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Üzemavató a General Electricnél
Új mûanyag alkatrész gyártó
üzemet avattak a GE Nagykanizsai Fényforrásgyárában.

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAMOKAT
indítunk
 2008. 09.17-én 16 órakor
“C” és “C+E”

 2008. 09.23-án 16
órakor
személyautó, motor és
segédmotor kategóriákban

Részletfizetés!
Diákkedvezmény!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
2008.09.17-én könnyû- és
nehézgépkezelõi típusvizsgára
jelentkezéseket még elfogadunk!

Az új üzem elindítása egyben
egy új tevékenység kezdését is jelenti a gyárban, ami további lehetõségeket jelent a cég versenyképességének megõrzésében. A korszerû, a jövõ energia- és környezetvédelmi, technikai, technológiai kihívásainak megfelelõ üzemben harminc fõvel, tizenegy fröccsöntõ
géppel évente hatvanmillió darab
mûanyagalkatrészt állítanak elõ az
energiatakarékos fényforrások és
világítótestek szereléséhez.

Az ünnepélyes üzemavatón elsõként Herman Miklós, a Nagykanizsai Fényforrásgyár vezetõje köszöntötte a megjelenteket, majd
Vizi Balázs, a Kompakt Gyár igazgatója vette át a szót.
– Fontos mérföldkõhöz érkeztünk – mondta bevezetõjében –,
mert amikor két évvel ezelõtt azon
gondolkodtunk, hogy milyen stratégiai irányt vegyen a telephely, illetve azon belül a kompakt lámpagyártás, úgy döntöttünk, hogy belevágunk. Hogy miért fontos ez az
új üzem? Nagykanizsán eddig fõleg lámpagyártással foglalkoztunk, és a lámpagyártás kiegészítõ

tevékenységeként a mûanyaggyártásra
külsõ
beszállítókkal
szerzõdtünk. Amikor elvégeztük az
elemzéseket, rájöttünk, hogyha
megtanulunk valami újat, azzal
nemcsak a tudásunkat növeljük,
hanem a versenyképességünk is
nõni fog, hiszen a költségeniket tovább tudjuk csökkenteni. A fejlesztés sikere esetén tervezik az üzem
bõvítését.
A nemzeti színû szalag átvágását követõen Matók István üzemvezetõ végigvezette a vendégeket
az új üzemen.
B.E.

Marton István: Amíg polgármester
leszek, marad a városban a GE
– Az elsõ téma, amirõl a sajtó
munkatársait tájékoztatni kívánom, az a GE Hungary ZRt-rõl
terjengõ rémhírek cáfolata –
mondta Marton István polgármester minapi sajtótájékoztatóján.

– Az elmúlt idõszakban a médiában sok téves információ látott ezzel kapcsolatban napvilágot. Tárgyalásokat folytattam a
GE felsõ vezetésével a nagykanizsai gyárral kapcsolatban, ennek eredményeként a követke-

zõkrõl tudom a nagykanizsai lakosokat, illetve a munkavállalókat tájékoztatni. A cégnek a globális gyártást a folyamatosan
változó piaci kereslethez kell igazítania.
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az elsõ oldalról)
– Az elmúlt három évben nagy változások történtek a piac keresleti oldalán, melyek sajnos kedvezõtlenül
érintették a magyarországi és különösen a nagykanizsai gyártókapacitást. A fényforráspiacon és a fényforrásiparban többek között az alábbi
változások történtek. Megjelent egy
uniós szabályozás-tervezet, melynek
keretében várhatóan betiltják a népszerû, ám energiapazarló hagyományos izzólámpákat. Idõközben világszerte jelentõsen emelkedett a fémek
és a nyersanyagok ára. Ráadásul jelentõs változások következtek be az
európai piacok dinamikájában,
amely a fényforrástermékek árának
stagnálásához, sõt csökkenéséhez vezetett. A jelenlegi tendenciák szerint
a nagy vevõk inkább közvetlenül az
olcsón termelõ Európai Unión kívüli
gyártóktól szerzik be a termékeket.
Ezen túlmenõen a magyarországi
gyárak számára különösen nehéz
helyzetet teremt a munkaerõ- és az
energiaköltségek nagyfokú emelkedése a kedvezõtlen forintárfolyammal párosulva. A fentiek eredményeképpen néhány Magyarországon
elõállított fényforrás termék már
nem versenyképes, az üzletág veszít a
piaci részesedésébõl ezekben a szegmensekben. Ezek a változások - melyek ellen a GE nem sok mindent tehet - befolyással vannak a világ egyik
legnagyobb izzólámpagyártójaként
számon tartott nagykanizsai gyár
munkaerõ-állományának alakulására. Szerencsére a nagykanizsai gyártás mintegy kétharmadát a speciális
izzólámpa típusok teszik ki – autólámpák és kompakt fénycsövek, amelyekre nem vonatkozik ugyan a tervezett fokozatos piacról történõ kivonás, ám a kiélezett globális verseny
ezeket is érinti. A vezetõség elmondta, hogy remek csapat van Nagykanizsán, akik mindig kiváló eredményeket hoznak a termelés területén. Biztosak abban, hogy ha az üzleti környezet megváltozik – különösen, ha
csökkennek a magyarországi adóterhek, és vállalkozás-barátabbá válik a
forintárfolyam, melynek következtében olcsóbb lesz az export, akkor képesek lesznek a versenytársaktól elszenvedett árnyomás ellensúlyozására, és meg tudják tartani a jelenleg
veszélyben lévõ munkahelyek nagy
részét. A jelenlegi elõrejelzések szerint a nagykanizsai állományt év végéig 224 fõvel kell csökkenteniük.
Csoportos elbocsátásra azért nem
lesz szükség, mivel a munkaerõ iránti kereslet az elkövetkezendõ hónapok során fokozatosan csökkeni fog,
és addigra a határozott idõre szóló

munkaszerzõdések is lejárnak. Jelenleg vizsgálják, hogy szükség lesz-e
hasonló méretû létszámcsökkentésre
a kanizsai gyárban a jövõ évben. Az
elbocsátandó dolgozók számára a
Kollektív Szerzõdés kiemelt végkielégítést és elhelyezkedést segítõ szolgáltatásokat garantál. Kihangsúlyozták, hogy sehol a világon, így
Nagykanizsán sincs kapcsolat az
esetleges globális átszervezés és a
Consumer & Industrial üzletág munkaerõ-állományának alakulása között. A Consumer & Industrial üzletágban foglalkoztatottak létszáma
egyenes arányban áll a magyar és a
világpiaci kereslettel. A Consumer &
Industrial üzletág megtesz minden
tõle telhetõt – ahogy az a közelmúltban a GE Engery üzletág esetében is
történt –, új gyártólehetõségeket és
munkahelyeket telepítsen át más GE
üzletágaktól a nagykanizsai gyárba.
Sajnálatos, hogy a média félreértelmezte a globális Conusmer & Industrial üzletág lehetséges kiszervezését,
melyrõl még nem született tulajdonosi és vezetõségi döntés, illetve azt,
hogy az üzletágnak a nagykanizsai
munkaerõ-állományt folyamatosan a
globális piaci kereslethez kell igazítani.
Marton István mondandóját
alátámasztva bemutatta a GE Hungary ZRt. vezérigazgatója, Phil
Marshall és a közte történt levélváltást.
A polgármester ezek után szólt az
Erzsébet tér északi tömbjének többszöri sikertelen értékesítésérõl is.
Mint mondta: – Szomorúan vettem
tudomásul, hogy a szeptember 2-ai
soros közgyûlés zárt napirendjeként
tárgyalt, a kikiáltási árra tett javaslatom nem szerzett elegendõ támogatást, hiszen (Bizzer, Röst, Bárdosi, Böröcz, Fodor, Tóth, Bogár,
Cserti, Szõlõsi, Csákai, Halász,
Kolonics, Karádi képviselõk), öszszesen 13 fõ, „nem szavazott igennel”. Azoknak, akik nincsenek tisztában a kérdés fontosságával elmondanám, hogy augusztus 31-ig
az épületek, építmények és földterületek értékesítésében 29,4 %-on állunk. Az I. féléves beszámolóban ez
a szám 22,6% volt, ami 73 563 eFt,
a tervezett 325 161 e Ft-hoz képest,
vagyis a helyzet a mai napig semmit
sem változott. Számomra teljesen

2008. szeptember 11.
érthetetlen, hogy a testület nagy része ilyen rendkívül fontos kérdésben
ennyire semmibe vegye a város érdekeit. Amennyiben a testület a legközelebbi soron kívüli közgyûlésen
ismét nem dönt pozitívan a kérdésben, a lehetséges következmények
az alábbiak lehetnek: teljes mértékben elmaradhat a tervezett mintegy
másfél tucat út-, járda felújítás és
építés, nem valósulhat meg a felújításra váró mûemlékvédelmi épületek homlokzatának rendbetétele, a
teljes Király u. 31. udvarának rendbetétele, valamint a mûfüves pályák
kialakítása sem (OLLÉ program.)
Utolsó észrevételként reagált az
ellenzéki képviselõk közös sajtótájékoztatójára.
Elõször az egyik hírportál által
adott címet: Kanizsa jövõje a tét?!
vette górcsõ alá. Mint mondta, miért kell a dolgokat alaptalanul, felnagyítva az embereket megtéveszteni, és ezáltal félelmet kelteni. Véleménye szerint a fideszes városvezetés sohasem félt, és most sem fél,
ezért felesleges volt sajtótájékoztatót összehívni, hiszen erre telefonon is tudott volna választ adni.
Nincsenek leváltási és kinevezési botrányok, sem gyanús pesti
megrendelések. Félelmet nem én,
hanem az ellenzék kelt, hiszen én
mindig csak a megtörtént eseményeket jelentem be.
A Fideszt senki nem akarja szétverni. Az pedig egyenesen rágalom, hogy szét akarom zilálni a
közéletet, lehetetlenné téve ezzel a
város normális mûködését.
A volt alpolgármester jól hangzó kliséket puffogtat, botrányos
viselkedést emleget, pedig õ az,
aki álvitákkal cirkuszt csinál a
közgyûlésbõl. Lemondásomat követelve elgondolkodott-e annak
idején, hogy lemond, amikor a
Huszti téri lakásoknál a botrány
kirobbant, és sajnos tragédia is bekövetkezett.
A sajtótájékoztató utolsó részét
kivonatolva közöltük, mert a megválaszolásra került írást lapunk
nem, csak annak online kiadása
közölte, így az elõzményeket és a
válasz teljes terjedelmét a
www.kanizsaujsag.hu Szóról szóra
rovatában olvashatják. – a szerk.

Cseresnyés Péter alpolgármester szerint a jövõbeni gazdasági
fejlõdés mozgatórugója lehet a
megújuló energiák hasznosítása,
illetve a wellness és termálturizmus, amelyre várhatóan kedvezõ hatással lesz majd a Sávoly
térségében megépülõ nemzetközi MOTO GP pálya. Az alpolgármestert a gazdaság lehetséges kitörési pontjairól és a befektetõi kedvet növelõ tényezõk
megteremtésérõl kérdeztük.
– Nagykanizsa gazdasági fellendülésében mennyit segíthet,
hogy teljes hosszában elkészült az
M7-es autópálya?
– Az autópálya befejezõ szakaszának elkészülte után örömömet
fejeztem ki, hogy végre Budapesttõl egészen a határig elér a sztráda, és most már lehajtás nélkül el
lehet jutni a fõvárosba, vagy éppen az ország távolabbi vidékeire.
Nagykanizsa ezzel a szakasszal
újra fontos pontja lett az országos
közúti közlekedési hálózatnak.
Mindig is hangsúlyoztam, hogy ez
csupán egy lehetõség. Az autópálya ugyanis nemcsak arra jó, hogy
új lendületet és kedvet adjon a beruházóknak, hanem azt is magában hordozhatja, hogy Nagykanizsa mellett elmennek a beruházók.
Igaz ugyan, hogy az autópálya
összeköt, ugyanakkor az idõbeni
távolságot lerövidíti, azaz ha egy
beruházó húsz-harminc kilométerrel távolabb települ le, az sem térben sem idõben nem távolság.
– Ilyen értelemben az önkormányzat egyik fontos feladata,
hogy befektetõket csábítson a városba…
– Így van, és tesszük is. Azonban
amikor nekiálltam feltérképezni,
hogy Nagykanizsának milyen
olyan anyagai és kutatásai vannak, amelyek azzal foglalkoznak,
hogy a város miért lehetne vonzó a
befektetõk számára, akkor azt láttam, hogy nagyon sok stratégiai
terv készült az elmúlt években, viszont egyik sem olyan, véleményem szerint, amelyikkel egy potenciális befektetõ, beruházó sokat
tudna kezdeni. Ezek általánosságokat fogalmaznak meg, nincs
bennük olyan adat, amely azt mu-
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Nagykanizsa – a „föld nélküli” város
tatná be, hogy milyen szakmákban
tudunk munkaerõt kínálni, milyen
a képzésünk, milyen az éghajlatunk, vagy, hogy mennyi idõ alatt
lehet eljutni az ország bizonyos
térségeibe, esetleg a tengerhez.
Ám arról sem szólnak, hogy milyen
vasúti összeköttetéseink vannak a
különbözõ régiók irányába. Egy
része ugyan érintõlegesen megvan
ezeknek az információknak,
ugyanakkor lényeges információk
hiányoznak. Ez a kiinduló pont,
ezért nagyon gyorsan neki kell állnunk dolgozni. A szeptemberi közgyûlésre már szeretnék egy olyan
anyagot benyújtani, amely egy erre vonatkozó kutatást szorgalmaz.
Remélhetõleg gyorsan elkészülünk
vele, és azt követõen fel tudunk
építeni egy olyan kínálatot, amivel
a beruházókat akár közvetlenül is
meg tudjuk keresni.
– Minden városnak általában
van egy sajátos profilja. Nagykanizsát mennyire lehet úgymond „fazonírozni”, vagyis milyen arculatot ölthet a dél-zalai város gazdasági fejlõdése a jövõben?
– Lehet, hogy nem jól látom, de
ez a „fazonírozás” nem könnyû dolog. Olyan idõkben élünk, amikor
óriási a versenyfutás a befektetõkért, a beruházókért. Ennek ellenére azt kell mondanom, hogy valamilyen lefektetett szempontok figyelembe vételével kell a beruházókat,
befektetõket keresni. Egyik kitörési
pontunk lehet a megújuló energiák

