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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

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

www.voksh.hu,
nagykanizsa@voksh.hu

Nyt. szám: E-000883/2014.

TANFOLYAMOK:
OKJ-s targoncavezetõ, emelõgépés rakodógépkezelõ tanfolyam
indul TAVALYI ÁRON
Április 30. péntek 14 óra
vizsga: május 19. (kedd),
hatósági vizsga: május 19. (kedd)

Személygépkocsi, moped vezetõi
(hétvégi) tanfolyam jelentkezés:
Április 25. (szombat) 9.00 óra
Tehergépkocsi, nehézpótkocsi
vezetõ valamint B+E kat.
jelentkezés:
Április 21. (kedd) 16.30 óra
További részletekrõl érdeklõdjön
irodánkban vagy a fent megadott
elérhetõségeken.
(Stat.2014-4-2015-1 né. VSM: B E: 79,17%
-77,42%. F: 75%-80% C E: 100%. ÁKÓ: B Gy:
130,05%-121,38%. C Gy: 101,72%-101,38%)

Véradás
A Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai Területi
Szervezete az alábbi véradásoket szervezi:
2015.04.19. vasárnap 13:00 17:00 óra Kanizsa Centrum I. Kanizsa Garage Szlalom
Kupa
2015.04.22. szerda 16.00 18:30 óra Szepetnek

Kövesse híreinket
honlapunkon is
www.kanizsaujsag.hu

XXVII. évfolyam 14. szám
2015. április 16.

Az Autistákért Nagykanizsán
elnevezésû projekt keretében az
Autizmus Világnapjához kapcsolódva szakmai fórumot szervezett az önkormányzat a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban. A szakmai fórum fõvédnöke
Kõvári Edit, az Autisták Országos Szövetségének elnöke, aki
szintén részt vett a fórumon.
A pályázatot városunk önkormányzata a Szociális Foglalkoztatóval együttmûködve nyújtotta be a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez.
A projekt elsõdleges célja az autisták
és megváltozott munkaképességû
emberek foglalkoztatása. A pályázat
jóvoltából nemcsak több munkavállalót alkalmaznak a jövõben, hanem
új helyre, a Petõfi utcába költözik
majd õsszel az intézmény.
A pályázat benyújtását kollektív
közgyûlési döntés elõzte meg, mely
az önkormányzat részérõl is jelentõs
anyagi hozzájárulást igényel. A projekt közel 100 millió forint összegû
támogatást biztosít a célok megvalósítására. A támogatás feltételeként,
2019-ig 17 megváltozott munkaképességû személy napi nyolc órában
történõ alkalmazásával bõvítik a
Szociális Foglalkoztató alkalmazotti
körét. A további feltételek közé tartozik, hogy a 17 fõ 40 százalékának
autista személynek kell lennie.
 Már 2013 szeptemberében
gondolkodtunk azon, hogy ezen a

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

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

Kotorják a Princit - kijelölik a partját
Jelenleg is folynak a medertisztítási munkálatok a Principáliscsatorna Kiskanizsa-Bajcsa közötti 9 kilométeres alsó szakaszán.
Ezen a részen szintén növényzetirtási és kotrási munkákat végeznek,
eltávolítják a mederben lévõ és a
kiviteli munkát akadályozó növényzetet, valamint az iszapot. A
képünkön látható karók a Principális-csatorna ingatlanhatárát jelzik  tudtuk meg Hollósiné Óvári
Piroskától, a Nyugat-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság Vízrendezési
és Öntözési Osztályának munkatársától.
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Költészet napja a
Honvéd Kaszinóban
A magyar költészet napja alkalmából a Honvéd Kaszinó tükörtermében Örkény István:
Tóték címû tragikomédiáját adta elõ a kaszinó diákszínpada.
A megjelenteket Halmos Ildikó,
az intézmény igazgatója köszöntötte, aki elmondta, úgy véli ezzel
a darabbal méltóképpen adóznak a
magyar irodalmi élet személyiségeinek.
Ezt követõen Karádi Ferenc alpolgármester szólt a jelenlévõkhöz: Dénes Sándor polgármester
úr felkérésérnek teszek eleget azzal, hogy köszöntöm Önöket a
Magyar Költészet Napjáról történõ
megemlékezés mai elõadása elõtt.
Több mint ötven éve határozták
el az irodalmat, költészetet tisztelõk, hogy József Attila születésnapján, április 11-én minden évben, újra és újra fel kell hívni a figyelmét minden nemzettársunknak arra, hogy számtalan olyan jeles alkotója van a magyar irodalomnak, akiknek a munkássága
méltó arra, hogy ezen a napon a figyelem középpontjába kerüljön.
Úgy vélem, hogy ezek a géniuszok, sokszor, helyettünk és nekünk alkotnak.
Õk is megélik a kisgyermekek
mondókás idõszakát, nekik is sokat jelent Toldi Miklós, serdülõ kamaszként a reszket a bokor idõszaka, átélik a hazafias gondolatok
ébredését, ha kell, a talpra magyart. A család szeretetével és a
környezõ táj szépségeivel is sokszor találkozhatnak életük során. A
meglett kor elérésével pedig a teljes életpályájuk tapasztalataiból
fakadó, mélyen szántó gondolatokat is meg tudnak osztani velünk.
Azért mondom, hogy nekünk alkotnak, mert életünk minden jelentõs eseménye alkalmával hozzájuk
fordulunk segítségért. Akkor is, ha
új élet bimbózik egy anya méhében, akkor is, ha korholjuk, vagy
dicsérjük a gyermekünket, akkor
is, ha suttyóként szépnek látjuk a
lányokat és akkor is, ha édesanyánkról hisszük azt, hogy õ a világ legnagyszerûbb asszonya és

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

Vers és prózamondó
találkozó Nagy
Gáspár tiszteletére

Nagy Gáspár, Kossuth-díjas költõ tiszteletére immár 9. alkalommal rendezett versmondó versenyt
a Kanizsai Kulturális Központ.
A versenyt megelõzõen a résztvevõk koszorút helyeztek el a Deák tér 6. számú ház falán lévõ emléktáblánál, melyet a város irodalomszeretõ közönsége 2008-ban
állított a költõ tiszteletére. Nagy
Gáspár (1949-2007) e házban töltötte nyári vakációit gyermek és ifjúkorában  kezdte beszédét
Kovácsné Mikola Mária, a kulturális központ igazgatója, melyben
felidézte a költõ nagykanizsai kötõdését is. A helyszínen elhangzott
Nagy Gáspár Megadtad uram címû
költeménye Kiss Balázs, a Vasvári
Játékszín tagja elõadásában.
Innen a HSMK-ba vonultak a
megemlékezõk. Az intézmény Zala Márk Termében Bagarus Ágnes,
a Polgármesteri Hivatal Humán és
Hatósági Osztályának vezetõje köszöntötte a tanulókat, a pedagógusokat és az érdeklõdõket: egy ember, egy költõ által leírt szavakat, a
saját gondolataitokon átszûrve úgy
visszaadni, hogy a hallgatót a költõ üzenete megérintse, az egy fantasztikus dolog  jegyezte meg. 
Köszönet illet ezért minden pedagógust, felkészítõt és versmondót.
A további munkájukhoz pedig azt
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kívánta: egy-egy siker adjon újabb
lelkesedést.
A vers és prózamondó találkozón hét általános iskolai felsõ tagozatos, és tizenöt középiskolás
tanuló vett részt.
A  Mihály Péter színész-rendezõ, Tóthné Hegedûs Erzsébet népmûvelõ-versmondó és Gergye Rezsõ, a vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központ igazgatója, a Nagy
Gáspár Alapítvány tagja  által alkotott zsûri, az alábbi döntést hozta:
Általános Iskola felsõ tagozatos
korosztályban: I. Szekeres Jázmin,
Rozgonyi Iskola. 2. Silló Kinga,
BLG. 3. Kiss Alexandra ZrínyiBolyai Iskola.
Középiskolás korosztályban: l.
Budai Fanni Piarista Gimnázium. 2.
Horváth Patrícia BLG. 3. Támba
Rebeka, Dr. Mezõ Ferenc - Thúry
György Gimnázium és SZKI.
Különdíjat kapott: Olteán Fanni, Pannon Esti Gimnázium Nagykanizsai Kirendeltsége.
***
A Költészet Napja alkalmából
Keszthelyen rendezett József Attila
versenyen megosztva I. helyezett
lett Silló Kinga (BLG, Hevesi Sándor Versmondókör tagja) és Szekeres Jázmin (Rozgonyi). Az Országos Kosztolányi és Nyugat költõi
Versmondó versenyen II. lett Baj
Bianka (BLG, Hevesi Sándor
Versmondókör), aki a Magyar Írószövetség díjazottjaként részt vehet
a székelyföldi verstáborban is.

