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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXII. évfolyam 32. szám
2010. szeptember 23.

Cseresnyés Péter és dr. Bátorfi
József, a Kanizsai Dorottya Kórház igazgatója közösen tájékoztatta a média képviselõit a szeptember 16-án aláírt Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvõbetegellátásban” címû szerzõdésrõl. A
sikeres pályázat a kórház sürgõsségi osztályának és a fekvõbeteg-ellátásnak teljes korszerûsítésére nyert közel négymilliárd
forint uniós támogatásra vonatkozik.

VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30

Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

A Volán Oktatási KFT.
értesíti a régi és leendõ Ügyfeleit,
hogy új néven és új helyen
továbbra is várja Önöket:
VOKSH KFT. 8800 Nagykanizsa,
Ady E. u. 30. Tel./fax: 93/516-634,
30/491-7051
Kategóriás képzések: személyautó,
motor, segédmotor, tehergk. vezetõ,
nehézpót- és autóbuszvezetõ
Szaktanfolyami képzések: ADR,
gépkezelõ (targonca, emelõgép, földmunkagép), árufuvarozó és személyszállító GKI (a régi belföldi és nemzetközi helyett)

Induló tanfolyamainkról
érdeklõdni a fenti címen
és telefonszámon lehet.

(93)

A pályázat elsõ ütemeként a sürgõsségi osztály felújítása a tervek
szerint 2011 végéig fog megvalósulni, majd ennek folytatásaként a
fekvõbeteg-ellátás teljes korszerûsítése 2012 végére fejezõdik be.
Dr. Bátorfi József elmondta,
Nagykanizsa történetének egyik
legnagyobb beruházása lesz a projekt, amely magába foglalja majd
a fõépület modernizációját, illetve
a tervek szerint megvalósul az intenzív terápiás osztály létrehozása
is. A meglehetõsen leromlott állapotban lévõ mikrobiológiai és patológiai osztályt a fõépülethez épített új épületszárnyban helyeznék
el, ami nagy mértékben megkönynyítené a munkát, valamint a gazdaságosabb mûködést is elõsegítené. Tervezik a központi mûtõ-

Teljesen megújul a kórház
blokk korszerûsítését, és a radiológián a meglévõ diagnosztikai
technológiát szeretnék újabbra
cserélni, emellett a sterilizáló és a
röntgen részleg modernizációját is
megvalósítják az uniós támogatás
segítségével. Bababarát szülészeti-nõgyógyászati ellátást hoznának létre, ehhez kapcsolódik a
szülõszoba, a császármûtõ és a nõgyógyászati kismûtõ fejlesztése.
Szó van egy átfogó informatikai
rendszer kialakításáról és az épületgépészet technika felújításáról
is. Az elsõ pályázatban szerepelt
egy helikopter leszálló kiépítése,

de ezt a részt az elbírálók nem támogatták.
Dr. Bátorfi József szerint ha a
tervek megvalósulnak, akkor az ország egyik legkorszerûbb kórháza
lesz a kanizsai. Hozzátette, a már
meglévõ 113 ezer lakos mellett
Csurgó és további tizenhét település egészségügyi ellátása is a Kanizsai Dorottya Kórház feladata.
Cseresnyés Péter kihangsúlyozta, nem egyes embereké, hanem a
város és a kórház közös sikere a
nagyszabású kórház-felújítás.
Z.A.

Bálits Kálmán mozaikképét is díjazták
A DKG-East Zrt. udvarában
lévõ Bálits Kálmán által készített történelmi tabló, mozaikkép
is elnyerte a Nagykanizsa 7 csodája díjat. Az elismerõ címet és a
bronz emléktáblát Balogh István, a Civil Kerekasztal Egyesület soros elnöke adta át K. Nagy
József vezérigazgatónak.
A mozaikkép keletkezésérõl a vezérigazgató elmondta: 1969-ben az
akkori igazgató, Kállai Sándor megkérdezte itt a közelben Bálits Kálmántól, hogy nem zavarja-e a szemét ez a
nagy üres fal. A mûvész elgondolkodott a kérdésen, s mivel amúgy is
megihlette a hely történelmi szelleme,

hiszen, itt állt egykor a Kanizsai vár
nyugati kapuja. Végül úgy döntött, kihasználja a falat Kanizsa történelmének megörökítésére. Legfelül látható a
Kanizsa vár, melyet egy I. Lipót korabeli éremrõl alkotott meg. Alatta a vérzivataros idõk a rómaiaktól, a tatártól a
törökig mindazok, akik megfordultak
ezen a területen. Az aranymezõben ábrázolt történelmi pillanatok nemcsak
lovasokat, katonákat örökítenek meg,
hanem a nõk, asszonyok áldozatkészségét is. Az újabb korra, az 1848-as
szabadságharcra a vörössipkás alakok
utalnak. A kép alsó része a gyár akkori életére utal, a tervezéstõl a gyártásig
különbözõ mûveleteket mutat be.
Hogy miért folyik ez a termelés? Arra

is megkapjuk a választ. Természetesen
a jövõért, a családért, a gyermekekért.
A képet a mûvész kétszáztízezer mozaikból alkotta meg hatvankét színû
kõ felhasználásával. A munka három
évig tartott, 1972 november 5-én volt
az avatása. Azóta õrzik, gondozzák, és
büszkék rá.
A Civil Kerekasztal Egyesület által Zala megyében útjára indított
akcióban a kezdeményezõk felmérik, milyen értékek hagyományozódtak ránk a múltból, milyen értékeket hoztunk létre mi, és mik azok
az értékek, amelyeket meg kell
õriznünk.
B.E.
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Év végére 350-e
en varrhatnak a Csengery úti üzemben
Sajtóbeszélgetésre és egy jó
hír közlésére hívta a helyi média
képviselõit Cseresnyés Péter alpolgármester. Az autóüléshuzatokat gyártó egykori cég hamarosan a régi fényében ragyog. Jelenleg százötvenen dolgoznak a
CAR-INside Kft. Csengery úti
telepén, számuk decemberig
meghaladja a háromszázötven
fõt.
Közeledve az önkormányzati
választásokhoz, Cseresnyés Péter
a beszélgetés elején a városvezetés
nevében megköszönte a sajtó elmúlt ciklusban végzett munkáját,
együttmûködését, melyben voltak
nehéz pillanatok, zökkenõk, de a
legfontosabb az, hogy a megfelelõ
hírek, információk eljutottak a
nagykanizsaiakhoz, és a környéken élõ emberekhez.
Az alpolgármester az elmúlt
négy évrõl szólva kiemelte, a Fidesz-frakcióval együtt mindig azt
hangoztatták, hogy egy önkormányzat vezetésének a munkája
nem akkor kezdõdik el, amikor
megválasztják, hanem már elõtte.
Egyetértettek abban, hogy a város
elõbbre jutását, fejlõdését szolgáló
beruházásokat folytatni kell. Minden olyan értelmes munkát folytattak is, amelyet az elõzõ ciklusban
egy más politikai színezetû városvezetés indított el. Sikerült felújítani a HSMK-t, a Rozgonyi Iskolát,
folytatták az Ipari Park infrastrukturális fejlesztését. Egyre több betelepülõ érdeklõdik a szabad beruházási területek iránt, ami azt jelenti, most már szinte alig van értékesíthetõ terület. Éppen ezért határozta el a közgyûlés pár hónappal
ezelõtt, hogy új területekkel bõvítik az Ipari Parkot. Ebben a ciklusban történt meg az innovációs központ és a belváros rekonstrukciójának elindítása, melynek sikerét az is mutatja, akik kezdetben
nagyon ellenezték, most saját kiadványaikban, kampánybeszédükben
saját érdemeikként tüntetik fel a
beruházás megkezdését. Kezdetben csak a Fidesz-frakció állt ki
mellette, többek között azért, mert
nem lehetett otthagyni közel kétmilliárd forintot az Európai Uniónak akkor, amikor a belvárost akarjuk kiépíteni, vissza akarjuk csalogatni az embereket a belvárosba.
– Tudjuk – folytatta Cseresnyés
Péter – , a rossz döntések miatt, a

