek hozzáférést kapnának a
folyószámla-egyenlegükhöz
és
egyszerű módon tudnák teljesíteni
a befizetéseket.
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiával kapcsolatos jövőbeni feladatokat is
meghatározták. Azt tekintették át,
hogy ez, hogyan érinti a megyei
jogú városokat, milyen feladat és
hatásköri változások várhatóak,
milyen elvárások lesznek a közszolgálatban dolgozó köztisztviselők, a polgármesteri hivatalban
dolgozók képzésével és továbbképzésével kapcsolatban, illetve a
következő EU-s pénzügyi ciklus-

ban milyen szervezetfejlesztési és
képzési projektekben vehetnek
részt a megyei jogú városok polgármesteri hivatalai. Az EU-s pályázatok tekintetében kiemelte,
hogy hivatalon belül kell majd kialakítani egy olyan szakmai stábot,
akik az induló projektekkel kapcsolatos menedzsmenti feladatokat
ellátják.
Külön szakmai területként érintették az információbiztonsággal
és -szabadsággal kapcsolatos kérdéseket, mivel a hivatalok sok
közérdekű adatot kezelnek. Szót
ejtettek még a közhitel és központi címregiszter kialakításáról is.
- Igyekeztünk ezeket a szakmai
témaköröket úgy feldolgozni,
hogy ezek a mindennapi munkavégzés során a számunkra értékelhető támpontot nyújtsanak és egységes vagy közel azonos formát
mutassanak a feladat és hatáskör
gyakorlása során a különböző hivatalokban - zárta a tájékoztatót az
elnök.
V.M.
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Szakmai tanácskozás a Kanizsa környéki új
csatornahálózatról és a szennyVztisztftó tapasztalatairó

A Nagykanizsa agglomeráció
csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése" II, I
milliárd forintos beruházás
nemsokára lezárul. Ennek kapcsán tartottak pénteken szakmai
fórumot a Vasemberházban,
ahol a tervezés, a kivitelezés és
az üzemeltetés tapasztalatairól
esett szó.

Korszerű szennyvíztisztító telep
és csatornahálózat szolgálja városunkat és környékét, egész pontosan 13 települést. A térség lakóinak komfortját és a környezeti erőforrások védelmét egyaránt szolgáló beruházás tapasztalatait, tanulságait értékelték az említett fórumon. A rendezvényt Bizzer András, a Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulás elnöke nyitotta
meg.
- Nemcsak új csatornahálózat
épült, hanem egy modern szennyvíztisztító telep is létrejött a projekt jóvoltából - mondta elöljáróban Bizzer András. Hozzátette:
mind városunk, mind pedig több
település ezáltal „ajándékot" kapott.
Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője a munkálatok során szerzett tapasztalatokról osztotta meg gondolatait,
egyúttal kiemelte a fejlesztés fontosságát. Valamint azt, hogy EU-s
támogatás nélkül nem valósulhatott volna meg a beruházás és a
magyar kormányzat odafigyelése,

segítsége nélkül szintén nehézségekbe ütköztek volna. Hangsúlyozottan szólt arról is Cseresnyés Péter, hogy kétmilliárd forint értékű
támogatást kapott a beruházás az
önrész kiegészítéseként. - Ennek
köszönhetően, a kisebb településeknek mindez alig került pénzébe, az önkormányzatok kasszáját
alig terhelte meg a fejlesztés - szögezte le a honatya. Majd köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik
részt vettek a projekt munkálataiban: a tervezéstől a kivitelezésig.
Dénes

Sándor,

Nagykanizsa

polgármestere is kiemelte a beruházás környezetvédelmi jelentőségét, továbbá háláját fejezte ki a
projektben közreműködőknek.
A megnyitó után elsőként a beruházói tapasztalatokról, a projekt
szükségességéről beszélt Fitos István projektvezető, majd a kivitelezői, üzemeltetői tapasztalatokról
adtak közelképet előadásaikban a
munkát elvégző konzorciumok
képviselői és a létesítményt üzemeltető Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. képviselője is.

Korszerű
szennyvíztisztító
és csatornahálózat
szolgálja
Nagykanizsát
és környékét
Az EU támogatásával csatornahálózatot kapott Nagykanizsa és
térsége szennyvíz-elvezetési agglomerációja: a város korábban ellátatlan területeit is beleértve ösz-

szesen 13 település. A térség lakóinak komfortját és a környezeti
erőforrások védelmét egyaránt
szolgáló beruházás tapasztalatait,
tanulságait most szakmai fórumon
értékelték az érdekelt szereplők.
A kanizsai szennyvíztisztító-telep fejlesztésével együtt nettó 11,1
milliárd forintba kerülő beruházás
keretében - a nagykanizsai bővítés
és rekonstrukció mellett - Bocska,
Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy,
Homokkomárom, Hosszúvölgy,
Magyarszerdahely, Magyarszentmiklós, Rigyác, Semjénháza,
Szepetnek és Zalaszentbalázs jutott
csatornához. Elhangzott: a 2011ben kezdődött kivitelezési munkák
során sikerült tartani a határidőket,
és belül maradni a költségkereten.

szennyvízelvezetést és -tisztítást
biztosítson, 2010-ben született
meg az Európai Bizottság jóváhagyása, mellyel megoldódott a finanszírozás kérdése.
A szükséges közbeszerzések zárultával 2011-ben kezdődhetett
meg az érdemi kivitelezés, amelynek nehézségeiről a munkát elvégző konzorciumok képviselői beszéltek, a Szabadics Zrt., a SADEMagyarország Mélyépítő Kft. és
az Euroaszfalt Kft. szakemberei.
Elhangzott: a sok útfelbontással járó csatornafektetés - különösen
Nagykanizsa belvárosában - jelentős forgalomszervezési problémákat is okozott, amelyek csak az útburkolat helyreállítását követően
oldódtak meg.

A több mint 3000 háztartás számára rákötési lehetőséget teremtő
csatornafejlesztés és a nagykanizsai szennyvíztisztító rekonstrukciója révén a települések szennyvize sokkal kisebb mértékben terheli
a környezetet - hatékonyabb technológia jóvoltából tisztább víz jut
a befogadó Dencsár-árokba, és
közvetve a Principális csatorna
vízminőségi állapota is javul.
A korszerű csatornahálózat nagy
lépés a város és a térség életében
egyaránt: növekszik vele a települések komfortja és az itt lakók életminősége, valamint nem szennyeződnek tovább a környék természeti erőforrásai.
A szakmai fórumon a résztvevők megismerkedtek a projekt
előzményeivel, a tervezés és előkészítés nehézségeivel. Bár a
Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás már 2005-ben megalakult azzal a céllal, hogy
Nagykanizsán és a
környező,
még
csatornázatlan
településeken megfelelő

Külön programpont volt a konferencián a nagykanizsai szennyvíztisztító telep tervezése és kivitelezése, amelynek során nemcsak a
tervező és a kivitelező, hanem a létesítményt üzemeltető Délzalai
Víz és Csatornamű ZRt. képviselője is közreadta tapasztalatait.
A rendezvényen részt vettek a
Nagykanizsai Műszaki Szakképző
Iskola diákjai, valamint a boszniahercegovinai Bihács település képviselői is, akik egy külön program
keretében meglátogatták az újonnan kibővített és felújított szennyvíztelepet.
A konferencián elmondták: a
rendszer jól működik, a csatornahálózatra a kivitelezők 60 hónapos
szerződéses garanciát vállaltak,
így az esetleges hibák menet közbeni kijavítása nem jelent gondot.
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struktúráját taglalta, melyben kiemelte, sok más mellett: ugyan a
pedagógus pályára jelentkezők
száma megnőtt, viszont még így is
- A gyes, a gyed extra, a családi kevesen vannak. A pedagógusbéadókedvezmény szintén hozzájá- rek kapcsán pedig elmondta, a jörulnak az anyagi biztonsághoz - vedelmek ugyan nőttek, de ehhez
fogalmazott az országgyűlési kép- bizonyos elvárásoknak meg kell
felelniük az érintetteknek.
viselő.
Gondolataival kitért a bölcsődei
A pedagógusok önreflexiójáról
férőhelyekre is. Hangsúlyozta: az az új nemzedék nevelésében - erintézményekre nagy szükség van, ről beszélt előadásában Dr. Varga
ahogy a férőhelyekre, csoportokra László PhD, a Nyugat-magyaroris. A kisgyermeknevelő intézmé- szági Egyetem egyetemi docense,
nyekben mindent meg kell adni a tudományos és külügyi dékánkicsiknek, úgy, ahogy az otthonuk- helyettese.
ban. Mivel fejlődésük szempontjáMezriczky Lajos, a Piarista Altaból döntő az első pár év.
lános Iskola, Gimnázium, KollégiA bölcsődei dolgozókat elhiva- um és Boldog Donáti Celesztína
tott, fontos, felelősségteljes munká- Óvoda általános iskolai intézjukért az erkölcsi elismerésen túl az ményegység-vezetője a család és
anyagi is megilleti. Ebben azért van az oktatás értékpreferenciáiról,
elmaradásunk Magyarországon - Hella Ferenc, a Nagykanizsai Reezt már Dénes Sándor, Nagykani- formátus Egyházközség lelkipászzsa polgármestere jelentette ki. Elő- tora pedig arról tartott előadást,
adásában a pedagógus életpálya- mikor funkcionálnak egy családmodell megalkotásának erkölcsi ban jól a szerepek.
alapjait érintette. Illetve azt, hogy a
Az előadások után következett a
bölcsődék, egyúttal a férőhelyek
díjátadó. A kitüntetést idén Bíró
számát helyben bővíteni kellene, Miklósné, a Meseház Bölcsőde
amihez az önkormányzat minden kisgyermeknevelője kapta. A renszükséges segítséget meg fog adni. dezvény állófogadással zárult.
Városunk első embere ezt köveSz.Zs.
tően a pedagógus életpályamodell

