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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.

JELENTKEZZ ISKOLÁNKBA MOPED,
MOTOR ÉS SZEMÉLYGÉPKOCSI
KATEGÓRIÁKBAN

és a KRESZ tanfolyam ára
cégünk fennállásának 25. évfordulója alkalmából

MOST CSAK 5000 FT!
TANFOLYAMOK NYITÓNAPJAI:

MÁJUS 21. csütörtök
(hétközi) 16.00 óra
MÁJUS 30. szombat
(hétvégi) 9.00 óra
JÚNIUS 4 csütörtök
(hétközi) 16.00 óra
További részletekrõl érdeklõdjön
irodánkban vagy a fent megadott
elérhetõségeken.

25 éve képezzük a vezetõket!

Új játszótér épült Bagolán, a
Bagoly utca 15. szám alatti Mûvelõdési Ház udvarán. A nemzeti
színû avatószalagot Cseresnyés
Péter, a térség országgyûlési
képviselõje, Tóth Nándor alpolgármester, Jerausek István, a terület önkormányzati képviselõje
és Poprádi Zoltán, a Bagolai Városszépítõ Egyesület elnöke vágta át.
Az esemény jelentõségét kiemelve, a megjelenteket Poprádi
Zoltán köszöntötte, majd Tóth
Nándor alpolgármester ismertette
a bruttó 8,2 millió Ft költséggel
felépült beruházás mûszaki tartalmát.
Ennek kapcsán elmondta, pályáztatás útján a World Kft. -ét választották ki a kivitelezésre. A
megújult játszótérre tíz játszóesz-

XXVII. évfolyam 18. szám
2015. május 14.

Játszótéravató Bagolán
közt telepítettek, így az avatás pillanatától kettõs hinta, kosárhinta,
Max torony, mászófal, kör- és
mérleghinta, homokozó, labdabedobó és rugós játékok várják a
bagolai, és a látogatóba ide érkezõ
gyerekeket.
Az alpolgármester emlékeztetett
arra is, hogy Nagykanizsa önkormányzata és a Bagolai Városszépítõ Egyesület 20 évre szóló hosszú
távú keret-megállapodást kötött
2000-ben. A megállapodás alapján
három évre szóló középtávú támogatási szerzõdések megkötésére
kerül sor, amelyek meghatározzák
a támogatások és fejlesztések tartalmát. Mindezekrõl a bagolai
egyesület javaslatai alapján a város közgyûlése dönt.

Végül köszönetet mondott Jerausek István önkormányzati
képviselõnek is, aki több alkalommal felvetette a bizottsági
üléseken, valamint a közgyûlésen a játszótér megújításának
fontosságát.
Üdvözlõ szavaiban Cseresnyés
Péter országgyûlési képviselõ
megköszönte a kivitelezõ, valamint a Poprádi Zoltán által vezetett
civil szervezet határozott és kitartó
munkáját, melynek során éveken
keresztül képviselték a városrész
érdekeit.
Az avatóbeszédeket követõen
azonnal birtokukba vették az új
játszóteret a gyerekek.
B.E.
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Kanizsa  Ép testben ép lélek

Egészségnap
az Erzsébet téren

Kerékpárra
pattant sorstársaiért
16 nap alatt kerékpározza
körbe Magyarországot Ternován
Zoltán SM beteg amatõr sportoló, hogy minél több sclerosis
multiplexes betegeknek reményt
és erõt adjon.

Egészség ezreknek, milliók a
kórháznak elnevezéssel Richter
Egészségváros rendezvény lesz május 16-án az Erzsébet téren, mely
egészségnap részleteit Dénes Sándor polgármester és dr. Brünner
Szilveszter, a Kanizsai Dorottya
Kórház fõigazgatója ismertette.
 Az egészség a legnagyobb kincsünk, melyet addig, míg megvan,
különösebben nem értékelünk. Természetesnek vesszük. De a megelõzés is nagyon fontos  kezdte
Dénes Sándor. Hozzátette, a május
16-i rendezvény a megelõzést, a
szûrést szolgálja, így mindenki
visszajelzést kaphat az aktuális
egészségi állapotáról. A polgármester kiemelte, az egészségnapra a városban élõk mellett a környezõ falvakban élõket is várjuk.
 Úgy gondolom, hogy ez a nap
szép példája annak, hogy bár 2012
májusától a kórház már nem a város önkormányzatának a fenntartásában áll, de mégis tudunk együtt
dolgozni  tette hozzá a fõigazgató.
Kiemelte, reggeltõl estig tartó
rendezvénysorozattal várják az érdeklõdõket az Erzsébet téren május 16-án, ahol lesz egy központi
színpad, illetve szûrési és tanácsadási pontokat állítanak fel. Ezt
követõen emelte ki a szûrések fontosságát, hiszen Magyarországon,
így megyénkben is a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a
daganatos megbetegedések elõfordulása rendkívül magas. A magyar

2015. május 14.

emberek hajlamosak az alaptünetek elbagatellizálására, így csak
késõn kerülnek az orvoshoz.
Az egészségnapon lehetõségük
lesz az érdeklõdõknek koleszterinszint- és vérnyomásmérésre, csontritkulás- és csontsûrûség mérésre,
asztma és prosztata szûrésre, BMI
meghatározásra egyaránt. Tanácsokért fordulhatnak a szakértõkhöz
memóriazavarral, nõgyógyászati
problémákkal vagy szorongással is.
A gyerekeket pedig gyermeksarokkal és játszóházzal várják.
 A nap célja alapvetõen az,
hogy a prevenciós szemléletet, az
egészségtudatos magatartást erõsítsük az itt élõ emberekben 
hangsúlyozta.
Ahogy a fõigazgató hozzátette,
a nagykanizsai lakosok azzal,
hogy részt vesznek a rendezvényen, nem csak saját egészségük
megõrzéséért tehetnek, hanem aktivitásukkal hozzájárulhatnak a
Richter Gedeon Nyrt. által a kórház számára felajánlott két millió
forintos adományalap növeléséhez. Az adományalapot a résztvevõk minden egészségügyi szûrésért, tanácsadásért, programon való részvételért járó adományponttal növelni tudják, hiszen a Richter
pontonként 300 forinttal megemeli az adományalap összegét. A kórház által kitûzött cél pedig az,
hogy a CT berendezés az intézmény tulajdonába kerüljön.
V.M.

Mintegy 8 ezren élnek hazánkban az idegrendszert károsító, fiatalkori mozgáskorlátozottságot, látásvesztést, bénulást is okozni képes, gyógyíthatatlan neurológiai
betegséggel. Az 50 éves mogyorósbányai férfinak sikerült talpra
állnia, ezért most útnak indul,
hogy kiálljon a többiekért.
 Remélem, hogy az út során
minél több sorstársammal sikerül
találkozni, hogy saját példámon
keresztül megmutathassam: soha
nem szabad feladni!  fogalmazza
meg motivációját Ternován Zoltán, aki május 8-án az esztergomi
bazilikától elindulva 16 napon át
kerékpározik, hogy több mint har-

minc várost érintve gördüljön be
május 23-án Székesfehérvárra, az
SM Világnap rendezvényére. Az
amatõr sportoló magával viszi az
SM Világnap zászlóját, amelyet
reményei szerint sokan aláírnak, s
minél több SM beteg és egészséges ember beírja üzenetét útinaplójába is. Ternován Zoltán útja a
www.facebook.com/smtarsasag
oldalon is folyamatosan nyomon
követhetõ.

Vincz-Marton Nikoletta, a sportoló
útját megszervezõ betegszervezet, a
Magyar SM Társaság elnöke a szemléletformáló társadalmi akcióról azt
mondja: Ternován Zoltán neurológiai
osztályokat, civil rendezvényeket látogat meg, útja során számos önkormányzat képviselõjével, a helyi médiumok újságíróival is találkozik,
több helyen csatlakoznak hozzá helyi
kerékpárosok is, ezáltal akciója egy
országos figyelemfelhívó és szolidaritási mozgalommá növi ki magát. 
Ugyan Zoli a kivételesen jó állapotban lévõ SM betegekhez tartozik,
vállalása révén ráirányítja a figyelmet
azokra a sorstársainkra is, akik állapotuk miatt országszerte elszigetelten, reményvesztetten élnek. Sokuknak már csak vágyálom a kerékpározás, Ternován Zoli most helyettük is
rója a kilométereket  fogalmaz
Vincz-Marton Nikoletta.
Ternován Zoltán vasárnapi útvonalának végén 16 órakor érke-

zett Kanizsára, az Erzsébet térre,
ahol Dénes Sándor, városunk
polgármestere és a kanizsai kerékpáros klub tagjai fogadták. A
polgármester aláírta a sportoló
által a betegségre figyelmet felhívó szimbolikus zászlót, amelyet a május 23-ai SM világnapi
székesfehérvári rendezvényre
visz a sportoló.
Kanizsa
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Ahogy dr. Polay József elmondta, a küldöttgyûlésen elfogadták a
költségvetést és új tagokat választottak. A kamara 2014. évi mérlegfõösszege több mint 35 millió
forint, mérleg szerinti eredménye
meghaladja a 2 millió forintot. Ezt
követõen került sor a díjak átadására.
 Szükség van az önök munkájára, nem csak a város fejlõdése
szempontjából, hanem azért is,
mert a magyar kis- és középvállalkozók foglalkoztatják a magyar
munkavállalók kétharmadát. Komoly szerepet töltenek be önök a

Fotó: Varga Mónika

A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara küldöttgyûlését
követõen kitüntetéseket adott át
azoknak, akik 2014-ben kiemelkedõen teljesítettek.

gedhetetlen az önök munkája 
tette hozzá Dénes Sándor polgármester. Hozzátette, a cég vezetõi mögött mindig ott vannak
azok, akik segítik a munkát.

város közéletében  mondta Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ.
 Minden elismerésem, hiszen a város mûködéséhez elen-

Kamarai díjak. Kamarai Életmû díj: Kovács Antal. Nagykanizsai Kamarai Gazdaságfejlesztésért díj: Mádé Károly. Az Év
Vállalkozója díj: Kálovics Ferenc, Mózer József, H-Csapó Bt.
Az Év Vállalkozása díj: Z-Pannon Kft., OT Industries  DKG
Gépgyártó Zrt., Pápai József és
Társa Bt. Kiváló Gyakorlati Képzõhely díj: Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény, Spar Magyarország Kereskedelmi Kft.,
Pókecz Zsolt.
Önkormányzati díjazottak. Kisvállalkozás kategória: Ágoston Tibor. Középvállalkozás kategória:
Kanizsa Kárpit Kft. Nagyvállalkozás kategória: Honeywell Hõtechnika Kft.
V.M.

