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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXVII. évfolyam 27. szám
2015. szeptember 3.

A NAKKIK elnöksége által
meghatározott célokat dr. Polay
József ismertette. A tervek között
szerepel az EU-s pénzek gazdaságba áramlásának és a városi és
céges fejlesztések összehangolásának a segítése. Szeretnék ösztönözni és támogatni a városban és a
környékén a befektetéseket, így az
Ipari Parkba a cégek betelepülését,
a speciális munka-speciális emberek vagy szervezetek létrehozását,
valamint a szakképzés és mérnökképzés számának és színvonalának
emelését. Tervezik a nagykanizsai
kis- és középvállalkozások számának a növelését és mûködési feltét-

Megalakult a Nagykanizsai Város
és Gazdaságfejlesztési Tanács
Alakuló ülését tartotta a
Nagykanizsai Város és Gazdaságfejlesztési Tanács, mely az
önkormányzat és a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara közti megállapodás eredményeként jött létre. A hatfõs tanács tagjai Kanizsa fejlõdését
tartják szem elõtt, mely elõsegítése érdekében több célt is kijelöltek.
Az alakuló ülést követõen Dénes Sándor polgármester, a tanács elnöke, dr. Polay József, a
kanizsai kamara elnöke és a tanács alelnöke, valamint Cseresnyés Péter, országgyûlési képviselõ, a tanács másik alelnöke ismertette a gazdaságfejlesztési tanács céljait és alakulásának kö-

rülményeit. Ahogy Dénes Sándor
elmondta, a kamara és az önkormányzat közötti megállapodás
eredményeként jött létre a tanács.
Hozzátette, a cél az, hogy az iparkamarával együtt dolgozva a város a jövõjét alapozza meg, melyhez a gazdaság fejlesztése elengedhetetlen. Ehhez azonban a cégek, a vállalkozók segítsége is
szükséges. A kis- és középvállalkozásokat pedig az iparkamara
tömöríti, összesen 4100-at. A polgármester hozzátette, a tanács további tagja Wilhelm Gábor, a Kanizsa Trend Kft. ügyvezetõ igazgatója, Borsos Krisztina, a Hidrofilt Kft. minõségügyi vezetõje, és
Pápai József, a Pápai József és
Társa Bt., Bosh szerviz ügyvezetõje.

eleinek a javítását, valamint ösztönözni szeretnék markáns idegenforgalmi látványosság megteremtésének elindítását.
 Ez a kezdeményezés egy információs csatorna, hiszen javaslattevõ szerepet tölt be. A kamara
által képviselt vállalkozói körök a
képviselõkön keresztül juttatják el
az információkat, amelyek szerintük érdemesek arra, hogy a város
fejlõdése érdekében felhasználják
 tette hozzá Cseresnyés Péter. Kiemelte, a tanács megalakulása keretet adott az információk áramlásának és már az alakuló ülésen
olyan témákat érintettek és olyan
ötletek merültek fel, melyek megfontolandóak.
V.M.
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Korszerûsítenék
a Hevesi iskolát
A Hevesi Sándor Általános Iskola energetikai modernizációját KEOP-támogatásból valósítanák meg.
Az erre vonatkozó pályázat benyújtásáról döntött a testület. A pályázott összegbõl több mindent felújítanának az intézményben. Többek közt a tornatermet, és teljes
egészében az intézmény fõépületét
is. Így, a nagy volumenû munkálatok végett a maximálisan igényelhetõ összegért, 150.000.000 Ft-ért
nyújtott be a városvezetés pályázatot. Az elõkészítéshez szükséges
elõzetes önrészt, hat millió forintot
pedig a céltartalékok sorából biztosítják.

sa 150 millió lehet. Továbbá létesítenek egy közel 800 személyautó
befogadására képes parkolót is. A
létesítmény várható éves fenntartási költségét 90-125 millióra becsülik.
A csarnoknak számos funkciót
szánnak. A küzdõtér kialakítása
megfelel majd a nemzetközi elvárásoknak is.