Verseltek a Mezõben
A magyar költészet napját
Magyarországon 1964 óta József
Attila születésnapján, április 11én ünneplik. Ebbõl az alkalomból minden évben irodalmi elõadóestekkel, könyvbemutatókkal, költõtalálkozókkal és versenyekkel tisztelegnek a magyar líra elõtt.
Így volt ez a Dr. Mezõ Ferenc Thúry György Gimnázium és Szakképzõ Iskola Székhelyintézményében is, ahol pénteken az óra közti
szünetekben József Attila verseket
olvastak fel a Mezõs Irodalmi Kör
tagjai Dónay Beatrix tanárnõ vezetésével. A költészet napjához kapcsolódva április 13-án hétfõn a

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

Pávalejtõ a Piarista
Iskolában

A nagykanizsai Piarista Iskola
végzõs drámatagozatos diákjai
mutatták be vizsgaelõadásukat.
A Pávalejtõ címû darabot a diákok rendezõi segédlettel maguk
írták.
A gyerekeket Mihály Péter, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház
színésze és rendezõje készítette fel,
aki már öt éve tart drámapedagógiai órákat a Piarista Iskolában. A darabot a diákok kis segédlettel maguk írták, tantermi elõadásnak készült, interaktív, és feldolgozó beszélgetés is társult hozzá. A Pávalejtõ témáját tekintve egy kamasz
közösség bonyolult viszonyrendszerét és döntéseik nehézségét mutatja be. A rendezõ Mihály Péter, a
végzõs diákok, akik a darabot elõadták Benyó Bettina, Kárpáti Martin, Kecskés Luca, Pataki Ádám és
Varga Emma voltak.

Tizenöt év a parketten
Fennállásának 15. évfordulóját
jubileumi gálaesttel ünnepelte a
Premier Táncklub. A ma már 52
fõt számláló Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ klubja 2000ben alakult négy fõvel, a tagok és
szüleik segítségével, mivel Nagykanizsán akkor még nem volt lehetõség a látványtánc, show tánc
lépéseinek elsajátításához.
A tagságot 4-24 év közötti fiatal
lányok alkotják Nagykanizsáról és
környékérõl.
Az együttes vállalt feladata, hogy
hozzájáruljon a tehetséges fiatalok
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tánctudásának fejlesztéséhez, mozgásra és egészséges életmódra neveléséhez a szabadidõ helyes eltöltése érdekében. A tanórákat Salamonné Kuzma Renáta táncpedagógus, koreográfus, Kuzma Péter professzionista táncos, Végh Nóra
táncmûvész és Németh Petra a
táncklub vezetõje irányítja. A lányok rendszeres fellépõi zalai, somogyi rendezvényeknek, falunapoknak, báloknak, fesztiváloknak.
Több alkalommal kaptak meghívást Budapestre, Debrecenbe, Hévízre, Keszthelyre. Szerepeltek külföldön is, Kovásznán, Finnországban, Ausztriában, Csehországban,
Szlovéniában, Erdélyben.
Az esemény nyitányaként vetített diaképekkel elevenítették fel a
táncklub 15 éves történetét. A gálaestet Cseresnyés Péter, a térség országgyûlési képviselõje nyitotta
meg. Beszédében utalt arra is, hogy
Dénes Sándor polgármester kérte
fel a helyettesítésre, mivel õ
Kovásznán tartózkodik egy városi
rendezvényen. A felkérésnek örömmel tett eleget, hiszen õ is kötõdik
az egyesülethez. Elmondta, nyolc
évvel ezelõtt találkozott elõször a
táncklubbal, és éppen Kovásznán.
Azóta hasonló rendezvényeken
számos alkalommal köszönthette a
nézõket és a táncosokat is. Az
együttesben azon túl, hogy sikerre

3

Felhívás ebösszeírásra

éhes társaságot ismert meg, olyan
lányokkal  kisebbekkel és nagyobbakkal , találkozott, akik örültek a
másik jókedvének, és szurkoltak a
produkciók eredményességéért. A
köszöntõje végén Cseresnyés Péter
elismerõ oklevelet adott át az önkormányzat, a polgármester és a
maga nevében Németh Petra klubvezetõnek. Az esten 24 koreográfiát láthatott a közönség, a mûsort
vendégfellépõként a zalaegerszegi
Gála Társastáncklub táncosai színesítették.
A színpadi fellépés után a lányok
még nem mehettek haza, mert jubileumi bállal örvendeztette meg õket
a klub vezetése. A következõ szereplésük helyszíne várhatóan
Olaszországban lesz. Júniusban
részt vehetnek a Riminiben megrendezésre kerülõ nemzetközi táncversenyen, ha addig elõ tudják teremteni a szállás és az utazás költségeit.
B.E.

Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak
ellátása érdekében, valamint a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira figyelemmel 2015. április 15. és 2015. május 31. között Nagykanizsa város közigazgatási területén tartott ebek összeírását végzi.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, melyhez a szükséges nyomtatvány
(ebösszeíró adatlap) beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa Erzsébet tér 7.)
alagsori ügyfélfogadójában, vagy letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról.
Az ebösszeírás során az ebtartónak ebenként egy ebösszeíró adatlapot kell kitöltenie.
Az ebösszeíró adatlapot legkésõbb 2015. május 31-ig az önkormányzathoz kell visszajuttatni személyesen vagy postai úton.
Nem kell kitölteni az ebösszeíró adatlapot abban az esetben, ha az ebet az ebtartó az önkormányzatnál már bejelentette, az eb jelenleg is a tulajdonában van és azt Nagykanizsa
területén tartja.
A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal alagsori ügyfélszolgálatán
kérhetõ ügyfélfogadási idõben (kedd és csütörtök 8.00-12.00 és 13.00-16.30) vagy az alábbi telefonszámokon: 20/849-2470, 20/849-2449, 20/849-2413, 20/849-2484.
Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
- a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.)
Korm.rendelet 17/B.§ (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idõsebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a jeladóval nem rendelkezõ ebet állatorvosnál megjelöltetni
- az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az ebösszeíró adatlapon szereplõ
adatok szolgáltatására, annak elmulasztása esetén az álltavédelmi bírságról szóló
244/1998.(XII. 31.) kormányrendelet alapján 30.000 Ft pénzbírsággal sújtandó
- az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a
polgármesteri hivatal munkatársai ellenõrizni fogják
TÁJÉKOZTATÁS AZ EBRENDÉSZETI HOZZÁJÁRULÁSRÓL
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése 10/2015.(III.02.) önkormányzati rendeletével az ebrendészeti hozzájárulás tárgyában új rendeletet alkotott, mely
2015. március 15-én lépett hatályba.
Az új rendelet hatálya arra a természetes személy, jogi vagy jogi személyiség nélküli szervezet
ebtulajdonosra terjed ki, aki Nagykanizsa közigazgatási területén ebet tart.
Az eb tulajdonjogának megszerzését az ebtulajdonos a szerzéstõl számított 15 napon belül
köteles írásban az önkormányzatnál bejelenteni.
Ebtulajdonosnak kell tekinteni azt is, aki az eb tulajdonjogát az önkormányzatnál nem jelenti be, de annak ténye az ebösszeírás során megállapítást nyer.
Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke: a) veszélyes eb vonatkozásában ebenként:
20.000 Ft, b) más eb esetében ebenként: 5.000 Ft.
Az ebtulajdonosnak a június 30-ig elpusztult eb után fenti ebrendészeti hozzájárulás felét
kell megfizetnie, amennyiben az eb elpusztulását legkésõbb július 15. napjáig bejelenti és
azt az eb oltási könyvébe az állatorvos által tett bejegyzéssel igazolja.
Az ebtulajdonosnak az ebrendészeti hozzájárulás felét kell megfizetni akkor is, ha ebét legfeljebb június 30-ig Nagykanizsa közigazgatási területén belül tartja és az eb közigazgatási területrõl történõ kikerülését legkésõbb július 15-ig bejelenti.
Az éves ebrendészeti hozzájárulás megállapítása és megfizetése:
Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékérõl és a mentességrõl az ebtulajdonos által írásban bejelentett és igazolt tényekre, változásokra figyelemmel a polgármester minden év
szeptember 30-ig határozattal dönt, amit az ebtulajdonos részére megküld.
Amennyiben szeptember 30-át követõen válik ismertté olyan ebtartó személye, akivel
szemben az ebrendészeti hozzájárulás kiszabásának feltételei egyébként fennállnak, az
ebrendészeti hozzájárulást vele szemben pótlólag határozattal meg kell állapítani.
Az ebrendészeti hozzájárulást az ebtulajdonos évente egy összegben, minden naptári év október
30. napjáig, a szeptember 30-át követõ megállapítás esetén 30 napon belül köteles megfizetni
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.
Mentességek, változások igazolása bejelentése:
Az eb az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/C. § (4) bekezdésben meghatározott mentességét az alábbi iratokkal kell igazolni: a) törzskönyv másolata (magyar fajta esetén), b) mentõ-, jelzõ-, vakvezetõ-, rokkantsegítõ-, terápiás eb kiképzésérõl szóló vagy az ilyen tartást rögzítõ orvosi igazolás, c) az Országos Magyar Vadászkamara által kiállított vadászkutya alkalmassági vizsgabizonyítvány, d) az állatorvos
igazolása az ivartalanításról, e) állatmenhely, ebrendészeti telep vagy állatvédelmi szervezet igazolása az örökbefogadásról, f) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szerv, a nemzetbiztonsági szolgálat vagy a közfeladatot ellátó õrszolgálat igazolása az eb alkalmazásáról.
Az eb tulajdonjogában beállt változást az eladó (ajándékozó) és a vevõ (megajándékozott)
együttesen, az ivartalanítást, a tartási hely megváltozását és az elhullás tényét az ebtartó
írásban köteles bejelenteni az önkormányzatnál a változást követõ 15 napon belül. Az eb
elhullását az eb oltási könyvébe az állatorvos által tett bejegyzéssel kell igazolni.
Amennyiben az eb tulajdonosa az ebet állatmenhelynél, állatvédelmi szervezetnél, vagy
ebrendészeti telepen helyezi el köteles azt 15 napon belül az önkormányzatnál bejelenteni
és az errõl szóló igazolást bemutatni.
Az ebtulajdonos halálát a közeli hozzátartozó köteles bejelenteni az önkormányzatnál,
egyben nyilatkoznia kell arról, hogy ki az állat új tulajdonosa.
Kérem, hogy amennyiben az ebösszeírás során adatlapot tölt ki, úgy szíveskedjen mellékelni az a-f) pontban felsorolt mentességet igazoló iratokat, vagy azok másolatát.
Abban az esetben, ha a tulajdonában lévõ ebet korábban már bejelentette, úgy kérem, hogy
szíveskedjen meggyõzõdni arról, hogy az adatokban esetlegesen bekövetkezett változást
bejelentette-e.
Együttmûködését köszönöm!
Dénes Sándor polgármester
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Vállalkozás támogató program: Ingatlanvásárlás támogatás
Április 16. 19 óra
ZORÁN KONCERT
Több mint kétórányi, élõ zenélés és párbeszéd. A HSMK színháztermében az ülõhelyek érkezési sorrendben foglalhatóak el.
Belépõdíj: elõvételben 4900 Ft, a koncert
napján a helyszínen 5400 Ft-ért kaphatók.
Április 18. 19 óra
BÖDÕCS TIBOR STAND UP
COMEDY ESTJE
Bödõcs Tibor a mai magyar humor egyik
legfontosabb és legnépszerûbb alakja, akit
- búcsúszentlászlói gyökerei miatt a zalaiak különösen kedvelnek. A Karinthy-gyûrûs humorista új Cefre Palota címû mûsora egyéni stílusban mutatja be a vidéki lét
mindennapjait, jellegzetes alakjait. Belépõdíj: 2900 Ft.
Április 23. 10 óra
25. KODÁLY ZOLTÁN KÓRUSTALÁLKOZÓ
Szervezõ: a Körõsi Csoma Sándor -Péterfy
Sándor Általános Iskola székhelyintézménye.
Támogató: KLIK Nagykanizsai Tankerülete,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampusza "Tehetségpont" Alapítványa.
Április 24. 10 óra
FICÁNKOLÓ - óvodások mûsora óvodásoknak a Város Napja alkalmából. Szervezõ a Központi Rózsa Óvoda, Vackor Tagóvodája.