Felelosseggel a jövő generacióert

tória, az Egyesített Bölcsőde intézményvezetője
köszöntötte.
Majd Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő tartott előadást. A
politikus elsőként az intézmények
és a nevelők felelősségteljes munkájára hívta fel a figyelmet. Am a
családtámogatási rendszerről is
szólt Cseresnyés Péter. Mint elmondta, a politikai döntéshozók az
említett támogatási formával arra
próbálnak
ösztönözni, minél több
A megjelenteket, a bölcsődei
gyereket
vállaljanak
a családok.
kórus műsora után, Körmendi VikA pedagógus helye a családban - e címmel szervezett szakmai konferenciát a Bölcsődék
Napja alkalmából, városunk önkormányzata és a Nagykanizsai
Egyesített Bölcsőde. A Malis István Városi Könyvtárban tartott
rendezvényen átadásra került az
év bölcsődei dolgozója elismerés

Ot pont a kiskereskedőkért
A kiskereskedőket érintő ka- lemben sújtják elsősorban a kisválmarai javaslatokról tartott saj- lalkozásokat.
tótájékoztatót dr. Polay József, a Kálovics Ferenc, a helyi kamara
Nagykanizsai Kereskedelmi és kereskedelmi tagozatának elnöke
Iparkamara elnöke, valamint ismertette azt az öt pontot, melyben
Kálovics Perenc, a kamara ke- megfogalmazták a javaslataikat:
reskedelmi és vendéglátó tagozaI. A segítő családtag intézményétának elnöke.
nek visszaállítása a mikro- és kisvállalkozások támogatása érdekében,
Dr. Polay József elöljáróban el- ami egyszeri bejelentéssel és regisztmondta: a Nyugat-Dunántúli Régió rációs kötelezettséggel járna. Aki
Kereskedelmi és Iparkamarai Szö- nincs bejelentve és netán kiszolgálás,
vetsége kereskedelmi tagozatának vagy pénzátvétel közben találja a
képviselői áprilisban fórumot tar- NAV, az esetet jegyzőkönyvezi és biztottak Győrben. A tanácskozáson a tos, hogy meg is bünteti. Ezzel szemkereskedőknek lehetősége nyílt arra ben a munkaügyi ellenőrök más véleis, hogy megvitassák mindazokat a ményen vannak - tette hozzá
változásokat, amelyek az új jogsza- Kálovics Ferenc. - Ok azt mondták,
bályok bevezetésével néhány terü- hogy ezt soha nem fogják vizsgálni. A
leten komoly problémákat jelente- személyazonosság megállapítása után
nek a vállalkozásaik számára. A hagyják, hogy a házastárs, illetve a narésztvevők úgy döntöttek, hogy gyobb gyermek részt vegyen a munNyugat-dunántúli szinten az öt ka- kában. Hogy erre miért van szükség?
mara kereskedelmi titkárai rendsze- - Azért, mert ahhoz, hogy az egyik
generáció át tudja adni a következőrezik az ott összegyűjtött információkat, és a legfontosabbakat elkül- nek a tudását, a tapasztalatait, aktív
dik a Magyar Kereskedelmi és Ipar- részvételével ott kell, hogy legyen a
kamara vezetésének, hogy segítsék gyermek, aki majd 20 év múlva átvemegoldani azokat az alapvető prob- szi a vállalkozást. A jelenlegi viszolémákat, melyek a kiskereskede- nyok között sajnos ez nincs szabá-

lyozva, és feltételezhető, hogy büntetést vonna maga után. A kiskereskedelmi rendszerben 2S évvel ezelőtt elfogadott volt a segítő családtag intézménye, akit csak le kellett jelenteni, és
némi járulék befizetése után még
nyugdíjalapot is szerzett magának.
2. A következő súlyos problémát
már egy éve felvetették. Az online
és PC alapú - pénztárgépeket a törvény szerint minden évben el kell
vinni a szervizekbe. A szövetség
tagjai kérik a gépek kötelező adatkimentésének
szervizelésének
megszüntetését, és az adatforgalmazási díj eltörlését. A régi pénztárgépeket valóban el kellett vinni kiolvastatni, a jelenlegi rendszernél
azonban teljesen fölösleges az
évenkénti felülvizsgálat, ugyanis ha
elromlik a gép, akkor úgyis elviszi
a kiskereskedő a szerelőhöz. Tulajdonképpen nincs mit kiolvasni,
mert minden adat azonnal bekerül a
NAV-hoz. Nagy érvágást jelent ez
minden esztendőben, hiszen 20
ezer forintot fizetnek egy felülvizsgálatért, míg a PC alapú online gépekkel rendelkező vállalkozások,
benzinkutak, hipermarketek 170
ezer forint + áfát fizetnek évente,
ami fölösleges kiadást jelent számukra.

3. A pénztárgép-forgalmazók bizonyos szoftverfrissítéseket ingyen biztosítsák a kiskereskedők részére, mivel ezek is mehetnek online alapon.
4. Javasolják a nevesített pénztárgépek bevezetését. Idén a szolgáltatási szektor is kötelezően online
pénztárgép felhasználó lesz, a fodrászok, kozmetikusok, műköröm készítők, a taxisok és egyéb szolgáltatásban részt vevők kötelesek lesznek
gépet venni - emlékeztetett a tagozat
elnöke. Ezzel kapcsolatban szeretnék elérni, hogy egy-egy szalonban,
ahol akár S-10 szolgáltatásban részt
vevő egy fedél alatt dolgozik, ne
kelljen ugyanannyi számú gépet vásárolni személyenként 170 ezer forintért, ugyanis egy gépen is eleget
tudnak tenni a kötelezettségüknek.
5. Az átalányadózási formában
adózó vállalkozásoknál is ki kellene alakítani a szakképzés támogatási formáját.
Összefoglalva, apró lépésekben szeretnék az ország gazdaságát az osztrák
gazdasági szinthez közelíteni. A felsorolt javaslatok megoldása esetén a kereskedelmi tevékenységet folytató
mikro és kisvállalkozások jelentős
anyagi tehertől szabadulhatnának meg.
B.E.
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Fedélzeti utasellátó vándorkiállítás
a Kodály Művelődési Házban
A 66 éves Utasellátó múltját
felidéző fedélzeti utasellátó vándorkiállítás a Vasutas Országos
Közművelődési és Szabadidő
Egyesület Tagintézménye szervezésében egy hétig volt látható
a nagykanizsai Kodály Zoltán
Művelődési Házban. A tárlat
anyagával - mely Nehéz György,
a MÁV-START Zrt. bevétel-ellenőrzési előadójának magángyűjteményét képezi -, egy időutazásra invitálta Kámánné Szép
Terézia intézményigazgató a kanizsaiakat.

gondolni, ki melyik utazási formát
választja. Ezzel kapcsolatban köszöntője végén egy jó hírt is megosztott hallgatóságával a honatya:
kifejezte azt a reményét, hogy a
kormányzati döntés értelmében
hamarosan elindul a Balatonszentgyörgyig tartó déli vasútvonal felújítása, melynek köszönhetően
nemsokára olyan utazási kényelmet és sebességet tud biztosítani
Budapest és Nagykanizsa között a
MÁV, ami újra visszacsábítja az
utazni vágyókat a kényelmes vasútra.

Ezzel is folytatva a vasutas hagyományok ápolását és erősítését,
egyúttal Nagykanizsa jó hírnevének öregbítését. Az utasellátás történetéből Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője
adott ízelítőt. A tárlat anyagát
Szegletes Gábor, a Pécsi Területi
Személyszállítási és Vontatási
Igazgatóság technológiai vezetője
mutatta be a közönségnek. Az eseményen megjelent Szentgyörgyvári Péter, a VOKE DélnyugatMagyarország Regionális igazgatója, Imri János, a MÁV-Start Zrt.
Utasellátó Központjának központvezetője.