Szobrot kap Bethlen
István Kanizsán
Eldõlt, Gera Katalin készíti el
15 millió forintért, Bethlen Istvánról azt a szobrot, ami majd
az Erzsébet tér északkeleti részét
fogja ékesíteni. A városvezetés az
alkotók pályamûvei közül voksolt nagy többséggel a kaposvári
szobrászmûvész alkotására.
Már jó ideje tudható  mivel korábban döntött arról a képviselõtestület  hogy Bethlen István, volt
miniszterelnökrõl, aki négy éven

A volt Dózsa  Thúry
laktanya területén
épülhet meg a sportés rendezvénycsarnok
A közgyûlésen elfogadták a
multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok
beruházási
programjáról és rendezési tervének módosításáról szóló javaslatot.
Ahogy az elõterjesztésben olvasható a csarnokot a volt laktanya
nyugati területén valósítanák meg.
A sport- és rendezvénycsarnok
kormánytámogatással épülne meg
összesen 3,2 milliárd forintból és
háromezer fõ befogadására lenne
alkalmas. Elsõ lépésként azonban
szükséges a területre érvényes elõírásokat módosítani. A terület elõkészítésének költsége 50 millió
forint körül alakul majd, az épület
kivitelezése nettó 2,3 milliárd, míg
a szabadtéri sportpályák kialakítá-

át, a második világháború kezdetéig Nagykanizsa országgyûlési képviselõje is volt, szobor készül. A
beruházás költségét  a mintegy
15 millió forintot  a város tavalyi
költségvetésében el is különítették.
Kérdés tehát már csak az volt, ki
legyen az a mûvész, aki életre is
kelti majd a néhai politikust, szobor formájában. Erre vonatkozóan
pályázatot írt ki a grémium.
Érkeztek is makettek, több mûvésztõl: volt, amelyik széken elmélkedve ábrázolta az ország egykori miniszterelnökét, volt, amelyik egy glóbusz forgatása közben,
illetve olyan is, amin, egy emelvényen szónokol Bethlen István.

Dénes Sándor polgármester elmondta: a Mûvészeti Tanács  aki
javaslatot tett a szobor küllemére,
formája és alkotójára  a beérkezett munkák közül leginkább a
lépcsõn lefelé haladó miniszterelnök- verziót, aztán pedig a pulpitus mellett szónokló változatot
támogatta.
Balogh László, a Humán Bizottság
elnöke, önkormányzati képviselõ felhívta a testület figyelmét: úgy nézzenek a kiválasztandó alkotás makettjeire, hogy az sokáig lényegi látványelem lesz a város központi terén.
Farkas Ferenc és Gera Katalin
mûve maradt végül terítéken. Balogh László annak adott hangot,
utóbbi mûvész szobra szerethetõbb, az elõzõé pedig figurális 
így mindkettõ mellett nyomós érvek szólnak.
 Mi, a városlakók meghosszabbított szíve és kezei a szubjektivitásunkra kell, hogy hagyatkozzunk
a szobrok tekintetében. Lelki többlet fogja ezt eldönteni. Ha másutt
pedig a fanyalgók megszólalnának, nekik annyit mondanék, nincs
túlságosan sok szobor a városban.
Így nyugodtan lehet még egy-kettõ
 fogalmazott az önkormányzati
képviselõ. Hozzátéve: a humán bizottság az említett két alkotás mellett voksolt korábban.
Dr. Erdõs László szintén egyetértett a Mûvészeti Tanács javaslatával a szobrok ügyében, maga
szavazatát pedig  hangsúlyozta 
a pulpitusos Bethlen István szobor
mellett teszi le. Részletesen kifejtette ennek okát is. A céltudatosság, a dinamizmus, melyet a makett sugall, híven tükrözi a néhai
politikus személyiségét, munkásságát.
Ezek után meghozták a döntést a
városatyák, Gera Katalin mûvész
alkotása mellett.
Ugyanezen az ülésen más napirendi pontokról is szó esett. Módosították a hulladék-gazdálkodási
rendeletet. Aminek jóvoltából
házhoz menõen gyûjtik majd a
szelektált hulladékot, szemetet. Az
ominózus rendelet nem mellesleg
arra kötelezi a kanizsaiakat, hogy
az effajta szemetet elkülönítetve
kell majd összegyûjteniük, zsákban, vagy a kihelyezett gyûjtõedényben.