kereskedelmi egységek város peremére történt kitelepedésével a belváros kiüresedett, és vissza kell
hozni az embereket. Ennek egyik
eszköze az volt, hogy egy ötvenezer
fõs városhoz méltó belvárost alakítsunk ki. A következõ városvezetésnek ezt meg kell oldani. Szót
kell érteni azokkal a vállalkozókkal, akik segítségével közösen
pezsgõ életet lehet lehelni a belvárosba. Továbbá megvalósult a
TISZK is, orvosi rendelõk újultak
meg, Kiskanizsán megépült az
Egészségház, és több mint hárommilliárd forint jut a kórház felújítására. Minden akadályoztatás ellenére sikerült járdákat, utakat felújítani ebben az évben is, bár volt
olyan szándék, hogy ez ne történjék meg, a közgyûlés azonban
bölcs döntéssel olyan intézkedéseket hozott, amelyek alapján járdák,
utak épülnek meg október-novemberi végleges átadással. Októberre
megépül az Innovácós Központ,
amelybe ugyancsak életet kell lehelni. Tamáskodók vannak, de
munkát, figyelmet kell fordítani a
betelepítésére is. Meg kell keresni
azokat az induló, vagy fiatal vállalkozásokat, amelyek mûködésére
ténylegesen jó helyet tudunk biztosítani az Innovációs Központ által.
A Kanizsa Kártya végre nyugvópontra került. Hosszú tárgyalások
után sikerült megegyezni abban,
hogy a város kezelésébe került. A
napokban adtuk át éppen az 500.
kártyát.
Cseresnyés Péter arra is felhívta
a figyelmet, nemcsak szavakban
mûködtek együtt a Pannon Egyetemmel, s Kanizsai Kampuszával,
hanem komoly közös munkát végeztek az elmúlt idõszakban. Ennek legismertebb része a városstratégia kidolgozása. A munka közel
egy év alatt valósult meg. A konzultációkba bevonták az önkormányzati képviselõket, vállalkozókat. Végül az önkormányzati képviselõk hathatós segítségével öszszeállították a több száz oldalas
anyagot. Az egyik legfontosabb
meghatározás a geotermikus energia és a meglévõ közlekedési inf-

rastruktúra hasznosítása, hiszen a
köztudatban Nagykanizsa logisztikai központként szerepel. A turizmusfejlesztéssel kapcsolatban a
Csónakázó-tó és környékének fejlesztése, szállodaépítés, a konferenciaturizmus
meghonosítása
szerepelt. A legnagyobb probléma,
hogy nem készült a Csónakázó-tóra egy átfogó, ténylegesen megvalósítható koncepció. A következõ
önkormányzat feladata lesz a geotermia tényleges, gyakorlati hasznosítása, a hivatali informatikai
rendszer átalakítása. Másfél évvel
ezelõtt elkezdõdött, elkezdtük, aztán talán féltékenység miatt nem
történt semmi sem. Nem eszközt
vennénk, hanem szolgáltatást vásárolnánk. A fõbb eredmények és
feladatok felvázolása után Cseresnyés Péter legfontosabb bejelentése a munkahelyteremtésrõl szólt:
– Amióta a szocialistákhoz és
szabaddemokratákhoz köthetõ nagyon rossz politika az ország kirablását célozta meg, Nagykanizsát is sújtja a munkanélküliség,
hisz olyan ezer fõ fölötti foglalkoztatással rendelkezõ cégek szûntek
meg, mint például a Kanizsa Bútorgyár és a Sörgyár. Igazán komoly ellensúlyt azonban nem tudott képezni a gazdaság. A kótyavetyélés Nagykanizsán is olyan
bûn volt, mint a Horn-kormány
idején az energiaszolgáltatók külföldi kézbe adása, ami teljes kiszolgáltatottságot jelent számunkra. Mindenki tudja, a környéken
nincs olyan magas áramszámla,
mint a miénk. Hogy városunkban
hatványozottan megoldandó problémaként merül fel a munkanélküliség kérdése, az a tavaly õszi bejelentés miatt is történt. Ha valami
változás nem következik be, a GE
1700 dolgozójától fog megválni
Európai Uniós döntés miatt, mert
a hagyományos égõk gyártását
2012-13-tól fokozatosan beszüntetik. Az elmúlt egy-másfél évben
számtalan tárgyalást folytattam alpolgármesterként, országgyûlési
képviselõként azért, hogy Nagykanizsát a beruházók, befektetõk potenciális célpontként meg tudják

találni. Nem volt véletlen a nagynevû sörgyártás feltámasztása halódó poraiból, hiszen számtalan
szakember van a városban, akiket
munkába lehetne fogni. Nagyon
komoly tárgyalásaim voltak a
városrehabilitációval kapcsolatban. Ami most a legfontosabb, közel egy évvel ezelõtt kezdtünk egy
olyan tárgyalásba, melynek eredményeként sikerült meggyõzni egy
céget arról, hogy Nagykanizsán
indítsák újra a termelést. Ez a
problémánkat nem oldja meg –
hangsúlyozta az alpolgármester, de
egy kis lépést jelent az elõbbre jutáshoz.
Az örömteli hírt Cseresnyés Péter alpolgármester a CAR-INside
Kft. Csengery úti telepén jelentette
be Csillag Balázs igazgatóval közösen.
Csillag Balázs elöljáróban ismertette az 1992-ben Jánosházán alakult, és 1996-ban. kanizsai telephelyet nyitott cég
történetét, a textilipar magyarországi helyzetét. Az autóipar válsága miatt 2008-ban a négy telephellyel rendelkezõ cég csõdöt
jelentett be. Ekkor kezdõdtek el
a beszélgetések Jánosházán,
Lentiben és Körmenden a városvezetõkkel. Ezt Nagykanizsán
nem tudták megtenni, de Cseresnyés Péterrel sikerült felvenni a
kapcsolatot, és megpróbáltak
egy akciótervet kidolgozni a
harminc fõt foglalkoztató telephely megmentése érdekében.
Így jutottak el 2010 szeptemberéhez. A nagykanizsai telephely
rövid idõn belül a régi fényében
ragyog. Jelenleg 150 fõ dolgozik az új megbízásoknak köszönhetõen a telepen, ez a szám
decemberig meghaladja a 350
fõt. Végül az igazgató megköszönte Tamás Gáborné telephelyvezetõnek, hogy egybetartotta a Nagykanizsán mûködõ
csapatot: A teljes mag, a logisztika, a minõségbiztosítás, a termelésirányítás itt maradt az
üzemben és dolgoztak.
B.E.

KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Fõszerkesztõ: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintézõ: Tóth Tihamérné. Szerkesztõség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
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Két újabb kötet a városról
A Nagykanizsai Városvédõ
Egyesület mutatta be a Honismereti Füzetek 29. és 30. kötetét
a Halis István Városi Könyvtárban. A sorozat két új darabja dr.
Dobó László és Szabadi Tibor
munkája.
Cserti Tibor, a Nagykanizsai
Városvédõ Egyesület elnöke elmondta, dr. Dobó László és Szabadi Tibor írásai azért is kie-

melkedõek, mert elõsegítik
Nagykanizsa történetének alaposabb megismerését. Hangsúlyozta, a város érdeke és értéke a két
újonnan megjelent mû széles körû elterjedése. A 29. füzetbe lapozva a Honvéd Kaszinó Színjátszó Körének tíz évét ismerhetjük meg, valamint bevezet a kanizsai amatõr színjátszásba,
melynek mindig is gazdag hagyományai voltak a városban.

Szabadi Tibor dokumentum értékû képeivel megismertet Nagykanizsa eszperantó történetével,
az eddig megjelent fordítások jelentõségével. A szerzõ hangsúlyozta, ez az a nyelv, amely képes nemzeteket áthidalni, ráadásul logikusabb, könnyebben tanulható, mint bármely más természetes nyelv. A bemutatón
Horváth György pedagógus is
megköszönte a szerzõk munkáját
és a városvédõk támogató tevékenységét.
Z.A.