A vándorkiállítás jelentőségéhez
kapcsolódva kiemelte: bizonyára
sokan tudják, hogy Nagykanizsa
mindig is jelentős vasúti csomópont volt, hiszen az országos vasúthálózat több fontos eleme itt találkozik:
a
SzékesfehérvárGyékényes vasútvonal, Budapest
illetve Pécs felé, Szombathelyre a
Szombathely-Nagykanizsa vasútvonal. Közvetlen nemzetközi vonatok közlekednek Horvátországba, Szlovéniába. A BudapestSzékesfehérvár-NagykanizsaZágráb-Rijeka-Trieste vasútvonal
a MÁV 30-as számú vasútvonala,
mely az európai törzshálózathoz
tartozik.

Cseresnyés Péter köszöntő beszédében megosztotta a hallgatósággal néhány vonatozással kapcsolatos emlékét is. Mint mondta,

Az utasellátás történetéről szólva többek között elmondta: az
Utasellátó Nemzeti Vállalat 1948.
november 19-én alakult meg. Az

2006 óta nem utazott vonattal Budapestre, többek között azért, mert
abban az időszakban olyan átalakítások történtek a vasútnál, melyek
közel másféleszeresére növelték
meg az utazási időt. Mivel autóval
fele annyi idő alatt meg lehet tenni
ezt az utat, így célszerű volt meg-

utasellátás az utazással egy idős
múltra tekint vissza. A gőzvontatás forradalmasította a közlekedést, s a biztonság és a gyorsaság
mellett az utazás kényelmének
biztosítására is alkalmas volt. A
vonatok eleinte az állomásokon
annyi időt töltöttek, hogy az uta-

sok kényelmesen étkezhettek a
pályaudvarokon, vagy a közel eső
vendéglőkben. Az utazási sebesség emelkedésével és az állomáson való tartózkodási idő rövidülésével a vonaton kellett megteremteni az alvás, az étkezés és a
kényelmes utazás egyéb feltételeit. A gyűjtemény betekintést ad a
belga elődvállalat történetébe is.
A háló-, majd étkezőkocsik építését először Amerikában kezdték

meg, Európába pedig egy belga
kereskedő hozta be az 1870-es
években, majd létrehozta az első
hálókocsis társaságot. 1883-ban
megjelentek a hálókocsik, de a
konyhák ekkor még külön kocsikon voltak. 1890-től alakították ki
az utastérrel egyben a konyhákat.
A rendszerváltás után az állomási
vendéglátást Resti Rt. névvel kiszervezték, és az Utasellátóból is
részvénytársaság lett. 2003-ban a
MÁV visszaintegrálta az Utasellátót, innentől újra a Vasúttársaság részévé vált. Az étkezőkocsik
üzemeltetését 2007-ben kiadták
alvállalkozóknak.
Az utasellátás, mint szolgáltatás - ahogy a szlogenje is jelezte
- ott volt földön, vízen, levegőben. Szolgáltatást nyújtott vasúti
és buszpályaudvarokon, hajókon,
repülőtereken, a pavilonokban
pedig olyan cikkek voltak kaphatók - műszakitól kezdve az illatszereken, kozmetikumokon keresztül egészen a játékokig - melyeket egyébként csak NyugatNémetországból lehetett beszerezni. Érdekes, hogy az első magyarországi 1986-os Forma-1-es
futamon szintén az Utasellátó
biztosította a menüket. Az Utas-
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ellátó volt az egyetlen cég a rendszerváltás előtt, amelynek külföldön, Bécsben volt saját étterme a hajóállomáson, mely a mai
napig létezik, csak nem az eredeti formájában.
A kiállítás anyagáról Szegletes
Gábor elmondta: Nehéz György
gyűjteményében a magyar vasút
történelme kerül bemutatásra
1846-tól napjainkig, melyet Budapesten bemutatott egy közlekedő
különvonaton is. O maga tevékenyen részt vett a Nagykanizsán található vasúti járműpark felújításában is. A gyűjtéshez 2008-ban, az
Utasellátó 60 éves évfordulója alkalmából rendezett kiállítás adta

számára az ihletet. 2012-től korhű
környezetben, vasúti étkezőkocsikban berendezve is megtekinthető az alkalmi tárlat. Gyűjteményét számos elismeréssel is jutalmazták. A három éves rendezvénysorozatot 2014 szeptemberében
kezdte Miskolcon. Ez idő alatt 50
kiállítási helyszínen szerepelnek a
porcelán étkészletek és a hozzá
tartozó tárgyak, a különböző tálkák, teás-, kávés csészék és aljak,
fagylaltos tálak, evőeszközök, boros-, üdítős-, sörös- és szódás üvegek és poharak. Ezen kívül ruhák,
függönyök, étlapok, asztalok, bárszékek, esti-resti tábla és még sorolhatnánk.
A megnyitón az alkalomhoz illő
zeneszámokkal közreműködtek a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola tanárai, Vajda Zsuzsanna zongorán,
Németh Ferenc hegedűn és Balogh
József fuvolán.
A kiállítás anyagának összeállításában, elhelyezésében Kálovicsné Lebár Edit és Gyótár Zsuzsanna, a Thúry György Múzeum
munkatársai nyújtottak szakmai
segítséget.
B.E.
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Felhívás ebösszeírásra

Tetőfedő, lapoítetOíZigeteleí, a«-esíadü<]Qsrr>unkakrtet0ariya9fűrgalrnaias

8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. u. 36/a
Tel./Fax: +36 93 319 648, Mobil: +36 20 9319 648

E-mail: lukdC5e5fia0gmail.com

Hozza tető alá házát a
Lukács és Fia Kft.-vel!
Lukács Mihály egyéni vállalkozóként kezdte tetőfedő, bádogos és
tetőszigetelő tevékenységét. 1994-ben pedig fia, Lukács Gábor is társult édesapja betéti társaságához, mely 1997 után már Kft.-ként
működött. A kezdetben egyéni vállalkozás tevékenységi körét kiegészítették ácsmunkák vállalásával, ennek köszönhetően komplett tetőszerkezetek kivitelezését is el tudták végezni. Emellett, a tetőszerkezetekhez szükséges építőanyag forgalmazását is széles szolgáltatási profiljukba emelték.

- Az ICOPAL, a TEGOLA, a LINDAB, a CREATON, a KLÖBER, a
BLACHPROFIL2, a TONDACH minőségi termékeit forgalmazzuk, természetesen piacképes áron - mondta Lukács Gábor, a cég egyik ügyvezetője. Kitért arra is, magánszemélyeknek, közületeknek és generálkivitelezőknek egyaránt vállalnak komplett tetőkivitelezési munkálatokat. A
Lukács és Fia Kft. igényes, pontos és szakszerű munkájáról adnak tanúbizonyságot, többek között, a környék templomai: Miklósfa, Liszó (ró-

mai katolikus és evangélikus), Belezna, Somogybükkösd, Tótszentmárton, Kiskanizsa, Hahót, Homokkomárom, Nagyrécse, Somogyvár és
Zalaújlak. Továbbá kiemelt középület referenciáik: a zalakarosi Gyógyfürdő legyező tetője, a Nagykanizsa Célpont Üzletház, az Öreglaki Altalános Iskola, a Lengyeltóti Altalános Iskola, a Zalakarosi Óvoda, a
Zalaszabari Öko-ház, valamint számos társas lakóépület.
A Lukács és Fia Kft. kiskanizsai telephelyén rugalmas nyitvatartási idővel várja az ügyfeleket, vásárlókat, akik egyúttal személyesen is megtekinthetik a különböző tetőfedő anyagokat.

Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak
ellátása érdekében, valamint a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira figyelemmel 2O1S. április IS. és 2O1S. május 31. között Nagykanizsa város közigazgatási területén tartott ebek összeírását végzi.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, melyhez a szükséges nyomtatvány
(ebösszeíró adatlap) beszerezhető a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa Erzsébet tér 7.)
alagsori ügyfélfogadójában, vagy letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról.
Az ebösszeírás során az ebtartónak ebenként egy ebösszeíró adatlapot kell kitöltenie.
Az ebösszeíró adatlapot legkésőbb 2O1S. május 31-ig az önkormányzathoz kell visszajuttatni személyesen vagy postai úton.
Nem kell kitölteni az ebösszeíró adatlapot abban az esetben, ha az ebet az ebtartó az önkormányzatnál már bejelentette, az eb jelenleg is a tulajdonában van és azt Nagykanizsa
területén tartja.
A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal alagsori ügyfélszolgálatán
kérhető ügyfélfogadási időben (kedd és csütörtök 8.00-12.00 és 13.00-16.30) vagy az alábbi telefonszámokon: 20/849-2470, 20/849-2449, 20/849-2413, 20/849-2484.
Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.)
Korm.rendelet 17/B.§ (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a jeladóval nem rendelkező ebet állatorvosnál megjelöltetni
- az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az ebösszeíró adatlapon szereplő
adatok szolgáltatására, annak elmulasztása esetén az álltavédelmi bírságról szóló
244/1998.(XII. 31.) kormányrendelet alapján 30.000 Ft pénzbírsággal sújtandó
- az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a
polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják
TÁJÉKOZTATÁS AZ EBRENDÉSZETI HOZZÁJÁRULÁSRÓL
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 10/2015.(III.02.) önkormányzati rendeletével az ebrendészeti hozzájárulás tárgyában új rendeletet alkotott, mely
2015. március 15-én lépett hatályba.
Az új rendelet hatálya arra a természetes személy, jogi vagy jogi személyiség nélküli szervezet
ebtulajdonosra terjed ki, aki Nagykanizsa közigazgatási területén ebet tart.
Az eb tulajdonjogának megszerzését az ebtulajdonos a szerzéstől számított 15 napon belül
köteles írásban az önkormányzatnál bejelenteni.
Ebtulajdonosnak kell tekinteni azt is, aki az eb tulajdonjogát az önkormányzatnál nem jelenti be, de annak ténye az ebösszeírás során megállapítást nyer.
Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke: a) veszélyes eb vonatkozásában ebenként:
20.000 Ft, b) más eb esetében ebenként: 5.000 Ft.
Az ebtulajdonosnak a június 30-ig elpusztult eb után fenti ebrendészeti hozzájárulás felét
kell megfizetnie, amennyiben az eb elpusztulását legkésőbb július 15. napjáig bejelenti és
azt az eb oltási könyvébe az állatorvos által tett bejegyzéssel igazolja.
Az ebtulajdonosnak az ebrendészeti hozzájárulás felét kell megfizetni akkor is, ha ebét legfeljebb június 30-ig Nagykanizsa közigazgatási területén belül tartja és az eb közigazgatási területről történő kikerülését legkésőbb július 15-ig bejelenti.
Az éves ebrendészeti hozzájárulás megállapítása és megfizetése:
Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékéről és a mentességről az ebtulajdonos által írásban bejelentett és igazolt tényekre, változásokra figyelemmel a polgármester minden év
szeptember 30-ig határozattal dönt, amit az ebtulajdonos részére megküld.
Amennyiben szeptember 30-át követően válik ismertté olyan ebtartó személye, akivel
szemben az ebrendészeti hozzájárulás kiszabásának feltételei egyébként fennállnak, az
ebrendészeti hozzájárulást vele szemben pótlólag határozattal meg kell állapítani.
Az ebrendészeti hozzájárulást az ebtulajdonos évente egy összegben, minden naptári év október
30. napjáig, a szeptember 30-át követő megállapítás esetén 30 napon belül köteles megfizetni
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.
Mentességek, változások igazolása bejelentése:
Az eb az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/C. § (4) bekezdésben meghatározott mentességét az alábbi iratokkal kell igazolni: a) törzskönyv másolata (magyar fajta esetén), b) mentő-, jelző-, vakvezető-, rokkantsegítő-, terápiás eb kiképzéséről szóló vagy az ilyen tartást rögzítő orvosi igazolás, c) az Országos Magyar Vadászkamara által kiállított vadászkutya alkalmassági vizsgabizonyítvány, d) az állatorvos
igazolása az ivartalanításról, e) állatmenhely, ebrendészeti telep vagy állatvédelmi szervezet igazolása az örökbefogadásról, f) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szerv, a nemzetbiztonsági szolgálat vagy a közfeladatot ellátó őrszolgálat igazolása az eb alkalmazásáról.
Az eb tulajdonjogában beállt változást az eladó (ajándékozó) és a vevő (megajándékozott)
együttesen, az ivartalanítást, a tartási hely megváltozását és az elhullás tényét az ebtartó
írásban köteles bejelenteni az önkormányzatnál a változást követő 15 napon belül. Az eb
elhullását az eb oltási könyvébe az állatorvos által tett bejegyzéssel kell igazolni.
Amennyiben az eb tulajdonosa az ebet állatmenhelynél, állatvédelmi szervezetnél, vagy
ebrendészeti telepen helyezi el köteles azt 15 napon belül az önkormányzatnál bejelenteni
és az erről szóló igazolást bemutatni.
Az ebtulajdonos halálát a közeli hozzátartozó köteles bejelenteni az önkormányzatnál,
egyben nyilatkoznia kell arról, hogy ki az állat új tulajdonosa.
Kérem, hogy amennyiben az ebösszeírás során adatlapot tölt ki, úgy szíveskedjen mellékelni az a-f) pontban felsorolt mentességet igazoló iratokat, vagy azok másolatát.
Abban az esetben, ha a tulajdonában lévő ebet korábban már bejelentette, úgy kérem, hogy
szíveskedjen meggyőződni arról, hogy az adatokban esetlegesen bekövetkezett változást
bejelentette-e.
Együttműködését köszönöm!
Dénes Sándor polgármester
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Polgármesteri, alpolgármesteri fogadónap
Dénes Sándor polgármester fogadónapját - a szokottól eltérően - 201S.
május 6-a helyett 201S. május 13-án (szerdán) tartja 8.30 órától 12 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapját 201S. május 6-án (szerdán)
tartja 8.30 órától 12 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.

Képviselői fogadóórák
Balogh László, a nagykanizsai 2. számú választókerület önkormányzati
képviselője, OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca
23.): 0630/204086S, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bedő György, az S. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap 1. keddjén 17 órától a Hevesi Sándor Altalános Iskolában.
Dr. Erdős László, az 1. számú választókerület önkormányzati képviselője a
palini és korpavári lakosoknak fogadóórát tart minden hónap első keddjén 17 órától 18 óráig a Palini Altalános Iskolában. Aznap 18.30 órától 19.30 óráig a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja II. épületében (8800
Nagykanizsa, Corvin u. 2.) az alábbi utcák (utcarészek) lakosainak tart fogadóórát: Garay utca páros és páratlan házszámok, Hársfa utca, Ifjúság utca, Lámpagyár utca, Magyar utca 124. számtól az utca végéig folyamatos házszámok, Űrhajós utca, Akácfa utca, Bethlen Gábor utca, Cserfő hegy, Cserfő út, Dózsa György utca 1-től 9S/A-ig páratlan házszámok, Dózsa György utca 2-től 114/8-ig páros házszámok, Egry József utca, Kinizsi utca 74-től az utca végéig páros házszámok, Kinizsi utca 91-től az utca végéig páratlan házszámok, Nyírfa utca, Sikátor utca.
Gyalókai Zoltán, a 7. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap első keddjén 17 órától - 18 óráig a Hevesi Sándor
Altalános Iskolában.
Karádi Ferenc, a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 201S. május 4-én (hétfőn) 17 órától fogadóórát tart a V O K E Kodály Zoltán Művelődési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.); 18 órától pedig Miklósfán a Mindenki Házában (Nagykanizsa-Miklósfa, Kápolna tér 12.)
Szőlősi Márta, a 3. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap I. hétfőjén 17 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban.
(Rozgonyi u. 23.): 0630/301-818S, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta2S@hotmail.com
Tóth Nándor, a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője
201S. május 4-én (hétfőn) fogadóórát tart, 18 órától a Polgármesteri Hivatal Bajcsai
Kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajosa, Törökvári u 6S.); 19 órától pedig Kiskanizsán
a volt Nagyrác általános iskola ebédlőjében (Nagyrác u. 26.) Meghívott: Gáspár
András, a VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.
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így változnak az utcanevek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyes utak elnevezéséről az
alábbiak szerint határozott:
1. Hatályon kívül helyezi a Thúry városrészben a 267/199S.(XII.20.) közgyűlési
határozattal elnevezett 3287/6 hrsz. Arok utca korábban megosztott területének
kelet-nyugati útszakaszára vonatkozó utcanevet, egyúttal a Péterfai-árok nyugati
oldalán kialakított 3287/6 hrsz-ú út részére az Arok utca nevet állapítja meg.
2. Hatályon kívül helyezi a 2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozattal a Szentgyörgyvári-hegy területén a 31911 hrsz-ú út számára megállapított Karvaly út
közterület-nevet, az ezen út számára ugyanezen határozatban megállapított Kakukk út közterület-név megtartása mellett.
3. Hatályon kívül helyezi a 2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozattal a Nagybagolaihegy területén a 210S6 és 210S7 hrsz-ú út számára megállapított Kordon út közterület-nevet, az ezen út számára korábban megállapított Akós út közterület-név megtartása mellett.
4. Hatályon kívül helyezi a 2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozattal a Nagybagolaihegy területén a 21042 hrsz-ú út számára megállapított Venyige út közterület-nevet, az
ezen út számára korábban megállapított Gúzs út közterület-név megtartása mellett.
5. Hatályon kívül helyezi a 2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozattal a Nagybagolaihegy területén a 2100S hrsz-ú út számára megállapított Barázda út közterület-nevet, az
ezen út számára korábban megállapított Dongás út közterület-név megtartása mellett.
6. Hatályon kívül helyezi a 2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozattal a Nagybagolaihegy területén a 21107 hrsz-ú út számára megállapított Korsó út közterület-nevet, az
ezen út számára korábban megállapított Hébér út közterület-név megtartása mellett.
7. Hatályon kívül helyezi a 2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozattal a Nagybagolaihegy területén a 21092 hrsz-ú út számára megállapított Aszok út közterület-nevet, az
ezen út számára korábban megállapított Lopótök út közterület-név megtartása mellett.
8. A2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozat 8. pontjában szereplő Szentgyörgyvári-hegyen
elnevezett Foglyos úthoz tartozó ingatlanok felsorolását a 31732 hrsz-ú úttal kiegészíti.
9. A 2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozat 8. pontjában szereplő Kisbagolaihegyen elnevezett Holló úthoz tartozó ingatlanok felsorolását a 20798/2 és
20799/2 hrsz-ú utakkal kiegészíti.
10. A2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozat 8. pontjában szereplő Látóhegyen elnevezett Rozé úthoz tartozó ingatlanok felsorolását a 218S7/3 hrsz-ú úttal kiegészíti.
11. A 2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozat 9. n) pontjában szereplő Kerekalja út helyrajzi számai között szereplő: 13S27 hrsz. 132S7 hrsz-ra módosítja.
12. A 2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozat 8. pontjában a Szentgyörgyvárihegyen elnevezett 31729/11 hrsz-ú Kökény út elnevezést hatályon kívül helyezi,
és ezen út számára a Nagybagolai út nevet adja, egyúttal a Nagybagolai út nyugati végén a 31731 hrsz-ú út megosztandó a 31729/11 hrsz-ú út torkolatától nyugatra és a leválasztott nyugati útszakasz számára Kökény út nevet állapítja meg.
13. AMórichelyi-hegyen lévő Mórichelyi út helyrajzi számát kiegészíti a 02066 hrsz-ú külterületi út északi szakaszával, egyúttal ezen út megosztandó a 31041 hrsz-ú út betorkollásánál.
14. A 2S8/2014. (XI. 27.) közgyűlési határozat 8. pontjában szereplő Gólya útnál felsorolt helyrajzi számok közül a 32S01 hrsz-ú út törlésre kerül, és átkerül
a Kishegyi úthoz.