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

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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozástámogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati
rendelet alapján 2015. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendõ pénzügyi támogatás formájában.
1. A pályázat célja:
A helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminõségének javítása és a foglalkoztatás elõsegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 20 000 E forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
- azok az újonnan létrehozásra kerülõ vagy már mûködõ nagykanizsai székhelyû, telephelyû illetve fióktelepû egyéni és társas vállalkozások, amelyek az önkormányzattól Nagykanizsa város közigazgatási területén belül vásárolt ingatlanon beruházást valósítanak
meg és ezáltal új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
- azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartoznak.
A pályázaton nem vehet részt: a) az az egyéni vállalkozó, akinek
vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követõ három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít; b) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan
magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelõzõen három éven belül megszûnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így
munkahelyet létesített; c) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességû meg nem fizetett köztartozása van.
4. Pályázati feltételek:
A támogatást az a vállalkozás igényelheti, amely:
a.) vállalkozás céljából önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlant
vásárol,
b.) vállalja, hogy a vásárolt ingatlanon az adásvételtõl számított 4
éven belül legalább 50 MFt értékû beruházást valósít meg, azt székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként bejegyezteti, továbbá
c.) a b.) pont alatti székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a benyújtott pályázatában meghatározott - bõvítés esetén bõvített - foglalkoztatotti létszámmal kezdi meg, bõvítés esetén folytatja mûködését és a
létszámot a pályázata szerinti ütemezésnek megfelelõen, de legkésõbb
a b) pont szerinti határidõre a vállalt mértékre fejleszti, továbbá
d.) a c) pont szerint meghatározott maximálisan vállalt létszámot a beruházás üzembe helyezésétõl számítva legalább 1 évig foglalkoztatja.
Az önkormányzat ingatlanértékesítésére a hatóságok általi földterület- és épületértékesítés állami támogatási elemeirõl szóló bizottsági közleményt (HL C 209, 1997.07.10, 3-5 o.) alkalmazni kell.
A vállalkozás az ingatlanvásárlási támogatást a tulajdonjog ingatlannyilvántartásba történõ jogerõs bejegyzését követõen igényelheti.
Az ingatlanvásárlási támogatásra pályázatot benyújtó vállalkozás
nem vehet részt az önkormányzat által kiírt munkahelyteremtõ pályázaton.
A pályázó továbbá: vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a
pályázati anyagban szereplõ adatokat, illetve szerzõdéskötés esetén
a vállalások teljesítését helyszíni ellenõrzés keretében ellenõrizze;
vállalja, hogy - szerzõdéskötés esetén - a pályázat benyújtás idõpontjától a futamidõre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelybõl a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám megvalósítása ellenõrizhetõ; vállalja, hogy a pályázati
anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelõzõ két
pénzügyi évben és a folyamatban lévõ pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegû (de minimis) támogatásról.
5. Pénzügyi feltételek:
Az ingatlanvásárlási támogatás összege a beruházás értékétõl és a foglalkoztatottak létszámától függõen a vásárolt ingatlan nettó piaci vételárának %-ában - a de minimis támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével - az alábbi táblázat szerint kerül megállapításra:
Létszámnövekmény (fõ) Beruházási
50 - 100
5-20
0-20 %
21-50
5-25 %
51-100
10-30 %
10115-40 %

érték (M Ft)
101- 500
20-35 %
25-40 %
30-45 %
40-55 %

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

%
%
%
%

Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott ingatlanvásárlási támogatás csekély összegû támogatásnak minõsül, amelyet kizárólag az
Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 107. és 108. cikkének a
csekély összegû támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