hasznosítása: munkahelyteremtés
tekintetében is, hiszen elmondhatjuk, hogy talán Délnyugat-Magyarországon Nagykanizsa és térsége
rendelkezik az egyik legjobban kihasználható és kiaknázható termálvízkinccsel. Erre villamosenergiatermelést lehetne alapozni. E vonatkozásban már történtek kísérletek, ám a júliusi közgyûlésünkön a
többség nem támogatta az ezirányú
útkeresést, de én szorgalmazom,
hogy továbbra is foglalkozzunk ezzel a témakörrel. Másrészt a megújuló energiák – ezen belül a geotermikus energia – hasznosítása
abból a szempontból is jó lenne,
hogy közvetlenül fûtésre lehetne
használni, hiszen léteznek azok a
technológiák, amelyekkel ezt meg
lehet oldani. Azon a bizonyos júliusi közgyûlésen ennek sajnos a lehetõségét sem adtuk meg. Itt most a
villamosenergia elõállításról, a fûtésre használható energia hasznosításról beszélek, amit ismét napirendre kell venni, hogy a képviselõk
át tudják gondolni az ebben rejlõ
lehetõségeket. Városunk másik kitörési pontja lehetne az idegenforgalmi vérkeringésbe való csatlakozásunk. Erre jó lehetõséget kínál,
hogy a közelünkbe jön egy nagyon
komoly európai befektetés, a
MOTO GP pálya. Ez közelebb lesz
hozzánk, mint bármely városhoz.
Nos, ezt a lehetõséget ki kell használnunk, oly módon, hogy szorgalmaznunk kell annak a fürdõnek a

Kommentár nélkül
Mint ismeretes, Marton István szeptember elsején ideiglenesen
megvonta Cseresnyés Péter alpolgármester minden hatáskörét. Az
érintett mindezidáig nem nyilatkozott az ügyben. Most lapunknak elmondta, egy alpolgármester hatáskörét – ami egyébként a törvény által nincs is biztosítva – nem vonhatja el a polgármester. Véleménye
szerint ez mindössze egy kommunikációs próbálkozás volt Marton István polgármester részérõl.

megépítését, ami már évtizedes álma a kanizsaiaknak. Egyébként is
beigazolódott, hogy mindegyik – a
környékünkön eddig létesült –
strand rentábilisan tud mûködni.
Felvetõdik a kérdés, hogy egy 52
ezres lélekszámú város miért ne
tudna eltartani egy ilyen komplexumot? Mindenképpen törekednünk
kell e fürdõ megépítésére, mert ha
ez megvan, onnan már csak egy lépés a következõ befektetõk idejövetele, akik erre és egyéb más lehetõségre alapozva, akár wellness szállodákat építhetnek majd. Mit kell
tenni ehhez? Ez egy nagyon fontos
kérdés, mert Nagykanizsa sajnos –
azt kell mondani, hogy – más tulajdonosoktól körbezárt terület. Minden komoly fejlesztés, amit meg lehetne valósítani, jelentõs területeket igényel, de sajnos a városnak
nincs, sõt, azt kell mondani, hogy a
városban élõ embereknek sincs a
város környékén olyan nagyságrendû földje, amit ilyen célokra lehetne
használni. Nagykanizsát körbezárják a Honvédelmi Minisztérium
(HM) földjei, így például
Homokkomárom térsége, a bajcsai
repülõtér, vagy a Csónakázó-tó környéke. Ezeket a területeket meg kell
próbálnunk megszerezni, és azután
a fejlesztési elképzeléseinket ezekre
a területekre kell terveznünk. Ebben
az ügyben már tettem lépéseket, de
az elõzõ önkormányzat is próbálkozott. Késõbb a polgármester úrral
közösen is, illetve saját magam is
próbálkoztam. Most ott tartunk,
hogy egy újabb fordulót próbálunk
kezdeményezni, mivel a HM egyelõre nem akar lemondani ezekrõl a
területekrõl. Ehhez az újabb próbálkozáshoz kérem az önkormányzati ellenzék segítségét is, hiszen a
siker közös érdekünk, minden kanizsai érdeke – szögezte le Cseresnyés Péter alpolgármester.
Gelencsér Gábor

Bagolán ülésezett az Idõsügyi Tanács
Bagolán tartotta legutóbbi ülését az Idõsügyi Tanács.
Ezúttal elsõsorban a város peremkerületében élõ idõs emberek szociális helyzetérõl váltottak szót. Ezt követõen az október 15-18 között ötödik alkalommal megszervezésre kerülõ Idõsekért Nagykanizsán Ünnepi

Hét programjait ismertette Koller
Jutka, az Egyesített Szociális Intézmény vezetõje. A két ülés közötti
idõszak eseményeit Büki Pálné, a tanács társelnöke vázolta fel.
A nyári szabadságok után folytatódik az Idõsügyi Tanács által életre hívott „panasznap”. Minden hónap második keddjén a Családsegí-

tõ Központban fogadják problémáikkal az idõseket, akik egyébként a
hét többi napján is felkereshetik az
intézményt. Az elmúlt fél évben
harmincöt embernek segítettek a
hivatal munkatársai közremûködésével – mondta Boa Sándor.
B.E.

3

Ülésezett az NKTT
A Vasemberház dísztermében került sor a Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulásának (NKTT) elsõ õszi ülésére. A Társulás beadta a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt „Együtt egymásért és
Kanizsa térségért” pályázatot, s ezzel együtt felvállalta, hogy biztosítja a pályázathoz szükséges önrészt.
Regisztrált álláskeresõk, elsõsorban
a rendszeres szociális segélyben részesülõk juthatnak így munkához.
A napirendi pontok között szerepelt a Bajza u. 2. szám alatti ingatlan felújítására vonatkozó CÉDE
pályázat megvitatása, valamint az
ingatlannal kapcsolatban felmerülõ költségek finanszírozása. Marton István, polgármester az épület
komplex felújítása mellett foglal
állást. Az épülettel kapcsolatban
felmerült még egy lehetõség: az
Oktatási és Kulturális Minisztérium a PANKKK programon keresztül kiírt, régiós szintû pályázata,
amely alapítványokat, szervezeteket támogat. A Ka-Rock Alapítvány ennek a pályázatnak a segítségével szeretne létrehozni a Nyugat-Dunántúlon egy tehetséggondozó központot. A beadáshoz
szükség van egy szándéknyilatkozatra, amelyet az alapítvány a napokban kap meg Marton István
polgármestertõl. A pályázatról az
õsz folyamán születik döntés. A
NKTT 2008. elsõ félévi munkájáról a szakmai beszámolót minden
tag elfogadta, s megszületett a
döntés a Társulás számlavezetõ
pénzintézetének a kijelölésérõl is.
Emléktábla az elhurcoltaknak
A Tiszafüred-Kócspusztai kényszermunkatáborba 1950. június 23án elhurcolt hat család emléktáblát
állított a lispeszentadorjáni templomban. Takács János elmondta, az
emberek kezdik elfelejteni, hogy
mi történt ott, és a fiatalok szinte
nem is tudnak róla. Hogy ne merüljenek a felejtés homályába azok a
szörnyû idõk, a maróci Tóth István
és családja kezdeményezésére emléktáblát állíttattak Kiscsehibõl Dorogi Ferenc családja három fõvel,
Lispeszentadorjánból Hajdu László
négy fõvel, Szalai Kálmán három
fõvel, Takács János öt fõvel,
Marócból Tóth István hat fõvel és
Tóth Károly öt fõvel került kényszermunkatáborba, ahonnan ötvenöt évvel ezelõtt, a kényszermunkatáborok feloszlatása után szabadultak fel szeptemberben és októberben. A neveiket õrzõ emléktáblát
Kiss László pákai plébános avatta
fel és áldotta meg.
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Kanizsa – Oktatás

Szeptember elsejével jogilag
megkezdte mûködését Nagykanizsán a Térségi Integrált Szakképzõ Központ. Merksz Andor
ügyvezetõ igazgatót arról kérdeztük: milyen elõkészítõ folyamat elõzte meg a mostani indulást.
– A hosszan tartó munka még az
elmúlt év szeptemberében kezdõdött,
akkor, amikor tavaly nyáron az Országgyûlés elfogadta azokat a törvényi változásokat, amelyek az oktatási törvényben, illetve a szakképzési
hozzájárulási törvényben megadták
a törvényi hátteret ezen térségi integrált szakképzõ központok létrehozásához. Ez a fajta törvényi háttér
szinte rákényszerítette az önkormányzatokat arra, hogy gondolják
végig: miként alakítják át és mûködtetik a saját szakképzési rendszerüket – kezdte Merksz Andor. – A mostanáig tartó idõszak az elõkészítés
jegyében telt el, aminek egyik fontos
része volt, hogy – azon modellek közül, amelyekkel lehet ezeket a szervezeteket mûködtetni –, az önkormányzat kiválasztotta a számára megfelelõt. A modellek közül Nagykanizsa
önkormányzata az úgynevezett nonprofit kft. létrehozása mellett döntött.
Azért, mert nálunk az a különleges
helyzet állt elõ, hogy nemcsak az önkormányzat került be ebbe a kft.-be,

2008. szeptember 11.

Megújuló szakképzés a TISZK-kkel
hanem külsõ munkáltatók is. Tehát
olyan cégek is – köztük a DKG-East
és a Gázgép – amelyek partnerei lettek az önkormányzatnak ebben az új
kft.-ben. Csatlakozott továbbá a
Csapi Szakképzõ Iskola is, mivel ott
is folynak ilyen irányú képzések, és
különleges újdonságként a Pannon
Egyetem is csatlakozott ehhez a
szervezeti egységhez, vagyis ily módon öt alapító taggal jött létre ez a
kft. 2008. június 26-án. Ennek a felépítése történt meg ez idáig, és most
szeptember elsejétõl vált úgymond
jogszerûvé és kezdte el mûködését
végeredményben ez a szervezet.
– Melyek a következõ lépések
az indulás folyamatában?
– Kollégáimmal most kezdjük el
felépíteni a TISZK-et, ami azt jelenti, hogy – úgymond a nulláról indulva – nekünk kell mindent kialakítani. Ebbe beletartozik egyrészt ez
az infrastruktúra, ahol mûködünk,
itt a Zsigmondy-Széchenyi Szakképzõ Iskola Erdész utca 30. szám alatti telephelyén. Az infrastruktúra
mellett nekünk kell a humán erõforrás fejlesztéstõl kezdve mindent elõteremteni, ami egy kft. mûködtetéséhez szükséges. Ezek a munkálatok
zajlanak pillanatnyilag, és nagyon

várjuk, hogy milyen eredménnyel
zárulnak azok a pályázatok, amelyeket az önkormányzat a társaság
nevében nyújtott be. Két ilyen pályázatot adott be a város önkormányzata: egy TÁMOP-ost, aminek
a segítségével két évre biztosítja a
pályázat ennek az új szervezeti egységnek a mûködtetését. A másik a
TIOP pályázati rendszer, melynek
keretében egy infrastrukturális fejlesztésre lesz lehetõségünk, ha nyerünk: egy körülbelül ezer négyzetméteres épületben olyan központi
oktatási helyiségeket alakítunk ki,
ahol a társaságot alkotó cégek
szakképzéseit tudjuk fogadni.
– Milyen prioritások figyelembe
vételével koordinálják majd a
szakképzést Nagykanizsán?
– Számunkra egyik fontos feladat,
hogy azokban a szakképzésekben,
amelyek idáig is nagyon színvonalasak voltak a városban, próbáljuk
feltárni a bennük meglévõ további
tartalékokat. Magyarán mondva,
össze kell hangolni ezeket a képzéseket és olyan piacorientálttá tenni,
amire ténylegesen szüksége is van a
munkáltatóknak. Hogy melyek lesznek ezek a szakmák, azt nem csak mi
döntjük el, ugyanis mûködik egy