2015. szeptember 3.
A villamos energia közbeszerzési eljárás elindításáról is döntöttek a képviselõk. Mivel jövõ februárban lejár az eddigi szolgáltatóval a szerzõdés, ezért újat kell találni.

Hasznosíthatják
a geotermikus
hõenergiát
A közgyûlésen elfogadták a
Kanizsa közigazgatási területén
belül megvalósítandó geotermikus hõenergia biztosításához
kapcsolódó döntések meghozatalára vonatkozó elõterjesztést.
Ahogy az elõterjesztésben olvasható, városunk az elmúlt évtizedekben sokat foglalkozott azzal,
hogy a környezetében lévõ megújuló energiaforrásokat megfelelõképpen hasznosítsa. Megyénk és a
város közvetlen környezetének
geotermikus energia-forrásadottságai ismertek. A geotermikus
energia hasznosítása sok lehetõséget rejt magában. Nagykanizsa fejlesztési céljai közt szerepel ezen
innovatív és alternatív energiatermelésben és felhasználásban rejlõ
lehetõségek kiaknázása.
Városunk környezetében kedvezõ geotermikus adottságok vannak, melyek lehetõséget adnak az
energiagazdálkodási és környezeti
problémák lokális megoldására.
Európában és hazánkban több, a
nagykanizsaihoz hasonló projekt
tervezése, kivitelezése van folyamatban lényegesen kedvezõtlenebb természeti adottságokkal. A
Kanizsa környéki területen az óvatos becslések szerint 1800-2500
méter körüli mélységben 90-130
Celsius fokos hõmérsékletû víz található. Potenciális fogyasztók lehetnek az intézmények, az ipari
park és a lakosság. A geotermikus
energia kinyerését és hasznosítását, valamint az ehhez szükséges
földalatti és felszíni létesítmények
megépítését és használatba vételét
a vonatkozó jogszabályokban
meghatározottak szerint kell elvégezni. Ehhez volt szükséges a közgyûlés döntésére, hogy lefolytathassák a szakmai elõkészítést és a
közbeszerzési eljárást.
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Emelik az étkezési
díjakat
A közgyûlésen elfogadták a
költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról
szóló önkormányzati rendelet
módosítását.
A döntés értelmében az élelmezési nyersanyagnorma egy ellátottra jutó napi összegét 9 százalékkal
megemelik. Az elõterjesztésben
olvasható indoklás szerint azért
szükséges az emelés, mert szeptember 1-jén lép hatályba a korszerû, egészségesebb táplálkozás követelményére vonatkozó rendelet.
Ez maga után vonja a minõségileg
jobb alapanyagok felhasználását,
melyek beszerzése többletköltséget jelent. Az elõírások betartását
szeptembertõl ellenõrzik, így a
korszerû alapanyagok beszerzésének pénzügyi fedezetét is szükséges megteremteni.
A módosítás érinti az egész napos ellátást is, ahol a napi három
étkezés mellett biztosítják a továbbiakban a tízórait és az uzsonnát,
mint kisétkezési formákat. Az
ebéd nyersanyagnormáját külön
meghatározzák.
Ezeken túl szeptember 1-jétõl a
gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100 százalékát
normatív kedvezményként kell
biztosítani. Az intézmények a szülõi nyilatkozat alapján állapítják
meg az ingyenességet.

Emlék a néhai
nemzetõrparancsnoknak
Újabb szoborral gazdagodik
hamarosan városunk. Az alkotás
egyfajta tisztelgés Orbán Nándor, egykori kanizsai példaember munkássága elõtt, akinek

 Orbán Nándor megjárta a hadak útját  fûzte tovább a legutóbbi
soros ülésen az OKISB elnöke, aki
egyúttal közelképet adott az egykori kanizsai elöljáró életének egyegy mérföldkövérõl is. Elmondta,
sok más mellett azt is, hogy nem
csak vitéz volt a valamikori nemzetõrparancsnok, hanem a sportban
is jeleskedett: öttusázóként részt
vett a berlini olimpián.
A közgyûlésen elhangzott: a városban amúgy sincs sok szobor, és
Orbán Nándor mellszobra amúgy
sem monumentális alkotás lenne. A
mûre  amelynek pontos helye
egyelõre nem tisztázott  egyébként 4 millió forintot különítettek
el. A szobrot Stamler Lajos mûvész, a Batthyány Lajos Gimnázium pedagógusa készíti majd el.
Neki  szerzõi tiszteletdíj gyanánt
 1 millió 430 forintot szán a város.
Arról pedig, hol fogják felállítani a tervek szerint október 23-ig el
is készülõ szobrot, egyelõre kérdéses. Felmerült az 56-os Emlékkert
egyik része helyszínként, ám
mindez pusztán egy lehetséges alternatíva maradt. A szeptemberi
soros ülést követõen konkretizálják a fix helyszínt.