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

szegû támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végzõ vállalkozások esetében a 100.000
eurónak megfelelõ forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély öszszegû támogatás az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 107.
és 108. cikkének az általános gazdasági érdekû szolgáltatást nyújtó
vállalkozások számára nyújtott csekély összegû támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági
rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelõen nyújtott csekély összegû támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben
meghatározott felsõ határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegû támogatás más csekély összegû támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelõen nyújtott csekély összegû támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.
cikkének (2) bekezdésében meghatározott felsõ határig halmozható.
A csekély összegû támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság
által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1)
bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelõzõ két pénzügyi
évben nyújtott csekély összegû támogatások támogatástartalmáról.
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követõ 10 évig meg kell õrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély öszszegû támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
6. Szerzõdéskötés
A pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követõ 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése elõtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni.
A pályázat pozitív elbírálása esetén a pályázati feltételeket és a pályázati adatlap adatait tartalmazó támogatási szerzõdést a polgármester köti a pályázóval, a döntést követõ 30 napon belül. A szerzõdés a projekt adatain túlmenõen tartalmazza a pályázati feltételek
szerinti ellenõrzési és szankcionálási részleteket is.
7. A támogatás kifizetése:
a) a vállalt többletlétszám felvételét igazoló munkaszerzõdések bemutatását és a támogatási szerzõdés aláírását követõ 30 napon belül
esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint vette igénybe és
aa) a támogatás igénybevételét követõen a vállalt létszámfejlesztést
nem a 4. a-b) pontban meghatározott feltételek szerint és a minimális mértéket el nem érõen teljesítette, a támogatás teljes összegét a
Ptk. 6:155. § szerinti kamattal együtt egy összegben köteles visszafizetni,
ab) a támogatás igénybevételét követõen a létszámfejlesztést a 4. ab) pont szerinti minimális mértéket meghaladóan, de az általa vállalt mértéket el nem érõen (részteljesítés) teljesítette, a támogatás
arányosan csökkentett összegét a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal
együtt egy összegben köteles visszafizetni.
b) utólagosan, a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség lejártát követõ
30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát nem biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint veszi igénybe, azonban
ba) a létszámfejlesztés teljesítése nem éri el a 4. a-b) pont szerinti
minimális mértéket, a támogatásra nem jogosult,
bb) a létszámfejlesztést a 4. a-b) pont szerinti minimális mértéket
meghaladóan, de az általa vállalt létszámfejlesztés mértékét el nem
érõen (részteljesítés) teljesítette, a támogatás arányosan csökkentett
összegére jogosult.
8. A pályázat benyújtása
A pályázatot 1 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az
abban meghatározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi
Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó
egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát.
A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végsõ határidõ 2015. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája az Adóügyi Csoportvezetõnél vehetõk át, illetve letölthetõ a www. nagykanizsa.hu honlapról.
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Bírósági
ülnökök
jelölése
A Zalaegerszegi Törvényszékre, valamint a Zalaegerszegi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságra a bírósági ülnökké
jelölés benyújtásának határidejét 2015.
április 20-ig meghosszabbítom.
Ülnököt jelölni az alábbi bíróságokra
lehet
(Bíróság
megnevezése
/
Megválasztható ülnökök száma): Zalaegerszegi Törvényszék / 5 fõ ülnök + 1 fõ pedagógus ülnök. Zalaegerszegi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság / 5 fõ ülnök.
Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.
Jelöltet állíthatnak: a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén mûködõ helyi önkormányzatok, a bíróság illetékességi területén mûködõ egyesületek, kivéve a pártokat.
A fiatalkorúak büntetõ ügyeiben eljáró
bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén mûködõ alapfokú és
középfokú nevelési - oktatási intézmények tantestületei jelölik.
A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsõsorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.
Jelölt lehet: az a 30. évét betöltött, de a
70. életévét még be nem töltött magyar
állampolgár, aki nem áll a cselekvõképességet érintõ gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen elõéletû és nem áll közügyektõl eltiltás hatálya alatt sem.
Jelöléshez szükséges dokumentumok:
A jelölõ választópolgár, vagy jelölõ szervezet által kitöltött és aláírt "Bírósági ülnökké jelölés" elnevezésû nyomtatvány.
- A jelöltnek a jelölés elfogadásáról szóló
írásbeli nyilatkozata ("Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról" elnevezésû nyomtatvány). A hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelölt
büntetlen elõéletû és nem áll közügyektõl eltiltás hatálya alatt. A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérõlapon külön
- külön be kell jelölni annak igazoláskérését, hogy a jelölt büntetlen elõéletû és nem
áll közügyektõl eltiltás hatálya alatt!)
A jelöléshez szükséges nyomtatvány, a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat, valamint a bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit tartalmazó tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Jegyzõi Kabinetjében (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 3.) munkaidõben átvehetõ, vagy innen letölthetõ:
Bírósági ülnökké jelölés, Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról, A
bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei.
A jelölés benyújtásának helye, ideje:
A jelölés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzõi Kabinetjében (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. I. emelet 3.) 2015. április 20-ig
személyesen munkaidõben, vagy postai
úton zárt borítékban Dénes Sándor polgármesternek címezve nyújtható be,
utóbbi esetben kérjük a borítékra ráírni:
"Bírósági ülnökválasztás".
A jelöléshez csatolni kell: a jelölt elfogadó nyilatkozatát, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítványt, melynek tartalmaznia kell, hogy a jelölt büntetlen elõéletû és
nem áll közügyektõl eltiltás hatálya alatt.
Amennyiben a hatósági erkölcsi bizonyítvány a jelöléshez nem kerül csatolásra, azt
legkésõbb az ülnökválasztást tárgyaló
közgyûlés napján 12.00 óráig be kell nyújtani, ennek elmaradása esetén a jelöltet ülnökké megválasztani nem lehet.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

14.qxd

14.qxd

2015.04.17.

8

8:45

Page 8

Kanizsa  Hirdetés

2015. április 16.

Így változnak az utcanevek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése egyes utak elnevezésérõl az
alábbiak szerint határozott:

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

1. Hatályon kívül helyezi a Thúry városrészben a 267/1995.(XII.20.) közgyûlési
határozattal elnevezett 3287/6 hrsz. Árok utca korábban megosztott területének
kelet-nyugati útszakaszára vonatkozó utcanevet, egyúttal a Péterfai-árok nyugati
oldalán kialakított 3287/6 hrsz-ú út részére az Árok utca nevet állapítja meg.
2. Hatályon kívül helyezi a 258/2014. (XI. 27.) közgyûlési határozattal a Szentgyörgyvári-hegy területén a 31911 hrsz-ú út számára megállapított Karvaly út
közterület-nevet, az ezen út számára ugyanezen határozatban megállapított Kakukk út közterület-név megtartása mellett.
3. Hatályon kívül helyezi a 258/2014. (XI. 27.) közgyûlési határozattal a Nagybagolaihegy területén a 21056 és 21057 hrsz-ú út számára megállapított Kordon út közterület-nevet, az ezen út számára korábban megállapított Akós út közterület-név megtartása mellett.
4. Hatályon kívül helyezi a 258/2014. (XI. 27.) közgyûlési határozattal a Nagybagolaihegy területén a 21042 hrsz-ú út számára megállapított Venyige út közterület-nevet, az
ezen út számára korábban megállapított Gúzs út közterület-név megtartása mellett.
5. Hatályon kívül helyezi a 258/2014. (XI. 27.) közgyûlési határozattal a Nagybagolaihegy területén a 21005 hrsz-ú út számára megállapított Barázda út közterület-nevet, az
ezen út számára korábban megállapított Dongás út közterület-név megtartása mellett.
6. Hatályon kívül helyezi a 258/2014. (XI. 27.) közgyûlési határozattal a Nagybagolaihegy területén a 21107 hrsz-ú út számára megállapított Korsó út közterület-nevet, az
ezen út számára korábban megállapított Hébér út közterület-név megtartása mellett.
7. Hatályon kívül helyezi a 258/2014. (XI. 27.) közgyûlési határozattal a Nagybagolaihegy területén a 21092 hrsz-ú út számára megállapított Ászok út közterület-nevet, az
ezen út számára korábban megállapított Lopótök út közterület-név megtartása mellett.
8. A258/2014. (XI. 27.) közgyûlési határozat 8. pontjában szereplõ Szentgyörgyvári-hegyen
elnevezett Foglyos úthoz tartozó ingatlanok felsorolását a 31732 hrsz-ú úttal kiegészíti.
9. A 258/2014. (XI. 27.) közgyûlési határozat 8. pontjában szereplõ Kisbagolaihegyen elnevezett Holló úthoz tartozó ingatlanok felsorolását a 20798/2 és
20799/2 hrsz-ú hrsz-ú utakkal kiegészíti.
10. A 258/2014. (XI. 27.) közgyûlési határozat 8. pontjában szereplõ Látóhegyen elnevezett Rozé úthoz tartozó ingatlanok felsorolását a 21857/3 hrsz-ú úttal kiegészíti.
11. A 258/2014. (XI. 27.) közgyûlési határozat 9. n) pontjában szereplõ Kerekalja út helyrajzi számai között szereplõ: 13527 hrsz. 13257 hrsz-ra módosítja.
12. A 258/2014. (XI. 27.) közgyûlési határozat 8. pontjában a Szentgyörgyvárihegyen elnevezett 31729/11 hrsz-ú Kökény út elnevezést hatályon kívül helyezi,
és ezen út számára a Nagybagolai út nevet adja, egyúttal a Nagybagolai út nyugati végén a 31731 hrsz-ú út megosztandó a 31729/11 hrsz-ú út torkolatától nyugatra és a leválasztott nyugati útszakasz számára Kökény út nevet állapítja meg.
13. AMórichelyi-hegyen lévõ Mórichelyi út helyrajzi számát kiegészíti a 02066 hrsz-ú külterületi út északi szakaszával, egyúttal ezen út megosztandó a 31041 hrsz-ú út betorkollásánál.
14. A 258/2014. (XI. 27.) közgyûlési határozat 8. pontjában szereplõ Gólya útnál felsorolt helyrajzi számok közül a 32501 hrsz-ú út törlésre kerül, és átkerül
a Kishegyi úthoz.