A foglalkoztatási esélyektõl a diplomáig
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata szervezésében az új
tanévtõl folytatódnak a már jól
bevált képzési formák, és várhatóan újak is indulnak a Bogdán
János Közösségi Házban.
Teleki László CKÖ-elnök arról tájékoztatott, hogy immár a nyolcadik
tanévet nyitották meg a felnõtt esti tagozatú gimnáziumban, ahol érettségit
szerezhetnek mindazok, akik úgy
gondolják, hogy érettségi nélkül ma
már nehezen lehet boldogulni. Továbbra is nagy az érdeklõdés e képzési forma iránt, ugyanis 136 elsõ évfolyamos hallgató iratkozott be a gimnáziumba, hogy felnõttként tegyen
érettségi vizsgát, míg a második évfolyamon több mint hatvan felnõtt
folytatja középfokú tanulmányait.
– Összesen 210 felnõttnek tudunk
lehetõséget adni az érettségire, a
Zsigmondy-Széchenyi Szakképzõ Iskolával együttmûködve. Ez nagyon
fontos azok számára, akik nem
akarnak beülni az iskolapadba, vi-

szont szívesen vállalják, hogy az oktatási intézmények falain kívül szervezett képzésre eljönnek ide a Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Házba – hangsúlyozta Teleki László. – Meg kell említenem azt
is, hogy ezzel a képzéssel párhuzamosan tanévnyitó lesz a Pécsi Tudományegyetem Kihelyezett Fõiskolai
Képzõhelyén is, ami szintén itt a közösségi házunkban mûködik. Az
egyetem minimum harminc fõvel
tud képzést indítani, s örömmel
mondhatom, hogy az idei tanévben
37 hallgató jelentkezett erre a képzésre, vagyis a szükséges limitnél
többen vannak. Ez már a második
év, amikor tudtuk biztosítani a harminc fõ feletti hallgatói létszámot,
tehát ily módon lesz egy elsõ és egy
második évfolyamunk. Négyféle
alapképzés folyik az andragógián
belül: személyügyi szervezõ, humán
erõforrás fejlesztõ, mûvelõdésszervezõ, foglalkoztatás szervezõ. Ez ezt
jelenti, hogy – mivel a képzés idõtartama három év – az utolsó évben
kell döntenie a hallgatónak, hogy

milyen diplomát szeretne magának,
és abból szakosodik majd.
A közép- és felsõfokú oktatás
mellett a cigány kisebbségi önkormányzat különféle szakmai képzéseket is indított az érdeklõdõk számára. Összességében mintegy 150
fõ részére indítottak például irodavezetõi, gyógymasszõr, személyügyi szervezõ, házi betegápoló képzéseket, amelyek többnyire egy
évig tartottak. E hónapban több
OKJ-s tanfolyam záróvizsgáját tartják a közösségi házban, s valószínûleg újabb szakmák képzését is elindítják idén az intézményben.
Teleki László elmondta, hogy az
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) ez idáig is jelentõs
mértékben támogatta a CKÖ képzési programjait. A támogatás két
irányba mutat: egyrészt immár harmadik éve nyeri el a CKÖ azt a pályázatot, amely a romák esélyegyenlõségét támogatja azáltal,
hogy a kisebbségi önkormányzat
egy foglalkoztatási esélyegyenlõségi szolgáltató hálózatot mûködtet

úgynevezett Regionális Fejlesztési
és Képzési Bizottság, amely Gyõrben ülésezik. Ennek a bizottságnak
lesz a feladata, hogy számunkra
irányelveket adjon, hogy az õ felméréseik alapján milyen munkáltatói
igények vannak a szakmákra. Ezeket hamarosan megkapjuk, a tervek
szerint szeptember közepén, amikor
mindezek ismeretében leülünk a középiskolákkal, hogy megbeszéljük,
miként lehet az iránymutatásoknak
megfelelõen a képzéseket indítani.
Természetesen azért vannak elképzeléseink, hogy melyek azok a szakmák, amelyekre biztos, hogy szükség van a hiányszakmák ismeretében: ebbe beletartozik a gépész
szakmacsoport, az építõipari szakmacsoport, az energetika, az idegenforgalom és a kereskedelem, valamint – kiemelt szakmacsoportként
– a környezetvédelem is beletarozik.
Ezekre a szakmákra azt hiszem,
hosszú távon igény van, de természetesen meg kell néznünk az új igényeket is, és annak megfelelõen kell
nekünk az itteni szakképzést átalakítani Nagykanizsán – mondta Merksz
Andor ügyvezetõ igazgató.
Gelencsér Gábor
Nagykanizsán. Másrészt a Dél-Zalai Cigányokért Egyesület kapott
egy olyan lehetõséget az OFÁ-tól,
miszerint nemcsak Nagykanizsán,
hanem a városkörnyék településein
–
így
például
Galambok,
Zalakomár, Garabonc községekben,
ahol nagyobb lélekszámban laknak
romák – is elindítanak olyan programokat, amelyek megpróbálják kezelni és visszaszorítani a foglalkoztatási diszkriminációt. A kanizsai
CKÖ úgy is megpróbálja erõsíteni a
foglalkoztatási esélyeket, hogy
idõnként egy asztalhoz ülteti a munkaadókat, munkavállalókat és érdekvédelmi szervezeteket, s mindez
azt eredményezheti, hogy a romák
nagyobb eséllyel kerülhetnek be a
munka világába. A kerekasztal-konferenciák és munkaadói esélyegyenlõségi képzések mellett az
OFA támogatásból megjelent egy
olyan kiadvány is, amely bemutat
egy esélyegyenlõségi tervet. Teleki
László úgy véli: ez a kézikönyv
mindenképpen fontos a vállalkozóknak, a civil szférának, és nem
utolsósorban a lakosságnak is.
Gelencsér Gábor
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Cél: a szociális elõbbre lépés
a hátrányos helyzetûek körében
Sajtótájékoztatón számolt be
Orsos Imre, a Hajléktalanok és
Hátrányos Helyzetûek Zala Megyei Szervezetének elnöke a nyáron történt eseményekrõl, a jelenleg folyó ügyekrõl, illetve a
jövõbeli tervekrõl a szervezet
Petõfi utcai irodájában.
A kulturális események sorában
a Zala Megyei Beás Nap, illetve a
Zala Megyei Családnapról számolt be. A programok lebonyolításában támogatóként részt vett a
Zala Megyei Vöröskereszt, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Zala Megyei Közgyûlés, és két helyi vállalkozó is.
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Központtal közösen egy
adósságkezelõ programot szeretne indítani a szervezet, amellyel
segítik a hátrányos helyzetûek
életszínvonalának szinten tartá-

Építéshatósági eljárások illetéke

sát. A Nagykanizsai Ingatlankezelési Intézmény igazgatójával is
sikerült együttmûködést kialakítani, melynek keretei között szeretnének a Dózsa György út 7375. szám alatti lakosok helyzetén
javítani. A futballpálya rendbehozatala mellett különösen szükség van az épületek téliesítésére,
a nyílászárók renoválására. Az
ehhez szükséges összeg felére
már ígéretet tett az Országos Cigány Önkormányzat, a másik felét a Nagykanizsai Önkormányzat fedezné. Szeptember 10-én
az ügy elõbbre haladásának érdekében Nagykanizsára látogat Kolompár Orbán, az Országos Cigány Önkormányzat elnöke.
Elhangzott még, hogy folyamatban van a város szociális térképének elõkészítése is.
S.E.

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám):
18968938-1-20
Az egyéb szervezet megnevezése: Rozgonyi Polgári Egyesület
Az egyéb szervezet címe: 8800 Nagykanizsa Rozgonyi u. 31.

Egyszeres könyvvitelt vezetõ egyéb szervezetek közhasznú
egyszerûsített beszámolójának mérlege
2007. év
Sorszám
A tétel megnevezése
1.
A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)
2.
I. Immateriális javak
3.
II. Tárgyi eszközök
4.
III. Befektetett pénzügyi eszközök
5.
B. Forgóeszközök (6-9. sorok)
6.
I. Készletek
7.
II. Követelések
8.
III. Értékpapírok
9.
IV. Pénzeszközök
10. Eszközök (aktivák) összesen (1+5 sor)
11. C. Saját tõke (12-16. sorok)
12. I. Induló tõke/jegyzett tõke
13. II. Tõkeváltozás/eredmény
14. III. Lekötött tartalék
15. IV. Tárgyévi eredmény alaptev.-bõl
(közhasznú tevékenységbõl)
16. V. Tárgyévi eredmény
vállalkozási tevékenységbõl
17. D. Tartalék
18. E. Céltartalék
19. F. Kötelezettségek (20-21. sorok)
20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek
22. Források (passzívák) összesen
(11+17+18+19 sor)

Az összegek eFt-ban értendõk.
Elõzõ év(ek) módosításai: nem volt.

5

Elõzõ év

Tárgyév

79

125

79
79
79

125
125
125
79

79

46

Tájékoztatom Önöket, hogy az építésügyi hatósági eljárások illetéke 2008.
szeptember 1. napjától módosult. Kérem tisztelt ügyfeleinket, hogy az építésügyi
hatósági eljárásokkal kapcsolatos kérelmek benyújtásakor az alábbi táblázat szerinti illetéket róják le:
1. Az építésügyi hatóságnál indított eljárás illetéke
a) telekalakítási engedélyezési eljárás esetében telkenként 5000 forint,
b) elvi építési engedélyezési eljárás esetében, ha
ba) a telek beépítésével kapcsolatos követelmények, vagy a településképi és
építészeti követelmények (építészeti megjelenítés környezetbe illeszkedése)
tisztázására szolgál, 15 000 forint,
bb) a mûemléki, régészeti, kulturális örökségvédelmi, természet-, táj- és
környezetvédelmi, egészségvédelmi, talajvédelmi, valamint életvédelmi,
tûzvédelmi követelmények tisztázására, vagy a mûszaki követelményeket
elõzetesen tisztázó – az építményekkel kapcsolatos országos szakmai
követelmények jogszabályban meghatározott elõírásaitól eltérõ – mûszaki
megoldások alkalmazhatóságára szolgál, 30 000 forint,
bc) a ba)-bb) pontokban meghatározottak együttes tisztázására szolgál, 45 000
forint,
c) építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás esetében
ca) új egylakásos lakóépület építése és bõvítése esetén 20 000 forint, egyéb új
épület építése és bõvítése esetén lakásonként 10 000 forint, egyéb önálló rendeltetési egység építése és bõvítése esetén
- önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 20 000 forint,
- a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületû önálló rendeltetési egységenként
100 000 forint,
cb) meglévõ épület átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerûsítése esetén
az építési tevékenységgel érintett hasznos alapterület minden megkezdett 100 m2ként 10 000 forint, vagy az érintett felület minden megkezdett 200 m2-ként 10 000
forint,
cc) mûtárgy építése esetén, ha mérete jellemzõen alapterületben kifejezhetõ,
akkor minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, ha jellemzõen hosszban
kifejezhetõ, akkor folyóméterenként 1000 forint,
cd) meglévõ mûtárgy bõvítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerûsítése esetén az építési tevékenységgel érintett alapterület minden megkezdett
100 m2-ként 10 000 forint, vagy ennek hiányában az érintett felület minden
megkezdett 200 m2-ként 10 000 forint,
ce) egyéb építési tevékenység esetén 50 m2-ként 10 000 forint,
cf) antennák, antennatartó szerkezetek, csatlakozó mûtárgyak esetén, az eljárás
tárgyát képezõ távközlési építmény legnagyobb lineáris méretét figyelembe véve,
megkezdett méterenként 50 000 forint,
d) módosított építési engedélyezés esetén a módosítással érintett építményrész
tekintetében az alapeljárás illetékével egyezõ mértékû,
e) az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott elõírásaitól eltérõ mûszaki megoldás engedélyezése
esetén 20 000 forint,
f) felvonó, mozgólépcsõ és mozgójárda építésére vonatkozó engedélyezés
esetén 15 000 forint,
g) építési tevékenység bejelentési eljárása esetén 20 000 forint,
h) bontási engedélyezési eljárás esetén a bontandó építmény 100 m2-ként 10
000 forint, vagy folyóméterenként 1000, vagy darabonként 10 000 forint,
i) fennmaradási engedélyezési eljárás (engedély nélkül végzett bontás tudomásulvétele) esetén a c), f), g) és h) pontok szerint megállapított illeték másfélszerese,
j) használatbavételi engedélyezés esetében a c), f) pontokban megállapított
illetékkel megegyezõ mértékû,
k) használatbavétel bejelentése esetén a g) pontban megállapított illetékkel
megegyezõ mértékû,
l) rendeltetésmegváltoztatási engedélyezési eljárás esetén az érintett – önálló
rendeltetési egységenként – 10 000 forint, amennyiben azonban a rendeltetés
megváltoztatása építési engedélyköteles munkával jár együtt, az a c)-e) és g) pont
szerinti illetékkel megegyezõ mértékû,
m) az a)-l) pont alá nem esõ elsõfokú építésügyi hatósági eljárás (pl. bármely
építésügyi hatósági engedély érvényének meghosszabbítása, jogutódlás kérése)
esetében 10 000 forint,
n) az építésrendészeti hatósági intézkedés kérése esetében 15 000 forint,
2. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásban hozott döntés ellen
igénybe vehetõ fellebbezés esetén 30 000 forint,