Fotó: Varga Mónika

Vállalkozások struktúrált tapasztalatcseréje

A Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége (VOSZ)
Vállalkozások strukturált tapasztalatcseréje
elnevezésû
programsorozatával érkezett városunkba, mely a munkáért elnevezésû pályázat keretében került megrendezésre.
A pályázatot a VOSZ konzorciumban nyerte el, mely egy
szolgáltatáscsomagot jelent a
vállalkozóknak, melynek a célja
a versenyképesség növelése, illetve a vállalkozói ismeretek bõvítése. A pályázat keretében hazánk régióihoz kapcsolódóan
létrejött egy regionális tanácsadói hálózat. Az itt dolgozóktól
személyesen és telefonon egyaránt lehet kérdezni a pályázattal

és különbözõ témákkal kapcsolatban.
Ezt követõen a városvezetés nevében Tóth Nándor alpolgármester
köszöntötte a megjelenteket és
egyben bemutatta városunk önkormányzatának terveit.
 A városvezetésnek az elsõdleges feladata a gazdaság fejlesztése,
hiszen a jövõt és a jelent egyaránt
meghatározza  kezdte az alpolgármester. Majd az elmúlt idõszakban
megvalósult és az ezután következõ
években megvalósítandó feladatokat részletezte, így említette a belváros rekonstrukcióját, az Ipari
Park bõvítését, a csatorna-beruházást, a Batthyány Lajos Gimnázium
és két-három háziorvosi rendelõ
felújítását, valamint a romos épületek elbontását, melyhez forrásra

van szükség. A csatorna-beruházás
nem csak a várost érintette. Jelen
pillanatban a város közigazgatási
határain belül nincsen csatornázatlan terület, így az ország négy legjobban csatornázott városa között
található Kanizsa.
A gazdaságfejlesztéssel kapcsolatban két dolgot emelt ki az alpolgármester, így az új vállalkozók
fontosságát, és a jelenleg mûködõk
kapacitásának a bõvítését valamint
megõrzését. Ahogy elmondta, a
város feladata, hogy olyan környezetet teremtsen, hogy a vállalkozások jól érezzék magukat. Ennek
érdekében a városvezetés sokat tett
és tesz jelenleg is, ahogy az alpolgármester kiemelte.
 A következõ uniós gazdasági
idõszakot úgy tervezzük, össz-

hangban az országos elképzelésekkel, hogy a rendelkezésre álló öszszegnek minimum a hatvan százalékát gazdaságfejlesztésre kívánjuk fordítani  mondta Tóth Nándor. Ezen túl az úthálózat fejlesztése és a foglalkoztatás bõvítése a
város egyik kiemelt feladata.
Ezt követõen Ducha Ferenc, a
VOSZ Zala megyei elnöke mutatta
be a megyei szervezetet és a Zala
Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány együttmûködését a KKV-k
szempontjából. Majd szó esett a
legfontosabb adóváltozásokról, az
innováció és a KKV-kra gyakorolt
hatásáról és a külpiaci terjeszkedést elõsegítõ finanszírozási lehetõségekrõl.
V.M.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Díjazott a kamara és az önkormányzat
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

kérte Dénes Sándor polgármester támogatását közgyûlési interpellációjában dr. Fodor Csaba
önkormányzati képviselõ.

Képviselõk kérdezték
Számon tartják
a Jókai utca lakóinak
kérését
Az 50 éves Jókai utcai lakótelep lakóinak kérését tolmácsolta
közgyûlési interpellációjában Balogh László önkormányzati képviselõ, a Humán Bizottság elnöke.
A városatya az utca elöregedett,
korhadt fáinak pótlásához, valamint a járda javításához kérte a
polgármester segítségét.
 A Jókai utca járdája valóban
rossz állapotban van és indokolt a
felújítása  olvasható Dénes Sándor írásban adott válaszában.  A
Polgármesteri Hivatal szakosztálya hosszú évek óta számon tartja a
lakossági, képviselõi és szakmai
igények alapján felmerült hasonló
jellegû kéréseket. Az így összeállított és folyamatosan frissített lista
minden évben a döntéshozók elé
kerül javaslatként, melynek alapján a közgyûlés meghatározza az
éves fejlesztési programot.
A Jókai utca járdája már évek óta
szerepel a javaslatok között, de a
közgyûlési döntések mindeddig
nem tartalmazták a felújítás elvégzését  szerepelt az indoklásban. 
Ennek ellenére bíznak benne, hogy
az elkövetkezõ években sor kerülhet az egyébként indokolt felújításra  jegyezte meg a városvezetõ.

Bõvíthetik
a Csónakázó-tó
közvilágítási terveit
A Csónakázó-tónál épült látogatóközpont szennyvízelvezetése
és a kajak-kenu vízitelep ivóvíz
ellátásának kiépítésével párhu-

zamosan készülhetnének-e közvilágítási tervek a tónál  kérdezte a kerékpárosok és a kajakkenusok kérését tolmácsolva
közgyûlési interpellációjában
Balogh László önkormányzati
képviselõ.
A Humán Bizottság elnöke megjegyezte: a látogatóközponttól a tó
délnyugati sarkáig van már terv, de
sokak véleménye szerint szükség
lenne a látogatóközponttól egészen a sánci temetõig, valamint a
vízitelepig egy ilyen tervezetre.
A Csónakázó-tó közvetlen környezetére az önkormányzat elkészíttette a közvilágítási terveket. Ezek
kiterjednek a közelmúltban elkészült
látogatóközpont körüli parkra, a
parkkal szemközti parkolóra, a kettõ
között húzódó útra, valamint a tó déli oldali gátjára  emlékeztetett írásban adott válaszában Dénes Sándor
polgármester, majd így folytatta: a
további szakaszok tervezési munkáit azonban össze kell hangolni a jövõben létesítendõ kerékpárúttal, ami
a 2012-ben átadott szakaszt kötné
össze a tóval. Ez a rész egy régebben
elkészült tervdokumentációval rendelkezik, aminek viszont szükséges
az aktualizálása, átdolgozása. Mivel
a tervezett kerékpárút a 61-es fõút
elkerülõ szakaszának építési területén halad végig, a terv aktualizálását
annak figyelembe vételével kell elvégezni. A terveket az elkövetkezõ
hónapokban kívánjuk elkészíteni 
zárta válaszát a polgármester.

A kerékpárosok
szabályosabb
közlekedésérõl
A helyi kerékpárosok közlekedési ismereteinek szélesítéséhez

A képviselõ kérésével egyetértett a polgármester, hasznos és
fontos teendõnek tartotta. Mint
azt megjegyezte, az elmúlt esztendõkben bõvült a kerékpárutak
száma és hossza Nagykanizsán,
ami köszönhetõ a pályázatoknak,
a városvezetés stratégiai gondolkodásának és a sikeres megvalósításnak. Így a kerékpárosok
létszáma nagy örömünkre gyarapodott, és várhatóan a jövõben
tovább folytatódik ez a tendencia. Egyetértve a felvetéssel,
ezért is indokolt, hogy megvizsgáljuk  a rendõrség illetékes
osztályával együttmûködve és a
Kanizsa Hetilap bevonásával ,
hogy milyen módon tudjuk segíteni a városban közlekedõket, és
hogyan tudjuk e tekintetben is
biztonságosabbá tenni Nagykanizsa városát.  állt a polgármester válaszában.