NK8 - KÖZÉP-DRÁVA VÖLGYE TEMATIKUS ÚT
NAGYKANIZSA - CSÓNAKÁZÓ-TÓ - CSURGÓ - BERZENCE - NAGYKANIZSA

Célcsoport:
fiatal- és középkorosztály, rutinosabb kerékpározók, a
kulturális értékek iránt érdeklõdõk.
Útvonal hossza:
48 km.
A túra becsült
idõtartama:
sportolóknak 4 óra.

http://cycleinanetwork.eu/hu/szolgaltatasaink/programcsomagok/nk8-kozepdrava-volgye-tematikus-ut/

A Somogy megyébe átvezetõ túra rutinos kerékpározóknak javasolt, ugyanis összesen 90 km
az út, ráadásul két nagyobb tájegységen (BelsõSomogy és Zalai-dombvidék) keresztül vezet, ami
szintkülönbségben is jelentkezik.
A Nagykanizsáról (Csónakázó-tó) induló túra elsõ javasolt megállója még a városban található, mielõtt dél felé fordulna az út, érdemes egy kis kitérõt
tenni a Felsõ (városi) templom érdekében. 1764ben Nepomuki Szent János tiszteletére egy kisebb
barokk temetõkápolnát emeltek itt. 1823-ban hajóit
meghosszabbították és tornyot építettek hozzá. Idõvel a templom egyre szûkebbnek bizonyult, ezért
1942-ben, a 18. századi részek lebontása után az eredetinél nagyobb alapterületû, kereszthajós, modern
részt építettek a 19. századi toronyhoz és épületrészhez.
Az elsõ jelentõsebb megálló Nyugat-Somogy kiemelkedõ kulturális központja, Csurgó. A gróf Fes-

tetics György alapította gimnázium, a megye elsõ
oskolája jelentõs értéket képvisel, ráadásul a
könyvtára is méltán híres. Érdemes megtekinteni a
több mint kétszáz éves intézményt körülvevõ parkot, ahol Csokonai Vitéz Mihály is szívesen olvasgatott és tanította diákjait. A város másik jelképe a
Szentlélek templom és környéke. Természeti értékei
közül kiemelkedõ a Közép-Dráva Völgye, melynek
növény- és állatállománya felejthetetlen élményt
tartogat az azt meglátogatók számára. A gazdag vadállománynak köszönhetõen egész évben számos
külföldi és hazai vadász látogatja meg a térséget.
Berzence épített örökségei közül a Festetics család vadász kastélya, a római katolikus plébániatemplom, a Szent Antal kápolna és a Jézus Szíve kápolna valamint az Árpád téren levõ Nepomuki
szoborcsoport emelkedik ki. Ismert még a
Makovecz Imre tervei alapján épült Mûvelõdési
Ház, ahol a település kulturális élete zajlik, rendezvények helyszíne.
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Álláspályázat:
Vagyongazdálkodás vezérigazgató
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló Nagykanizsai Vagyongazdálkodási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére.
Feladat:
A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló
2009. évi CXXII. törvényben, valamint a Zrt. alapszabályában az igazgatóság jogkörét is gyakorló vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
A megbízás idõtartama, formája, díjazás:
A vezérigazgatót a közgyûlés határozott idõre, 2015. július 1. naptól kezdõdõen
2020. június 30-ig tartó öt évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási
szerzõdés megkötésétõl számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idõ a közléstõl számított 4 hónap.
A vezérigazgatói feladatok ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a Zrt. Javadalmazási Szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével - a Közgyûlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, egyetemi, fõiskolai végzettség, vezetõi gyakorlat, az alábbi területek valamelyikén eltöltött gyakorlat: vagyonkezelési, mûszaki, beruházási, pénzügyi,
gazdasági területek.
A pályázatnak tartalmaznia kell a következõ dokumentumokat:
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó koncepciója,
- a pályázó által aláírt szakmai önéletrajz,
- az egyetemi vagy fõiskolai végzettséget igazoló oklevél másolata,
- a pályázati feltételként elõírt vezetõi és szakmai gyakorlat hitelt érdemlõ igazolása,
- három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely
igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
- nem áll cselekvõképességében teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt;
- vele szemben a Ptk. 3:22. § (4), 3:115. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn;
- a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;
- más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezetõ tisztségviselõi
megbízás után részesül-e javadalmazásban;
- milyen díjazásra tart igényt;
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, a döntéshozó részérõl a pályázati eljárásban
résztvevõk általi megismeréséhez;
- pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e;
- a pályázati elbírálás során az elõkészítõ bizottsági üléseken, illetõleg a döntéshozó Közgyûlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követõen - az
erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetõség. Az érvényes
erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésõbb a bizottsági meghallgatáson
be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 30.
A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben, zárt borítékban
kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: "Nagykanizsai Vagyongazdálkodási
Zrt. vezérigazgatói pályázat".
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
- A határidõben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság a pályázók meghallgatásával véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra.
- A pályázat elbírálására vonatkozó elõterjesztést - a pályázók meghallgatása
nélkül - az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság megtárgyalja.
- A döntést a Közgyûlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával, várhatóan a 2015. májusi soros ülésén hozza meg.
A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információ: a pályázattal kapcsolatban további
felvilágosítás személyesen vagy telefonon (06-20-849-2301) Dénes Sándor
polgármestertõl kérhetõ. A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu),
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
A pályázat közzététele Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése
143/4/2014.(VI.05.) számú határozatának felhatalmazása alapján történik.
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Álláspályázat:
Via Kanizsa vezérigazgató
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló
VIA Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére.
Feladat:
A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló
2009. évi CXXII. törvényben, valamint a Zrt. alapszabályában az igazgatóság jogkörét is gyakorló vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
A megbízás idõtartama, formája, díjazás:
A vezérigazgatót a közgyûlés határozott idõre, 2015. július 1. naptól kezdõdõen 2020. június 30-ig tartó öt évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerzõdés megkötésétõl számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idõ a közléstõl
számított 4 hónap.
A vezérigazgatói feladatok ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a Zrt. Javadalmazási Szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével - a Közgyûlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, egyetemi, fõiskolai végzettség, vezetõi gyakorlat, az alábbi területek valamelyikén eltöltött gyakorlat: városüzemeltetési, vagyonkezelési, gazdálkodási,
mûszaki, beruházási területek.
A pályázatnak tartalmaznia kell a következõ dokumentumokat:
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó koncepciója,
- a pályázó által aláírt szakmai önéletrajz,
- egyetemi vagy fõiskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
- a pályázati feltételként elõírt vezetõi és szakmai gyakorlat hitelt érdemlõ igazolása,
- három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely
igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy
- nem áll cselekvõképességében teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt;
- vele szemben a Ptk. 3:22. § (4), 3:115. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn;
- a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;
- más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezetõ tisztségviselõi
megbízás után részesül-e javadalmazásban;
- milyen díjazásra tart igényt;
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, a döntéshozó részérõl a pályázati eljárásban
résztvevõk általi megismeréséhez;
- pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e;
- a pályázati elbírálás során az elõkészítõ bizottsági üléseken, illetõleg a döntéshozó Közgyûlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követõen - az erkölcsi
bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetõség. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésõbb a bizottsági meghallgatáson be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 30.
A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen a
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben, zárt borítékban kell benyújtani. A
borítékra kérjük ráírni: "VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. vezérigazgatói pályázat".
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
- A határidõben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság - a pályázók meghallgatásával - véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra.
- A pályázat elbírálására vonatkozó elõterjesztést - a pályázók meghallgatása
nélkül - az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja.
- A döntést a Közgyûlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával, várhatóan a 2015. májusi soros ülésén hozza meg.
A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információ: a pályázattal kapcsolatban további
felvilágosítás személyesen vagy telefonon (06-20-849-2301) Dénes Sándor
polgármestertõl kérhetõ. A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu),
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
A pályázat közzététele Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése
142/4/2014. (VI.05.) számú határozatának felhatalmazása alapján történik.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa  Hirdetés
tének elõsegítésében, a mûködõ
vállalkozások érdekérvényesítésének összehangolásában, valamint a szolgáltatások színvonalá-

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

Együttmûködési
megállapodás
ünnepélyes aláírása
Április 2-án Dénes Sándor polgármester és dr. Polay József elnök ünnepélyesen aláírták Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara közötti együttmûködési megállapodást. A megállapodás értelmében
együttmûködnek a város gazdasági fejlõdésének erõsítésében, a beruházás-ösztönzõ és foglalkoztatást bõvítõ programok megvalósításában, új vállalkozások létrejöt-

!

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

Szakképzési híreink
w Megkezdõdtek
a szintvizsgák

A szakképzést 2014 szeptemberében kezdõ 9. illetve 11. évfolyamos szakmunkástanulók számára
február elsõ napjától megkezdõdött és április utolsó napjáig tart a
szintvizsga-idõszak. A fenti idõintervallumban minden érintett ta-

Kamarai hozzájárulás
LEJÁRT A HATÁRIDÕ!