Megnyílt a Magyar Mûveltség Kincsestára
A Nagy-Magyarország Emlékmû megkoszorúzásával vette
kezdetét az a „tiszta forrásból”
táplálkozó rendezvénysorozat,
amely 7. éve egyre nagyobb érdeklõdést vált ki a hiteles magyar történelem és kultúra iránt
fogékonyak táborából.
A rendezvénysorozatot életre hívó házigazda, Rajnai Miklós
köszöntõje után Pap Gábor mûvészettörténész egész estét betöltõ
elõadást tartott a világ legõsibb

romvárosáról, a Bolívia és Peru
határvidékén található Tiahuanaku-ról.
A vetítettképes elõadáson a közel 15 000 évvel Krisztus elõtt –
elképesztõ építési szerkezettel és
technológiával – épült város kulturális hagyatékaival ismerkedhettünk meg. Az elõadó ismertette
Arthur Posnansky korábbi kutatási
eredményeit, azonban sem õ, sem
mások nem tudták megfejteni, értelmezni a fennmaradt képek jelentését, üzenetét.
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Adomány
fûtéskorszerûsítésre
Idén harmadik alkalommal tartott jótékonysági rendezvényt a tíz
éves Tüttõ János Nótaklub.
Legutóbb Tislerics László klubtag
kezdeményezésére a húsz éves Magyar Máltai Szeretetszolgálat javára. Az est bevételébõl származó 359
ezer forintot, kiegészítve egy klubtag ezer, valamint egy Belgiumból
érkezõ régi barát, Horváth Vilmos
ötezer forintos hozzájárulásával
Major Lajos, a klub vezetõje ünnepélyesen adta át Kovács Lászlónak,
a szeretetszolgálat képviselõjének.
Az adományt fûtéskorszerûsítésre
használja fel a szolgálat.

Pap Gábor hangsúlyozta, hogy
a magyar nyelven gondolkodó
ember számára nincs megoldhatatlan kérdés. Ezt követõen sorra
vette a Puma Punku, a Kalasasaya, Akapana, a Nap-Kapu
és a Hold-Kapu közös, egymással
szoros összefüggésben álló ábráit, amelyek minden kétséget kizáróan rokonságot mutatnak az õsi
magyar kultúra képi hagyatékaival.
Cz.Cs.

Az önkormányzati választás
jegyében a 10. választókörzet
független képviselõ jelöltje,

SAJNI JÓZSEF
LAKOSSÁGI FÓRUMOT
tart az alábbiak szerint:
Szeptember 27. (hétfõ) 18 óra,
Miklósfa, Mindenki Háza.
Szeptember 28. (kedd) 18 óra,
VOKE Kodály Zoltán
Mûvelõdési Ház.
Meghívott: minden polgármesterjelölt.

Szeptember 29. (szerda) 17 óra,
Ligetváros, Óvoda.

Fizetett politikai hirdetés

2010.12.29.

Újra Fidesz!
Kampányzáró
a Honvéd Kaszinóban!
Cseresnyés Péter

polgármester-jelöltünk vendége

Kövér László
a Fidesz országos választmányi elnöke, Házelnök

2010. szeptember 27. hétfõ 18 óra
Együtt a kétharmaddal, városunk javára!

Fizetettt politikai hirdetés
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 Meghosszabbított Pompiliusz ünnep. A most szombaton délután 4
órakor a Felsõtemplomban sorra kerülõ nunciusi mise – melyen az egész
magyar piarista rendtartomány koncelebrál –, mint ismert, kisebb forgalomkorlátozást igénylõ körmenettel folytatódik. A Jézus Szíve templomból valamikor délután 5 óra után a Deák téren és a Sugár úton át fúvószenekar kíséretében viszik vissza Pirrotti Szent Pompiliusz szobrát a Piarista Kápolnába, mely a világon elsõként kapta patrónusául a 300 éve született piarista atyát. Az öntödében történt esemény miatt azonban az iskola
udvarába kerülõ Szûzanya szobor, a Mamma bella megáldása nem ekkor,
hanem elõreláthatólag az október 8-i Mária ünnepen lesz. Mintha csak
meghallgatásra talált volna a szobrász, Kligl Sándor titkos óhaja: mindig
szerettem volna egy Magyarok Nagyasszonya szobrot mintázni!
 Izzósok, nem a múltról. A fényforrás gyár jövõjérõl beszélt a 45. születésnapon Herman Miklós, a General Electric telephely igazgatója a négyemeletes puncstorta fölszeletelése elõtt. – Ha egy ember betölti a 45. évét,
úgy érzi, már kifelé megy. Ez a gyár azonban meg fogja érni a nyugdíj-korhatárt, s nem azért, mert azt lejjebb szállítják. Ne higgyenek a pletykáknak!
Ennek a gyárnak van jövõje! – jelentette ki, utalva a közeljövõben meginduló halogén betétes lámpa megrendelés nagyságrendjére éppúgy, mint a közeljövõre tervezett, végkielégítéssel történõ „lájtos” létszámcsökkentésre. A
Tungsram sporttelepen szombaton tartották a fõzõversenybõl, egészségprogramokból, sportmérkõzésekbõl és zenés mûsorból összeálló vidám napot,
mely a szomorkás idõ ellenére is nagy létszámot vonzott.

Bursa Hungarica “B”
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve ezennel kiírja
a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A pályázatra
azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a.) a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások;
b.) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2011/2012. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes
idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2011-ben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj idõtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2011/2012. tanév elsõ féléve, keresztféléves képzés esetén a 2011/2012. tanév második féléve.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011. tanév elsõ félévében illetve keresztféléves képzés esetén a
2010/2011. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amenynyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati
kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó
jövedelmérõl.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó
jövedelmérõl, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: jövedelem igazolás
(APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói keresetigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély folyósításáról szóló határozat; elvált szülõk esetén jogerõs bírósági ítélet; fél/árvaság
esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány másolata; eltartott
testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegérõl igazolás; hatósági igazolás az egy háztartásban élõ személyekrõl.
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a
pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
(Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Mûvelõdési és Sportosztály). A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29. A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon a felhívásoknál.

2010. szeptember 23.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2010. szeptember 25-én
(szombaton) 15:45-tõl 2010. szeptember 25. (szombat) 17 óráig teljes útlezárásra kerül sor rendezvény miatt Nagykanizsán, a Sugár
út, Kazinczy Ferenc utca-Királyi Pál utca szakaszán. Kérjük, hogy
úticéljuk eléréséhez más útvonalat válasszanak.
Megértésüket köszönjük: Sigmund Romberg Emlékbizottság

Pályázat - falfirkák eltûntetésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltüntetésének
támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet szerinti önkormányzatit támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2010. évben 500 000 Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhetõ Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási idõben
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthetõ a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságától szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség,
illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és
csatolása.
Városi Fõépítész Nagykanizsa

Bursa Hungarica “A”
"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmûködve
ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára a 2010/2011. tanév második és a 2011/2012. tanév elsõ félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ,
hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a
képzésre vonatkozó keretidõn belül, teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév (2010/2011. tanév második, illetve a 2011/2012. tanév elsõ féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2011. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
1. A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
3. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó
jövedelmérõl, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:Jövedelem-igazolás
(APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói keresetigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély folyósításáról szóló határozat; elvált szülõk esetén jogerõs bírósági ítélet; fél/árvaság
esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány másolata; eltartott
testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegérõl igazolás; hatósági igazolás az egy háztartásban élõ személyekrõl.
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a
pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
( Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Mûvelõdési és Sportosztály)
A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon a felhívásoknál.

A bizonytalan idõjárás miatt a Kanizsa Turizmusáért Egyesület
úgy döntött, hogy a szeptember 25-re meghirdetett II. INDIÁN
NYÁR FESZTIVÁLT ELHALASZTJA. A folytatásról késõbb tájékoztatjuk olvasóinkat.
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2010. szeptember 23.

5

Képviselõi fogadóórák

Köztisztviselõi állások a Hivatalban
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatalban az alábbi köztisztviselõi állások betöltésére:
1. beruházási ügyintézõ - határozott idejû
2. építéshatósági ügyintézõ - határozott idejû
A részletes pályázati hirdetmények a www.kszk.gov.hu és a
www.nagykanizsa.hu honlapokon tekinthetõk meg.