Lakók nyugalma
kontra vendéglátó
helyek nyitvatartása
Az Eötvös és a Huszti téren lévõ szórakozóhelyek nyitva tartásának ellenõrzését kérte közgyûlési interpellációjában Horváth
Jácint önkormányzati képviselõ.
A lakók panaszát tolmácsolva elmondta azt is, hogy az elmúlt hetekben és március 15-én hajnalban is rendõrt kellett hívni az
egyik ottani szórakozóhelyhez.
Nem az a baj, hogy szórakoznak
 jegyezte meg , szórakozni kell,
de vannak bizonyos szabályok,
amelyeket be kell tartani. Így a
nyitva tartási idõt is. Ennek kapcsán megemlítette: a Huszti térhez
legközelebb esõ hely esetében hajnali 4 óra, de az nem járja, hogy
még 6 és 7 órakor is dübörög a zene. A rendõri intézkedésre is pont
emiatt volt szükség. A lakók nyugalma és a nyitva tartási idõ betartása érdekében mindenképpen történjenek ellenõrzések ezeken a helyeken  javasolta.
A Nagykanizsai Rendõrkapitányság szervezésében az elmúlt
évben több, idén egy alkalommal
tartottak közös hétvégi ellenõrzést
a fiatalok drog és alkoholfogyasztásának visszaszorítása érdekében,
különös figyelemmel a vendéglá-

tóhelyek mûködésére is  olvasható Dénes Sándor polgármester
írásban adott válaszában.
A város több kiemelt területén 
köztük az Eötvös téren üzemelõ
vendéglátóhelyeken , fokozott
mértékû volt az ellenõrzés. Ezeken
több alkalommal részt vettek a
Családsegítõ Központ, a Népegészségügyi Intézet, a Katasztrófavédelem, valamint a Vám- és
Pénzügyõrség munkatársai is, kiki a saját hatáskörébe tartozó
szempontokat figyelembe véve.
A felvetett vendéglátóhely valószínû a Zanzibár lehetett, mivel
a Huszti térhez az esik a legközelebb. Azonban sem a rendõrségtõl,
sem a lakóktól nem kaptak jelzést
olyan zavaró körülményrõl, mely
szerint gátolva lennének a pihenésükben.
Kereskedelmi hatóságként is
folytatnak éjszakai szemlét, a nyári idõszakban gyakrabban. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint kirívó esettel azonban nem szembesültek. Legfõbb problémát abban
látják, hogy a közterületeken, parkokban, csapatokba verõdve szórakoznak a fiatalok, és az üzletben
megvásárolt olcsó szeszesitalokat
fogyasztva botrányosan viselkednek.
A polgármesteri válasz azt is tartalmazza, hogy az Eötvös téren lévõ Monostori Borozó, a Baur Sörözõ péntek-szombaton 02.00 óráig, a Zanzibár 04.00 óráig tart nyitva, melyet a 49/2010-es önkormányzati rendelet lehetõvé tesz
számukra.
A közeljövõben ismét sor kerül közös ellenõrzésre, melynek során fokozottan figyelemmel kísérik az említett vendéglátóhelyek mûködését.

Továbbra
is gondolkodnak
sporcsarnok építésében
A keleti városrészbe tervezett
sportcsarnokkal, illetve a területek hasznosításával kapcsolatban kért tájékoztatást közgyûlési interpellációjában Gábris Jácint önkormányzati képviselõ
Dénes Sándor polgármestertõl.
Válaszában a városvezetõ megerõsítette: a város lakosai részérõl
mutatkozó igénnyel, egy megfelelõ színvonalú és felszereltségû városi sportlétesítmény építésével 
teljes mértékben egyetértenek.
A közgyûlés által jóváhagyott
2014-2020. évi Integrált Terület-
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fejlesztési Program (ITP) tartalmazza a megvalósítandó fejlesztéseket. A programban tartalékprojektként 2.8 milliárd forint összköltséggel szerepel új városi sportcsarnok építése.
A Thury városrész rendezési tervi szabályozása a beépítésre szánt
területeken lehetõvé teszi kisvárosias, kertvárosias lakóterület
funkciójú, továbbá gazdasági-, kereskedelmi, szolgáltató funkciójú
területek hasznosítását.
A közgyûlés által jóváhagyott
2014-2020. évi Integrált Területfejlesztési Stratégia a terület egy
részének hasznosítását, a hatályos
rendezési tervvel összhangban
sport és rekreációs területként, játszótérrel és fedetlen sportpályáknak helyet adó területként jelöli,
másik része lakóterületként szerepel.
Az elmúlt évek költségvetései
nem tették lehetõvé, hogy a terület
fejlesztése önerõbõl megvalósuljon. A sportcsarnok építésének lehetõségeire az önkormányzat tanulmányokat, terveket készíttetett.
A tervek elkészültét követõen került az Olajbányász Sportpálya önkormányzati tulajdonba, így ezen
területen vált célszerûvé sportfunkciójú létesítmények elhelyezése a meglévõ létesítmények fejlesztése mellett.
A polgármester a jelentõs forrásigénye miatt a sportcsarnok megépítésére pályázati forrás bevonása
esetén lát lehetõséget. Amennyiben a (TOP) lehetõséget biztosít
pályázati forrás bevonására, úgy
az új létesítmény a 2014-2020-as
programozási idõszakban elkészülhet.

Zavaróak az üres
üzletek üres kirakatai
A városunkban található üres
kirakatok által okozott városképi problémára hívta fel a figyelmet közgyûlési interpellációjában Balogh László önkormányzati képviselõ, a Humán Bizottság elnöke.
Azt kérdezte, van-e mód ezek
ellen fellépni a településképi kötelezés eszközével. Írásban adott válaszában Dénes Sándor polgármester emlékeztetett arra, hogy a
településképi kötelezés jogi eszközét az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi
törvény 2012. évi módosítása vezette be. A kormányrendeletben

meghatározottak szerint a polgármester a településképi kötelezés
formájában elrendelheti a településképet rontó reklámok, cégérek
megszüntetését, de arra nincs mód,
hogy minden üresen álló kirakat
tulajdonosát kötelezni lehessen kirakata esztétikus berendezésére.
Azonban a belváros területének
legtöbb utcáját érintõen a reklámok, és hirdetõ-berendezések elhelyezésének szabályairól szóló
2013-as önkormányzati rendeletünk tartalmaz elõírást  jegyezte
meg a polgármester. Ennek alapján
a mûemlék-, illetve önkormányzati rendelettel védett épület, továbbá helyi védelem alatt álló területen lévõ épületek kirakatát kirakatszerûen kell berendezni. A kirakatüveget takarófóliával bevonni, lefesteni, lefüggönyözni nem szabad, plakátok és hirdetmények a
kirakat-felületnek legfeljebb 10
százalékát foglalhatják el.
Közgyûlésünk a februári soros
ülésén fogadta el a településképi
véleményezési, a bejelentési eljárás és a településképi kötelezés
szabályairól szóló 2013. évi önkormányzati rendeletünk módosítását, mely meghatározza az eljárás lefolytatásának részletes szabályait. Ennek alkalmazása a belváros területén már 2015-ben megkezdõdik  olvasható a polgármester válaszában.

Nyárra elkészülhet
a palini buszmegálló
A közgyûléseken már több alkalommal szóba került palini,
Alkotmány utca 177/a szám elõtti autóbusz utasváró felépítésérõl érdeklõdött közgyûlési interpellációjában dr. Fodor Csaba
önkormányzati képviselõ.
Írásban adott válaszában Dénes
Sándor polgármester a Nagykanizsa kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése, kötött gyûjtésû
automata
kerékpárkölcsönzõ
rendszer kialakítása címû projektre utalt, melynek megvalósítása keretében kerül sor a paliniak kérésére. A kivitelezési munkákra az önkormányzat közbeszerzési eljárás kezdeményezett,
amelyre az ajánlatok márciusban
beérkeztek. Amennyiben az eljárás eredményes lesz, a munka a
tavasz folyamán elkezdõdhet, és
legkésõbb nyáron befejezõdhet 
olvasható a polgármesteri válaszban.
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Nagyobb
biztonságban az
ügyfelek és a dolgozók

Hamarosan beléptetõ rendszer mûködik a Nagykanizsai
Járásbíróság és önkormányzat épületében
Az Országos Bírósági Hivatal által indított, a Svájci-Magyar Együttmûködési Program
társfinanszírozásával, valamint
a Nagykanizsai Önkormányzat
támogatásával megvalósuló
Biztonságnövelõ projekt (A
bíróságok ellátása biztonságot
növelõ berendezésekkel és informatikai alkalmazásokkal)
keretében korszerû fémdetektoros kaput és csomagvizsgáló
berendezést helyeztek el a
Nagykanizsai Járásbíróságon.
Zala megyében már csak a
Nagykanizsai Járásbíróságon nem
volt megoldva a biztonságos beléptetés, ám néhány héten belül a
Nagykanizsai Önkormányzattal
közös épületben mûködõ dél-zalai
bíróságon is üzembe helyezik azt
a beléptetõ fémkeresõ kaput, amelyen minden, a bíróságra érkezõ,
illetve az önkormányzatnál ügyeit
intézõ állampolgár köteles lesz áthaladni. (A csomagokat egy futószalagra helyezve vizsgálják át.)
Amennyiben a biztonsági szolgálat munkatársai tiltott tárgyat találnak, azt elveszik, és távozáskor 
ha tartása nem ütközik jogszabályba  visszaadják.
A szakképzett személyzet mûködtette biztonsági rendszerre
már nagy szükség volt Nagykanizsán, hiszen itt eddig nem volt le-

hetõség megfelelõ biztonsági ellenõrzésre. Bár a tárgyalótermekben vészhívó mûködik, s kamera
pásztázza a tereket, az épületbe
lépéskor az állampolgárok eddig
nem estek át ellenõrzésen. Így
fordulhatott elõ korábban például, hogy a tárgyalás közben egy
fegyver esett ki a vádlott zsebébõl, vagy hogy késsel felszerelkezve érkeztek az ügyfelek a bíróságra.
A Biztonságnövelõ projekt
keretében üzembe helyezett beléptetõ eszközök hozzájárulnak,
hogy kiszûrhetõek legyenek az
ügyfelek által a bíróságokra, illetve Nagykanizsa esetében az
önkormányzathoz bevinni szándékozott tiltott tárgyak. Ez nem
csak az ott dolgozóknak, hanem
az ide érkezõ jogkövetõ állampolgároknak is nagyfokú biztonságérzetet jelenthet: az intézkedés tehát nem az ügyfelek ellen,
hanem az ügyfelekért van.
A zalai bíróságok beléptetési
rendszerérõl, illetve az épületekben tartózkodás rendjérõl az
alábbi linken talál részleteket:
http://zalaegerszegitorvenyszek.
birosag.hu/a-birosagi-repuletbentartozkodas-rendje)  közölte lapunkkal Dr. Beznicza Árpád, a
Zalaegerszegi Törvényszék sajtószóvivõje.
Kanizsa
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