79

125

3. a felügyeleti intézkedés esetén 50 000 forint.
Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ
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Kanizsa – Városháza
Szociális bérlakáspályázat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a 42/2007. (IX.25.) számú, az önkormányzati bérlakásokról szóló helyi rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi üres - helyreállított ill. felújított
önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális alapon történõ elnyerésére:
LEGALÁBB HÁROM FÕS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: udvari lakás. A lakásbérleti díj összege: 30.888 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A
lakás megtekintésének idõpontja: 2008. 09.18. 9.00-10.30 óráig
Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz. 5.
A lakás alapterülete: 46 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: udvari lakás. A lakásbérleti díj összege: 21.528 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.18. 9.00-10.30 óráig
Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz. 6.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: udvari lakás. A lakásbérleti díj összege: 24.804 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.18. 9.00-10.30 óráig.
Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz. 7.
A lakás alapterülete: 50 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: udvari lakás. A lakásbérleti díj összege: 23.400 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.18. 9.00-10.00 óráig.
EGYEDÜLÁLLÓKNAK:
Nagykanizsa, Eötvös tér 11. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 37 m2, szobaszám: 1 szobás. komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: udvari lakás. A lakásbérleti díj összege: 15.799 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.24. 14.00-15.30 óráig.
CSERÉRE:
Nagykanizsa, Kazanlak krt. 7/A. III. em. 11.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: III. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 24.624 Ft. A bérleti jogviszony
idõtartama: eredeti szerzõdéssel megegyezõ. A lakás megtekintésének idõpontja:
2008.09.25. 9.00-10.30-óráig
Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 43 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 11.266 Ft. A bérleti jogviszony
idõtartama: eredeti szerzõdéssel megegyezõ. A lakás megtekintésének idõpontja:
2008.09.25. 11.00-12.00 óráig

2008. szeptember 11.
lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: I. emeleti
lakás. A lakásbérleti díj összege: 31.815 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A
lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.22. 9.00-10.30 óráig.
HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁD RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 30.933 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.19. 11.30-13.00 óráig
Felújításra szoruló önkormányzati bérlakások nem szociális alapon történõ
bérleti jogának elnyerésére
LEGALÁBB 2 FÕS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/4.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás. komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 15.796 Ft. A bérleti jogviszony
idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.25. 14.00-15.00 óráig
LEGALÁBB 3 FÕS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3/G. I. em. 3.
A lakás alapterülete: 59 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 26 904 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.23. 9.00-10.30 óráig.
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3/B. III. em. 3.
A lakás alapterülete: 59 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: III. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 24.839 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.24. 9.00-10.30 óráig
Nagykanizsa, Rózsa u. 21/B. III. em. 9.
A lakás alapterülete: 56 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: III. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 25.536 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.24. 9.00-10.30 óráig
HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁD RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/B. X. em. 61.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: X.
emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 32.340 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama:
5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.22. 14.00-15.30 óráig
A felújítási munkákra a bérbeadó és a bérlõ külön megállapodást köt!
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. földszinti ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázatok benyújtásának határideje: 2008. október 3. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható!

Helyreállított, ill. felújított önkormányzati bérlakások nem szociális alapon
történõ bérleti jogának elnyerésére
LEGALÁBB 4 FÕS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Fõ u. 8. III. lh. I. em. 2.
A lakás alapterülete: 98 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: I. emeleti
lakás. A lakásbérleti díj összege: 53.508 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.24. 9.00-10.30 óráig
LEGALÁBB 3 FÕS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Fõ u. 8. I. lh. II. em. 14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: II. emeleti
lakás. A lakásbérleti díj összege: 39.168 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.25. 9.00-10.30 óráig
Nagykanizsa, Fõ u. 8. V. lh. II. em. 9.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: II. emeleti
lakás. A lakásbérleti díj összege: 31.815 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A
lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.22. 9.00-10.30 óráig.
Nagykanizsa, Fõ u. 8. V. lh. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfortos. A

A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot hirdet továbbá az alábbi,
Garzonházban lévõ üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére. Elhelyezésre a 35. életévet be nem töltött fiatal házasok/élettársak jogosultak lakásigényük végleges rendezéséig, de legfeljebb 60 hónap idõtartamig, elhelyezésük átmeneti megoldásával és takarékosságra ösztönzéssel.
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.18. 14.00-15.30 óráig. A pályázat benyújtásának helye és
határideje: 2008. október 3. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.952 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.18. 14.00-15.30 óráig. A pályázat benyújtásának helye és
határideje: 2008. október 3. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
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2008. szeptember 11.

Közmeghallgatás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlését Közmeghallgatás céljából
2008. szeptember 17-én (szerda) 18.00 órára összehívom
Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5.
Javasolt napirendi pont: egyéb választópolgári kérdések
A közgyûlésre tisztelettel meghívom.
Marton István, polgármester

Hazavárunk ösztöndíj-p
pályázat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 30/2008.(VII.04.)számú
önkormányzati rendeletével megújította a „Hazavárunk” ösztöndíj szabályairól szóló pályázati kiírást.
A pályázók köre: A „Hazavárunk” ösztöndíj iránti kérelmet az a legalább 3
éve nagykanizsai állandó lakóhellyel rendelkezõ, magyar állampolgárságú
hallgató nyújthat be, aki lakóhelyén kívül, államilag elismert magyarországi
felsõoktatási intézmény nappali tagozatán, elsõ diploma megszerzése érdekében folytat tanulmányokat, legfeljebb 25. életévének betöltéséig.
Az ösztöndíj összege a lakóhelytõl az iskolalátogatási bizonyítványt kiállító
intézmény székhelyéig, tanulmányi félévre vonatkozóan 3 alkalommal történõ
oda-vissza utazás költsége. Az ösztöndíj megállapítása az adott pályázati félév
elején érvényes másodosztályú vasúti menetjegy, illetve vasúti összeköttetés
hiányában autóbuszjegy diákigazolvánnyal igénybe vehetõ kedvezményes ára
alapján történik. Az igényléshez benyújtandó a hallgatói jogviszony igazolása,
érvényes diákigazolvány másolata valamint lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata
Az ösztöndíj két egymást követõ tanulmányi félévre (azaz 10 hónapra) szól.
A Polgármesteri Hivatal félévente, utólag utalja a támogatást.
Az ösztöndíj kiírása, az azt szabályozó rendelet és a pályázati ûrlap letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról, valamint személyesen beszerezhetõ a
Polgármesteri Hivatal Eötvös téri és Erzsébet téri portáin, továbbá a Mûvelõdési és Sportosztályon.
Érdeklõdni a Mûvelõdési és Sportosztályon lehet az 500-780 és az 500-755
számokon.
Beadási határidõ: 2008. szeptember 30.

Szociális Alap 2008.
Nagykanizsa Megyei jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága pályázatot hirdet a 2008. évi Szociális Alap támogatásának elnyerésére.
A pályázat célja: olyan közösségi programok, karitatív és érdekvédelmi tevékenységek, természetbeni támogatások, szociális formák közvetlen támogatása, melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévõk szociális élethelyzetének minõségi javulásához. A támogatás nem használható fel a felsorolt célokkal összefüggõ mûködési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások)
finanszírozására.
Pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
mûködõ intézmények, minden bejegyzett nagykanizsai székhelyû civil szervezetek, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek, melyek pályázatukkal a
fenti célok megvalósítását szolgálják. A pályázaton nem indulhatnak: pártok,
politikai tevékenységet folytatók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. szeptember 19.
Benyújtás módja: A pályázati adatlapot zárt borítékban "Szociális Alap támogatása" jeligével lehet benyújtani. Pályázati adatlap a Szociális Osztályon
kérhetõ, illetve letölthetõ a www.nagykanizsa.hu. weboldalról. Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Osztálya Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (I. em. 103. sz. iroda)
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, a pályázó címét, székhelyét, a pályázó nyilvántartásáról szóló igazolás másolatát, az igényelt támogatás összegét, a kérelem tételes indokolását, a megvalósítás módját, a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot.
A pályázati bírálat határideje: 2008. szeptember 30.
A határidõre beérkezett pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottság
bírálja el. Az elnyert támogatások kifizetésének határideje: 2008. október 31.
Az elnyert támogatások felhasználásának határideje: 2008. december 31.
Az odaítélt támogatások elszámolásának határideje: 2009. január 31.
Dr. Csákai Iván, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke s.k.
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Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz.
Helye
Kikiáltási ár
Versenytárgyalások idõpontjai
Szept. Okt. Nov. Idõpont
Eötvös tér északi tömb
50.000.000
17. 15. 12. 09:00
961
Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000
17. 15. 12. 09:30
131/2
Magyar u. 18. lakóház, udvar 19.692.000 + áfa
17. 15. 12. 11:30
4372/1 Lazsnaki kastély
65.000.000
17. 15. 12. 10:30
2190/A/3 Csányi u. 8. - iroda
10.700.000
17. 15. 12. 11:00
3817
Csengery u. 111. - telephely
5.220.000 + áfa
17. 15. 12. 08:30
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó) Érdeklõdni a
fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724

Nyugdíjasházi bérlakáspályázat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14. szám alatt található Nyugdíjasházban lévõ bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 3. 12.00 óra. Helye:
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz. ügyfélfogadó. A licitálás idõpontja: 2008. október 13. de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A pályázat célja: az alább megjelölt ingatlan bérleti jogának elnyerése, határozott idõre
A bérlemény leírása: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész. Alapterülete: 25 m2, szobaszáma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. Bérleti díja: önkormányzati
bérlakást leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett
szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség.
Megtekinthetõ: 2008. szeptember 22. 13.00-15.00 óráig
A bérlemény nem örökölhetõ!
A pályázaton való részvétel feltételei:
1. Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az
öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és
annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történõ licitálást elfogadja.
2. Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ pénzadományt ajánl fel, vagy önkormányzati bérlakását ajánlja fel.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.)
átvehetõ PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó
havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülõ önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán (Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk.
A licitálás szabályai:
A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidõben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.
A licitálás induló összege: Nk, Kodály Z. u. 10/A. I/14. 2.000.000 Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést az Ingatlankezelési Intézmény köti meg a kijelölés, az adomány befizetését, vagy az önkormányzati bérlakás leadása esetén a megállapodás aláírását követõ 15 napon
belül. Amennyiben a bérlõ a bérbeadó Ingatlankezelési Intézménnyel a bérleti
szerzõdést ezen határidõn belül nem köti meg, a bérleti szerzõdés megkötésének lehetõségét elveszíti.
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

Külsõ megvilágítást is kap a templom Mûvésztábor
Egry József
szellemében

Az Alsóvárosi Szent József
templom egy évvel ezelõtt megkezdett belsõ felújítása az épület
külsõ tatarozásával folytatódik.
– A közel tízmillió forintos rekonstrukció a Kaposvári Püspökség és az önkormányzat támogatásának, valamint a hívek adományainak és kétkezi munkájának kö-

szönhetõen valósulhat meg –
mondta el lapunknak Horváth Lóránt plébános.
A plébániatemplom a császári
parancsra lerombolt vár köveibõl
épült a XVIII. század elején. Tornyát késõbb, 1816-ban építették.
Oltárképén Szent Józsefet látjuk,
illetve a szent családot. A templom
és a rendház a ferences barokk épí-

tészet kiemelkedõ jelentõségû
épülete.
– Tavaly a nedves, nyirkos vakolatot közel két méter magasságig leverték, majd száradás után
lélegzõ vakolattal pucolták be –
folytatta a plébános. – Felújították a fûtésrendszert, a villamoshálózatot, készültek új padok is,
és a megkopott régi járólapok helyére fehér mészkõlapokat raktak
le. A freskók és a szobrok megtisztítása után a külsõ felújítással
folytatódott a munka. A torony újrafestése során a toronyórát is
megjavítják, számlapjait nagyobb
méretûre cserélik ki. A rekonstrukció a plébánia épületének teljes felújításával jövõre fejezõdik
be. A templom külsõ felújítása
Sónicz István építész-tervezõ tervei szerint készül, zömmel kanizsai vállalkozókkal. A tervek között szerepel még a templom külsõ
megvilágítása, remélhetõleg a hívek nagy megelégedésére és örömére. Az egyházközséghez tartozó
palini templomhoz közösségi termet kapcsolnak. Ott a koordinátori munkálatokat ifj. Ihász Zoltán
végzi – összegezte Horváth Lóránt plébános.
(Örömmel fogadnak el további
adományokat a CIB Banknál vezetett 10700275-47112900-51100005
számú számlára.)