K2 - A,,HLEBINE ISKOLA" TEMATIKUS ÚT
KOPRIVNICA- HLEBINE - KOPRIVNICKI BREGI - KOPRIVNICA
Ez a túra elsősorban a kulturális emlékek
iránt érdeklődőknek ajánlott, minden korosztály
választhatja ezt az utat, ugyanis mindössze 30 km
hosszú, így a családosok, iskolás osztályok is elindulhatnak.
Célcsoport:
Minden korosztály, kezdő kerékpárosok, családosok,
iskolai osztályok.
Útvonal hossza:
30 km.
A túra becsült
időtartama:
2 óra, kulturális emlékekkel 4 óra.

http://cycleinanetwork.eu/hu/szolgaltatasaink/programcsomagok/
k2-hlebine-iskola-tematikus-ut/

Kaproncáról induló túra első javasolt megállója
még a városban található, a ferencesek Páduai Szent
Antal temploma 168S-ben épült fel. Barokk oltárai a
18. században készültek. A Salvator-kápolnát 174Sben építették hozzá. A városközpont közelében a
Mocile városrészben áll a barokk Szűz Mária-templom.
A túra fő attrakciója Hlebine község KaproncaKörös megyében. A falu a naiv művészet egyik horvátországi központja, több művész született a településen. A naiv művészet hagyományai az 1930-as
évekig nyúlnak vissza, tájképek, parasztok és háziállatok tűnnek fel rendszerint a műveken. A legneve-

sebb naiv művészek Krsto Hegedusic, Ivan Generalic, Franjo Mraz és Dragan Gazi. Műveik a helyi művészeti galériában tekinthetők meg. Ivan Generalic
egykori lakóháza szintén képtárnak ad otthont. A z
épített örökségek közül a 18. században épült Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú tiszteletére
szentelt plébániatemploma érdemel figyelmet.
Hlebine egyúttal a hagyományos „hlebine leves" receptnek a származási helye is. E z a savanykás leves
igen közel áll a magyar ízléshez.
A Kaproncára visszavezető úton érdemes megállni Koprivnicki Bregi nevű településen, amely
közelében a Sece-mezőn az újkőkori Sece-kultúra
leleteit tárták fel. Mintegy húsz objektum, földbe
mélyített lakóházak, kutak, tűzhelyek maradványai
mellett kő szekercék, kőkések és cserépmaradványok kerültek elő. Erről a településről ered a „Bregovska pita" egy kalácsféle, mely a faluról kapta a
nevét.
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Május 1. 14 óra
KANIZSAI MAJÁLIS
Fellépők: Zalagyöngye Táncegyüttes, Viola
Attila bűvész, Kanizsa és Rozmaring Táncegyüttes, Premier Táncklub, Swans Balett és
Tánciskola, Tűzmadár Mozgászszín, Kardos Eszter és Horváth Szilárd musical,
Nagykanizsai Fúvószenekar; Magton Zenekar. Kísérő programok: kirakodóvásár, kézműves játszóház, dodgem.
Május 4-5. HEVESI SÁNDOR
EMLÉKNAPOK
Május 4.
14:00 Emlékezés Hevesi Sándorra. Közreműködnek: a Hevesi Sándor Altalános
Iskola tanulói. Beszédet mond: Dénes
Sándor polgármester. 14:20 A Hevesi
Sándor Altalános Iskola tanulóinak rajzkiállítása. 14:25 AHevesi Sándor vers- és
prózaíró pályázat eredményhirdetése.
14:45 Koszorúzás Hevesi Sándor fejszobránál és a Fő úti emléktáblánál.
Május 5.
10:30 Ludas Matyi - zenés igazságtevő
játék, a budapesti Nevesincs Színház
előadásában. Belépődíj: 400 Ft. 15:00
Húros Annamária jelmez- és díszlettervező kiállításának megnyitása diákoknak. 18:00 Húros Annamária jelmez- és
díszlettervező kiállításának megnyitása jelmezbemutató. Megnyitja: Haraszti
László festőművész. Megtekinthető:
május 26-ig. Szervezők: A Kanizsai
Kulturális Központ és a Hevesi Sándor
Altalános Iskola.
Május 7., 14., 21., 28. 10 és 11 óra
KEREKÍTŐ - mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 30/6160847. Részvételi díj: 700 Ft/család.
Május 8. 19 óra
A KÍUT - Dr. Csernus Imre előadása
Belépődíj: elővételben 2 500 Ft, az előadás napján a helyszínen 2 900 Ft. Belépőjegyek kaphatók: a Tcket Express
hálózatában, valamint a Pannon Lapok
Társasága irodájában (8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 12.) és a Tourinform irodában (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
21.). Online jegyvásárlás: www.eventime.hu/hu/jegyek.
Május 9. 18 óra
Közönségtalálkozó
Magos Judit: DEMÉNY - MOST ÉN
UGATOK című könyvének bemutatója. Beszélgetés az írónővel és
Deménnyel, az első kortárs magyar
íróvizslával. A találkozó után a könyvet
dedikálja Demény és Magos Judit. A
belépés DÍJTALAN! Regisztrációs jegyek igényelhetők a HSMK jegypénztárában.
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Május 8. 19 óra
RETRO KÁVÉHÁZI ESTÉK
SZERETED-E MÉG...? - SZÉCSI
PÁL EMLÉKEST GERGELY RÓBERT ELŐADÁSÁBAN
Belépődíj: elővételben 1 200 Ft, a helyszínen 1 600 Ft.
Május 9. 20 óra
SEPTICMEN - RAW REALITY TASTE MY PAIN KONCERT.
Belépődíj: 500 Ft.
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Együtt a zarandokúton
„Köszönteni megyünk, óh Mária,/néked hálát adni, Krisztus anyja'
Kiskanizsán a hitélet hagyományait követve a helybeli hívek
és a katolikus egyház napjainkban is indítanak gyalogos és buszos zarándoklatokat a kegyhelyekre. A hívek Szent Ferenc Zarándok Közössége gyalogosan
megy 2013. szeptembertől minden hónap 13-án Homokkomáromba, a Magyarok Nagyasszonya, a Világ Győzelmes Királynője engesztelő templomába.