Hevesi Sándor emléknapok

Sándor polgármester, Szabó Erzsébet iskolaigazgató és Kovácsné
Mikola Mária, a KKK igazgatója
helyezte el az emlékezés koszorúját.
Köszöntõjében Dénes Sándor
polgármester kiemelte: Ha nem
Magyarország szûkös viszonyai
közé születik, világhíresség lett
volna, nagyobb minden addig ismert szakmabeli nagyságnál. Az
idõ kijelölte Hevesi Sándor helyét; a század elsõ három évtizedének magyar színházát az õ

A Kanizsai Kulturális Központ Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ intézményegysége
valamint a Hevesi Sándor Általános Iskola szervezésében
Nagykanizsa szülöttére, a drámaíróra, a rendezõre, a mûfordítóra, a kritikusra és a Nemzeti Színház híres vezetõjére
két napos ünnepséggel emlékeztek.
Az intézmény elõcsarnokában,
Hevesi Sándor fejszobránál Dénes

Pötyi népszerû operett dalokkal,
a szentgotthárdi Szirének Trió, a
Rezedák, végül Lakatosné Ónodi
Erzsébet, Farkas Miklós harmonikás, és az eszteregnyei Õszirózsa
Dalkör.
B.E.

B.E.

neve jegyzi.  írja Hevesi Sándorról a színészkönyvtár, mely
sorokban felcsillan egyfajta kettõsség. Hiszen egyrészrõl kimondja, hogy a világ legnagyobbjai közé tartozhatott volna,
ha nem itt születik Magyarországon. Másrészrõl, mégis világhírû
alkotóról van szó, akit a legnagyobb iskolák tanítanak, akinek
nevét beírták a színház nagy
könyvébe. Õ vállalta, hogy ebben az országban, e gyönyörû
nyelvben változtatja meg a színházi világot, újítja meg a színpadi játékot. Mert élete mottójának
is tekinthetõk szavai, miszerint:
Jó mûvészet csak nemzeti talajból sarjadhat.
Gondolata komolyságát és súlyát jelzi  folytatta a városvezetõ, hogy már gyermekkorában is a
színház volt a legfontosabb számára. Elkötelezettségét ekképp
fogalmazza meg: ...Mint a legtöbb gyereknek, olyan szenvedélyemmé vált a színház, hogy csináltam egyet magamnak. Színpadot, bábukat, jelmezeket, szöveget, játékot, mindent magam produkáltam.  Lényegében el-

Dallal, tánccal ünnepelték
a Népi Kultúra Napját

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Három és fél órás kikapcsolódás várta az érdeklõdõket vasárnap délután a Medgyaszay Házban. A Csillag Citera Együttes és
Baráti Köre szervezésében immár 4. alkalommal rendezték
meg a Népi Kultúra Napját
Nagykanizsán. E napot a
zalaszentbalázsi Lakatos házaspár alapította 2000-ben, Budapesten.
Lakatosné Ónodi Erzsébet üdvözlõ szavait követõen a városvezetés nevében Dénes Sándor polgármester köszöntötte a színházterem közönségét.  Az õseinktõl
megörökölt hagyományt nekünk is
tovább kell vinni  hangsúlyozta, s
azt kívánta, a hagyományok ápolásával, õrzésével adják tovább a fiataloknak népi kultúránk kincseit.
A program a házigazda Csillag Citera Együttes muzsikájával kezdõdött, majd városi és városkörnyéki
népdal- és néptánccsoportok, népi
együttesek, asszonykórusok, mutatkoztak be mûsorszámaikkal.
Fellépett a borsfai Ciklámen
Népdalcsoport, a Honvéd Kaszinó
Hölgyklubja, a szepetneki Nefelejcs Egyesület és Gyöngyvirág

mondhatjuk, hogy egész életében
ez az elhivatottság, ez a színház
és a magyar kultúra iránti elkötelezettség jellemezte õt. Élete és
munkássága pedig arra tanít minket, hogy a tehetség a kitartó
munkával és a hittel ötvözve a világhírig vihet minket Nagykanizsáról is.
Hagyományosan, az emléknapok keretében nyílt meg a Hevesi Sándor Általános Iskola tanulóinak rajz- és kézmûves kiállítása, melyet Kassainé Szarjas
Gertrúd festõmûvész-tanár nyitott meg az intézmény Ifjúsági
galériájában.
A Vers- és prózaíró pályázat
eredményét Szabó Erzsébet igazgató hirdette ki.
A vers és prózaíró verseny 2015.
évi gyõztesei:
Vers kategória:
3.-4. évfolyam: 3. Tompos Tamara (Zrínyi M. Isk.). 2. Gaál
Boglárka (Rozgonyi Ált. Isk.), 1.
Tatár Máté (Palini Általános Iskola). 5-6. évfolyam: 3. Nagy Bálint
(Piarista Ált. Isk.), 2. Gyergyák
Róza (Kõrösi Ált. Isk.) 1. Somodi
Orsolya (Fekete István Ált. Isk.
Borsfa.). 7-8. évfolyam: Kovács
Ninetta (Hevesi S. Ált. Isk). 2. Németh Virág (Piarista Ált. Isk.) 1.
Szántó Rebeka (Hevesi S. Ált.
Isk.).
Prózaíró kategória: 3-4. évfolyam: 3. Lévai Noémi (Ált. Isk.
Kiskanizsa), 2. Orosz Regõ István (Zrínyi-Bolyai Általános Iskola Zrínyi Miklós székhelyintézmény), 1. Szabó Mónika (Piarista Ált. Isk.). 5-6. évfolyam: 3.
Horváth Kamilla (Fekete István
Általános Iskola Borsfa), 3. Kõvári Júnó (Péterfy Sándor Ált.
Isk.), 2. Horváth Barnabás (Palini Ált. Isk.) 1. Körhöcz Bence
(Hevesi S. Isk.), 7-8. évfolyam:
3. Károlyi Anna (Kõrösi Ált.
Isk.), 2. Peszleg Barnabás (Ált.
Isk. Lenti), 1. Lukács Noémi (Hevesi S. Isk.).
A megemlékezést a Hevesi
Sándor Általános Iskola tanulóinak mûsora keretezte. Közremûködtek: Horváth Anna 4/b,
Kálovics Nóra 5/c osztályos tanuló, valamint az iskola felsõs
énekkara Dóróné Kónya Zsuzsa
tanárnõ vezényletével.
Az énekkar mûsorát követõen az ünneplõk a Fõ útra vonultak, ahol megkoszorúzták
Hevesi Sándor Fõ úti emléktábláját.

Néptánccsoport, a zalaszentbalázsi Vasas Férfikórus, a Tungsram Dalkör, a zalakomári Péceli
Attila Népzenei Csoport, a Fityeházi Asszonykórus, a Baráti Kör
Néptánc csoportja, az Árvácskák,
a szepetneki Nefelejcs Tánccsoport, a Lovászi Dalkör, Sulyokné
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MEGHÍVÓ
Nagy
sportágválasztó
,,Nagy sportágkiválasztó" elnevezésû rendezvényt tartunk, ahol
a következõ sportágak mutatkoznak be: ippon karate, birkózás,
thai box, kickbox, shotokan karate, ökölvívás.
Helyszín: Vécsey Általános Iskola (uszoda mögött)
Idõpont: 2015.05.17. 15:00 órától
Belépés ingyenes!
Gyerekeknek ingyenes csúszda!
Sztárvendég: Erdei Zsolt (Madár) profi világbajnok ökölvívó
Szünetekben: Szandia fitness bemutató
A rendezvény az Európai Unió támogatásával, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata által kiírt "Ligetváros szociális célú rehabilitációja" szociális városrehabilitációs projekt" keretében elkülönített programalap társfinanszírozásával valósul meg.
Projekt azonosító: NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0002
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Kanizsai Pünkösdölõ
A Kanizsai Kulturális Központ munkatársai  hagyományteremtõ szándékkal  ez
évben szervezik meg elsõ alkalommal a Kanizsai Pünkösdölõ
elnevezésû kulturális eseménysorozatot a Széchenyi téren, a
Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ környékén.
A kezdeményezés alapjául az
ünnep szakrális és népi kulturális
gyökerei szolgálnak, a különbözõ,
még fellelhetõ egyházi és népszokások felelevenítése céljából.
A programsorozat május 24-én,
Pünkösd vasárnap délután 15 órakor pünkösdi köszöntéssel kezdõdik, amelynek résztvevõi néptáncosok, népdalkörök, hagyományõrzõ csoportok. A köszöntõk az
Erzsébet téren, a Deák téren és a
Széchenyi téren állnak meg egy
rövid mûsor erejéig. E helyszíneken a város vezetése, az egyház és
a közmûvelõdési intézmények nevében fogadják õket, majd népi
kulturális mûsorok kezdõdnek a
Hevesi Sándor Mûvelõdési Köz-

pont melletti két szabadtéri színpadon.
A Kanizsai Pünkösdölõn 16
órától szerepelnek a Kanizsai
Horvát Tamburások, a Zalagyöngye Táncegyüttes, az Árvácska Dalkör, a bajcsai Rezedák
Hagyományõrzõ Dalkör, valamint a Kanizsa Táncegyüttes.
18 órakor koncertet ad a Boban
Markovics Orkestar, amelynek
tagjai kifejezetten erre az alkalomra látogatnak városunkba.
20 órakor veszi kezdetét a májusfa kitáncolása, majd a Fantázia
zenekar közremûködésével utcabál zárja az elsõ Kanizsai Pünkösdölõt.
A kiegészítõ programok között
kirakodóvásár, népi körhinta és
kézmûves játszóház is várja az
eseményre látogatókat.
A hagyomány és a minõség kötelez bennünket, szervezõket. Bízunk abban, hogy ez alkalommal
is színvonalas kulturális programmal örvendeztethetjük meg a tradíciót, a népmûvészetet kedvelõ,
kedves közönséget.