Hagyományteremtõ céllal elsõ
ízben szervezte meg pályakezdõ
alkotók mûvésztáborát Zalaújlakon az Egry József Pályakezdõ
Mûvészekért Közhasznú Alapítvány.
Csuha Piroska elnök elmondta,
hogy az elsõ alkotótábor szakmai irányítására Simon M. Veronika székesfehérvári festõmûvészt kérték fel annak apropóján, hogy még 2008 tavaszán egy általa készített Egry-portrét
ajándékozott a Balaton festõje szülõfalujának, Egry József születésének
125. évfordulója alkalmából.
A mostani alkotótábor helyszíne
a falusi turizmus fejlesztése céljából kialakított Piroska Pihenõ, ahol
a tíz dunántúli résztvevõ vászonra
viszi a szép zalai táj és a vendégszeretõ zalaújlaki emberek által ihletett témákat és élményeket.
– Szeptember 15-én este 18 órakor bemutatót tartanak a mûvésztábor résztvevõi a kisközség lakóinak és az érdeklõdõknek, mert –
mint Simon M. Veronika hangsúlyozta – az alkotók nemcsak festenek, hanem egy kis mûsorral is készülnek a zárókiállítás alkalmával.

B.E.

G.G.

Wass Albert után újra Siposhegyi bemutatóval érkezik 22-é
én az MKUK
A 27 ezres vajdasági Kanizsa kamaraszínházának harmadik nagykanizsai bemutatója, a Magyar Piéta
- „A történetnek egyébként nincs vége. Rajtunk múlik, hogyan folytatódik.”
2004. késõ õszén egy délvidéki színtársulat Szabadkán elhatározza,
hogy színre viszi az 1944. évi délvidéki magyarirtást, amikor is a bevonuló kommunisták negyvenezer ártatlan magyar embert öltek meg.
Két idõsíkon fut a történet. A próbákon kibontakozik egy 1944-es
eseménysor, Krizosztom atya szenvedéstörténete. Õ az, aki a megpróbáltatások ellenére is szilárdan áll a helyén, s védi magyarságát, hitét,
becsületét. Ez a Magyar Piéta. Ám a színészek élete is elõttünk folyik,
s egy másik történet is zajlik, amelyben izgatottan várják 2004. december 5-ét, a csonkaországi népszavazás napját. Ez pedig az Õszödi Köztársaság kora. Történetesen a darabban játszott karaktereik hasonlóak
valódi énjükhöz. Krizosztom atya alakítója lelkes hazafi, aki Pestre szalad tüntetni, bátortalanabb rendtársa a való életben is megalkuvó kispolgár. Az apácát alakító színésznõ azonban ellentéte virtuális önmagának:
a valóságban csélcsap, csalfa nõszemély, aki sorra jön össze a társulat
tagjaival, alaposan megkavarva a szálakat, hogy meglegyen a

„Cherchez la femme”, mint dramaturgiai elem. Hogyan alakul a színdarab sorsa december 5-e után, és vajon megtudjuk-e, mi történt Krizosztom atyával, vagy elvesztik-e hitüket a színészek? Lehet-e magyarnak
maradni akkor és most? Errõl szól ez a másfél óra, amit az öt színész
fantasztikus játéka feledhetetlenné tesz.
A délvidékiek zseniális játéka mélyen belénk ülteti a darab üzenetét.
Tévedés, ez az üzenet nem is annyira triviális. Nem csak arról van szó,
hogy lemészárolták több százezer nemzettársunkat, ma pedig már nemzetünket is fel akarják velünk adatni. A valódi üzenet maga Krizosztom
atya, aki egymaga testesíti meg a Népek Krisztusát, Magyarországot. S
hogy kinek mit üzen, azon el lehet gondolkodni a darab végén, hosszú
percekig a székben maradva. A történetnek egyébként nincs vége, mert
ma sem ért véget. Talán néhány évtized múlva folytatódik. Rajtunk múlik, hogyan.
(forrás: www.honalapitvany.hu)

2008. szeptember 22. hétfõ 19 óra  Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ  Belépõ: 1.200.-Ft, nyugdíjas, diák: 800 Ft
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Jazz, és õszi-ttéli zenei ajánlatok
A Kanizsai Kulturális Központ
2008-2009-ben is megrendezi
népszerû jazz-zenei sorozatát.
Mindez annak köszönhetõ, hogy
egymillió forintot nyertek a Program a Nemzeti Kortárs Könnyûzenei Kultúráért (Pankkk) pályázaton.
Idén a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház intézményegysége közösen
folytatja a szervezõmunkát a HSMKval. A Móricz jazz-zenei sorozatáról
Godinek Ibolya, a rendezvény felelõse, a HSMK õszi-téli zenei ajánlatairól Szakács Gábor mûvelõdésszervezõ tartott sajtótájékoztatót.

A Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban hosszú évek óta mûködik a
Jazz Klub. Elõadássorozataik célja
a tehetséges zenekarok bemutatása
a jazz és az etno-jazz világából –
folytatta Godinek Ibolya. Az elmúlt
években a klub vendége volt többek
között a Szakcsi-Vukán Duó, Szõke
Nikoletta és Zenekara, Bolla Gábor, Naketina BopSession, Soma,
Dés László, Gadó Gábor, Balázs
Elemér Group, és a nagy sikerre való tekintettel a sorozatot a jövõben
is folytatni szeretnék.
Szakács Gábor az õszi-téli ajánlatokról szólt. A népszerû Táncra lábam népzenei és táncház sorozat

A sorozat szeptember 19-én 19
órakor indul a 2006-ban alakult
Budapest Acoustic Band koncertjével. A terveik között szerepel a Németh Ferenc Trió, a Budapest
Acoustic Band, a Csepregi –
Rátonyi Duó, a For Tunes, a Dés
András Trió, a RadioActiv, a Szõke
Szabolcs – Tóth Evelin Duó, a No
Problem Együttes, Tisza Bea és
Zenekara, Lantos Trió, a Borbély
Mûhely és az Oláh Kálmán Szextett. Az említett zenekarok a hazai
és külföldi jazz kiváló mûvelõi,
akik a kortárs jazz elemeit más kulturális elemekkel ötvözve hoznak
egyedülálló, új mûvészi minõséget.

9

szeptember 20-án 18 órakor a Patkó
Banda szereplésével folytatódik a
Medgyaszay Házban. Az októberi
táncház sorozatban a három Vizeli
testvért – Balázst, Józsefet és Dezsõt – láthatjuk, míg novemberben a
Nagykanizsai Néptánc és Népzenei
találkozó részesei lehetünk. A sorozat december 13-án Luca napi bulival fejezõdik be a Bojtár együttes
közremûködésével. A héttagú Firkin
zenekar novemberben másfélórás
élõ koncerttel látogat el Kanizsára.
A MÉZ Együttes régi számainak
feldolgozásával íres, rockos muzsikát ígérnek. Bizonyára senki sem
marad ülve a közönség soraiban. És
még egy jó hír, ismét lesz szilveszteri bál a HSMK szervezésében.
B.E.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Fotó: Steyer Edina

Nyílt nap a DKG-b
ban

Madáriskola a Hevesiben
Ezzel a címmel rendezte meg
Árváné Papp Judit és Lengyák István a 2008/2009-es tanév elsõ kiállítását a Hevesi Sándor Általános Iskola Galériájában, amelyet
Bene János (képünkön) festõmûvész ajánlott az érdeklõdõk figyelmébe. Sélley Miklós fotómûvész munkáit szeptember 26-ig
tekinthetik meg az érdeklõdõk.
A tárlat megnyitóján közremûködtek a Farkas Ferenc Zenei- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola
tanára, Tatár Csaba és növendékei,
valamint a Tungsram Hevesi Sándor Versmondó Körének, és a
Honvéd Kaszinó Városi Diákszínpadának versmondói.
A természetfotós 1955-ben Szekszárdon született, de Felsõmocsoládon, egy kis somogyi faluban nõtt
fel, amelyet gyönyörû természeti
tájak, erdõk, mezõk vettek körül.
Egyetemista korában került kapcsolatba a természetfotózással, ame-

lyen keresztül meg szeretné mutatni
a természetbõl mindazt, ami szép,
ami érték, hogy az emberek meglássák és vigyázzanak rájuk.
Fotóira a pontos komponálás, a
fények átütõ ereje, a színek harmóniája jellemzõ. Szerkesztésükben tudatosan alkalmazza a cézanne-i kulminációs elméletet,
amely szerint minden képnek van
egy középpontja, egy úgynevezett
kiemelt motívuma, és az összes
többi képelem ennek van alárendelve.
Sélley Miklós mára a Magyar
Fotómûvészek Szövetségének és a
Foto Natura Természetfotósok
Egyesületének elismert tagja, számos fotómûvészeti elismerés birtokosa. Mûvei újságokban, könyvekben is megjelentek, illetve
Kecskeméten, a Magyar Fotográfia Múzeumában is tizenhét fotójával találkozhatunk.
S.E.

A DKG–EAST Zrt. vezetése
nyílt napra várta dolgozóit, azok
családtagjait és a nyugdíjasokat.
Mádé Károly vezérigazgató köszöntõjében elmondta, szeretnék
megmutatni a gyárat az unokáknak, és szeretnék, ha szüleiket,
nagyszüleiket követve néhányuk
majd itt dolgozna.
Mint azt a vezérigazgató
elmondta, a társaság vezetése idén
jó évzárásra számít, kilencmilliárd
forintos tervük teljesítéséhez már
csak ötszázmillió hiányzik. Legjelentõsebb megrendelésük hazai
piacról érkezett gömbcsapok
gyártására, de továbbra is szállítanak termékeket a volt Szovjetunió
államaiba, Oroszországba. Jövõ
évre már kétmilliárd forintos megrendeléssel rendelkeznek Brazíliából. A cégnél ötszázhatvan ember
dolgozik, fiatalokat vesznek fel,
hiszen magas a dolgozóik átlagéletkora, és az idõsebbek át akar-

ják adni a stafétabotot a fiataloknak.
A tûzijátékkal záruló hagyományos rendezvényen számtalan szórakoztató program várta a gyermekeket és felnõtteket egyaránt. A Farkas
Ferenc Zeneiskola ifjúsági fúvósaink vendégváró zenéjét követõen a
Kiss Hét Rét Együttes gyermekmûsora szórakoztatta a kisebbeket,
majd a Prima Primissima-díjas
Fourtissimo mûsora következett. A
felnõttek hangulatát a latin szamba
show pezsdítette fel, majd az este eljöttével a Bólé Duó szabadtéri báljára rophatták a jelenlévõk.
A felvételen: Rokker Jenõ lakatos, Kovács Tibor többszörös minõsített hegesztõ és Kurucz József
TMK vezetõ az egyik üzemcsarnokban nosztalgiázott. Mint
mondták, jó érzés a régiekkel találkozni, és örülnek, hogy van megrendelése a gyárnak.
B.E.
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Szeptember 30-iig
él a tûzgyújtási tilalom

Átszervezték a fejlesztõ központot

Szabálytalanul cselekszik az,
aki ebben a hónapban tüzet
gyújt – tájékoztatta lapunkat a
Közterület-felügyelet.

A közoktatásról szóló 1993-as
törvény 2008. évi módosítása
változást hozott a többcélú intézmények mûködésében.