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

Kamaránk szakképzési feladatai
az NFA-KA-NGM-1/2014/TK/22
számú pályázati támogatásból valósulnak meg. A támogatást az
NFA terhére a nemzetgazdasági
Minisztérium biztosítja.
w Képzés gyakorlati
oktatóknak
A Dolgozva tanulj! projekt
keretében 60 órás módszertani
felkészítést szerveztünk a képzõhelyek gyakorlati oktatói részére.
A képzésen azok vehettek részt,
akik együttmûködési megállapodás és/vagy tanulószerzõdés keretében az iskolai rendszerû szakképzésben gyakorlati képzés szervezõjeként, illetve folytatójaként
résztvevõ gazdálkodó szervezetek
gyakorlati oktatói. Kamaránknál
11 fõ részvételével március 31-ig
zárult a TÁMOP projektnek ez a
része.
A felkészítés a SZTÁV Felnõttképzõ Zrt. Regionális igazgatóságával közös szervezésben valósul
meg.
A 60 órás módszertani felkészítõ és a mestervizsga program a
TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001
számú, Dolgozva tanulj! projekt
keretén belül valósul meg.

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

faiparban; ruházat, textil- és bõriparban; élelmiszeriparban; üveg-,
papír-, kerámia- és egyéb iparban)
készített - a fent ismertetett pályázati célkitûzésnek megfelelõ - termék, amelyet Magyarországon állítottak elõ.
Az élelmiszeripari jellegû pályázatokat külön kategóriában díjazzák.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 15.
A pályázati kiírás letölthetõ a
www.nakkik.hu kamarai honlapról.

Mûködik a TSZSZ
A 2013 júliusában létrehozott
Teljesítésigazolási
Szakértõi
Szerv független szervezetként a
Kérjük, hogy szakítson idõt
kérdõívünk kitöltésére, mely 8-10
percet vesz igénybe. A kérdõív a
http://ola.gvi.hu/konjunktura címen érhetõ el. A kitöltött kérdõíveket 2015. április 30-ig várjuk!

Magyar Kézmûves
Remek
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara egyfordulós pályázatot hirdet a MAGYAR KÉZMÛVES REMEK elismerõ cím elnyerésére.
A pályázat célja:
w a magyar kézmûvesség értékeinek és mestereinek elismerése;
w minõségi kézmûipari termékek bemutatása;
w a hazai és külföldi fogyasztók
orientálása, a magyar termékek jó
hírének öregbítése/javítása;
w a magyar kézmûiparban a hagyományõrzõ vállalkozói kultúra
elmélyítése, a kézmûves szakma
rangjának emelése, a magyar kézmûvesség turisztikai kínálatának
gazdagítása;

w népi kézmûves mesterségek
hagyományainak továbbéltetése.
A pályázat tárgyát képezõ termékek köre:
Kézmûipari foglalkozás keretében (építõiparban; fémiparban;

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

Tovább
egyszerûsödött
az EKÁER

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

Változnak
a számlázó
programok
követelményei
mokkal szemben támasztott követelmények. A korábbiakhoz képest
új elõírás, hogy 2016. január 1-jétõl minden számlázó programnak
rendelkeznie kell egy olyan önálló,
de a programba beépített, adóhatósági ellenõrzési adatszolgáltatás
elnevezésû funkcióval, amelynek
elindításával adatexport végezhetõ.
A funkció célja az egységes ellenõrzési adatszolgáltatás elõsegítése.
Bõvebb információ:
www.nakkik.hu

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

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett mûködik, tevékenységét központi költségvetésbõl
biztosított forrásból, támogatási
szerzõdés alapján végzi. A
TSZSZ-t azért hozták létre, hogy
az építõipari vitás ügyek nagy része lehetõleg a bíróság elkerülésével, a TSZSZ által kiadott szakvéleményben foglaltaknak megfelelõen megoldódjon. A TSZSZ feladata, hogy a megrendelõ, a tervezõ, a kivitelezõ vagy az alvállalkozó kérelme alapján adjon szakvéleményt a teljesítésigazolás kiadhatóságával összefüggõ vitás

Széchenyi Kártya Program
170 ezer vállalkozás nem tévedhet!

K e r e s s e n ál u n k a n é p s z e r û h i t e l e k e t !

A napi likviditási problémák áthidalására a Széchenyi Kártya
folyószámlahitelt, a készletek, alapanyagok finanszírozására a Széchenyi Forgóeszközhitelt, a hosszabb távon megtérülõ fejlesztésekhez az akár tízéves
futamidejû Széchenyi Beruházási Hitelt választhatják. 2012 tavaszától pedig
az uniós pályázatokon való részvételt segítõ két új termék, a Széchenyi Önerõ
Kiegészítõ Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelõlegezõ Hitel is elérhetõvé
vált a vállalkozások számára. Az Agrár Széchenyi Kártya pedig az agrárium
igényeire szabott egyedülálló hitelkonstrukció.

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

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

Városi programokhoz igazodó tervekkel,
a képzõmûvészet nyelvén

Közel egy éve Stamler Lajos
képzõmûvész-pedagógus vezeti a
Kanizsai Képzõ- és Iparmûvészek Egyesületét. Az elnökváltásról, az alkotócsoport közelgõ
bemutatkozásáról, valamint egy
készülõfélben lévõ nagy ívû tervrõl kérdeztük Stamler Lajost
munkahelyén, a Batthyány Lajos Gimnázium rajztermében.
Ottjártunkkor a rajzszakkörös
kicsiknek kompozíciós játék, a
felvételihez közeli diákoknak
portrérajzolás volt a feladata.
 Nincs egészen egy éve, amikor fölmerült annak a gondolata,
hogy változtassunk a csapat munkáján  kezdte válaszát a tanár úr a
tanterem küszöbét átlépve, a folyosón.  Azt tapasztaltuk  folytatta, az egyesület életét olyan dolgok is kezdik befolyásolni, amit
nem szeretnénk. A kívülrõl jelentkezett nyomásra válaszolni kellett,
ezért úgy határoztunk, erõsítenünk
kell az együttmûködést. Eredetileg
az nem került szóba, hogy a vezetõség összetételén is változtassunk, hiszen a korábbiakhoz hasonlóan zajlott a társaság élete.
Minden évben rendeztünk közös
kiállítást, páran eljártunk festõtáborokba, ahol ily módon képviseltük a csoportunkat is. Folyamatos
volt a kapcsolatunk a testvérvárosi
mûvésztelepekkel, nem lehetett azt
mondani, hogy az egyesület tartalmi munkája nem lett volna jó. A
tagság összetétele is változott az
idõk során, mert több olyan fiatal
jelentkezett hozzánk  Rákhely
Zsófia, Vercz Szilvia, Földvári
Zsuzsanna, Szabó Gabriella, Ludvig Dániel , akiknek a tevékeny-

ségére úgy gondolom, szüksége
van a városnak és az egyesületnek.
Közben Ludvig Zoltán, a korábbi
elnökünk jelezte, mivel hosszú
ideje betölti ezt a szerepet, most
már szeretne a saját dolgaival foglalkozni. Végül a tagság javaslatára elvállaltam az elnökséget.
 Elsõsorban milyen célokat tûztek ki maguk elé?
 Szeretnénk jobban belefolyni
a város kulturális életébe. Olyan
kiállításokat tervezünk, amelyek
igazodnak a városi programokhoz, ugyanakkor igényeljük,
hogy tartsák számon a mi munkánkat is, és segítsék, ahol tudják. Szeretnénk az eddiginél több
kiállítást, tematikailag, vagy mûfajilag csoportokra bontottan is.
Ilyen volt a Mustra címû, amit
Rákhely Zsófival, Vercz Szilvivel
közösen hoztunk létre. Kassainé
Szarjas Gertrúd elnökhelyettesünkkel voltunk informális beszélgetésen Dénes Sándor polgármester úrnál ez ügyben. Úgy
tûnik, a hivatalban nyitottak elképzeléseinkre, ami véleményem
szerint egy biztató kezdetet jelent. A polgármester úr ifj. Lehota Jánost javasolta összekötõnek,
mivel õ amúgy is szakértõje ennek a területnek, és közösségünk
egyik törzstagja, Ambrus Márta
volt a felkészítõ tanára. Aztán
úgy alakult, be is lépett közénk,
és ily módon a személyében
megvan a kapcsolat, az összekötõ az önkormányzat és az egyesületünk között. Elsõ programunkat
testvérvárosunk, Togliatti mûvészeivel közös tárlatunkat õ szervezi, melyet áprilisban, a Város
Napján láthat a nagyközönség a