Elõ a fürdõruhával! Vár a kanizsai strand!

Remélhetõleg már nem kell sokat várni, hogy a hõmérõ higanyszála a kellõ celsiuszokat súrolja. Ami épp' elég lesz ahhoz, hogy
megmártózhassunk minden kanizsai fürdõjében. A fedett uszodában természetesen ezt az év majd minden napján megtehetjük, míg
a szabadtéri strand a pünkösdi hosszúhétvégén, május 23-án, szombattól várja a lubickolni vágyó családokat: kicsiket, nagyokat egyaránt.
Zöld oázis Nagykanizsa szívében, gondozott park, két különbözõ méretû és hõmérsékletû, jó minõségû termálvízzel töltött medence, hangulatos környezet, szolid árak  melyekért, nem kell a városból sem kitennünk a lábunkat. A kanizsai strand egy az egyben biztosítja mindazt, ami
a tartalmas fürdõzéshez szükséges!

 Ugyanis számunkra nagyon fontos, hogy a vendégeink kellemes, pihentetõ környezetben töltsék a strandolásra, szánt idõt  mondta Horváth Vencel, a
Kanizsa Uszoda és Strandfürdõ ügyvezetõje. Aki egyúttal közelképet is adott
arról, mi mindennel készülnek a közelgõ, nyári, szabadtéri fürdõszezonra.
 A kültéri medencéink kiválóan alkalmasak arra, hogy több generáció
 anya, apa, gyerekek, nagymama, nagypapa  valóban együtt, egymás
közelségében úszhasson, pancsolhasson. Ahogy a kanizsai strand esetében már megszokhatták, az önkormányzati támogatás jóvoltából (nagyon
is) kedvezményes jegyárakon relaxálhatnak vendégeink. Továbbá Szépkártyával is fizethetnek az igénybevett szolgáltatásokért. Példaként említette még a családosoknak (két felnõtt, három 14 év alatti gyermeknek)
szóló belépõt, mely csak 1.900 Ft. A karszalagos belépõ garantálja, hogy
adott napon, több alkalommal, szabadon mozoghassunk ki és be a strand
területén. Felnõttek 950 forintért, a diákok és a nyugdíjasok 700 forintért
használhatják ki ezt a lehetõséget a nyári elõszezon idõszakban hétfõtõl
vasárnapig, 9 órától 18 óráig fõszezonban 9 órától 20 óráig  azaz, a
strand nyitvatartási idejében.
Ezeken túl  természetesen, további számos érv szól a kanizsai strandfürdõ mellett. Egy belépõ áráért strandolhatnak, de még az uszodát is látogathatják a vendégek. S ha az attrakciókat nézzük, a kisebb gyermekek  ha egy-egy pancsolás közt más mozgásra is vágynak  a kültéri medencék tõszomszédságában kialakított játszóparkban múlathatják az idõt.
A felnõttek sem fognak unatkozni, hiszen a nyáron is nyitva tartó
jacuzzi és szauna is nyújthat felüdülést számukra.
Aki járt már a városi fürdõben, meggyõzõdhetett arról, nem kell elutazni
Nagykanizsáról ahhoz, hogy valóban olcsón, ráadásul igényes környezetben
strandoljon. Annak, aki ezidáig nem élvezte a kanizsai strandot, annak bátran
ajánljuk, élvezni fogja: mert a strandon  mint a dalban  annyira szép és
jó. További információ: www.kanizsauszoda.hu honlapon található.
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2015. május 14.

Felhívás - kibõvített ügyfélfogadás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy az Európai Mezõgazdasági Garancia
Alapból, valamint a központi költségvetésbõl finanszírozott egyes támogatások
2015. évi igénybevételének elõsegítése érdekében a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Földhivatali Osztályán (8800
Nagykanizsa, Platán sor 2.) a földhasználati szerzõdések jóváhagyása és a
földhasználati nyilvántartás vezetésével kapcsolatos beadványok fogadása
érdekében az ügyintézõk 2015. május 4-tõl 2015. június 9-ig a hét minden
munkanapján - így az ügyfélfogadási szünnapon is - fogadják az
ügyfeleket.
Dr. Józsa Zsanett járási hivatalvezetõ
Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala

Képviselõi fogadóóra
Dénes Sándor, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati
képviselõje fogadóóráját 2015. május 21-én (csütörtökön) tartja 17
órától a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).

9

Nyugdíjasházi bérlakások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévõ üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyûlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletérõl szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.
Pályázatra kiírt lakás: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 29.
Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási
Csoport Nagykanizsa, Ezsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó. A licitálás idõpontja: 2015. június 5. de. 11.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A bérlemény leírása:
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti
díja: bérlakást leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért
fizetendõ díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet,
rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
A lakások megtekinthetõk: 2015. május 19. (kedd) 14.00-16.00 óráig.

Veszélyes és elektronikai
hulladékgyûjtési akció
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk veszélyes és elektronikai hulladékgyûjtési akciót szervez az alábbi idõpontokban és
helyszíneken:
Péntek:
május 15.
13.30-13.40
Kisfakos, buszmegálló
május 15.
13.50-14.00
Bagola, buszforduló
május 15.
14.15-14.40
Sánc, posta elõtti buszmegálló
május 15.
14.55-15.20
Katonarét, Táncsics tér
május 15.
15.30-16.10
Hevesi u. ABC
május 15.
16.20-16.50
Zemplén u. ABC mögött
május 15.
17.00-17.30
Rózsa u. kispiac
május 15.
17.40-18.10
Kazinczy u.
május 15.
18.25-18.40
Alsótemplom elõtti parkoló
Szombat:
május 16.
08.00-08.40
Palin, Szálfa u.
május 16.
08.50-09.20
Napraforgó tér
május 16.
09.35-10.00
Petõfi u.-Honvéd u. sarok
május 16.
11.30-12.15
Kiskanizsa, Templom tér
május 16.
12.30-12.40
Bajcsa, Polgármesteri Hivatal
május 16.
12.55-13.30
Nagyrác utcai (volt) iskola
május 16.
13.55-14.20
HSMK parkoló
május 16.
14.30-14.55
Miklósfa, ABC
május 16.
15.05-15.30
Olaj ABC
Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt.

A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az
öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és
annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történõ licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/
- a rendeletben meghatározott összegû pénzadományt ajánl fel,
- legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, és
a.) amennyiben lakásbérleti joga határozatlan idõre szól, a lakást tisztán, kiürített állapotban, térítésmentesen,
b.) amennyiben lakásbérleti joga határozott idõre szól, a lakást a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott
rendeltetésszerû használatra alkalma állapotban a bérbeadó rendelkezésére
bocsátja.
- városrendezési célból kiürítendõ, illetve életveszély miatt lebontásra kerülõ önkormányzati lakás bérlõje, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehetõ, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetõ PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap
fénymásolatát, a felajánlásra kerülõ önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát,
alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Ezsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem
küldünk.
A licitálás szabályai:
A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidõben, a kiírásban
foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is
képviselheti.
A licitálás induló összege: 2.000.000 Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve
önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követõ 15 napon belül. A
feljánlott adományt a kijelölést követõ 6 hónapon belül kell az önkormányzat
számlájára megfizetni.
A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhetõ, tartási szerzõdés nem
köthetõ.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Önkormányzati bérlakások

I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi
üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
Szociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezõ (csere), illetve nem rendelkezõ pályázók részére
1. Nagykanizsa, Csengery u. 56. fsz. 14.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1 + 1 fél szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 15.444
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja:
2015. május 18. 9.00-9.30 óráig.
2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/10. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 58 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 17.052 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2015. május 19. 8.00-8.30 óráig.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/15. fsz. 5.
A lakás alapterülete: 51 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 13.362 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2015. május 19. 8.30-9.00 óráig.
4. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/D/4.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 15.796 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás
bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2015.
május 19. 9.00-9.30 óráig.
5. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11. C. lh. I. em. 4.
A lakás alapterülete: 37 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 18.685 Ft. A
lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2015. május 18. 15.00-15.30 óráig.
6. Nagykanizsa, Fõ u. 8. III. lh. II. em. 4.
A lakás alapterülete: 48 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 24.240
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja:
2015. május 18. 8.00-8.30 óráig.
7. Nagykanizsa, Király u. 34. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás
településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 61.472 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás
bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2015.
május 18. 14.00-14.30 óráig.

2015. május 14.
8. Nagykanizsa, Király u. 37. I. em. 4.
A lakás alapterülete: 78 m2, szobaszám: 2+1 fél szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 35.334
Ft. A lakás állapota: helyreállítás a bérlõ feladata. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év,
vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2015. május 18. 14.30-15.00 óráig.
9. Nagykanizsa, Kisfaludy u. 17/C. fsz. 5.
A lakás alapterülete: 42 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 20.118 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2015. május 19. 15.00-15.30 óráig.
10. Nagykanizsa, Városkapu krt. 10. B. lh. IV. em. 15.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 15.504 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás
bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2015.
május 18. 15.30-16.00 óráig.
11. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 11/B. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 41 m2, szobaszám: 1+ 1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 17.753
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja:
2015. május 18. 15.00-15.30 óráig.
II. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött
fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élõk részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a Garzonházakról szóló
32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres
önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 19.640 Ft. A
lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2015. május 19. 15.00-15.30 óráig.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 19.640 Ft. A
lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2015. május 19. 14.30-15.00 óráig.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I. em. 5.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 19.640 Ft. A
lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2015. május 19. 15.30-16.00 óráig.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási
Csoportjánál ügyfélfogadási idõben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó)
lehet benyújtani.
Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a
www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetõk.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2015. május 29.