Jogszabály mondja ki ugyanis,
hogy mikor, hol és mit lehet elégetni. Azokon a területeken, ahol
a szelektív hulladékgyûjtést bevezették, például a Katonaréten,
Olajtelepen, illetve a belvárosban
– a Garay, a Magyar, az Ady, a
Szemere, a Liget, a Kórház és a
Petõfi utcák által körülhatárolt részen – és a keleti városrészben
egész évben tilos a tûzgyújtás.
Zártkerti ingatlanon és külterületen vasárnap és ünnepnapok kivételével minden hónapban lehet tüzet gyújtani. A peremterületeken,
Kisfakoson, Kiskanizsán, Miklósfán és Palinban kisebb mennyiségû növényi hulladékot október 1tõl április 30-ig hétfõi, keddi és
szerdai napokon lehet elégetni. Tehát a tilalom május 1-tõl szeptember 30-ig szól.
A szabályok be nem tartása
helyszíni bírságot – 3.000-20.000
forintig – vagy szabálysértési feljelentést – 30.000 forintig – von
maga után. Az érték attól függ,
hogy hol és mit égettek. A felügyelet munkatársai ellenõrzés
céljából két mûszakban járnak
dolgozni, s ahol füstöt vagy tüzet
észlelnek, ott intézkednek.
A tûzgyújtás szempontjából
Kiskanizsa a legproblémásabb terület. A napi 8-10 panaszos bejelentésbõl a legtöbb onnan érkezik
a Felügyelethez.
Egy másik rendelet szerint
minden háztartás vagy lakóközösség köteles hulladékszállítási
szerzõdést kötni, amely szerint a
hulladékbirtokos köteles átadni a
hulladékszállító cégnek az összegyûjtött hulladékát. Ez az egyik
lehetõség, hogy a háztartások
égetés helyett más módon szabaduljanak meg szemetüktõl. Régóta bevett módszer az újrafelhasználás, ennek is számtalan
módja van.
Aki Bagolára szeretné szállítani
a hulladékot, jó, ha tudja, hogy havi egy alkalommal 1 m3-t vihet díjtalanul, ha van hulladékszállítási
szerzõdése. Ha ilyennel nem rendelkezik, díjazás ellenében veszik
át, amit odavisz.

A tanulási képességet vizsgáló
szakértõi és rehabilitációs tevékenység olyan többcélú közoktatási intézményben szervezhetõ meg,
amely nem lát el óvodai, iskolai,
kollégiumi feladatot. A törvénynek
megfelelõen azoknak a fenntartóknak, melyek olyan tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs bizottságot tartanak fenn,
amelyek olyan többcélú közoktatási intézményben mûködnek, ahol
óvodai, iskolai vagy kollégiumi
feladatot is ellátnak, 2009. január
1-ig gondoskodniuk kell arról,
hogy a többcélú intézménybõl kiszervezzék a tanulási képességet
vizsgáló szakértõi és rehabilitációs
tevékenységet.
A város önkormányzatának
fenntartásában mûködõ Szivár-

S.E.

vány Fejlesztõ Központ többcélú
intézmény. Hivatalos neve: Szivárvány Óvoda, Iskola, Speciális
Szakiskola, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó
és Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság. Rövidített nevén: Szivárvány
Fejlesztõ Központ.
Az intézmény a Nagykanizsai
Kistérség Többcélú Társulás és
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata között létrejött
külön megállapodás alapján ellátja a kistérség szakszolgálati feladatai közül a nevelési tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozást, fejlesztõ felkészítést, logopédiai ellátást, gyógytestnevelést
valamint konduktív pedagógiai
ellátást is.
Az elõterjesztésben szereplõ
javaslat szerint, melyet a közgyûlés elfogadott, a törvényi változásnak megfelelõen a többcélú,

közös igazgatású közoktatási intézmény feladat-ellátását az alábbiak szerint módosították: A Szivárvány Fejlesztõ Központ Intézménybõl a Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság szervezeti egységét kiemelték, és szeptember 2-ai
hatállyal létrehozták a Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértõ és
Rehabilitációs Bizottság nevû Intézményt, melynek vezetésével
Gellén Melindát bízták meg egy
évre. A Szivárvány Fejlesztõ
Központ vezetõje: Balassáné
Tüske Ágnes.
A szervezeti átalakítást követõen az ellátás ugyanabban az épületben zavartalanul mûködik tovább. Az ellátott gyermekek, tanulók száma nem változik, a szülõk
és a gyermekek érdeke nem sérül,
a szülõknek többletterhet nem jelent a változás.
B.E.

Nagykanizsai siker az ARC-o
on
Kettõ került be a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola programjaira invitáló plakátok közül az ARC Magazin által meghirdetett, Az év
kulturális plakátja pályázat legjobbjai közé.
Az „elkövetõ”, Balogh József az
iskola zenetanára, soha nem tanulta
a plakátkészítés mûvészetét, minden munkájánál az adott témát veszi alapul, és azt ötvözi saját ízlésvilágával. Saját elmondása szerint
mindig törekszik a vizuális megfoghatóságra, a minõségre. Így tett
a kiállított kettõ esetében is. Az

Egészségünk védelmében
A Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház adott otthont Onhausz
Péter természetgyógyász elõadásának, ahol az érdeklõdõk megismerhették módszereit és láthatták állapot-felmérési bemutatóját.
Amint azt az elõadó elmondta, a
természetgyógyászat nem helyettesíti az orvosi kezelést, hanem
egyfajta irányt adhat, segít odafigyelni egészségünk megõrzésére.

A természetgyógyászok nem gyógyítanak, hanem megpróbálják a
test öngyógyító folyamatait beindítani egyrészt élettani tanácsokkal, másrészt olyan termékekkel,
amelyek természetes alapanyagokból, legfõképpen gyógynövényekbõl készülnek, gyors hatásmechanizmusuk van és nincs negatív
mellékhatásuk.
A vizsgálat egy olyan készülékkel zajlik, amelyen öt hõmérõ van.
Ezeket reprezentatív pontokra kell

egyik az Orff ütõegyüttes koncertjére csábít, a másik egy báli meghívó az 1930-as évek stílusában. Színesek, nem megszokottak. Az ember, ha el is kapja róluk a tekintetét,
azzal a mozdulattal vissza is néz.
Az év kulturális plakátja kiállításra
idén került sor elõször, s mindjárt
230 pályamunkát küldtek el a nevezõk különbözõ kulturális intézményekbõl. A zeneiskola munkatársait,
köztük a készítõt is nagy örömmel
tölti el a tény, hogy a kiállított plakátok közül kettõ az õ intézményüket, s
egyben Nagykanizsát képviseli.
S.E.
elhelyezni. A természetgyógyásznak szüksége van még a következõ
adatokra: kor, nem, testsúly és pulzusszám. Ezekbõl a paraméterekbõl és a szerkezet által mért testfelületi hõmérsékletekbõl egy matematikai függvény segítségével
számítja ki a testben található biokémiai összetételeket. Ez kimondottan a vérre, valamint a különbözõ szervek, szervrendszerek oxigenizációs és vérellátási folyamataira vonatkozik. Ez az, amibõl az állapotot meg lehet határozni.
S.E.
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Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

Szent István: „Inti, hogy legyen hû fia a katolikus egyháznak, palotájában az egyházi rendnek tartsa fenn az elsõ helyet, tisztelje a papokat, “senior”-jait, õrizze, mint szeme világát. Becsülje meg a fõembereket és vitézeket, országa bástyáit, testvéreinek nézze õket, ne szolgának. Ha dölyfösen felül emelkedel rajtok, vitézeid bátorsága, gyöngédsége lesz a királyi méltóságnak és birodalmad idegenek kezére jut. De
azért a többi hívével is bánjék kegyesen, ne feledje, hogy az emberek
mind egyenlõk. A különbözõ országokból jövõk sokféle nyelvet, szokást, tanulságot s fegyvert hoznak magukkal, ezek mind díszítik a királyi udvart és elrettentik az idegenek gõgjét.”

Albertus Camus: „A legázolt bilincsbe vert Magyarország többet tett
a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt
húsz esztendõben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét
betömõ, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett
elhullnia – s ez a vérfolyam, most már alvad az emlékezetben ...”
„A magára maradt Európában, csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták és soha sehol - még közvetve sem igazoljuk a gyilkosokat.”

A Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Nemzeti Szövetsége, a
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Magyarok Világszövetsége, a
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége, az Országos Nyugdíjas Polgári
Egyesület, az 56-os Hagyományörzõ Egyesület Zala Megyei Szervezetei és a Magyar Honvédség Nyugállományúak Zalaegerszegi Klubja

Szent István király
halála 970-ik évfordulója tiszteletére vetélkedõt tart:

A magyar állam és keresztény
királyság megalapítása
címmel a Zala Megyei Általános és Középiskolák tanulói számára
A pályázat 5 oldal legyen, el lehet készíteni írógépen, számítógépen,
vagy kézzel írva; de tartalmazza a pályázó tanuló, felkészítõ tanár, valamint az iskola nevét és címét.

A Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Nemzeti Szövetsége, a
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Magyarok Világszövetsége, a
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége, az Országos Nyugdíjas Polgári
Egyesület, az 56-os Hagyományörzõ Egyesület Zala Megyei Szervezetei és a Magyar Honvédség Nyugállományúak Zalaegerszegi Klubja

Nagy Imre és mártírtársai
kivégzése 50-ik évfordulója tiszteletére vetélkedõt tart:

Az 56-os forradalom és szabadságharc
kiváltó oka, története, kegyetlen
megtorlása
címmel a Zala Megyei Általános és Középiskolák tanulói számára
A pályázat 5 oldal legyen, el lehet készíteni írógépen, számítógépen,
vagy kézzel írva; de tartalmazza a pályázó tanuló, felkészítõ tanár, valamint az iskola nevét és címét.

Az általános iskolás tanuló díja:
I. 14.000 Ft, II. 12.000 Ft, III. 10.000 Ft, IV. 8.000 Ft
A középiskolás tanuló díja:
I. 16.000 Ft, II. 14.000 Ft, III. 12.000 Ft, IV. 10.000 Ft

Az általános iskolás tanuló díja:
I. 14.000 Ft, II. 12.000 Ft, III. 10.000 Ft, IV. 8.000 Ft
A középiskolás tanuló díja:
I. 16.000 Ft, II. 14.000 Ft, III. 12.000 Ft, IV. 10.000 Ft

A díjazott tanulók felkészítõ tanárai tiszteletdíjat kapnak.

A díjazott tanulók felkészítõ tanárai tiszteletdíjat kapnak.

A beküldési határidõ:
2008. október 4.

A beküldési határidõ:
2008. október 4.

A díjak átadása: 2008. október 17-18.

A díjak átadása: 2008. október 17-18.

A pályamunkát a következõ címre kell megküldeni:
Zala Megyei Közgyûlés Hivatala, Oktatási és Kulturális Osztály
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.

A pályamunkát a következõ címre kell megküldeni:
Zala Megyei Közgyûlés Hivatala, Oktatási és Kulturális Osztály
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.

A díjat nyert tanulók és felkészítõ tanáraik értesítést kapnak.

A díjat nyert tanulók és felkészítõ tanáraik értesítést kapnak.

„Egy lelket öntött az egy testbe
az egy hit... Így lett e haza,
pogányok ellen a keresztény
szentegyház védõ paizsa.
Így tûzött országa elé
István magasztos, messze célt,
s a magyar nép siratja máig
a nagy királyt, a bölcs vezért.”
(Erdélyi József: István király)

Tóth Bálint: Örök béke
(Koszorú Nagy Imre és mártírtársai ravatalára)

Dr. Gerencsér Erzsébet, KÉSZ elnöke
Csabai Hugó, POFOSZ elnöke
Hajdú Gyula, 56-os HE elnöke
Sipos László, HHHNSZ elnöke
Gondos Ferenc, MHNYZK elnöke
Choma György, ONYPE elnöke
Simon Dezsõ, MVSZ elnöke

Elárvulva és megcsalatva,
kincstári pokrócba csavarva,
villanydróttal összekötözve,
arccal földnek ástak a földbe,
mégis, eltört nyakcsigolyával,
nem állunk perben a világgal.

Mi immár tanúságot tettünk,
senki nem ítélhet felettünk,
életünk adtuk a hazánkért,
s igen, a világszabadságért,
s ha lesz valaha örök béke,
annak mi lettünk elõképe.

Dr. Gerencsér Erzsébet, KÉSZ elnöke
Csabai Hugó, POFOSZ elnöke
Hajdú Gyula, 56-os HE elnöke
Sipos László, HHHNSZ elnöke
Gondos Ferenc, MHNYZK elnöke
Choma György, ONYPE elnöke
Simon Dezsõ, MVSZ elnöke
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Borszéki emlékkiállítás
Az új tanév elsõ kiállításán a
tavaly elhunyt Borszéki Ildikó
rajz-földrajz szakos tanárra emlékeztek a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium Galériájában.
Borszéki Ildikó 1956-ban született Nagykanizsán. Tanulmányait a
pécsi Mûvészeti Szakközépiskolában és a Tanárképzõ Fõiskolán végezte. Pedagógiai munkáját sok elismerés, eredményesség, folyamatos alkotói tevékenység jellemezte,
melyet mûvésztáborokban mélyítetett el. A grafika, a batikolás állt
szívéhez legközelebb, de gyakran
alkalmazta a pasztell technikát is.
Bárhová ment, utazott, elmaradhatatlan volt kezébõl – hû kísérõje – a

Õszi duatlon verseny

vázlatfüzete. Nagy érzékenységgel
reagált az õt körülvevõ világ legkisebb rezdüléseire is, mindez mély
nyomot hagyott lelkében és tükrözõdött alkotásaiban. Ihletet a természeti jelenségekbõl, a szép táj
látványából egyaránt merített. Mûvei Dániában, Németországban,
USA-ban magánkézben, valamint
hazánk galériáiban találhatók.
„Az alkotás arra való, hogy a lélekbe hatoljon és meghintse szeretettel” (Jókai Anna). A Dr. Mezõ
Ferenc Gimnáziumban e szeretettel tisztelegnek az ember és a mûvész elõtt. A tárlat szeptember 16áig tekinthetõ meg.
B.E.