Magyar Plakát Házban. Ez egy
nagyon jó indítás lesz az új felállással. Következõ programunkkal a tavaly elhunyt Kustár Zsuzsa iparmûvészre szeretnénk emlékezni. Elnökhelyettesünk ötlete
nyomán õsszel indítjuk el az
Álom témájú pályázatunkat,
mely reményeink szerint az Életünk címû fotókiállításhoz hasonlóan országossá nõheti ki magát. Ez ügyben felvesszük a kapcsolatot a szomszédos Somogy
és Vas megye egyesületeivel, valamint Zalaegerszeggel. Kostyál
László mûvészettörténész megígérte, hogy segít a szervezésben.
Tulajdonképpen ez a pályázat
egyfajta belépést jelenthetne a
képzõmûvészet nagyobb vérkeringésbe, mert az, hogy mi magunkban mûködünk, az szép, jó
és hasznos  ami egyébként a
legfontosabb , de hogy látszszunk is, ahhoz nekünk kell lépéseket tennünk. Egyébként élnek,
léteznek a más városok képzõmûvészeti köreihez fûzõdõ kötõdéseink. Kotnyek Istvánnal
együtt régóta kapcsolatban vagyunk a Kapos ART Képzõ- és
Iparmûvészeti
Egyesülettel,
melynek tagja is vagyok. Többen
adtunk be pályázati anyagot a kaposvári egyesület által meghirdetett Magyar Groteszk Képzõ és
Iparmûvészeti Pályázatra, emellett rendszeresen részt veszek a
nyári táboraikban.
 Egy nagy jelentõségû közös álmot említett az elõbb. Ezen kívül
van-e önnek olyan sajátos, titkos
álma, amit minél elõbb szeretne
életre hívni Kanizsán?
 Ha továbbra is én leszek, aki
segíti elõrevinni az egyesület dolgait, mindig azon fogok munkálkodni, miként lehet olyan újabb és

újabb programokat létrehozni,
amelyek a várost is segítik, és bennünket is segítenek közelebb vinni
az élethez. A Dél-németországi
Herrenberg városban rendszeresen
szerveznek utcamûvészeti fesztivált, ahol kis standokat kap minden
alkotó a mûvei, önmaga valamint a
technika bemutatásához, és mindezeket hatalmas érdeklõdés övezi.
A szomszédos Kaposvár Festõk
Városa Mûvészeti fesztiválja is hasonló gazdag programot kínál. Lehet, hogy nekünk is közel lehetne
menni az emberekhez. Talán jobban érdeklõdnének a munkánk
iránt, s talán mi is hajlamosabbak
leszünk többet megmutatni magunkból. Akár a Város Napjára is
el tudnám képzelni. Hiába várjuk
el, hogy az emberek megkeressenek bennünket a kiállításainkon, a
tapasztalat azt mutatja, hogy egy
nem igazán bõvülõ kör érdeklõdését kelti csak fel. Meg kell ismertetni magunkat, közel kell menni
az emberekhez  magyarázta az
egyesületi elnök.  A kiállítások
nagyon fontosak, de ezekre csak
egy viszonylag szûk, értõ közönség
kíváncsi. Nincs ezzel semmi probléma, kell ez is, de ez fõleg az alkotóknak szól. Saját magunk látjuk
együtt egy év munkáját, és azt, miként alakult a másik elképzelése.
Nagyon jó érzés, amikor újabb
szép munkákkal találkozom, de az
is fontos, hogy az ember a saját
munkáját is megméretheti. Tudom,
nagyon kevés a fizetõképes kereslet, de a jótékonysági rendezvényekre, ha kérnek tõlem, szívesen
adok képet, és az alkotótársak nagy
része is így van vele. Nem gondolom, hogy jó helyen vannak a padláson, vagy a mûteremraktárban a
mûvek, jobb, ha valahol mûködik,
az emberek látják. Jobb érzés,
hogyha használ, hiszen akkor jó a
mûvészet, ha egyszerre hasznos és
szép  összegezte csapatának terveit az elnök.
B.E.

Fájó szívvel emlékezünk

KIS JÓZSEFNÉ

született: Godinek Mária
halálának 5. évfordulójára
Lányai és unokái
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ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az
alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetõséget:
Webdizajner
Adminisztrátor
Eladó
Értékesítõ
Villanyszerelõ
CNC forgácsoló
Felszolgáló
Szakács
Lakatos
Földmunkás
Élelmiszeripari termékgyártó
Gyártósori összeszerelõ

szakirányú
szakirányú
szakirányú
középfokú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 általános
szakirányú
8. ált. iskola

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

A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fõ út 24., Földszinti Információs hirdetõ táblán) vagy a
www.munka.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek:
8:00 - 13:00 óra.
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Horoszkóp
III.21.IV.19. Kos
Bõven lesz energiája ahhoz, hogy idejében
megoldja az anyagi problémáit. Mindezzel
nemcsak a családja csodálatát vívja ki, hanem a munkatársaiét is. Ha menet közben
elront valamit, azért ne bánkódjon.

IV.20.V.20. Bika
Ha véghez akar vinni valamit, ne hagyja,
hogy megkössék a kezét. Tartson ki az elképzelései mellett még akkor is, ha nem
megy simán minden. Az immunrendszere
most különös figyelmet igényel.

V.21.VI.21. Ikrek
Pompás napokra számíthat. A bolygóállások felgyorsítják az eseményeket ön körül. A virágzó fák, a napsütés olyan jókedvre derítik, hogy legszívesebben még
az éjszakát is a csillagok alatt töltené.

VI.22.VII.22. Rák
Gondolkodásra készteti egy közeli ismerõsének a megjegyzése. A költõi megnyilvánulás mély érzelmeket kelt önben,
megnehezíti az elalvását, és az éjszakai
pihenést is.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Kitartóan dolgozik mostanában, és ennek
meg is lesz az eredménye. Ha még nem vetette el a tanulás gondolatát, akkor fogjon bele
minél elõbb. Elfoglaltsága miatt a stabil kapcsolatainak lehetõleg ne vessen véget.

VIII.23.IX.22. Szûz
Ha netán a hétvégén "bal" lábbal kel fel,
a jókedve akkor is garantált lesz. Ha úgy
ítéli meg, hogy eddig csak a munkáról
szólt az élete, most fordul a kocka. Az érzelmi élete válik egyre fontosabbá.

IX.23.X.22. Mérleg
Az áprilisi hónap csodás napokat ígér önnek. Ha azt akarja, hogy májusban is ugyanilyen legyen a folytatás, akkor ne maradjon
egyedül. Ne utasítsa el barátai közeledését
akkor sem, ha kérnek valamit öntõl.

X.23.XI.22. Skorpió
Ha eddig még nem tudta, a bolygók áldásukat adják akár a könnyelmû költekezéshez
is. Most tegyen így ön is, költekezzen kénye-kedve szerint, ha örömét leli benne. Az
egészségére azonban jobban vigyázzon.

XI.23.XII.21. Nyilas
Élvezze a szép idõt, a tavaszt, és sétáljon
minél többet a színes, virágos Fõ utcán.
Nagy jókedvében azonban ügyeljen arra is,
hogy ne essen túlzásokba. Pénzügyi téren
most csak a fontos dolgokra költsön.

XII.22.I.20. Bak
A bolygók azt üzenik önnek, hogy keresse a szépet, a szépséget az életében. Ez
nem költséges idõtöltés, a természetben
mindent megtalál hozzá. Ezáltal is feltöltõdhet energiával.

I.21.II.19. Vízöntõ
Titkos terveivel most ismét elõhozakodhat
a családjában. Ha ügyeskedik, nyereséget
zsebelhet be a korábbi, sikertelen próbálkozásaival. Érzelmi életére kiható, izgalmas
idõszakra számíthat a közeljövõben.