K4  EURÓPA AMAZONASA TEMATIKUS ÚT
KOPRIVNICA-LEGRAD-KOPRIVNICA

Célcsoport:
minden korosztály, kezdõ biciklizõk, természetkedvelõk, családosok, iskolások.
Útvonal hossza:
40 km.
A túra becsült
idõtartama: 3 óra

http://cycleinanetwork.eu/hu/szolgaltatasaink/programcsomagok/k4
-europa-amazonasa-tematikus-ut/

A Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum
Dráva és Mura szakaszát Európa Amazonasaként is emlegetik, amelyek különleges ártéri erdõknek, változatos élõvilágú holtágaknak, kavicszátonyoknak és ritka állatfajoknak ad otthont. A
Mura és Dráva összefolyása az egyik legérdekesebb területe ennek a két folyónak, amely Légrád
mellett található. A túra minden korosztálynak
ajánlott, fiataloknak és természetkedvelõknek, családosoknak, iskolásoknak, az út nagyjából 30 km.
Kaproncáról induló túra javasolt megállói még
a városban találhatóak, érdemes megtekinteni a
régi alváros központját  ma a Zrínyi-, Jellasicsés a Flórián-tér. Itt most egyemeletes épületek sorakoznak  a barokktól a szecessziós stílusúkig.
Párhuzamosan a Zrínyi-térrel, a Svilarskautcában foglal helyet a zsinagóga épülete. Ezt az
imaházat 1875-ben építette a nagy létszámú
kaproncai zsidó közösség.

Légrád a Dráva és Mura folyók összefolyásánál a Mura torkolatával szemben fekszik. A
Szentháromság tiszteletére szentelt plébániatemploma 1769 és 1783 között épült barokk stílusban. Evangélikus templomát 1841-ben építették. Az evangélikus iskola épülete 1907-ben
épült. A fõteret alkotó parkban egy öt darabból álló, régi fûrészgép kiállítás látható, melyek az ország legszebbjei közé tartoznak.A Mura-DrávaDuna Bioszféra Rezervátum az Európa legnagyobb határon átnyúló védett természetvédelmi
területe cím jogos viselõje lehet a közeljövõben,
ha Horvátország és Magyarország mellett Ausztria, Szlovénia és Szerbia is benyújtja nevezését az
UNESCO-hoz. A bioszféra rezervátum jelenlegi,
horvát és magyar területe meghaladja a 600.000
hektárt. Ennek a Légrád melletti horvát szakasza
a két folyó (Mura-Dráva) találkozása miatt különleges, kiemelt látnivaló, ideális kirándulóhely.
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Álláspályázat - NaGESZ gazdasági vezetõ

Kanizsa  Hirdetés

11

Álláspályázat - Kanizsa TV Kft. - ügyvezetõ

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Nagykanizsai
Gazdasági Ellátó Szervezet (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Fõ u. 8.) gazdasági vezetõ (magasabb vezetõ) beosztásának betöltésére.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Kanizsa TV Kft. ügyvezetõ-fõszerkesztõ tisztségének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõs, határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt). 21/A. §
(4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 4 hónap próbaidõ kikötésével. A magasabb
vezetõi megbízás megnevezése: gazdasági vezetõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás 5 év határozott idõre, 2015. július
1-tõl 2020. június 30-ig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Fõ u. 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet (NaGESZ) gazdasági vezetõi feladatainak ellátása az
igazgató közvetlen vezetése és ellenõrzése mellett, az igazgató helyettesítése.
Ennek keretében különösen: Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 11.§ -ban meghatározott feladatok ellátása. Az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi tevékenység felelõs irányítása és ellenõrzése, a hatékony gazdálkodás biztosítása a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint. Feladata az intézmény költségvetésének tervezésével, az elõirányzat módosításával, üzemeltetéssel, fenntartással, mûködtetéssel, beruházással, a vagyon használatával,
pénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, a beszámolási kötelezettséggel, a munkaügyi és bérszámfejtési és egyéb adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása a fenntartói
szabályozással összhangban.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történõ végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 12. §-ban a gazdasági vezetõre meghatározott elõírások,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
Elõnyt jelent: közgazdász oklevél, a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az
intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban szerzett szakmai gyakorlat,
vezetõi, vezetõ-helyettesi, vagy gazdasági vezetõi tapasztalat, vállalkozási szakon regisztrált mérlegképes könyvelõi igazolvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz,
- az intézmény gazdasági vezetésére, fejlesztésre vonatkozó program,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya a büntetlen
elõéletnek, valamint annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhetõ tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
- a pályázati feltételként elõírt felsõfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló oklevelek közjegyzõ által hitelesített másolata, illetõleg az elõírt szakmai gyakorlat hitelt
érdemlõ igazolása,
- a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 151.§ (3) bekezdése szerinti nyilvántartás
igazolása; a tevékenység ellátására jogosító engedély másolata,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a: 1. kinevezése esetén munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetõi megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség vele szemben nem áll
fenn. 2. 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja. 3. nem
áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. 4. pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályáztató a pályázati határidõ leteltét követõen az erkölcsi bizonyítvány kivételével
hiánypótlási lehetõséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésõbb a döntést
elõkészítõ szakmai bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2015. július 1.
napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhetõ: Dénes Sándor polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály vezetõje: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel:
+36-20/849-2333, Horváth István NaGESZ igazgató Nagykanizsa, Fõ u. 8., tel: 30/474-8506.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.), vagy személyesen benyújtva Dénes Sándor polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 5. számú irodában. A pályázati anyagot egy példányban
kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ 9/38652/2015. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: "gazdasági vezetõ" .
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt. elõírásainak megfelelõen a pályázatokat
a pályáztató által létrehozott döntést elõkészítõ szakmai bizottság - a pályázók személyes
meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésrõl Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményérõl valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 25.
A pályázati hirdetmény közzétételének helye, ideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet
(Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldala (Elérhetõ: www.kozigallas.gov.hu,
www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál), agykanizsa Lokálpatrióta Hetilap, Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu ).
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztatóval kapcsolatban
további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhetõ.

Szerv megnevezése, székhelye:
Kanizsa TV Kereskedelmi és Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Sugár u. 8.)
A kft. fõ tevékenysége: A Kanizsa Televízió mûködtetése
Az ügyvezetõ-fõszerkesztõ fõ feladatai:
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 kft. alapító okiratában az ügyvezetõi tisztségre
meghatározott feladatok ellátása, valamint a Kanizsa TV szerkesztõségének felelõs
mûködtetése és szakmai irányítása a médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény és más vonatkozó jogszabályokban foglaltakra tekintettel, a tulajdonosi érdek érvényesítése a mûsorpolitika kialakításában.
A megbízás idõtartama, formája, díjazás:
Az ügyvezetõ-fõszerkesztõt 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 tisztség ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a kft. javadalmazási szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével - a Közgyûlés állapítja meg.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvõképesség,
- büntetlen elõélet,
- egyetemi vagy fõiskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó vagy televíziós szerkesztõi területen eltöltött legalább 3 év szakmai gyakorlat, vagy középfokú iskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó vagy televíziós szerkesztõi területen eltöltött legalább 5 év szakmai gyakorlat,
- vezetõi gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell a következõ dokumentumokat: a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó koncepciója, a pályázó által aláírt szakmai önéletrajz, a felsõfokú vagy a középfokú iskolai 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. június 5.
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: "Kanizsa TV Kft.
ügyvezetõ-fõszerkesztõi pályázat".
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
A határidõben benyújtott pályázatokat a Humán 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. júniusi 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.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Rátettek egy lapáttal:
Május 14. 17:30 óra
VISSZA AZ EGÉSZSÉGHEZ
Elõadó: Szabó Szigfrid reflexológus, kutató, termékfejlesztõ:
a REG-ENOR feltalálója. A Belépés DÍJTALAN. Szervezõ:
Sólyomvári Géza.
Május 20. 13:30 óra
30 ÉVES A BELVÁROSI
NYUGDÍJAS KLUB - kulturális mûsorok.
Május 20. és 23.
MÛVÉSZETI NAPOK
Május 20. 16.30 óra Képzõmûvészet Napja.
Május 23. 16 óra Táncgála
Közremûködnek: a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
AMI növendékei. Belépõdíj:
1 000 Ft
Szervezõ: a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány.
Május 24. 14 óra
KANIZSAI PÜNKÖSDÖLÕ
Fellép: Kanizsai Horvát Tamburások, Zalagyöngye Táncegyüttes, Kanizsa Táncegyüttes, Árvácska Dalkör, Rezedák Hagyományõrzõ Dalkör (Bajcsa). 18
óra Boban Markovics Orkestar.
20 óra Utcabál - zenél a Fantázia Zenekar. Májusfa kitáncolás. Helyszín: a HSMK melletti,
rossz idõ esetén a HSMK-ban.