Nagyrác Nap Kiskanizsán
A Nagyrác utcai iskola és
óvoda területén szervezte meg a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Ház az elsõ Nagyrác Napot.
A rendezvényt hagyományossá
szeretnék tenni. Farkas Tibor
intézményvezetõ elmondta:
– A terület a mûvelõdési házhoz
tartozik, s eddig itt rendeztük a
Sáskajárást. Idén a búcsúra koncentráltunk, amelyet Hagyományok Napja néven rendeztünk meg.
Az idén nem lesz Sáskajárás, vi-

szont a környéken lakóknak szeretnénk szabadidõs tevékenységeket
biztosítani.
Az elsõ Nagyrác Napon a megjelentek aktív részesei lehettek
ügyességi vetélkedõknek, és „Hétszínû búzaszem” címû bábjátékával Écsi Gyöngyi szórakoztatta a
kicsiket, majd a Bojtár Népzenei
Együttes mûsora következett. A
nap táncházzal, közös énekléssel
és tábortûzzel végzõdött.
S.E.

A TRI-CO Triatlon Klub szeptember 14-én rendezi hagyományos
ÕSZI DUATLON versenyét. A versenyen az óvodáskortól kezdve bárki elindulhat a korosztályának megfelelõ távokon. A verseny helyszíne a Sétakert (Papp Simon sétány). Az elsõ futam, az ovisok rajtja
10.00-kor kezdõdik, a 7-8 évesek 10.20-kor, a 9-10 évesek 10.40-kor
a 11-12 évesek 11órakor, a 13 év felettiek a szenior korcsoportig
együtt 11.20-kor rajtolnak. Nevezni a helyszinen lehet 9.20-tól a rajtokat megelõzõ 10 percig. Minden korcsoport I-III helyezettje érem díjazásban részesül, az eredményhirdetés 12 órakor lesz. Kerékpárt és sisakot mindenki hozzon magával (sisak korlátozott számban a helyszínen is kölcsönözhetõ).
Bõvebb felvilágosítás a 30/417-6410, vagy a 93/311-627-es telefonokon lehetséges.

Trükkös lopások az E.ON területén
Nagykanizsa, 2008-09-08. Az utóbbi idõben sajnálatos módon elszaporodtak azok az esetek, amelyek során a tolvajok valamely szolgáltató
– így például az E.ON – nevével visszaélve lopnak meg valakit. Ilyen
esetekben a bûnözõk – társaságunk munkavállalóinak adva ki magukat
– jellemzõen idõs embereket rövidítenek meg. Az E.ON ismét felhívja
ügyfelei figyelmét, hogy az esedékes energiadíj kiegyenlítésére nem alkalmaz díjbeszedõket; kérjük, ne higgyenek az ilyen jellegû próbálkozásoknak! Az E.ON munkatársai minden esetben igazolják magukat, és kizárólag a mérõóra gyári számát, valamint az óraállást rögzítik, befizetéseket nem fogadnak el, és készpénzes kifizetéseket nem teljesítenek.
Munkatársaink minden esetben kézi adatrögzítõ készülékkel dolgoznak,
valamint arcképes igazolvánnyal igazolják magukat. A Nagykanizsai
Rendõrkapitányság Bûnmegelõzési Csoportja és az E.ON Energiaszolgáltató Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy amennyiben visszaélést
tapasztalnak, azonnal értesítsék az illetékes rendõri szerveket!
További információ:
E.ON Hungária Kommunikációs osztály,
Kazinczy Zsuzsanna, zsuzsanna.kazinczy@eon-hungaria.com,
press@eon-hungaria.com, www.eon-hungaria.com.
Nagykanizsai Rendõrkapitányság Bûnmegelõzési Csoport, Szabados Gábor
szabados@zala.police.hu, nagykanizsark@zala.police.hu, 93/312-190,
mellék: 57-57

Színes Zalai Foci
Augusztus 21-én jelent meg
elõször – a Zalatáj Kiadó immár hetedik újságjaként – a
Zalai Foci megyei labdarúgó
hetilap.A 16 oldalas, színes,
minden szerdán megjelenõ
szaklap átfogó képet ad Zala
megye labdarúgásáról, a megyei I., II., III., IV. osztályú bajnokság eredményei mellett beszámol az NB-s zalai csapatok
szereplésérõl,hírt ad a nõi
együttesekrõl is, s tájékoztat az
utánpótlás helyzetérõl, s mindezeken túl riportok, jegyzetek
színesítik a lapot. A felsoroltakon kívül minden héten más és
más csapatok színes fotójával is
találkozhatnak az olvasók.
Ekler Elemér, a lap kiadó-fõszerkesztõje elmondta, hogy a

szezon befejeztével sem maradnak Zalai Foci nélkül az olvasók, mert a téli és a nyári szünetben is tervezik az újság
megjelentetését. Téma bõven
van és lesz a holtszezonnak immár egyáltalán nem nevezhetõ
hetekben is
Zalai Focihoz a Lapker Zrt.
újságárus helyein a megye
majd 200 helyén – Nagykanizsán a közismert újságárus helyeken, a falvakban a postahivatalokban – juthatnak hozzá
az érdeklõdõk, de a lapra elõ is
lehet fizetni.
Érdeklõdni lehet:
92/596-936,
30/378-4465,
zalataj@zelkanet.hu
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Horoszkóp

Nyugat-d
d unántúli R egionális M unkaügyi K özpont
Nagykanizsai K irendeltség é s S zolgáltató K özpont

III.21.–IV.19. Kos

ÁLLÁS-ÉS KÉPZÉSI BÖRZE
A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központ tájékoztat minden munkalehetõség
és képzés iránt érdeklõdõ személyt, hogy munkahelyeket ajánló munkáltatók
és képzõ intézmények részvételével a

Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
2008. szeptember 17-én 9-12 óráig
állás-és képzési börzét szervez.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központban, a Nagykanizsa, Fõ út 24. szám
alatt vagy a http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra

Szeptember 12-én
pénteken
is hallgassa
a Kanizsa Rádiót

és nyerjen
egy wellness
hétvégét!
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-95-6

Kedvezõ napokra számíthat ezen a héten. Megbecsülésre vágyik otthon és a
munkahelyén egyaránt. Ez a kívánsága a csillagok állása szerint teljesülni
fog.

IV.20.–V.20. Bika
Változatos, szerencsés napokat ígér önnek a Jupiter. A változás különösen anyagi helyzetére lesz kedvezõ hatással.
Azonban tanúsítson sokkal több önmérsékletet a pénz beosztásánál.

V.21.–VI.21. Ikrek
Mindig jól érzi magát, hogyha társaságban lehet. Most azonban a bolygók némi
változást ígérnek. Izgalmas napokra számíthat otthon, és nem kíván kimozdulni a
lakásból.

VI.22.–VII.22. Rák
Ne mutassa ki állandóan, ha valamiben
bizonytalan. Ha attól fél, hogy nem sikerül megoldania a feladatát, és nem megy
semmire sem, még nem kell mindent feladnia. Bátraké a szerencse.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Feszítõ anyagi gondok nem zavarják
mindennapjait, ennek ellenére kimerültnek, feszültnek érzi magát. Ne hibáztasson senkit, bizonyára a csillagok állása
okoz némi zavart.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Érzékennyé, türelmetlenné válhat mostanában. A legcsekélyebb kritikán is egykettõre megsértõdhet, de akik ismerik
önt, tudják, nem tart sokáig a sértõdés, a
harag. Ismét mosolygóssá válik.

IX.23.–X.22. Mérleg
Ha nem tud a környezetével szót érteni,
most ne hibáztassa önmagát. A csillagok
állása is hatással lehet érzelmeire, s emiatt hol kibújik a bõrébõl örömében, hol
pedig elmegy a kedve mindentõl.

X.23.–XI.22. Skorpió
A szenvedélyesség a gondok ellenére
sem hunyt ki önben. Ennek a párja örül
a legjobban, szinte madarat lehetne fogatni vele. Terveiket most könnyedén
véghezvihetik.

XI.23.–XII.21. Nyilas
A szürke hétköznapok, a folyamatos munka mellett gondoljon az egészségére is. Ha
szakít idõt a pihenésre, könnyebben ér el
sikert, eredményt. A családja így is nagyra értékeli a szorgalmát, munkáját.

XII.22.–I.20. Bak
Igyekezzen továbbra is megvalósítani ötleteit, terveit. Baráti körben ne ítéljen elhamarkodottan a külsõségek alapján. A
morcnak tûnõ külsõ mögött is húzódhat
kedvesség.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Nincs megelégedve önmagával. Bár a spórolás jellemzõ önre, mégis úgy érzi, kifolyik a
pénz a kezébõl. Ha már a pénzzel takarékoskodnia kell, a szeretetével ne tegye ugyanezt.
Mindig mutassa ki a családja körében.

II.20.–III.20. Halak
Ha csalódást okozott valaki, ne bánkódjon
hosszú hónapokig. Mielõbb szabaduljon
meg a magány, az egyedüllét nyomasztó
terhétõl. Járjon többet ismerõsök közé,
mert felcsillanhat újra a remény.
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INGATLAN

BÉRLET

Nk belvárosában 600 négyzetméteres terület – társasház építésére is alkalmas – eladó! Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072
Nk-án a Fõ úton 77 m2-es polgári lakás jó állapotban eladó.
Érd.: 93/321-906 (6200K)
Eladnám vagy elcserélném kisebbre három szobás, III. emeleti,
belvárosi, egyedi gázfûtéses lakásomat.
Érd.:
30/9590-413
(6283K)
Nk belvárosában a TANDEM
autókereskedés bérbe kiadó vagy
építési teleknek eladó. Tel.:
30/481-2323 (6260K)
Nagyrécsén hét éves, 100 m2es, cirkófûtéses családi ház eladó.
Érd.: 30/633-9545, 20/403-9785
(6285K)
Almaültetvény (kordonos) Nkához közel részben eladó. Érd.:
20/570-7717 (6291K)
Becsehelyen háromszobás
részben felújított családi ház
(cirko fûtés, mûanyag nyílászárók) telekkel, gyümölcsössel
eladó.
Tel.:
70/582-1043
(6293K)

Nk-án a Berzsenyi utcában, negyedik emeleti, két szobás lakás
albérletbe kiadó. Érd.: 30/5903945 (6249K)
Belvárosi, egyszobás, egyedi
fûtéses lakás albérletbe kiadó.
Érd.: 70/5799-455 (6277K)
Belvárosban kétszobás, szép,
egyedi cirkofûtéses lakás, tárolóval, kevés közös költséggel kiadó.
Tel.: 30/610-3639 (6294K)

VEGYES
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok régi dísz- és használati tárgyat, porcelánt, képet, könyvet, régi újságokat, stb.! Érd.: 20/5553014 (6083K)
170 literes prés eladó. Tel.:
30/448-6072 (6278K)
Vörös borszõlõ (Zweigelt)
Nagykanizsához közel eladó.
Tel.: 93/312-479, 20/570-7717
(6295K)

SZOLGÁLTATÁS
Biztonsági õr fegyveres vagy
anélküli szolgálatot vállal fõállásban és helyettesként Nk-án, illet-

ve a környezõ településeken.
Érd.: 20/254-2679 (6286K)
Takarítást vállalok. Érd.: 93/325759 (6279K)
Magyar nyelv és irodalomból
korrepetálást, pótvizsgára, felvételire felkészítést, valamint szakdolgozatok, egyéb anyagok gépelését
vállalom. Tel.: 30/968-8184
(6288K)
Középkorú házaspár eltartási
szerzõdést kötne egyedülálló nénivel vagy bácsival. Válaszát a „Családtagnak befogadnánk” jeligére, a
Szerkesztõségbe kérjük (Pf. 154.)
(6296K)
Meghibásodott távirányítóját
(TV, hifi, videó, stb.) megjavítom!
Tel.: 20/510-2723 (6297K)
Fûnyírást, kaszálást vállalok!
Tel.: 20/510-2723 (6298K)

korú hölgy ismeretségét tartós
kapcsolat céljából. Hívj, vagy
küldj sms-t a 20/5601-725 mobilszámra (6290K)
Egyedülálló, 60 éves, enyhén
mozgáskorlátozott férfi keresi
korban hozzáillõ társát. Tel.:
70/3915-701 (6299K)

TÁRS
42 éves férfi keresi hasonló
 GÉPELÉST
(szakdolgozatok, árajánlatok, stb.),

 SZÁMÍTÓGÉPES
SZERKESZTÉST
(Word, Excel, QuarkXPress,
Adobe Indesign, Adobe Photoshop
programokkal)