Pályázat - könyvvizsgálói feladatokra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot ír ki könyvvizsgálói
feladatok ellátására 2010. december hó 1-tõl 2013. május 31-ig terjedõ idõszakra a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-nél. Pályázatot azok a
szervezetek és magánszemélyek nyújthatnak be, akik a törvényi elõírásnak
megfelelnek, és a társasági könyvvizsgálat területén legalább 5 éves gyakorlattal rendelkeznek. A pályázathoz kérjük csatolni: szakmai önéletrajzot, könyvvizsgálói jogosultságot igazoló dokumentumot, a könyvvizsgálói kamarai tagságról szóló igazolást, felelõsségbiztosítási kötvény másolatát, erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál nem régebbi), referenciajegyzéket, vállalási díjat, ennek
késõbbi változtatási feltételeit, fizetési feltételeket, munkaprogram tervezetet a
feladat ellátására, nyilatkozatot, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn.
Amennyiben az ajánlattevõ gazdasági társaság, az ajánlatnak tartalmaznia kell: eredeti, vagy hitelesített 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, felelõsségbiztosítási kötvény másolatát, könyvvizsgálói kamarai tagság igazolását, a tényleges könyvvizsgálatot végzõk megjelölését és szakmai önéletrajzát, referenciajegyzéket.
A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a
2010. novemberi ülésén bírálja el. A pályázatokat 2010. október 15-én 12.00
óráig - 3 példányban, zárt borítékban, "Könyvvizsgálói pályázat" feltüntetésével - kérjük eljuttatni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) A boríték 2010. október 15. 12.00 óra idõpont
elõtt nem bontható fel.
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Dr. Berlinger Henrikné a társaság ügyvezetõje ad. (Telefon: 93/509-740)

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISB-elnök továbbra is elérhetõ a 30/2040865-ös telefonszámon
vagy a balogh.laszlo61@chello.hu e-mail címen.
Halász Gyula önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden szombaton
10-11 óráig a Városkapu köruti autóbuszállomásnál található Stílus
Bútorházban. Telefon: 06-30/470-03-12; e-mail: halaszgyula1@gmail.com
Papp Nándor az 1. számú választókerület önkormányzati képviselõje lakossági fórumot tart 2010. szeptember 23-án (csütörtökön) 17.30 órától a Magyar
Közútkezelõ Nonprofit Zrt irodájában (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 158.),
2010. szeptember 24-én (pénteken) 17.30 órakor a Palini Általános Iskolában.
Szõlõsi Márta önkormányzati képviselõ elérhetõ a 06-30/301-81-85-ös telefonszámon illetve a szolosi.marta@fidesz.hu; szmarta25@hotmail.com e-mail
címeneken.

Nyilvános versenytárgyalások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./Helye/Nettó kikiáltási ár (Ft)/Versenytárgyalások idõpontjai
961./ Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar/11.297.000/09.29. 9:00
3817./ Csengery u. 111. - telephely 5.350.050/09.29. 10:00
1188/3/A/5., 1188/3/A/6 / Fõ út 7. irodák és manzard/23.185.000/09.29. 10:30
3779/17./Csengery úti szántó (ipari ter.)/15.000.000/09.29. 11:00
3779/21./Csengery úti szántó (ipari ter.)/16.650.000/09.29. 11:30
30155/3./Miklósfa, Iskola u. építési telek/6.100.000/09.29. 13:30
30155/4./Miklósfa, Iskola u. építési telek/6.100.000/09.29. 14:00
4372./Lazsnaki kastély/53.445.000/ 14:30 óra
0128/12./külterületi gyep/610.000/ 09:00 óra
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. em. 6. ajtó) Tel.:
93/500-724. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken kérhetõ.

Tisztelt Kanizsaiak!
Önöknek joguk van tudni, hogy Cseresnyés Péter országgyûlési fizetése,
költségtérítése valamint alpolgármesteri fizetése havonta közel 2 millió
forintjába kerül az adófizetõknek.
Nagykanizsán vannak akik 20-30 ezer forintból kénytelenek megélni havonta.
Az MSZP-MSZDP nagykanizsai szervezete felszólítja Cseresnyés Pétert,
adjon számot tevékenységérõl:
MIT CSINÁLT AZ ELMÚLT NÉGY ÉVBEN KÖZEL 100 MILLIÓ FORINTÉRT!

MSZP-MSZDP nagykanizsai szervezetei

Fizetett politikai hirdetés
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1.
választókerület

Papp Nándor
Fidesz-KDNP

Benedek Tamás
Jobbik
Magyarországért
Mozgalom

Plander Pál
Kanizsáért Közéleti Egyesület

Balázs Andrásné
Civil Összefogás Nagykanizsáért

Röst János
Új Pólus

Varga Zoltán
Városvédõ Egyesület
György Pál
Új Pólus

Balogh János
Jobbik Magyarországért Mozgalom

3.
választókerület

Schmidt László
Városvédõ Egyesület

Bicsák Miklós
Kanizsáért Közéleti Egyesület

Böröcz Zoltán
MSZP-MSZDP

2.
választókerület

Bene Csaba
Fidesz-KDNP

Kardos Ferenc
MSZP-MSZDP
Balogh László
Fidesz-KDNP

Majoros Benedek
Civil
Összefogás
Nagykanizsáért

Leveli Attila
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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Lukács József
Kanizsáért
Közéleti
Egyesület

Dr. Varga Endre
Városvédõ Egyesület

Dr. Károlyi Attila
MSZP-MSZDP

7

Dr. Varga Imre
Civil Összefogás Nagykanizsáért

5.
választókerület

4.
választókerület

Kovács János
Fidesz-KDNP
Németh János
Civil
Összefogás
Nagykanizsáért

Dr. Csákai Iván
Fidesz-KDNP

Dr. Bálint Máté
Városvédõ Egyesület

Megyesi Zsolt
Kanizsáért
Közéleti
Egyesület
Szányiné Kovács Mária
MSZP-MSZDP

Szennay Zoltán
Új Pólus

Horváth Gábor
Civil Összefogás Nagykanizsáért

Béres János
Új Pólus

Hegedûs Györgyné
Független

Molnár Gyula
Jobbik
Magyarországért
Mozgalom

Horváth István
Kanizsáért Közéleti Egyesület
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Kisgyura János
MSZP-MSZDP

Bizzer András
Fidesz-KDNP

Kovács József
Városvédõ Egyesület

Magyar Valéria
Új Pólus

Bogár Ferenc
MSZP-MSZDP

Peterka Henrietta
Kanizsáért Közéleti Egyesület

Dr. Szekeres András
Városvédõ Egyesület

Kiss Ernõné
Civil
Összefogás
Nagykanizsáért

Böröndi Géza
Független

Gyalókai Zoltán
FideszKDNP

Varga Zoltán
Új Pólus

7.
választókerület

Halász Gyula
Új Pólus

Takács Gyula
Jobbik Magyarországért Mozgalom

6.
választókerület

Kovács József
Jobbik
Magyarországért
Mozgalom

Bartha László
Civil Összefogás Nagykanizsáért

Korpics Krisztián
MSZPMSZDP
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Piecs Adrienne
Városvédõ Egyesület

Dr. Etler Ottó
Civil
Összefogás
Nagykanizsáért

Pócza Attila
Jobbik Magyarországért Mozgalom

Lackenbacher Szilvia
Új Pólus

Czuczi Tünde
Új Pólus

Marton István
Kanizsáért Közéleti Egyesület

Dr. Fodor Csaba
MSZP-MSZDP

Gelencsér Andrea
Független

Szép Zsolt
Jobbik Magyarországért Mozgalom

Vass István
Kanizsáért Közéleti Egyesület

8.
választókerület

Cserti Tibor
Városvédõ Egyesület

Ifjovics Ferencné
MSZPMSZDP

Jerausek István
Fidesz-KDNP

9.
választókerület

Bognárné Kántor Beáta
Civil Összefogás Nagykanizsáért

Gábris Jácint
Jobbik
Magyarországért
Mozgalom

dr. Kolonics Judit
Kanizsáért Közéleti
Egyesület

9
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Kanizsa – Képviselõjelöltek
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Sónicz István
Városvédõ Egyesület

Karádi Ferenc
Fidesz-KDNP

Õri Sándor
MSZP-MSZDP

Szõlõsi Márta
Fidesz-KDNP

Kulbencz Ferenc
Új Pólus

Sajni József
Független

10.
választókerület

Csicsek Anna
Kanizsáért Közéleti Egyesület

Imre Béla
Városvédõ Egyesület

11.
választókerület

Lengyel Miklós
Jobbik
Magyarországért
Mozgalom

dr. Németh Péter
Civil Összefogás
Nagykanizsáért

Bálint Zoltán
Független

Bozsoki Imre
Városvédõ Egyesület

dr. Füle Lajos
Kanizsáért
Közéleti Egyesület

Gondi Zoltán
MSZP-MSZDP

Hohl László
Új Pólus

Kertész Rózsa
Civil Összefogás
Nagykanizsáért
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Tiszai Péter
Jobbik Magyarországért Mozgalom