Május 14. 19 óra
EURÓPA AKUSZTIKUS ZENEI GITÁR FESZTIVÁL
2015.
Fellépnek: Finn Oafson ( Dánia), Damir Halilic ( Horvátország) Chillió Duó, Fábián Annamária, Szabó Sándor ( Magyarország). Jegyek ára: felnõtt:
1500 Ft, diákjegy: 1000 Ft.

Május 22. 10 óra
GYERMEKNAP
helyszín: Pipitér Óvoda
Május 29. 19 óra
ENYEDI SUGÁRKA JAZZ
TETT
Enyedi Sugárka - ének, zene,
szöveg, Csicsák György Balázsgitár, zene, szájharmonika, Piri
Béla - bõgõ, Laskay Péter - dobok, Hámori János - trombita,
szárnykürt. Belépõdíj: 1000 Ft
Május 30.
GYERMEKNAP
BAJCSA

a mester biztosan mosolyog

Nagykanizsa Város Vegyeskarának a Kiskastélyban tartott
minõsítõ hangversenyét követõen a KÓTA zsûrijének tagja, Dr.
Kerekesné Pytel Anna fogalmazott így.
Az öt évvel ezelõtti minõsítésükre utalt, és arra, hogy egy mester annak örül, ha tanítványa túlszárnyalja. Kaposvári lévén külön
megköszönte a záró Hajdu Sándor
mûvet, a Somogyi népdalszvitet.
Mint mondta, saját kórusával is el
akarja énekelni. Zsûritársa, Ladvenicza Éva a kórustagok mosolyát dicsérte. Az elnöklõ Somogyváry Ákos rögtön hozzátette: ez a

mosoly tükör, miközben Vámosné
Fordán Yvette karnagyra mutatott.
Legvégül pedig felolvasta az oklevelet: Éneklõ Magyarország. A
Magyar Kórusok, Zenekarok és
Népzenei Együttesek Szövetsége
minõsítésén vegyeskar kategóriában hangversenykórus minõsítést
értek el.
Olvasóink már tudják, ez a
legmagasabb fokozat. A közönség és a kórus üdvrivalgása után
ráadásként újra elénekelték az est
egyik legnehezebb darabját, Rahmanyinov Bogorogyice gyevoját. És amint a zsûri is kiemelte,
ennél a szintnél elvárás a sokszínûség. A mûsor alább következõ

felsorolása érzékelteti, korban
milyen széles skálájú városi vegyeskarunk tudása. Kezdésként
megadták az alaphangot. Palestrina: Adoramus te, Christe. Következett Gounod: Messe bréve;
Pitoni: Laudate Dominum;
Arcadelt: Ave Maria; Bruckner:
Locus iste. A halszagú szelet, a
puha párát és a szitáló esõt páratlan módon megjelenítõ Kodály:
Norvég leányok. Folytatódott
Fauré: Cantique de Jean Racine;
a már említett keleti Üdvözlégy
Mária. A kortárs Tóth Péter: Lángok és a norvég Ola Gjeilo:
Északi fények (Pulchra es, amica
mea) Befejezésül a nyolc éven át
a vegyeskart vezetõ Hajdu Sándor két mûve, a Haiku és a már
említett népdalszvit csendült fel.
Szólisták: Nagyné Kardos Eszter
és Schmidt Ágnes, zongorán kísért Kollonay Zoltán. Ebbõl a
felsorolásból is sejthetõ, mekkora szerencséje volt mindazoknak, akik befértek a kiváló
akusztikájú Kiskastélyba. Reméljük, Nagykanizsa Város
Vegyeskara talál módot arra,
hogy zenebarátok szélesebb körében is megünnepelje hangversenykórus címét.
Kanizsa

Nagykanizsán
csak a Sashalmi Optikában!
Üzletünkben személyre szabott, kiemelt szintû szolgáltatást kap és a
legmegfelelõbb szemüveg ajánljuk Önnek. Mi garantálja mindezt?
Szakembereink sok éves tapasztalata, a szakma iránti elkötelezettség, törekvés, hogy a vásárlók a legjobb megoldással, maximális elégedettséggel távozzanak.
Szemünk romlását sajnálatos módon nem tudjuk megállítani, 40 éves kor
felett a szem fokozatosan elveszíti alkalmazkodóképességét.
A látáskorrekció legkorszerûbb módja a multifokális szemüveg, amelyet az
Essilor fejlesztett ki Varilux néven. A személyre szabott szemüveglencséhez a látásvizsgálaton kívül 4D szemmérést végzünk, mely során vizsgáljuk az olvasótávolságot, a szem forgásközéppontját, valamint meghatározzuk a domináns szemet. Ez elengedhetetlen a tökéletes, személyre szabáshoz, hiszen a szemüveglencse majd ezekre az értékekre lesz optimalizálva a korlátok nélküli látásélmény és a gyors reakció érdekében.
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Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS

III.21.IV.19. Kos

A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi
szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
Ügyintézõ
Gyógytornász
Eladó
Fodrász
Asztalos
Lakatos
Klíma szerelõ
Autóbusz vezetõ
Karbantartó
Kovács
Villanyszerelõ
Profilhúzó
Betanított kárpitos

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

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

Bõvebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (8800
Nagykanizsa, Fõ út 24.) Földszinti Információs hirdetõ táblán, vagy a
www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idõ: Hétfõ - Kedd - Csütörtök: 8:00 -16:00 óra között.
Péntek: 8:00 - 13:00 óra

13

Éppen ideje, hogy új hobbit keressen magának. Fogjon magabiztosabban a tervei
megvalósításához, s ha ennek ellenére
sem úgy mennek a dolgai, ahogyan szeretné, ne hibáztasson másokat.

IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket
a Facebookon is!

A hétvégén lehetõleg ne foglalkozzon
komoly dolgokkal. Engedje el a füle mellett még azokat a pletykákat is, amelyeknek van némi valóságalapja. Koncentráljon a pihenésre és az egészségére.

V.21.VI.21. Ikrek
Ne csak a teendõivel törõdjön, idõnként
nem árt, ha elengedi magát. Hogyha hagy
némi szusszanásnyi idõt magának, mindjárt
színesebben látja a világot. Az étkezésben
továbbra sem kell megtartóztatnia magát.

VI.22.VII.22. Rák
Ne idegeskedjen a hétvégén, hagyja, hogy
a dolgok maguktól megtörténjenek. Érzelmi életére vonatkozóan új dimenziókat
nyitnak meg ön elõtt a csillagok. Örömét
leli majd a fordulatos történésekben is.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Számtalan megbeszélnivalója lesz a következõ napokban a munkatársaival. Semmi komoly dologra, vagy fárasztó teendõre nem kell
gondolnia. Csupán egy közös kirándulás idõpontjában és helyében kell megegyezniük.

VIII.23.IX.22. Szûz
Szinte egy energiaáradat veszi majd körül, ha a hétvégi munka után ellátogat
kedvenc kirándulóhelyére. Ezek az órák
arra is jók lesznek, hogy felvértezze magát a stresszesebb napokra.

IX.23.X.22. Mérleg
Ne legyen túl szigorú magával, ha az étkezése kerül szóba. Fogyókúrára ezután sem lesz
szüksége. Ha ideje engedi, gondolkozzon el
azon, hogy mi hiányzik az életébõl. Ha egy
társ, akkor nem jár messze az igazságtól.

X.23.XI.22. Skorpió
A május hátralévõ felében sok kellemes
pillanat vár önre. Munkája mellett szabadidejét leköti a baráti találkozások minden
velejárója. A közös kikapcsolódás öröme
mellett olykor a csalódásé is.

XI.23.XII.21. Nyilas
Ha azt szeretné, hogy a május sokáig emlékezetes maradjon az ön számára, akkor
tegyen is érte valamit. Ne húzza, halassza
az idõt, ha egy vonzó társra talál. Ha netán
szóba kerül a házasság, ne tiltakozzon.

XII.22.I.20. Bak
A hétvégén lehetõleg kerülje el a veszekedésekre okot adó találkozásokat. Próbáljon
többet pihenni, és ne hagyja, hogy bárki eltérítse az elképzeléseitõl. A fogyókúrázással
kapcsolatos terveit tartsa szem elõtt.

I.21.II.19. Vízöntõ
Kezelje rugalmasabban a pénzügyeit. Ha
szükségtelen, ne fukarkodjon, engedjen
meg magának idõnként egy kis dõzsölést
is. Testi és lelki felfrissülésének is jót tesz,
ha idõnként habzsolja az élvezeteket.

II.20.III.20. Halak
Ha úgy érzi, a munkájában tudja legjobban
kifejezni önmagát, akkor ennek megfelelõen tervezze be a hétvégéjét is. Ha a családtagjai is egyetértenek vele, egy darabig nagyon fogja élvezni ezt a megoldást.
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Drezdai
bronz

A németországi Drezda adott
otthont a Rendõr Cselgáncs Európa-bajnokságnak, melyen a Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa versenyzõje, Mihovics Szabina (képünkön jobbról a
második) is tatamira lépett 63 kgban. Szabina az elsõ mérkõzését
elveszítette a késõbbi második helyezett szlovák versenyzõvel
szemben, de a vigaszágon sikerült
javítania, hiszen brit ellenfelét fojtással gyõzte le, majd egy holland
lány következett, akit a magyar
cselgáncsozó egy dobással, majd
taktikus judóval vert meg  megszerezve a harmadik helyet.
Kanizsán az alsóház
Az ülõröplabda magyar bajnokság aktuális alsóházi fordulóját Nagykanizsán rendezték a
Péterfy-iskola tornatermében.
Az alsóházat képviselõ 4 csapat
mérkõzött a házigazda Hamburger SE-vel együtt A nagykanizsaiak csak a nõi válogatottat
verték meg, ugyanakkor a Tatabánya ellen 2:0-ás szett vezetésrõl 3:2-re kaptak ki, és a fõvárosi HOSC is jobb volt a
házigazdáknál (0:3)

INGATLAN
Becsehelyen két szobás nappalis, fürdõs, gáz + kandallós felújított családi ház rendezett udvarral,
gyümölcsössel eladó. Tel.: 06-30209-0546 (7703K)
Mórichelyi hegyen szép, gondozott birtok lakható épülettel eladó. Érd.: 18 óra után a 0630-2146755, valamint a 0630-854-1135
telefonszámokon lehet. (7712K)
Nk-án a belvárosban, csendes
környezetben eladó 740 négyzetméteres közmûvesített telek, mely

2015. május 14.