II.20.III.20. Halak
A bolygóállások szerint fontos, befolyásos
emberekkel találkozik hamarosan. Az üzleti tárgyalásból akár barátság is kialakulhat a
késõbbiek során. Addig is vigyázzon
egészségére, erõsítse immunrendszerét.
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Fotók: Polgár László

Mozgalmas foci-hétvége

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

dett futballal ellensúlyozták a
vendégek nagyobb tudását. A második félidõ összességében már
nem sikerült annyira sem eseménydúsra, mint a megelõzõ, igaz
egy kiállítás jutott még a végére:
akkor Rohonczi Ákosnál a lefújás
elõtt szakadt el a cérna, s még a
játékoskijáró pléh-lemeze is kapott tõle egy jólorát... Erre azért
már Dobos Sándor, a vendégek
szakvezetõje is megjegyezte:
Ákos, hidd el, nem a létesítmény
tehet róla... Mindenesetre a vendégek a játékvezetõi stábon jó néhány dolgot számonkértek a találkozót követõen.
Horváth-Méh
Kiskanizsai
Sáskák (13.)  Semjénháza SE
(9.) 0-4 (0-1)
Zala megyei I. labdarúgó-mérkõzés, 22. forduló. Kiskanizsa,
100 nézõ. Vezette: Lapath (Dencs,
Kubicsek). G.: Sáfrán (2.), Horváth D. (66.), Somodi (76.),
Kozári (83.). Kiállítva: Piecs (67.),
Csordás
(70.;
mindketten

INGATLAN

Alsórajkon a Dózsa György utcában zártkerti ingatlan eladó. Tel.: 06702058-301 (7708K)

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

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

SZOLGÁLTATÁS

Kidobásra szánt televízióját, mikroját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb., valamint

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

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

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

***
Szokatlan érzések keringhettek a
hétvégén futball ürügyén a kanizsai
emberekben, mindenesetre voltak
történések, melyeknek dél-zalai szálai is akadtak. A megye más pályáin
is lényeges dolgokról dönthettek a

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

összegyûjtött reklámanyagait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7700K)
Fûnyírást, kaszálást vállalok! Tel.:
0620-510-2723 (7710K)

VEGYES

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

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

A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete szervezésében április
24-én 15 óra 30-kor, a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében
elõadás lesz: A felnõttkori cukorbetegség kialakulása címmel. Elõadó:
dr Késmárki Nóra fõorvos asszony.
Minden érdeklõdõt várunk!

P.L.
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Dobóval a vb-6. helyen
A Nagykanizsai TE 1866 vívója, Dobó István (képünkön balról a második) az üzbegisztáni
Taskentben megrendezett junior
világbajnokságon képviselhette
a magyar színeket és a junior
férfi kard csapattal a a 25 induló válogatott közül 6. helyet szerezte meg egységével.

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

Dr. Horváth
Györgyre
emlékezve
Elment! Õ is!

 Elõször is örülünk annak,
hogy István elsõ éves juniorként
kivívta magának ismét a válogatottságot  fogalmazott Dobó István edzõje, Piecs Adrienn.  Az
Európa-bajnokságon gyengébben
szerepelt, így viszont a világbajnoki csapatban indulhatott csupán.
Sajnos a fiúk eltaktikázták picit,
hiszen a 16 között értékmérõ gyõzelmet arattak az esélyesebb ukrán
csapat felett, a nyolc között viszont elfogyott a lendület a verhetõ lengyelek ellen. A helyosztón
elõbb megverték a japánokat, itt
István is szerepet kapott a páston
és plusz néggyel zárt, majd az 5.

csapatverseny, Taskent. A magyar
válogatott eredményei. A 32 között: Magyarország-Szaud Arábia
45:16. A 16 között: MagyarországUkrajna 45:43. A 8 között: Magyarország-Lengyelország 40:45.
Az 5-8 helyosztói: MagyarországJapán 45:31. Az 5. helyért: Magyarország-Franciaország 44:45. A
végeredmény (25 csapat): 1. DélKorea, 2. Oroszország, 3. USA, 4.
Lengyelország, 5. Franciaország,
6. Magyarország (Bancsics Máté,
Dobó István, Kossuth Bálint, Péch
Miklós), 7. Kuvait, 8. Japán.
P.L.

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

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

Furcsa érzés fogott el, amikor halálhírét meghallottam.
Az utóbbi idõben, mintha az
állócsillagok távoznának életünk egérõl csendben, halkan,
ahogy éltek.
Nem kiabált, nem harcolt
hangosan, nem vett részt késre menõ vitákban, csak dolgozott a köz-ért. Segíteni is úgy
próbált, nehogy megsértse
azt, aki segítségre szorult.
Még a kilencvenes években
többször megkértem, fussa át
egy-egy írásomat, amelyet a
helyi lapban, vagy másutt
megjelentetni szerettem volna.
Mindig megtette, de úgy
adta vissza, hogy azt senki se
láthassa, pedig nem szégyelltem volna, ha kiderül, lektorálás nélkül bizony az olvashatatlanság határán billegnek papírra vetett gondolataim. Nem sértett, sõt megtisztelõnek éreztem, hogy ugyanazzal a piros színnel írta,
rajzolta tele az írásaimat,
amellyel a középiskolában a
tanulókét is javította.
Kitartó és precíz ember
volt. Sokszor nem értettem
miért siet haza az önkormányzati ülés után mondván,
hogy ma még sokat fog dolgozni. Késõbb azután már
megértettem, amikor folyamatosan jelentek meg a különbözõ írások, kiadmányok,
helytörténeti munkák, ame-
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lyeknek alkotójaként, lektoraként, segítõjeként ott olvashattuk a nevét.
Az idõsebb kanizsaiak mesélik, hogy már a hatvanas
évektõl állandó látogatója
volt a régi, majd az új könyvtárnak is, egészen egyedi területeken is végzett történeti
kutatást. Már a doktori
disszertációját is speciális témában írta meg, a sajtótörténetet dolgozta fel summa-cum
laude minõsítéssel.
A vívástörténetet összefoglaló mûve önmagában is jelentõs, de ha az egykori MÁVNTE történetére vagyunk kíváncsiak, ugyancsak az írásai
segítenek az eligazodásban. A
különbözõ helytörténeti füzetek, kiadmányok összessége,
még hosszú ideig biztosít olvasnivalót a múlt után érdeklõdõ embereknek. Nem tudott
élni, a közösségért végzett
munka nélkül.
Mindig, minden idõben, az éppen regnáló rendszertõl
függetlenül - megtalálta önmagának azt a lehetõséget,
azt a mozgásteret, amelyben
alkothatott, dolgozhatott a
városunkért és a várost alkotó
kisebb közösségekért.
Tudtuk, hogy beteg, tudtuk,
hogy szeretett leánya elvesztése, gyógyíthatatlan sebet
ütött a lelkében, mégis megdöbbentünk, halála hírére.
Sokan állunk a sír körül
kedves ismerõsei, barátai,
tisztelõi. A bánatban is vigasztal bennünket, mindenki
itt van, aki számít, akiket talán a kanizsai emberek emlékezete, a várostörténet számára megõrzendõnek tart
majd.
A koporsó megrendítõ látványa egy régi, negyvenhárom évvel ezelõtti személyes
emléket idéz fel bennem.
Az édesapámat 1972-ben,
egy zord novemberi napon temettük el. A búcsúbeszédet
egy kollégája, az ipari iskolában tanító fiatal tanárember
mondta el, Horváth Györgynek hívták.
Kedves Gyuri Bácsi, nyugodjál békében.
Böröcz Zoltán
Tisztelõd,
egykori képviselõtársad
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Versenytárgyalás - 4372. hrsz.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti a Nagykanizsa 4372 hrsz-ú, kivett szociális otthon megjelölésû ingatlanát.
A versenytárgyalás ideje: 2015. február 12. után visszavonásig minden csütörtökön 10 óra 00 perc idõpontban.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 2. számú iroda).
Kikiáltási ár: 47.000.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 59.690.000 Ft. Információ
kérhetõ: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., fsz. 2. iroda, tel.: 0620/849-2330,
0620/849-2328, 0620/849-2466.
Az ingatlan megtekintése elõre egyeztetett idõpontban munkanapokon
reggel 9 és délután 15 óra között biztosított. Versenytárgyalási felhívás és
részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken kérhetõ, illetve megtekinthetõ
a www.nagykanizsa.hu honlap HÍREINK és FELHÍVÁSOK valamint a BEFEKTETÕKNEK / Ingatlan értékesítés menüpontok alatt.

ÉNYKK Zrt. UTAZÁSI IRODA
(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA)
Eng. sz.:U-001588

Kedvezményes Ajánlataink
Körutazás Ny.-Macedóniában
Székelyföld
Schladming-Dachstein
Sorrentói szerenád
Dalmácia városai-Trogir üdüléssel
Provence levendula virágzás idején
Görög körutazás -Toloi nyaralással
Közép-Olaszország tengerparti pihenés

Máj. 21-25. (Pünkösd)
Máj. 26-31.
Jún. 13-14.
Júl. 5 - Júl. 11.
Júl. 1-5.
Júl. 8-14.
Júl. 4-13.
Júl. 11-16.

77.800
68.300
30.990
94.900
56.800
128.200
118.700
104.400

Ft/fõ
Ft/fõ
Ft/fõ
Ft/fõ
Ft/fõ
Ft/fõ
Ft/fõ
Ft/fõ

VEGYE IGÉNYBE ELÕFOGLALÁSI KEDVEZMÉNYÜNKET!

Építkezõk, asztalosok, ácsok figyelem!

AKCIÓ!

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

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

Az akció május 31-ig tart.

Gyermek használt ruha, cipõ, játék,
kiegészítõk.
Felnõtt használt ruha, cipõ, lakástextil,
bizsuk, egyedi készítésû ékszerek.
Keressen minket, és vásároljon a
facebookon is: Helga ruhái kicsitõl a
nagyig csoportban.

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