Dolmányos József
Jobbik
Magyarországért
Mozgalom

Teleki László
MSZP-MSZDP

Horváth Zoltán
DRVSZ

KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZATI
VÁLASZTÁS
2010.
nincs foto
Bogdán László,
LUNGO DROM

Tóth Nándor
Fidesz-KDNP

12.
választókerület

Lendvai Ferenc
EURIFE

Németh István
Új Pólus

nincs foto
Máté Zoltán Róbert
LUNGO DROM

Dalnoki József
DRVSZ

Baj József
Civil Összefogás Nagykanizsáért

Dénes Sándor
Fidesz-KDNP

Polai József
Kanizsáért
Közéleti Egyesület

Salamon Sándor Imréné
Városvédõ Egyesület

nincs foto
Horváth Ferenc
LUNGO DROM

Horváth János
DRVSZ

Orsós Vendel
EURIFE

Teleki László
EURIFE

11
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A helyi
önkormányzati
képviselõk és
polgármesterek
választásáról
Váradi Istvánné
EURIFE

Kertész Rózsa
Muramenti Horvátok Egyesülete

dr. Lancsák Eszter
Német Kisebbségi Önkormányzatok
Vas-Zala Megyei Szövetsége

Fekete Zsuzsánna
Muramenti
Horvátok Egyesülete

Proszenyák Zsolt István
Muramenti Horvátok Egyesülete

Lancsák József Ferenc
Német Kisebbségi Önkormányzatok
Vas-Zala Megyei Szövetsége

Havasiné Andrasek
Magdolna
Muramenti Horvátok
Egyesülete

Vargovics József Árpádné
Muramenti Horvátok Egyesülete

Mándl Erika
Német Kisebbségi Önkormányzatok
Vas-Zala Megyei Szövetsége

Krémer József
Német Kisebbségi
Önkormányzatok Vas-Zala
Megyei Szövetsége

Wittmann Károly
Német Kisebbségi
Önkormányzatok Vas-Zala
Megyei Szövetsége

Horváth István
Muramenti Horvátok Egyesülete

A szavazás helye, mozgásában
gátolt választópolgár szavazása
Valamennyi választópolgár a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítõn feltüntetett szavazókörben szavazhat.
Amennyiben mozgásában akadályozva van (például egészségi állapota miatt), úgy a szavazást megelõzõen a jegyzõtõl, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól
írásban kérhet mozgóurnát. Ebben
az esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja felkeresni a
mozgóurnával.
Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján bejelentett tartózkodási helyén tartózkodik
Az a választópolgár, aki a lakóhelyén túl 2010. június 16-ig tartózkodási helyet létesített és az legalább a választás napjáig érvényes,
a lakóhelye szerint illetékes helyi
választási iroda vezetõjétõl (jegyzõtõl) igazolást kérhet a tartózkodási
helyén történõ szavazáshoz. Igazolással bejelentett tartózkodási helyén, az igazoláson megjelölt szavazókörben szavazhat.
Az igazolást személyesen, vagy
meghatalmazott útján lehet kérni
legkésõbb 2010. október 1-jéig
16.00 óráig, illetve ajánlott levélben
úgy, hogy az legkésõbb 2010. szeptember 28-án megérkezzen a Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. szám alatti épületébe.
Igazolás kiadását követõen már
nincs lehetõség arra, hogy kérje
visszavételét a lakóhelye szerinti
névjegyzékbe, és a lakóhelyén szavazzon.
A kérelem benyújtásához letölthetõ nyomtatvány áll rendelkezésre
a www.valasztas.hu honlapon, illetve elérhetõ a választási irodában.
Az igazolási kérelemben meg kell
adnia nevét, személyi azonosítóját
(ismertebb nevén személyi szám),
lakcímét, annak a településnek a nevét, ahol a bejelentett tartózkodási
helye van.
Abban az esetben, ha a szavazás
napján külföldön vagy Magyarországon, de nem a bejelentett tartózkodási helyén tartózkodik, választójogát nem tudja gyakorolni.
A települési kisebbségi önkormányzati választásokon a lakóhelytõl eltérõ helyen igazolással szavazásra nincs lehetõség.
Dr. Tuboly Marianna jegyzõ,
a Helyi Választási Iroda vezetõje
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

DÉL-ZALAI
MOZAIK
A Kanizsa Rádió
közéleti magazinja

Minden
vasárnap
18:05
Kanizsa Rádió
06/93/510-986
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám: 06-30/30-30-956

Néha úgy érzi, legszívesebben a fél világgal összeveszne csak azért, hogy az ön akarata teljesüljön. Ezt azonban legfeljebb
csak a családjában érheti el. A sok munka
mellett szánjon több idõt a szeretteire.

IV.20.–V.20. Bika
Sok változásra számíthat magánéletében.
Szüksége lehet szerettei támogatására is annak ellenére, hogy mindig megoldja a legnagyobb gondjait is. Ügyeljen jobban az egészségére, töltsön több idõt a szabadlevegõn.

V.21.–VI.21. Ikrek
Változatos napokra számíthat. Ne ítélkezzen
szigorúan az ön körül zajló bosszantó események felett, mert úgysem tud rajtuk változtatni. Haragosokat ne gyûjtsön feleslegesen. Élvezze az életet, szórakozzon, táncoljon.

VI.22.–VII.22. Rák
Ha netán visszautasítja valaki a közeledését, ne vegye a lelkére, tegye túl magát
rajta minél elõbb. Változásokra számíthat a munkahelyén, a viharok azonban
szerencsére hamar lecsendesednek.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Itt az ideje, hogy rendezze végre érzelmi
életét. Egészsége érdekében törekedjen a
konfliktusmentes megoldásokra, és vágyai lehetõleg legyenek köszönõ viszonyban a valósággal.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Az elkövetkezõ napokban legyen megfontoltabb a pénzügyei terén. A vásárlással, költekezéssel várjon néhány napot, s
ha alaposan átgondolt mindent, csak akkor költsön pénzt.

IX.23.–X.22. Mérleg
Atelihold konfliktusokat jelez, de könnyen túlteszi rajtuk magát. Szinte rabjává válik a munkájának. Meggyõzõ véleményével könnyedén
lehengerli vitapartnereit. Egészsége érdekében
legalább a hétvégét töltse pihenéssel.

X.23.–XI.22. Skorpió
A napsütéses idõ hatására úgy érzi, mintha
újjászületett volna. Különös találkozásra
számíthat, feltûnik a múltból, és álmatlan
éjszakákat okoz egy régi ismerõse. Adjon
esélyt a találkozásra, a beszélgetésre.

XI.23.–XII.21. Nyilas
A csillagok szerencsét jeleznek a szerelemben és a pénzügyei terén. A teliholdra azonban figyeljen oda, mert váratlanul
felbolygathatja a nyugalmát, és feje tetejére állíthat ön körül mindent.

XII.22.–I.20. Bak
Szánjon több idõt a magánéletére. A telihold
kellemetlen pillanatokat okozhat. Ha fontos
dolgokban kell döntenie, most halassza el,
várjon néhány napot a válasszal. A hétvégére
kikapcsolódást, pihenést ígérnek a csillagok.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Pénzügyi téren javulásra számíthat, elképzelése sikerrel járnak. A telihold vitás helyzetet teremthet otthon, ezért tudatosan törekedjen a harmóniára és a békére. Lehetõleg sportoljon, mozogjon többet.