Sárváron és Egerben bizonyítottak
Tizennegyedik alkalommal
rendezték meg Sárváron a
Nádasdy Kupa elnevezésû, nemzetkõzi szabadfogású birkózó
versenyt, ahol több kategóriában és súlycsoportban is összemérhették erejüket a sportolók.
A versenyen összesen 19 csapat
140 versenyzõje mérlegelt, köztük a KBSE nyolc birkózója is
(képünkön).
Nádasdy Kupa birkózó verseny,
Sárvár. Kanizsai érmesek. Junior
(18-20 évesek), 66 kg: 1. hely
Faludi Máté. Diák I. (12-13 évesek), 35-kg: 1. Kalmár Kristóf. Ifjúsági (16-17 év), 85 kg: 2. Béli
Attila. Diák II. (10-11 év), 50 kg:
2. Dányi Bátor Márton. 38 kg: 2.
Bódogh Endre. Diák II., 32-kg: 3.
Fata Rajmund. Gyermek (8-9 év),
26 kg: 3. Fata Lajos.

***
Az Egerben megrendezett
Egyetemi-Fõiskolai Birkózó Országos Bajnokságon a nagykanizsai Egyed Dániel (PTE) a 66 kgosok mezõnyében, szabadfogás-

ban a bronzéremig jutott, míg kötöttfogásban az ötödik helyen végzett, tudtuk meg Szatmári Zsolt
edzõtõl.
P.L.

Vidékbajnoki és diákolimpiai érmek

A Nagykanizsai TE 1866 utánpótláskorú kardozói a veszprémi
vidékbajnokságukról sem tértek
haza érmek nélkül, mi több az
országos diákolimpián is kitettek magukért.
családi ház vagy társasház építésére egyaránt alkalmas. Tel.: 0630227-3294 (7713K)
Petriventén, Nk-tól 12 km-re
nagy családi ház, gazdálkodásra
alkalmas nagy kerttel eladó. Tel.:
0630-9737-094 (7716K)
Eladó Kiskanizsán 1110 m2
közmûvesített telek, kis bontandó
házzal, a Pápai u. 22. alatt. Tel.:
0620-388-4056 (7717K)

Kanizsai vívó eredmények. Diákolimpia. IV. korcsoport, fiúk (34
induló): 1. Milassin Mór (Batthyány Lajos Gimnázium), ... 8. Horváth Gergõ (Zrínyi Miklós Általános Iskola).
Vidékbajnokság. Bambi fiú
kard (16 induló): 1. Zadravecz
Máté, ... 3. Kiss Gergely. Bambi leány kard (14): 1. Kobra
Virág, ... 3. Zsolnai Fanni, ...
7. Sánta Fanni. Bambi leány
csapat: 1. NTE 1866 (Zsolnai
Fanni, Kobra Virág, Géri Mirjam, Sánta Fanni; képünkön).
Gyermek fiú kard: (18): 1.

Horváth Gergõ, ... 3. Kiss Gergely, ... 8. Zadravecz Máté.
Gyermek fiú kardcsapat (5): 1.
NTE 1866 (Zadravecz Máté,
Horváth Gergõ, Kiss Gergely).
Gyermek leány kard (18): 1.
Kobra Virág, ... 3. Sánta Fanni.
Gyermek leány kardcsapat (4):
1. NTE 1866 I (Kobra Virág,
Bécsi Zsófia, Kozári Dóra), ...
4. NTE 1866 II (Sánta Fanni,
Zsolnai Fanni, Géri Mirjam).
Serdülõ fiú kard: (16): 1.
Milassin Mór.

SZOLGÁLTATÁS

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

Kidobásra szánt televízióját,
mikroját, hûtõjét, gáztûzhelyét,
stb., valamint összegyûjtött reklámanyagait elszállítom. Tel.:
0620-510-2723 (7700K)
Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Tel.: Balaskó István 0630-597-1530
(7718K)

Forgalomkorlátozás az Erzsébet téren
2015. május 16-án (szombaton) kerül sor a Richter Egészségváros
rendezvényre az Erzsébet téren. A rendezvény napján 2015. május 16.
0.00 - 24.00 óráig lezárásra kerül a Magyar Külkereskedelmi Bank és
a Polgármesteri Hivatal elõtti útszakasz. A lezárás miatt a szervezõk
kérik szíves türelmüket és megértésüket.

P.L.

VEGYES
Jó állapotban lévõ ülõgarnitúra
(3+2+1) olcsón eladó Nk-án. Érd.:
0620-406-1142 (7719K)
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A Petõfi utcai pályán rendezték a hazai motocross bajnoki
pontvadászat második fordulóját, ahová a monori futam után
érkezett a népes mezõny.

Fotók: Polgár László

A szervezõk imái meghallgatásra
találtak, hiszen napközben verõfényes napsütés várta a versenyzõket,
s mivel még csupán a motocross
szezon kezdetén járnak, így a nevezési létszám is száz fölötti lett végül.
S ha már jó idõ és népes indulóhad,
akkor arról sem szabad elfeledkezni,
hogy végül igazi (technikai) sportél-

labdarúgó harmadik vonalbeli
Bagola VSE fél focicsapatával is
összefuthattunk a pálya mellett.
Ugyanakkor, már bocsánat, de
az elsõ érkezõk korántsem õk voltak, hanem példának okáért azok a
sárga jelzõkarók, melyeket még
csütörtökön küldtek le a monori
forduló után a fõvároson keresztül
a kanizsai helyszínre, melyekkel a
nyomvonalat még jobban tudták
jelölni a szervezõk a nézõk és versenyzõk számára egyaránt.
De hogy ne csupán az érkezõkrõl
szóljunk, voltak jól menõk is a me-

ményt nyertek a kilátogatók, hiszen
roppant népes nézõsereg kellõs közepébe csöppenhettek a látogatók. S
hogy milyen összetartó a (helyi)
"sportos" élet, arra jó példa, hogy
akár az éppen szabadnapos megyei

zõny keretében, mivel nem titok,
hogy nagyon sok motorsport-szerelmes éppen a Gyõr-MosonSopron megyei HTS KTM Team
krosszosaira volt leginkább kíváncsi, akik valóban jól húzták a gáz-

ÁLLÁSLEHETÕSÉGET HIRDET AZ ALÁBBI MUNKAKÖRBEN:

Operátor, Gépbeállító

Munkavégzés helye: Vas megye, Szombathely
3-4 mûszakos munkarend,
kiemelkedõ kereseti lehetõség
(magas alapbér, mûszakpótlék, bónusz, cafeteria)
ingyenes szálláslehetõség
Csoportos tájékoztató, tesztírás idõpontja:
2015.05.19 09:00 óra
Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ
(8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)
Részvételi szándékát kérjük elõre jelezze!
(H-P.8.00-16.00): +36-94-509-515; +36-30-402-7202
whc.szombathely@whc.hu

kart. S nem csupán a kanizsai forduló elsõ futamjainak keretében, de
egy szusszanás után a második körben is. Mint az kiderült, a somogyi
származású Szvoboda Bencének
(HTS) egyre nagyobb szurkolótábora van, amit az is bzonyított,
hogy az MX1 I. osztályú kategóriájának indulása elõtt mindenki viszszaért a helyére a kacsakaringós pályát rejtõ "teknõ" körül. Persze, ne
csupán a fiatal kiválóságról szóljon
a fáma, hiszen bárki, aki nyeregbe
pattant a nagykanizsai helyszínen,
remekül helytállt, legyen az magyar, szlovén, osztrák vagy éppen
romániai motocrossos.
Motocross magyar (nemzetközi)
bajnokság, 2. forduló. Nagykanizsa. Élsport MX1 I. és II. osztály:
1. Jernej Irt (szlovén, Husqvarna),
2. Peter Irt (szlovén, Husqvarna),
3. Szvoboda Bence (HTS KTM Team, KTM). MX2: 1. Hugyecz Erik
(HTS, KTM), 2. Luka Kutnar
(szlovén, Husqvarna), 3. Firtosvári
Gábor (KTM OKR Team, KTM).
A kanizsai színekben versenyzõk
közül tömegsport MX1-ben Czigány

Gergely (Yamaha) gyõzött, a napi licenceseknél Szabó Gergõ (Kawasaki) pedig hatodik lett. A tömegsport
MX2-ben Harka István (Yamaha)
szintén hatodikként zárt, míg senior
MX1-ben a szlovéniai versenyzõjük, Gyergyek Dusan (Kawasaki) az
ötödik helyre motorozott. Nem csupán õk pattantak nyeregbe a KMSE
részérõl, ugyanis a tömegsport
MX2-ben Czigány Andrea személyében hölgy is remekül vette az ugratókat és kanyarokat.
P.L.
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Véradás - Vöröskereszt
A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete az alábbi idõpontban szervez véradást:
2015.05.21. csütörtök HSMK 11:00  12:30 óra
Tótszerdahely 14:00  16:00 óra