a Kepe házaspár is. A zarándokutakat Kepe Miklósné Kantó Mária
vezeti. Az utak felajánlását és a
létszámot Bencze Lajos tartja számon. A közösség zászlajának a
megszentelésére,
megáldására
2014. augusztus 13-án a kegytemplomban került sor.
E havi utunkon a kiskanizsai
Horváth György (névazonos a zarándoklat kezdeményezőjével) fogatos, fehér lipicai húzta népes lovas kocsijának a kerekei gördültek
a menet élére. A Homokkomáromi
2015. április 13-án nyolcvan- úti Kőkeresztnél, és a volt lőtérnél,
öten indultunk el, idős és fiatal, or- az út mentén álló, a Steszlin család
vos és beteg, a kora délutáni tava- által 1919-ben emeltetett „Csucsi"
szi napsütésben, egyházi és nép- Kápolnánál engesztelő imát mondénekeket énekelve az immár hu- tunk. Egy szélesebb völgyhajlatszadik utunkra, amelyet a Horváth ban, a rövid pihenő során közösen
család ezúttal szeretetvendégség- fogyaszthattuk el a szabadban kégel egybekötve szervezett meg. Ez szített bográcsos ételeket. A babgualkalomból jött velünk a keresz- lyást Hartai László és Kuzma Lásztény felekezetektől a két római ka- ló főzték, a marhagulyást dr. Kéketolikus atya, Sajni Balázs (Zselic- si Jenő. Továbbhaladva a poros
kislak) és Vajda Gábor (Lengyel- földúton, a csíksomlyói Keresztet a
tóti) valamint Hella Ferenc (Nagy- Molnári községből jött Molnár Tikanizsa) református lelkész. 2013. bor vitte. O rendszeresen jár, imáaugusztus 13-án Horváth György val a családért, a gyógyulásért.
Molnári község önkormányzata a
és a nagykanizsai Hetyési Attila
járták be a régi gyalogutat és kör- horvátsági falvakból jövőknek aunyékét, majd a Horváth házaspár, tóval segíti évek óta (2008-tól) a
Horváth György és Horváth Valé- kegyhelyről való hazamenetelt. A
ria a baráti beszélgetések során tótszerdahelyi Balla Angelika a sikezdeményezték a zarándoklatot, keres érettségi reményében tartott
amelynek szervezői közé tartozik velünk. Tótszentmártonból csoport

jött. A kétgyermekes családanya,
Haszon Beáta a beteg édesanyjáért
a harmadik alkalommal zarándokolt gyalogosan a Szűzanyához. A
Horváth család meghívását a görögkeleti keresztény dr. Varnava
Charalambos is örömmel fogadta.
„Útközben beszélgetni jó dolog. A
hit a közös lényeg." - mondta. Az
iszlám vallású dr. Adel Rashed így
fogalmazott: „A figyelmesség és a
közösség a mai világban nagy érték." Hella Ferenc református lelkész a gyermekét is magával hozta
az útra, a Hella és a Horváth család
régi barátságot ápol. A templomban a Keresztútjárást követően
szentmisét mondott Győrji B. Szabolcs pálos szerzetes. Szücs Imre
helyettes esperes plébános, aki zarándok közösségünket is fogadta, a
szentmise végén elköszönt a
homokkomáromi papi szolgálatától, majd a jelenlévőktől is: „A Jó
Isten hozta és a Szűzanya kísérje a
hazafelé útjukat!" Aprilisi utunkat
Julianna gyógyulásáért ajánlottuk
fel.
(A képet a Kepe család készítette.)
Tóthné Kantó Katalin
SASHALMI

A Z ÚJ DIGITÁLIS
É L E T F O R M A KIHÍVÁSAI
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Manapság a digitális eszközök használata egyre e l t e r j e d t e b b minden korosztályban. A 20-65
évesek 9 0 % - a n a p i s z i n t e n h a s z n á l d i g i t á l i s e s z k ö z ö k e t ( o k o s t e l e f o n t , t a b l e t e t , s z á m i t ó g é p e t ) ,
és n a g y részük v á l t o g a t j a is e z e k e t . Ö s s z e s s é g é b e n az e m b e r e k 6 4 % - a n a p i 4 v a g y t ö b b ó r á t
tölt számítógépezéssel, ami extra erőfeszítést jelent s z e m ü n k n e k * .
Három emberből kettő úgy érzi, hogy amikor sok időt tölt a képernyő, tablet vagy okostelefon előtt, az szemének
extra erőfeszítést igényel, égő, száraz szemre panaszkodnak. Kutatások kimutatják, hogy a digitális eszközök
"1 p használata új testhelyzeteket és eddig nem tapasztalt tekintési távolságokat is eredményezett. A korábbi átlagos
" "
olvasótávolság 40 cm-ről 33 cm-re csökkent. Sokaknak jelent kihívást a képernyőn lévő kisebb, pixeles karakterekre való fókuszálás, valamint a fényerő is.
Ezen okok miatt általánosságban kijelenthető, hogy szemünknek intenzívebben és gyakrabban kell fókuszálnia, hogy tudjon
alkalmazkodni a közelebbi és változó távolságokhoz okostelefon, számítógép és televízió közötti váltások következtében.
Másrészt további erősfeszítést igényel a kisebb, pixeles karakterek olvasása, a képernyő vakítása és az ilyen kijelzők által
kibocsátott káros, ibolyakék fény ellen védekezés.
Ezekre a problémákra fejlesztette ki az Essilor az Eyezen szemüveglencséket, melyek védik a szemet a káros fénytől
és segítséget nyújtanak a szemnek, hogy erőlködés nélkül, zavartalanul szálljon szembe a digitális kihívásokkal.
Az Eyezen lencsék egyfokuszú és Varilux multifokális

kivitelben is elérhetők,
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Horoszkóp

,

^ f III.21.-IV.19. Kos

Pa n n o n i a

Ha azt tapasztalja, hogy mindenki csak
akadályokat gördít ön elé a környezetében,
ne veszítse el a kedvét. A problémák úgyis
megoldódnak maguktól. Szeszélyes viselkedéssel csak felborzolja a kedélyeket.

A NETTA - PANNÓNIA K O R N Y E Z E T V E D E L M I KFT.
NAGYKANIZSAI csapatába keres
M U N K A Ü G Y I V E Z E T Ő MUNKATÁRSAT
Elvárások:
Szakirányú végzettség, minimum középfokú bérszámfejtő, TB ügyintéző képesítés.
Legalább 3-5 éves átfogó, bérszámfejtői, munkaügyi és tb ügyintézői tapasztalat. Minimum 150 fos állomány kezelésében szerzett teljes körű, minden munkafolyamatra kiterjedő tapasztalat beléptetéstől kiléptetésig. Naprakész munkajogi, társadalombiztosítási
adózási ismeretek. Önálló munkavégzés, határozott, dinamikus személyiség.
Feladatok:
Szakmai feladatok ellátása teljes körűen, tevékenység összefogása, a törvényi megfelelőség
biztosítása. Munkaügyi, bérelszámolási és Tb kifizetőhelyi feladatok ellátása teljes körűen a
központi állományra. Kapcsolattartás a hatóságokkal, kimutatások, statisztikák, adóbevallások készítése. Munkaviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos teljes körű ügyintézés. Munkáltatói és egyéb igazolások kiállítása, munkaügyi nyilvántartások vezetése.
Amennyiben szeretne egy sikerorientált cég csapatának tagja lenni, kézzel írott,
fényképes önéletrajzát, valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok fénymásolatát 2015. május 15-ig juttassa el címünkre: Netta - Pannonia Környezetvédelmi Kft.
(8800 Nagykanizsa, Vár u. 5) Munkaügy

IV.20.-V.20. Bika

Kövessen minket
a Facebookon is!

Az Ön rádiója
Kanizsán

Eljött az ideje, hogy sikeresen megalapozza az egzisztenciáját. Most szerencsére számíthat a környezetében élők pozitív támogatására is. Legyen hálás, köszönje meg a tőlük kapott segítséget.
^ V . 2 1 . - V I . 2 1 . Ikrek
A karrierjében ígérnek előrelépést a csillagok, pedig ön most nem is erre koncentrál.
Teljesen más dolgok járnak a fejében. Nehezére esik az egy helyben üldögélés, de
egy véletlen folytán minden megváltozik.
^
VI.22.-VII.22. Rák
Minden kozmikus feltétel rendelkezésére áll
ahhoz, hogy sikeres legyen a munkában és a
magánéletében egyaránt. Ha akad olyan üres
órája, amikor unatkozik, ne tegyen mást, csak
hívja föl telefonon egy rég látott ismerősét.
VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Minél előbb túl kell lennie néhány nehézségen,
amelyek akadályozzák az előmenetelében. Jó
időbeosztással lépést tud tartani a kitűzött céljaival, csak arra ügyeljen, hogy menet közben
a párkapcsolata ne kerüljön hullámvölgybe.
S VIII.23.-IX.22. Szűz
Jól felépített terveivel könnyedén sikert
arathat a környezetében. Továbbra is híve a csapatmunkának, mert azon túl,
hogy nem várt izgalmakkal járhat, szórakozásra is lehetőséget nyújt.
^ I X . 2 3 . - X . 2 2 . Mérleg
Bármihez adja mostanában a nevét, ötleteit,
elképzeléseit siker koronázza. A pénzügyek
terén sem lesz oka semmi panaszra. A csillagok üzenetét kezelje higgadtan, mert egy
régi kapcsolatának felújítását jelzik.