II.20.–III.20. Halak
Hajlamos lehet a könnyelmû ígérgetésre, a
mellébeszélése. Ha úgy érzi, a párja meg szeretné változtatni, mutasson rá hajlandóságot,
és engedjen a szelíd erõszaknak. A hétvégén
csatlakozzon a kanizsai túrázókhoz.
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Kanizsa – Apró
INGATLAN

17+18 lakásos társasház építésére
alkalmas belvárosi telek építési engedéllyel eladó. Tel.: +3630/901-9013
(7274K)
Csengery utcában 54 m2-es, két
szoba + konyha + spájz + fürdõszobás, egyedi fûtéses, részben felújított
házrész hozzá tartozó kertrésszel eladó. Tel.: 0630/227-3294 (7271K)
Kiskanizsai kétszintes, kertes, saját
építésû, jó állapotban lévõ családi ház
kedvezõ áron eladó. Kis lakást, vagy budapesti ingatlant beszámítok. Ár: 13,8
millió Ft. Érd.: http://kanizsa.uw.hu,
0630/901-5222 (7275K)
Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban (Hunyadi utca)
akar 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas telket, hívjon! Érd.:
+3630/448-6072 vagy +3630/2273294 (7108K)
Szentgyörgyvári hegy III. hegyháton 1 hold terület eladó kis halastóval, 5000 db fával. Villany van. Érd.:
0693/315-526 (7277K)
Keleti városrészben felújított, 1,5
szobás, 48 m2-es, IV. emeleti, egyedi
fûtéses lakás eladó, vagy földszinti,

2010. szeptember 23.

illetve udvari lakásra cserélhetõ.
Érd.: 0630/315-4904 (7282K)
Kisfakoson 110 m2-es családi ház
(két szoba, nappalis) reális áron eladó. Irányár: 12 millió Ft. Tel.:
0630/813-5799 (7283K)
Garázs Nk-án a Platán soron jó állapotban eladó. Tel.: 0620/9159-152
(7285K)

BÉRLET
FÕISKOLÁSOKNAK! Csengery utcában 54 m2-es, két szoba +
konyha + spájz + fürdõszobás, egyedi fûtéses, berendezett lakás több diáknak kiadó! Tel.: 0630/227-3294
(7271K)

VEGYES
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 0620/5553014 (7276K)
Eladó: zöld színû, bõr sarokgarnitúra (ágyazható), bükk színû hálószoba garnitúra (gardróbszekrény,
francia ágy, éjjeliszekrény, komód),
fenyõ sarokszekrény + két éjjeliszekrény. Fémvázas, fehér, bõr hin-

VESZÉLYES HULLADÉK-GYÛJTÉSI
AKCIÓ 2010.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk veszélyeshulladék-gyûjtési akciót szervez az alábbi idõpontokban és helyszíneken:
október 1.
október 1.
október 1.
október 1.
október 1.
október 1.
október 1.
október 1.
október 1.
október 2.
október 2.
október 2.
október 2.
október 2.
október 2.
október 2.
október 2.
október 2.

13.30 - 13.40
13.50 - 14.00
14.15 - 14.40
14.55- 15.20
15.30 - 16.10
16.20 - 16.50
17.00 - 17.30
17.40 - 18.10
18.25 - 18.40
08.00 - 08.40
08.50 - 09.20
09.35 - 10.00
11.30 - 12.30
12.45 - 12.55
13.10 - 13.20
13.40 - 14.10
14.20 - 14.50
15.00 - 15.30

Kisfakos, buszmegálló
Bagola, buszforduló
Sánc, posta elõtti buszmegálló
Katonarét, Táncsics tér
Hevesi u. ABC
Zemplén u. ABC mögött
Rózsa u. kispiac
Kazinczy u.
Alsótemplom elõtti parkoló
Palin, Szálfa u.
Napraforgó tér
Petõfi u. - Honvéd u. sarok
Kiskanizsa, Templom tér
Bajcsa, Polgármesteri Hivatal
Nagyrác utcai (volt) Iskola
HSMK parkoló
Miklósfa, ABC
Olaj ABC

taszék, valamint egy darab 70 cm-es
Sony TV. Érd.: 0630/937-1599
(7279K)
Útitársakat keresünk a VISOCOi piramisokhoz szeptember 28. – október 2-ig. Tel.: 0620/9591-157
(7290K)
Fõiskolásokat, egyetemistákat keresek.
Sikeres
leszel.
Tel.:
0620/9591-157 (7291K)

SZOLGÁLTATÁS
Masszázs a nagykanizsai Uszodában! (A szolgáltatás belépõjegy nélkül is igénybe vehetõ.) Szolgáltatások: alakformáló-, talp-, egyéb maszszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek. Érdeklõdni és bejelentkezni: a
+3630/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Meghibásodott
távirányítóját
(TV, DVD, HIFI, stb.) megjavítom.
Érd.: 0620/510-2723 (7280K)
Különóra Nk-án általánostól
egyetemig, matematika, analízis,

valószínûségszámítás, statisztika,
számvitel, közgazdasági tárgyakból.
Érd.: 0630/668-6307 (7281K)
Megbízható hölgy takarítást vállal irodaházak, lépcsõházak, stb. Naponta 13 órától, valamint hétvégén
egész nap. Érd.: 0630/384-0946
(7286K)
Masszázs! Reumatikus, izületi
problémákra, vérkeringés harmonizálására, stressz, feszültség okozta
izomcsomók, letapadások oldására.
Idõpont egyeztetés és bejelentkezés:
0630/540-6664 (7288K)

TÁRS
50 éves egyedülálló hölgy keresi
komoly kapcsolat céljából egyedülálló férfi ismeretségét. Leveleket „Boldogság” jeligére kérek a Szerkesztõségbe. (7289K)
50 éves rendezett anyagiakkal
rendelkezõ férfi keresi intelligens
hölgy ismeretségét komoly kapcsolat céljából. Tel.: +3630/722-8375
(7292K)

Tisztelt
Nagykanizsai Vállalkozók!
A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2010
októberétõl várja azon vállalkozásokat, cégeket, amelyek kedvezõ
bérleti konstrukcióval, korszerû körülmények között kívánnak
irodát, mûhelyt bérelni.

A fejlesztés a Nagykanizsai Ipari Parkban, a volt Gábor Áron
laktanya legénységi épületének korszerû, energia-hatékony
felújításával valósul meg. Olyan alacsony rezsiköltségû, kedvezõ üzleti környezetet biztosít, amelynek segítségével a vállalkozások megerõsödési esélye jelentõen növekszik.
A projekt megvalósulását követõen a közel 2500 m2
területû épület 30 vállalkozás befogadására lesz alkalmas.

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:
D irodabérlet, tárgyaló/elõadó bérlet,
D eszközbérlet (fax, scenner, projektor, stb.),
D közös helyiségek használata (könyvtár, teakonyha, mosdó),
D irodai szolgáltatások,
D bankautomata,
D recepciós szolgáltatások, postai szolgáltatás.

EMELT SZINTÛ SZOLGÁLTATÁSOK

Via Kanizsa Nonprofit Zrt.
D üzletviteli tanácsadás,
D jogi tanácsadás,
D pályázati tanácsadás, pályázatírás,
D marketing tanácsadás,
D weblap szerkesztés,
D vállalkozói képzések,
D rendezvényszervezés.
Amennyiben érdekli Önt a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
által nyújtott kedvezõ iroda-, mûhely bérleti lehetõség, valamint a vállalkozások
részére nyújtott széleskörû szolgáltatási csomag, úgy várjuk jelentkezését.
További információt kaphat Mihovics Zoltán projektmenedzsertõl, a
mihovics.zoltan@nagykanizsa.hu email címen vagy 06-30-5752943 telefonszámon.
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Szombathelyi és tolnai fölény
Az elmúlt hét végén zajlottak a
nagykanizsai Batthyány Lajos
Gimnáziumban a XXII. Batthyány
Kupa, egyben az I. Bagonyai Attila Emlékverseny nemzetközi korosztályos sakk torna küzdelmei,
melyre a nagyobb hazai utánpótlásbázisok mellett Horvátországból, Szerbiából, valamint Szlovéniából is érkeztek indulók.
Arangos viadalon hat korosztályban
ülhettek asztalhoz az ifjú sakkozók és
kilencfordulósra tervezték a küzdelmeket a szervezõk. Aszépszámú mezõnyben a „kicsik” összesített csapatversenye során a Tapolca I. nyert 19,5 ponttal, második a szombathelyi Haladás I.
(18), míg harmadik a Dési STSE

(16,5) lett. A „nagyoknál” Decs (19),
Haladás (18), Sárvár (16,5) sorrend
alakult ki vasárnap délutánra.
A XXII. Batthyány Kupa és I.
Bagonyai Attila Emlékverseny
egyéni gyõztesei:
A csoport (8 év alattiak; 24 induló). Fiúk: 1. Kökény Norbert (Dunaharaszti) 7,5. Lányok: 1. Tegzes Kata (Kõrösi - Nagykanizsa) 5,5.
B csoport (10 év alattiak; 42 induló). Fiúk: 1. Ugróczky Péter
(Haladás) 7. Lányok: 1. Szakasics
Emese (Haladás) 4,5.
C csoport (12 év alattiak; 35 induló). Fiúk: 1. Kaczur Flórián
(Paks) 8. Lányok: 1. Árvai Eszter
(Tapolca) 5,5.