 NYOMDAI ELÕKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDÕVEL
VÁLLALOK

Tel.: 30/9932-534

HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT

gyei Közmûvelõdés vezetõje.
Megtekinthetõ: szeptember 26-ig

Szeptember 17. 17 óra
A RENESZÁNSZ VILÁGA KÉPESLAPOKON
Kiállítás Sasvári Tiborné (Nagyatád) gyûjteményébõl. Megnyitja: Kovácsné Mikola
Mária. Megtekinthetõ: szeptember 30-ig

19 óra A HSMK bemutatása az
érdeklõdõk részére

Szeptember 19.
15 ÉVES A SAUBERMACHERPANNONIA KFT - Gyermek és ifjúsági
rajzpályázat kiállítás
Megtekinthetõ október 8-ig
Szeptember 19. 19 óra Rock klub
A BUDAPEST ACOUSTIC BAND
koncertje. Közremûködik: Sipeki Zoltán (gitár), Móra Erzsébet (ének), Gál Gábor (gitár),
Mogyoró Kornél (dob, ütõhangszerek)
Belépõdíj: 800 Ft
Szeptember 20-21.
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJA
KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
Szeptember 20. 15 óra
30 éves a HSMK Népi
Díszítõmûvészeti Szakköre
Mûvészeti vezetõ: Pulainé Cserti Ilona
népi iparmûvész. Megnyitja: Prokné
Tirner Gyöngyi, a Keresztúry ÁMK Me-

20 óra Reneszánsz a zene és a tánc
tükrében. Közremûködõk: Zalaszentbalázsi Furulyazenekar. Mûvészeti
vezetõ: Németh Renáta, Hikádi Mariann
táncoktató és tanítványai
MEDGYASZAY HÁZ
Szeptember 18. 17 óra
Zala György Emlékülés
Szeptember 20. 18 óra
"TÁNCRA LÁBAM" táncházsorozat
Fellép: a PATKÓ BANDA. A táncházat
vezeti: Kócza Attila, a Farkas Ferenc
Zene és Aranymetszés Mûvészeti Iskola
tanára, Tóth István, a Zalagyöngye
Táncegyüttes mûvészeti vezetõje.
Belépõdíj: 500 Ft
MÓRICZ ZSIGMOND
MÛVELÕDÉSI HÁZ
Szeptember 20. 17 óra
SZÜRETI FELVONULÁS
KISKANIZSÁN
Bográcsparti a mûvelõdési ház udvarán
Szüreti bál! Zene: Cziczeli Ferenc
Belépõdíj: 500 Ft
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Meddig tart a zalakarosi csoda?
A Zalakaros megyei I. osztályú
futball-csapatára ugyan csak tágabb értelemben tekinthetünk kanizsaiként, de némi éllel fogalmazva, a kisvárosba nem csupán
dolgozni, de jó futballt látni (és
játszani) is járhatnak Nagykanizsa
lakosai. Sportoldalról lévén szó,
maradjuk az utóbbi megközelítésnél, már csak azért is, mert a
karosiak bejutottak a Magyar Ku-

pa negyedik fordulójába, miután
elütötték a továbbjutástól a másodosztályú Barcsi SC gárdáját. A
Mulasics Balázstól Munkácsi
Zsoltig számos kanizsai labdarúgót bevetõ Gránit Gyógyfürdõ SE
a selejtezõk után a fõtábla elsõ körében Zalahalápot (6-0) búcsúztatta, aztán jött a harmadosztályú
Kaposvár II (1-0), majd legutóbb
a barcsiak távoztak búslakodva.

A hét trénere: Harcz Lajos
Születési hely, idõ: Nagykanizsa, 1960.09.19.
Sportág: labdarúgás
Egyesülete: Gránit Gyógyfürdõ SE Zalakaros
Eddigi klubjai (edzõként): MÁV NTE pályaedzõ (1986 - 2002, NB
III), MÁV NTE utánpótlás (ifjúsági) edzõ (1986 - 2008), Napred FC
Tótszentmárton (2003 - 2007, megyei I.), Zalakaros (2007 -; megyei I.)
Eddigi jelentõsebb sikerei edzõként: Korosztályos elsõ, második,
harmadik helyezések a megyei, NB III-as és NB II-es utánpótlás bajnokságokban (1995 - 2003; 2006, 2007), megyei I. osztályú bajnoki
cím (2006), Magyar Kupa 4. forduló (2008)

Ez a realitás
A Nagykanizsa Ants baseball
együttese a napokban vívta bajnoki elõdöntõjét, mely három felvonásosra sikeredett a Szentendre
Sleepwalkers csapata ellen. Talán
fölösleges is leírni, hogy éppen
ennyi gyõzelem szükségeltetett a
fináléba kerüléshez, és sajnos, ez
nem a kanizsaiaknak jött össze. Az
elsõ két nekifutást Szentendrén
vívták az ellenlábasok, s az elsõn
nagyon sima 11:1-es hazai siker

született. A másodikra aztán összekapta magát a Darabos Gábor –
Gondi Zoltán edzõpáros irányította társaság, s akkor már „csupán”
8:7-re léptek el a Duna-mellékiek.
Így következhetett kanizsai helyszínnel a folytatás, s a szombati játéknap mellett a vasárnapi is szerepelt a mûsorban, bízva abban,
hogy szükség lesz rá... Nos, a Vida
Péter baseball szövetségi fõtitkár
által levezetett találkozón ismét érvényesült a jelenkori papírforma,
hiszen végül a vendégek 10:5-re
nyertek Daróczi Jánosék ellen, s

Hangorkán
a Russay-c
csarnokban
Az elõzõ évhez hasonlóan, a
Kanizsa KK - DKG East idén is az
általa megrendezett Fiat PrimoAutó Nemzetközi Kosárlabda Kupával hangolt a bajnoki szezonkezdetre. A hazaiak mellett a Pápa
KC, a Soproni MAFC és a horvát
KK Mladost Djurdjevac volt az indulók között, s utólag leszûrhettük, igencsak hangos tornát hagytak maguk mögött az együttesek.
Ennek oka pedig, hogy a horvátokkal tartott egy körülbelül 15 fõs
ultra-csapat is, akik aztán annak
rendje és módja szerint, kissé már
az alkohol hatása alatt persze, teleénekelték a Russay-tornacsar-

Az egésznek ugyanakkor egy másik megközelítésbõl van igazán jelentõsége, hiszen ezzel a csapat
karnyújtásnyira került a Magyar
Kupa döntõje elõtt megrendezendõ Szabad Föld-kupa fináléjától.
Az NB-s osztályok alatti együttesek vetélkedésében Zalakaros
mellett ugyanis még a JászNagykun-Szolnok megyei Újszászi VVSE és a Vas megyei
Rum KSC van versenyben. S
hogy milyen érdekes a sors: ha az
NTE legyõzi a rumiakat a kupában, akkor máris meglenne a jövõ
májusi Újszász-Karos párosítás.
Harcz Lajos edzõ tanítványaira
azonban még így is számos feladat
vár, többek között várják a fõtáblás sorsolást, melyet szeptember
11-én tartottak a Magyar Labdarúgó-szövetségben.
Polgár László
ezzel 3-0-ra hozták, illetve vitték a
párharcot. Folytatás még következik, hiszen a harmadik helyért a
Jánossomorjával mérkõznek a délzalaiak. Be kell látni, jelenleg ez a
realitás, hiszen két csapat, az Óbuda és a Szentendre most (pontosabban az utóbbi 3-4 évben) jobb a
jövõre 20 éves fennállását ünneplõ
kanizsai Hangyáknál. A következõ
szezonban mindenesetre lehet készülni arra, hogy a jubileum különösen szépre sikeredjen...
P.L.
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Szezonkezdés a junioroknál
A véletlenek szerencsétlen alakulása végett a Nagykanizsa
Demons junior amerikai futballcsapatának tagjai szezonkezdésként készülhetnek a a Budapest
Cowboys elleni meccsükre szeptember 14-én, 14 órától a Mindenki sportpályáján. Az elsõ fordulóban ugyanis a fõvárosi Farkasokhoz voltak „kiírva”, de egy vírusos
betegség végigsöpört a csapat
egyik felén, így a találkozó lemondására kényszerültek. Idén elsõként tehát a hazai közönség elõtt
mutathatják meg tudásukat, s ha
már a publikumról szó esett, itt jegyeznénk meg, hogy az utolsó felkészülési meccsükre a város „bevásárló-negyedében” – a kaposváriak ellen – mintegy háromszázan
voltak kíváncsiak. A szondáztatás
tehát jól sikerült, s a klub vezetése
reméli, hogy a ”Mindenkin” is hasonló létszámmal lesznek majd
kint drukkerek a vasárnapi összecsapáson.
A lányoknál is megkezdõdött!
A 2008-2009. évi nõi nagypályás labdarúgó bajnokságban is
lejátszották az elsõ fordulókat. A
szezont az Avantgardosok Somogy megyében kezdték, a tavaly még NB II-ben játszó Somogyjádnál. A rekkenõ hõségben a Somogyjád csapata 3:2
(2:2) arányban verte meg az
Avantgard
Kanizsa
N.F.E
gárdáját. Hozlár Edina két gólja
sajnos nem volt elég a
gyõzelemhez. Az indiszponáltan,
sok hibával játszó kanizsai lányok vereséget szenvedtek hasonló kvalitású ellenfelüktõl.

NTE 1866: Negyedikek
a Dráva-c
csoportban

nokot. A hangulattal tehát már a
kezdéskor sem volt gond, ráadásul
a hazaiaknak sem okozott különösebb nehézséget, hogy itthon tartsák a kupát. Elõbb a Pápa együttesét verték biztosan 72 - 48-ra, s kerültek szembe a döntõben a Sopronnal, kiknek szintén nem kegyelmeztek (91-75). A legtöbb
pontot dobó játékos a soproni
Pojbics Szabolcs lett, míg legjobb
kosarasnak a friss kanizsai igazolást, a szerb-magyar állampolgárságú Filipovics Gordant választották.
P.L.

Több érdekesség is van az NTE
1866 NB III-as labdarúgóinak szereplésében. Elõször is kezdjük azzal, hogy a legutóbbi Nagyatád elleni hazai bajnokijukon a szerencsétlen Paks II elleni meccs után
2-0-ra nyertek. Nagy Roland, a
Dráva-csoportban szereplõ együttes múlt héten eltiltás miatt hiányzó csatára ismét kitett magáért, hiszen duplájával alakult ki a végeredmény, akinek a mérkõzés/gól
mutatója továbbra is imponáló, hiszen három meccsen vágott hatot.
Figyelemre méltó produkció, s ennek (is) a segítségével az NTE
csoportjának negyedik helyén áll.

Azt már csak zárójeles érdekességként tesszük hozzá, hogy a dobogót (egyelõre) negatív (10-11)
gólkülönbséggel ostromolják Visnovics László labdarúgói. Az atádiak elleni siker azért volt fontos,
mert idõközben a kanizsaiak a legjobb hatvannégy között búcsúztak
a Magyar Kupától, hiszen a Vas
megyei elsõ osztályban szereplõ
Rum KSC 3-1-gyel búcsúztatta
õket a további küzdelmektõl. A
történeti hûség kedvéért írjuk le,
hogy a piros-kékek gólját Cs. Horváth Gábor szerezte idegenben.
P.L.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

eladásra hirdeti
a tulajdonát képezõ
NAGYKANIZSA, BERZSENYI UTCA 5.
magasföldszint 1. szám alatt lévõ,
1363/13/A/1. helyrajzi számú,
egyéb helyiség megnevezésû
131 m2 alapterületû ingatlanát.

Az ingatlan forgalmi értéke
8.400.000 Ft

www.kanizsaujsag.hu
Egy kattintás, és naponta friss híreket,
tudósításokat, riportokat olvashat.
Tájékozódhat a város közérdekû közleményeirõl,
a rendõrség aktuális akcióiról, trafipaxról.
A korabeli Nagykanizsát ábrázoló képeslappal üdvözölheti
ismerõsét, vagy leírhatja véleményét fórumunkon.

Kattintson ránk!

Az ingatlan megtekinthetõ:
elõzetes telefonos idõpont egyeztetéssel.
(Ingatlankezelési Intézmény, tel: 93/311-241. 16-os mellék.)
A helyiség fõbejárata az épület Északi oldalán lévõ vasajtó.
Az ingatlanra vonatkozó egyéb adatok:
alaprajz, tulajdoni lap, térkép megtekinthetõ az Ingatlankezelési
Intézmény Garay utcai irodájában.
Az ingatlan megvásárlására írásos vételi ajánlattal lehet
jelentkezni. A vételi ajánlat elbírálására az önkormányzat
vagyonrendeletében foglaltak irányadók.
A kiíró a változtatás, elállás jogát fenntartja.