W
^f X.23.-XI.22. Skorpió
A hétvégi pihenésének köszönhetően olyan
energiákkal vértezte fel magát, hogy bármilyen feladatot könnyedén meg tud oldani.
Unatkozni később sem fog, mert a barátai
elhalmozzák a jobbnál, jobb ötleteikkel.
XI.23.-XII.21. Nyilas
Érzelmi életében minden úgy alakul, ahogyan azt a csillagok megírták. Panaszra
nem lehet oka semmiért sem. Egy romantikus hangulatban eltöltött este kárpótolja
minden korábbi kudarcáért.

11

XII.22.-I.20. Bak

Ha a személyes kapcsolatai nem úgy alakulnak, ahogyan ön szeretné, még nem
ok a panaszkodásra. Ha teljesítette a barátainak tett ígéreteit, nyugodtan szórakozhat, vagy akár sportolhat is.
1.21.-II. 19. Vízöntő
Ha netán úgy érzi, hogy összecsapnak a
feje fölött a hullámok a sok tennivalótól,
ne essen kétségbe, hanem tartson némi
szünetet. Ha van elég energiája, könnyen
megbirkózhat a nehézségekkel.
II.20.-III.20. Halak
Mostanában rendelkezik mindazokkal a képességekkel, amelyekkel jókedvre deríthet
másokat. Olyan frissen és fiatalos erővel ugrik ki az ágyból, mint húsz éves korában.
Nem hiányzik semmi sem az életéből.
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Immáron
nyolcszoros
bajnokok

Majd százan Riminibe

Aquaprofit-Nagykanizsai
TSK (1.) - ASE Paks (2.) S,S:6,5
NB l-es sakk csapatbajnoki
mérkőzés, 9. forduló. Nagykanizsa.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Naiditsch - Perunovics 0,S:0,S,
Ivanisevics - Berkes 0,S:0,S, Márkus - Ács P. 0,S:0,S, Prohászka Sedlak 0:1, Ribli - Papp G. 0:1,
Pintér J. - Szabó K. 0,S:0,S,
Bánusz - Fodor 1:0, dr. Flumbort Grószpéter 0,S:0,S, Kántor - Lizák
0,S:0,S, Gara T. - Antal T. 1:0,
Hansen - Vajda Sz. 0,S:0,S, Kercsmarics - Kaczúr 0:1
A kanizsaiaknak a bajnokság
rangadóján - hiszen mégiscsak a
második Paks ellen ültek asztalhoz
- arra kellett figyelniük, hogy
egy(3) pontot szerezzenek az
újabb, vagyis nyolcadik (zsinórban hetedik) bajnoki címükhöz.
Végül S,S-ig jutottak.
- Amint az ismert, viszonttagságosan készülhettünk a találkozóra,
hiszen hiába kérvényeztük, a versenybizottság nem engedélyezte a
meccs halasztását hiányzóink miatt - kezdte Papp Nándor, a kanizsaiak csapatvezetője. - Óriási is
volt bennünk a feszültség a mérkőzés előtt, s a bajnokság megnyerését követően pedig az öröm. Az
már az előzetes elemzések után
biztos, hogy a Kántor Gergely lett
a bajnokság legjobb pontszerzője.
Összességében a nagykanizsai
együttes 80 pontig jutott a kilenc
forduló alatt, a Paks 70,S pontot
gyűjtött, s végzett a második helyen, míg harmadik a szombathelyi Haladás VSE-Infraplan (S8,S)
lett.
PL.

Üllőn került sok a táncos
NTMFSZ szövetség magyar bajnokságára, mely egyben a világbajnoki válogató harmadik, egyben utolsó köre volt. A forduló
után derült ki végül, hogy a
Szan-Dia idén is a legnépesebb
(93) és legtöbb gyakorlattal induló egység lesz a magyar csapaton belül a május 27-31. között
az olaszországi Riminiben megrendezésre kerülő IDF Tánc Világbajnokságon.
Az üllői versenyen a kanizsaiak
10 arany-, 9 ezüst- és S bronzérmet
szereztek.
Az IDF Tánc Magyar Bajnokság, Üllő. A Szan-Dia FSC eredményei. Disco freestyle. Egyéni.
Felnőtt: 1. Csányi Csilla,
2.Szokol Fanni. Junior: 1. Hajmási Lili. Gyerek: 1. Lanz Tamara, 2. Ujj Viktória Zóra. Páros.
Felnőtt: 1. Lovkó Bonita és Kisgyura Anna, 2. Skanecz Sára és
Szokol Fanni. Junior: 1. Kátai
Lora és Kovács Patrícia. Gyerek:
1. Tatai Zsóka és Gerlinger Laura. Formáció. Felnőtt: 1. Csányi
Csilla, Lovkó Bonita, Nándori
Réka, Tizedes Renáta, Kisgyura
Anna,
Poszovecz
Hanna,
Skanecz Sára, Kiss Szilvia,

ládi ház rendezett udvarral, gyümölcsössel eladó. Tel.: 06-30-209-0S46
(7703K)
Alsórajkon a Dózsa György utcában zártkerti ingatlan eladó. Tel.:
0670-20S8-301 (7708K)
Mórichelyi hegyen szép, gondozott birtok lakható épülettel eladó.
Érd.: 18 óra után a 0630-214-67SS,
Látóhegyen Rizling utca 14. szám
valamint a 0630-8S4-113S telefonalatti birtok épülettel eladó. Tel.:
számokon lehet. (7712K)
0630-355-9293 (7707K)
Nk-án a belvárosban, csendes
Becsehelyen két szobás nappalis, környezetben eladó 740 négyzetméfürdős, gáz + kandallós felújított csa- teres közművesített telek, mely csa-

INGATLAN

Szokol Fanni, Felső Brigitta.
Free Show. Egyéni. Felnőtt: 2.
Felső Brigitta, 3. Tizedes Renáta.
Páros mini: 3. Kurucz Petra és
Solymos Vivien. Open. Egyéni.
Felnőtt: 3. Nándori Réka. Páros
gyerek: 4. Varga Fanni és Felde
Zorka. Kiscsoport gyerek: 1.
Matrózok (Darázsi Laura, Tóth
Jázmin, Horváth Gréta, Kalmár
Dorottya, Varga Kata Luca, Kepe
Klaudia). Formáció. Felnőtt: 2.
Viva Las Vegas (Borsós Fanni,
Kovács Patrícia, Sipos Kata, Hegedűs Virág, Magdics Maya,
Spingár Fanni, Kálovics Alexandra, Petrás Krisztina, Stari
Lucia, Varga Izabella, Kátai Lora,
Rózsa Luca, Szabó Kata, Vitári
Viktória, Vágó Alexandra,Vágó
Diána) Gyerek: 3. Cukorkák (Ács
Barbara, Grabant Nóra, Nyakas
Emese, Takács Zsóka, Kovács
Kíra, Rodek Hanna, Varga Fanni,
Borsos Eszter, Kurucz Petra,
Sánta Barbara, Felde Zorka, Mátyás Ninetta, Solymos Vivien).
Fantasy. Egyéni. Felnőtt: 4. Nándori Réka. Gyerek: 11. Gerlinger
Laura. Páros gyerek: 4. Zsohár
Zsanni és Ujj Viktória Zóra. Kiscsoport. Gyerek: 2. Olympia
(Gerlinger Laura, Lanz Tamara,
Tárnok Viktória, Tatai Zsóka,
ládi ház vagy társasház építésére
egyaránt alkalmas. Tel.: 0630-2273294 (7713K)

SZOLGALTATAS
Kidobásra szánt televízióját,
mikroját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb.,
valamint összegyűjtött reklámanyagait elszállítom. Tel.: 0620-S10-2723
(7700K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok!
Tel.: 0620-S10-2723 (7710K)

Taródy Csenge, Ujj Viktória
Zóra), ... S. 3 kismalac és a farkas
(Lakner Dorina, Magyar Dorina,
Szép Mínea Dalma, Zsohár Fanni). Formáció. Felnőtt: 1. Éden
(Csányi Csilla, Lovkó Bonita,
Nándori Réka, Tizedes Renáta,
Kisgyura Anna, Poszovecz Hanna, Skanecz Sára, Kiss Szilvia,
Szokol Fanni, Felső Brigitta,
Mercz Eszter, Czimre Alexandra,
Tóthné Vágó Alexandra, Vágó
Diána). Junior: 2. Szüret (Boros
Dorina, Hegedűs Zsófia, Novák
Tamara, Szép Olívia Csinszka,
Csamári Anna, Hóbár Helga, Péter Fanni, Zsirai Dorka, Dobrádi
Réka, Lánczos Laura, Ribarics
Laura, Zsohár Sára, Hajmási Lili,
Lánczos Lili, Sipos Rebeka Dorka). Gyerek: 2. 101 kiskutya (képünkön; Lakner Dorina, Magyar
Dorina, Szép Mínea Dalma, Zsohár Fanni, Taródy Csenge, Ujj
Viktória Zóra,Tóth Jázmin, Horváth Gréta, Varga Kata Luca,
Avas Liliána, Szekeres Zóra, Kiss
Veronika, Mercz Lilla, Szíjártó
Fanni, Kocsis Virág, Molnár Nóra) 3. Európai Unió (Gerlinger
Laura, Lanz Tamara, Tárnok Viktória, Tatai Zsóka, Darázsi Laura,
Kalmár Dorottya, Kepe Klaudia,
Kovács Réka, Polai Panna, Molnár Lilla, Nándori Noémi, Váradi
Luca), ... 6. Dzsungel könyve
(Ács Barbara, Grabant Nóra,
Nyakas Emese, Takács Zsóka,
Kovács Kíra, Rodek Hanna, Varga Fanni, Borsos Eszter, Kurucz
Petra, Sánta Barbara, Felde
Zorka, Mátyás Ninetta, Solymos
Vivien, Horváth Panna, Horváth
Hanna). Mini: 1. Tündérek (Alemayehu Alisha, Horváth Jázmin,
Németh Noémi, Varga Szimonetta, Fritz Dorina, Lakos Hanna,
Ódor Anna, Széll Petra, Zsámár
Szonja, Füzesi Alexandra, Marton Dóra, Hegyi Hortenzia, Németh Beatrix, Szollár Petra,
Andrasek Daniella).
P.L.