Megvan az elsõ pont
VKL SE Gyõr (5.) – Nagykanizsai Izzó SE (10.) 25-25 (10-6)
NB I B Nyugati csoport nõi kézilabda-mérkõzés, 2. forduló.
Gyõr, 100 nézõ. Vezette Horváth
L., Kosztend.
Izzó SE : Hrankai R.- Gyánó 6,
Mátyás 3, László R., Pintér 1,
Gácser, Matetits 1. Csere:
Gyurákovics (kapus), Ruppert B.
9/5, Bouti 4, Dabóczi A. 1, Csaba
E. Edzõ: Katona Sándor.
Az elsõ tíz percben óvatos játék
jellemezte a mérkõzést, majd 3-2

után a vendéglátók 7-4-re is elléptek
a kanizsaiaktól. Gyánóék ekkor sok
hibával kézilabdáztak, melybe kihagyott büntetõk is belefértek. Katona
Sándor ekkor belenyúlt a kezdõ
hatosba, s „leparancsolta” a pályáról
taktikai okok miatt László Renátát,
Mátyás Augusztát, valamint Gácser
Kingát is, s érkezett helyükre
Dabóczi Adrienn, Bouti Lívia, illetve
Ruppert Barbara. Ennek ellenére az
elsõ játékrész már „elúszott”…
… a másodikban viszont fokozatosan dolgozták le hátrányukat az

Három gól öt perc alatt
Pogány
Pólótransz-PMFC
(13.) – Nagykanizsai TE 1866
(7.) 1-2 (1-2)
NB III Dráva csoport labdarúgó-mérkõzés, 6. forduló. Pogány,
100 nézõ. Vezette: id. Rácz Z. (Sörös J., Farkas F.). G.: Vágner (42.);
Ujvári (38.), Horváth G. (40.)
NTE: Markek - Boros, Kotnyek,
Pozsgai, Bagarus - Ujvári, Budai
L. (Berta, 68.), Rácz Sz., Szõke
(Szelei, 71.) - Nagy T. (Billege,
78.), Horváth G. Vezetõedzõ:
Koller Zoltán.
Ami az elmúlt idény tavaszi felében edzéseken fordulhatott elõ,
az most élesben is elõkerült, érthetõbben fogalmazva kanizsai támadók vehették tûz alá Freischmid
Roland kapuját, aki már pécsi „átjátszással” jelenleg a pogányiak
halóját õrizheti.
Mint az a pogányi játéktéren kiderült, a dél-zalaiak jól mondták

fel a leckét, hiszen kétszer mattolták egykori játékostársukat, amire
a hazaiak csupán egyszer válaszoltak, így az „entéesek” jogos három
pont birtokába juthattak…
No, de egy kicsit részletesebben:
történt a 38. percben, hogy Nagy
Tamás jól ugratta ki a védõk mögül
kilépõ Ujvári Mátét, akinek onnan
kezdve már nem volt nehéz dolga a
labdával (0-1). Rá két percre egy
begyakorolt szabadrúgás variáció
következett, melybõl Budai Lajos
ívelt Horváth Gábor fejére, aki a
hosszú sarokba bólintott (0-2).
Megnyugodni azonban nem volt
idõ, s jött a 2-0-s elõny „lélektana”:
a kanizsaiak talán úgy gondolták,
innen könnyebb dolguk már nem is
lehetne, Vágner Attila azonban a
42. percben szépített egy nagy góllal (1-2).
Szünet után a mérkõzés változatos képet mutatott, hiszen a ven-

D csoport (14 év alattiak; 23 induló). Fiúk: 1. Genda Károly (Paks) 7,
2. Hajas Tamás (BLG - Nagykanizsa) 6,5. Lányok: 1. Szente Varga
Fruzsina (Paks) 6,5, ... 3. Németh
Anna (Kõrösi - Nagykanizsa) 3.
E csoport (16 év alattiak; 18 induló). Fiúk: 1. Nagy Gábor (Haladás) 7,5. Lányok: 1. Gál Cintia
(Dési STSE - Szombathely) 5,5, 2.
Havanecz Bianka 4,5, 3. Huszár
Nóra 4,5 (mindketten BLG Nagykanizsa).
F csoport (18 év alattiak, 7 induló). Fiúk: 1. Szabó Richárd (Decs)
5,5, 2. Nagy Kristóf (Csuti) 4. Lányok: 1. Hittér Gabriella (Haladás) 5,5.
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Népes
mezõnyben

déglátók aktivizálták magukat hatványozottan az egyenlítésért, így
viszont az NTE-nek is voltak nagy
lehetõségei, mivel azonban a helyzetek mindkét oldalon kimaradtak,
maradt az 1-2, ami összesen három, s éppen ennyi pont jutott
Koller Zoltán legénységének a
pogányi délutánon.
További kanizsai eredmények:
Megyei I. osztály: Miklósfa SE
(12.) – Z. Becsali-Tungsram LSE
(14.) 1-1, miklósfai g.: Jakab.
Megyei II. osztály, Déli csoport:
Söjtör DFSE (14.) - Kiskanizsai Sáskák SE (1.) 2-3, kiskanizsai g.: Bakonyi (öngól), Visnovics I., Kálcsics.
Megyei III. osztály, Déli csoport: Lenti TSZ SE (1.) - Bajcsa
SE (14.) 20-2, bajcsai g.: Hóbár,
Hajdu.
Nõi NB II, Nyugati csoport:
Teskánd-Landorhegyi LSC (3.)NTE 1866 (1.) 1-1, kanizsai g.:
Szappanos.

Ötödik alkalommal rendezték
meg a Kanizsai Futófesztivált,
melyen az elõzõ évek hagyományainak megfelelõen idén is nemzetközi volt a mezõny, hiszen a
horvátországi és szerbiai indulók
mellett Franciaországból is érkeztek, hogy a kiskanizsai rajtvonalnál ott sorakozzanak és teljesítsék
a különbözõ távokon kiírt erõpróbákat.
10 kilométer mellett 21 km-es,
valamint 50 km-es távon is bizonyíthattak az indulók, elõbbiek
bajcsai, a hosszabbakon rajtolók
pedig fityeházi, illetve murakeresztúri fordulókkal tudhatták le
penzumaikat.
Az esõs idõ ellenére nagy volt a
(futó)kedv, s a hölgyek, valamint a
férfiak mezõnyében is az elégedett
(no meg kicsit elcsigázott) arcok
voltak többségében, mivel elsõsorban a kilométerek sikeres teljesítése volt az igazi gyõzelem - ezúttal is…
V. Kanizsai Futófesztivál gyõztese valamint a kiemelkedõbb zalai helyezések:
10 kilométer, férfiak: 1.
Kolonics Tamás (Nagykanizsa)
37:40, 2. dr. Czigány Róbert
(Nagykanizsa) 38:28. Nõk: 1.
Bognár Csilla (Magyarkanizsa,
szerbiai) 44:44, 2. Koller Judit
(Nagykanizsa) 51:08, 3. Farkas
Edit (Nagykanizsa) 52:26.
21 kilométer, férfiak: 1. Korpics
Attila (Zalaegerszeg) 1:24:42, 2.
Rudolf
Tamás
(Becsehely)
1:26:20, 3. Vránics László (Nagykanizsa) 1:26:36. Nõk: Kodzsagogon Zsáklin (Pécs - PVSE)
1:33.18, 2. Tóth Nikolett (Nagykanizsa) 1:48:54.
50 kilométer, férfiak: 1. Lakatos
Roland (Zalaegerszeg) 3:46.27, …
3. Ács László (Nagykanizsa)
4:08:03. Nõk: 1. Kis Zita (Budapest) 3:53:55, Vajda Anita (Nagykanizsa) 4:36:08.
A Kanizsa Futóklub két versenyzõje, Lubics Szilvia és Szabó
Béla a saját rendezvényük után
már Görögországba készültek,
ahol szeptember 24-én részt vesznek a Spárta-Athén közötti távon
megrendezésre kerülõ Spartathlon elnevezésû extrém megmérettetésen.

P.L.

P.L.

izzósok, köszönhetõen az irányító
Dabóczinak, a góljaival új lendületet adó Ruppertnek, valamint Bouti
rutinjának. Ekkor Gyánó Kinga is
elemében volt a szélen, s az 50.
percben már a Kanizsa vezetett 1917-re, de a hazaiak három perccel a
vége elõtt egyenlítettek, onnantól
pedig már csak 2-2 találat esett
mindkét oldalon.
Így a múlt heti hazai vesztes találkozó után az Izzó SE nõi csapata
megszerezte elsõ pontját a bajnokságban, míg a klub férfi együttese
ezen a hét végén nem lépett pályára.
P.L.
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Kanizsa – Városháza
Választási tudnivalók

H I R D E T M É N Y a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek
választásával kapcsolatos tudnivalókról
A szavazás helye, mozgásában gátolt választópolgár szavazása
Valamennyi választópolgár a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítõn feltüntetett
szavazókörben szavazhat.
Amennyiben mozgásában akadályozva van (például egészségi állapota miatt),
úgy a szavazást megelõzõen a jegyzõtõl, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól írásban kérhet mozgóurnát. Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja felkeresni a mozgóurnával.
Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján bejelentett tartózkodási helyén tartózkodik?
Az a választópolgár, aki a lakóhelyén túl 2010. június 16-ig tartózkodási helyet
létesített és az legalább a választás napjáig érvényes, a lakóhelye szerint illetékes
helyi választási iroda vezetõjétõl (jegyzõtõl) igazolást kérhet a tartózkodási helyén
történõ szavazáshoz. Igazolással bejelentett tartózkodási helyén, az igazoláson
megjelölt szavazókörben szavazhat.
Az igazolást személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet kérni legkésõbb 2010.
október 1-jéig 16.00 óráig, illetve ajánlott levélben úgy, hogy az legkésõbb 2010.
szeptember 28-án megérkezzen a Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
szám alatti épületébe. Igazolás kiadását követõen már nincs lehetõség arra, hogy kérje visszavételét a lakóhelye szerinti névjegyzékbe, és a lakóhelyén szavazzon.
A kérelem benyújtásához letölthetõ nyomtatvány áll rendelkezésre a
www.valasztas.hu honlapon, illetve elérhetõ a választási irodában. Az igazolási kérelemben meg kell adnia nevét, személyi azonosítóját (ismertebb nevén személyi
szám), lakcímét, annak a településnek a nevét, ahol a bejelentett tartózkodási helye
van.
Abban az esetben, ha a szavazás napján külföldön vagy Magyarországon, de
nem a bejelentett tartózkodási helyén tartózkodik, választójogát nem tudja gyakorolni.
A települési kisebbségi önkormányzati választásokon a lakóhelytõl eltérõ helyen
igazolással szavazásra nincs lehetõség.
Mit vigyen magával a szavazáskor?
Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és lakcímét megfelelõen
igazolja az alábbi igazolványok valamelyikével:
a.) lakcímét tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz a régi típusú személyi igazolvány);
b.) a lakcímigazolvány mellett a kártya formátumú személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 2001. január 1-jét követõen kiállított kártyaformátumú vezetõi
engedély.
A személyazonosság igazolására alkalmas a kártya formátumú ideiglenes személyazonosító igazolvány is, a lakcímet pedig tanúsítja a lakcímbejelentésrõl szóló átvételi elismervény.
Ha a bejelentett tartózkodási helyén kíván szavazni, és elõzetesen nem kérte felvételét a névjegyzékre, az "Igazolás a tartózkodási helyen történõ szavazáshoz" elnevezésû nyomtatványt is vigye magával!
Mit kell még tudnia a szavazásról?
Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén vagy igazolással a
2010. június 16-ig létesített tartózkodási helye szerinti szavazóhelyiségben lehet.
Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében, csak Nagykanizsa megnevezést tartalmazza a 42. számú szavazókör - Rozgonyi Úti Általános Iskola Nagykanizsa, Rozgonyi út 25. szám alatt
szavazhatnak.
Kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán a szavazásra két önálló, csak
a kisebbségi választásra kialakított szavazókörben kerül sor. Mindkét kisebbségi
szavazókör a Rozgonyi Úti Általános Iskolában (Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25.
szám) mûködik.
A települési kisebbségi választáson csak az a választópolgár szavazhat, aki szerepel az adott kisebbségi választói jegyzékben.
Szavazni csak személyesen, 2010. október 3-án (vasárnap) reggel hat órától este hét óráig lehet.
Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles ellenõrizni
valamennyi választópolgár személyazonosságát és lakcímét. Ezután a bizottság a
választópolgár jelenlétében lepecsételi és átadja a szavazólapokat, melyek átvételét
a választópolgárnak a névjegyzék aláírásával kell igazolnia.
A szavazás titkossága érdekében használja a szavazófülkét!
Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti körbe tollal írt két egymást metszõ vonallal lehet (+ vagy X). A szavazólapokat a borítékba helyezve az urnába kell dobni.
Az a választópolgár, aki elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazólap
urnába dobása elõtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapokat egy
alkalommal kicseréli.
Amennyiben az önkormányzati választással kapcsolatosan bármely egyéb kérdése merül fel, forduljon a helyi választási irodához, vagy keresse fel a www.valasztas.hu,, illetve a www.nagykanizsa.hu internetes oldalt.

2010. szeptember 23.

DUATLONVERSENY
A TRI-CO Triatlon Klub szeptember 25-én rendezi meg hagyományos ÕSZI DUATLON versenyét.
A versenyen az óvodásoktól a nyugdíjasokig mindenki elindulhat a
korosztályának megfelelõ távokon. A verseny helyszíne a Sétakert (a
strandfürdõ hátsó bejáratánál). Az elsõ futam, az ovisok rajtja 10.00kor kezdõdik, a 7-8 évesek 10.20-kor, a 9-10 évesek 10.40-kor a 1112 évesek 11órakor, a 13 év felettiek a szenior korcsoportig együtt
11.20-kor rajtolnak. Nevezni a helyszínen 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 (korlátozott számban a helyszínen is kölcsönözhetõ sisak).
Bõvebb felvilágosítás a 30/417-6410, vagy a 93/311-627-es telefonokon lehetséges.

„Hazavárunk” ösztöndíj pályázat
A "Hazavárunk" ösztöndíjat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a felsõoktatásban tanuló nagykanizsai fiatalok számára lakóhelyükhöz történõ kötõdés céljából és az oktatási intézménybe történõ eljutás költségeinek
enyhítésére alapította.
Az ösztöndíj iránti kérelmet az a 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,
a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, valamint a kitöltött és aláírt
pályázati ûrlap.
Az ösztöndíj két egymást követõ tanulmányi félévre (azaz 10 hónapra) szól,
tehát a korábban ösztöndíjat elnyert hallgatók nem kapják meg automatikusan
a támogatást, nekik is évente pályázniuk kell. A Polgármesteri Hivatal félévente, a szükséges igazolás benyújtását követõen, utólag utalja a támogatást.
Az ösztöndíj kiírása, az azt szabályozó módosított 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.
Egyúttal emlékeztetjük az ösztöndíjat a 2009/2010-es tanévben igénybe vett
hallgatókat, hogy ha újra nem pályáznak, a tanulói jogviszony igazolásuk eredeti példányát vagy aláírt diplomamásolatukat legkésõbb szeptember 30-ig adják le a Mûvelõdési és Sportosztályon, ez feltétele az elmúlt félévre vonatkozó
támogatás átutalásának.
Érdeklõdni a Mûvelõdési és Sportosztályon lehet az 500-714-es telefonszámon.
A pályázat beadási határideje: 2010. szeptember 30.

A ZALAI MATEMATIKAI TEHETSÉGEKÉRT
ALAPÍTVÁNY
a TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0052 számú pályázatának
megvalósulása érdekében

MATEMATIKASZAKKÖRÖKET INDÍT
5-12. évfolyamosok részére.
A szakkörök helyszíne a Pannon Egyetem Kampuszának B épülete
(Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 18.). A foglalkozások kéthetente 15
órától vannak, az elsõ idõpontja középiskolásoknak szeptember 22.,
általános iskolásoknak szeptember 29.
A szakkörökre minden érdõklõdõ diákot szeretettel várunk,
részvétel mindeki számára ingyenes. További információk a 93-516-153-as
telefonon, illetve az Alapítvány www.zalamat.hu honlapján találhatók.