VEGYES
Régi tárgyakat vásárolnék: térkép,
fotó, porcelán, kerámia, karóra, bizsu, stb. Nagykanizsán. Tel.: 0630332-8422 (771SK)
„Autóüveg garantáltan
kedvező áron"
Autöllveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós
kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Nk, Honvéd u. 5.
Tel.: 06-70-508-7810, 06-70-518-5365

Adja fel apróhirdetését nálunk! - Kanizsa Kártyával olcsóbb!
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Franciák
edzőtáboroztak Kanizsán

Néhány napot városunkban
edzőtáborozott az észak-nyugat
franciaországi régiós korcsoportos ökölvívó válogatott, melynek
megkoronázása a múlt pénteken
megrendezett összecsapás volt,
az Erzsébet téren fekállított
ringben.
- A kanizsai ökölvívó Botosakadémiáról még az ősszel jártak
nálunk, ezt a látogatást viszonoztuk most mi - mondta Mehdi
Nichane (képünkön balról), a francia küldöttség sportszakmai vezetője. - Örülünk, hogy ítt lehettünk,

már csupán azért is, hiszen megfelelő körülmények között készülhettek a srácok, melyben a magyarokkal való közös tréningek is
benne foglaltattak.
A francia tréner elmondta azt is,
egyébként a francia felnőtt válogatott keretnél dolgozik, így munkája leginkább Párizshoz köti, de
ahogy az a nagykanizsai tapasztalatokból is kitűnhetett, az utánpótlásra is odafigyelnek a nagy csapat
berkeiben. A pénteki ütközet
amúgy 8:8-cal ért véget.
P.L.

A hölgyek vitték a prímet
DUATLON

DUATLON ORSZÁGOS
BAJNOKSÁG 2015
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Állás: Nagykanizsai Egyesített
Bölcsőde kisgyermeknevelő
A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
2O/A. § alapján pályázatot hirdet kisgyermeknevelő munkakör betöltésére 1 fő részére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 0 - 3 éves korosztályú gyermekek nevelése - gondozása
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkakörre elsősorban főiskolai, csecsemő- és
kisgyermeknevelő BA diplomával rendelkező munkavállalót keresünk.
Pályázati feltételek:
- felsőfokú képesítés, csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ), csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ); vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező: védőnő, pedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy, gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) - [kizárólag
csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) képesítéssel rendelkező személy esetén],
- kézműves-technikai jártasság, hangszertudás
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- orvosi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- folyamatban levő főiskolai, csecsemő- és kisgyermeknevelő BA képzésben való részvétel,
- hasonló munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- végzettség(ek)et igazoló dokumentumok másolata
- fényképes szakmai önéletrajz
- motivációs levél
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2O15. május 15.
Apályázat benyújtásának határideje: 2O15. május 13.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő, vagy elektronikus úton Körmendi Viktória intézményvezető részére az egyesitett@bolcsode-nagykanizsa.hu E-mail
címen keresztül, vagy személyesen: Körmendi Viktória - intézményvezető, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2O15. május 14.

rvvvvfvvvvvvf????ffvvfvvfvfvff???r
£ FŰRÉSZÁRU ÉRTÉKESÍTÉS
Építkezők, asztalosok, ácsok figyelem!
A Somogy megyei Kaszó volt a helyszíne a 2015. évi sprinttávú
duatlon országos bajnokságnak, melyen a kanizsai TRI-CO Triatlon
Klub versenyzői is rajthoz álltak. A versenytáv 5 km futást, 20 km kerékpározást, majd ismét futást jelentett, melynek penzuma 2,5 km volt.
A nagykanizsaiak végül két korosztályos bajnoki aranyérmet, egy bronzérmet, valamint egy-egy hatodik és kilencedik helyezést értek el. 2015. évi
sprinttávú duatlon ob, Kaszó. Kanizsai eredmények. 65-69 évesek kategóriája, nők: 1. Csőgörné Kenese Mária (képünkön az aranyéremmel
jobbról). 55-59 évesek, nők: 1. Korcsmárosné Vígh Rozália (képünkön
balról). 55-59 évesek, férfiak: 3. Benedek János. 40-44 évesek, férfiak:
6. Vránics László, ... 9. Vaska Kálmán.

AKCIÓ!
A Ramda Kft. Fűrészáru kereskedése áll minden kedves
ügyfelének rendelkezésére.
KAPHATÓ: mindenféle épületfa nagy választékban,
többféle hosszban, méretben, EGYEDI MÉRETEK vágását
is vállaljuk fűrészüzemünkben.
Kínálatunkban található asztalos minőségű fa is.
Ára: 51.800 Ft/m3 + áfa (Akciónk a készlet erejéig tart.)
Keressen minket:

Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u. 21. (7-es

Kút mellett)

Kanizsa - Hirdetés
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műszaki és kereskedelmi kft.

WÁ,
távfelügyelet.
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sokkal tobb, mint egy riasztó

Na gyka

nizsa:

Magyar út 152
Tel.:
93/311-934
30/444-7-888
info
@villtek.hu

A Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. célja, hogy az Erdész utcai játszóteret a környezettudatosság jegyében közösségi
tér funkcióval lássa el. Elképzelésünket két napos program keretében a ligetvárosi lakosság közreműködésével valósítjuk meg. Kísérőprogramként egészségszűrést és sportvetélkedőt szervezünk.

Keszthely:
Rákóczi tér 9.
Tel.:
83/510-014
30/444-7-111
keszthely@ vilitek, hu

Balaton

201S. május 8-án (péntek) 9.00 órától Fásítási program.*
201S. május 10-én (vasárnap) 9.00 órától Egészségszűrő és
Sportvetélkedő program.*

fenyves:

Fenyvesi u. 2.
Tel.: 85/363
491
Fax:
85/363-491
30/444-8-777
balatonfenyves@villtek.hu

A program helyszíne:
Erdész utcai játszótér, illetve a KanizsaTISZK központi épülete
•további információ az alábbi telefonszámon kérhető (20/546-3038 Veilinger Lívia)

MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK
RENDEZVÉNYÜNKÖN!
A rendezvény az Európai Unió támogatásával, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt "Ligetváros szociális célú rehabilitációja"- szociális városrehabilitációs projekt" keretében elkülönített programalap társfinanszírozásával, a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. megbízásából valósul meg.

Projekt azonosító: NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0002

Felnőtt, gyermek használt ruha,
cipő, játék, kiegészítők.

Minden szerdán és csütörtökön
100-200 Ft-os AKCIÓ!

16 Véradás

Keressen minket, és vásároljon a
facebookon is: „Helga ruhái kicsitől a
nagyig" csoportban.

A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete az alábbi véradásoket szervezi: 2014.0S.0S. (kedd) Kanizsa Plaza 10:00 - 13:30 óra. Palin,
Általános Iskola 14:30 - 16:30 óra. 201S.0S.07. (csütörtök) Vöröskereszt,
N k Sugár u. 28. 11:00 - 13:00 óra. Kőrösi S. Ált. Isk. 14:30 - 16:30 óra.

\

Folyamatos akciókkal, baráti árakkal,
hetente frissülő árukészlettel várom vásárlóimat!

/

OUMI-SZERVIZ

Nyári gumiabroncs akció!
A z akció május 31-ig tart.

Nyitvatartás:
(önlinenlul ®

Hétfő -Péntek; B-17 dráig. Szombat: 8-12 óráig

SEMPERIT S

Kovács Béla Gumi-szerviz

«flMHHG

8800 Nagykanizsa-Palin. Alkotmány u. 146/A
Tel./fax: +36 (93) 315-259 • mobil: +36 (30) 586-1997
e-mssl. kh.gumiszerviz@treemail hu

Gépjármű gumiabroncsok, acél és könnyűfém keréktárcsák értékesítése
kerékszerelés, centírozás.

IEHET0JEG. nOVEKEDEJ. (IKER!
Bo»cbb információ