Vezetõ kerestetik
Az Egyesített Bölcsõde élére
keresnek új intézményvezetõt.
A régi vezetõ megbízatása és közalkalmazotti jogviszonya ugyanis július 15-i határidõvel megszûnt. A
magasabb vezetõi posztra pedig pályázatot ír ki a közgyûlés. Az új vezetõ feladatai közé tartozik majd többek közt a bölcsõde szakmai programjában foglaltak megvalósítása,
annak szakszerû és gazdaságos mûködtetése, irányítása, ellenõrzése. A
pályázatot szeptember 10-ig teszik
közzé  október 22-i benyújtási határidõvel  a város és a Nemzeti
Közigazgatási Intézet honlapján, valamint a Kanizsa Újságban. November 30-ig pedig el is bírálják majd a
beérkezett pályázatokat. A munkakört legkorábban 2016. január elsejétõl töltheti be az új vezetõ.

A kiválás nem
zökkenõmentes
köszönhetõ volt többek közt az is
 hangsúlyozta Balogh László
önkormányzati képviselõ  hogy
56-ban nem történt sok véres
esemény helyben.

Újra terítékre került a legutóbbi soros közgyûlésen az önkormányzat
kilépésének
ügye a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulásból. Mint
köztudott, jó ideje húzódó dologról van szó.

Amiatt döntött korábban a kiválás mellett a város önkormányzata,
mivel egy módosított megállapodás értelmében 2020 végéig a társulást  amelynek Kanizsa szintén
tagja, sõt, a benne lévõ másik 20
településsel együtt alapítója is 
fenntartási kötelezettség terheli.
Azaz, terhelte volna. A városvezetés azonban júniusban elhatározta
 a közgyûlésen meg is vitatta 
hogy a módosított társulási megállapodást nem fogadja el, és december 31-i határidõvel kilép a Zalaispából. Ám olyan kiskapuval
hozta meg ezt a döntést az önkormányzat, hogy a kiválás során felmerülõ elszámolási és egyéb viszonyok tekintetében újratárgyalhatja a dolgot. Mindennek határidejét augusztus 31-ben határozták
meg a képviselõk.
Mindezek értelmében tájékoztatta
 még június 30-án  Dénes Sándor
polgármester a Zalaispa elnökét,
Dékány Endrét a város kiválásáról a
hulladékgazdálkodási társulásból,
valamint az iránt érdeklõdött Kanizsa elsõ embere, hogy a kiválásnak
milyen kötelezettségei, jogai vannak.
Válaszlevél érkezett is elõbbi kérdésre válaszul a társulási elnöktõl, július
3-án: a levélben arra kérte Dékány
Endre a kanizsai önkormányzatot,
hogy a kötelezettségek, követelések
elszámolása hosszabb idõt vesz
igénybe, emiatt türelmet kér. Azonban a másik kérdésre már nem érkezett érdemleges magyarázat.
Jött viszont egy levél augusztus
3-án Dékány Endrétõl az önkormányzathoz, amelyben leírja a társulás elnöke, hogy Dénes Sándor
részére október 15-ig köteles választ adni. Mindez pedig a Zalaispa
Operatív Bizottságának döntése.
Újabb levélváltás következett,
amelynek eredménye  pontosabban következõ lépcsõfoka  az,
hogy Nagykanizsa polgármestere,
miután minderre fel is hatalmazta
a közgyûlés, állásfoglalást kér a
megyei kormányhivataltól, hogy a
társulás kiválással kapcsolatos intézkedése és tevékenysége megfelel-e egy adott törvény, illetve a
társulási megállapodás elõírásainak, továbbá annak mûködésére
vonatkozó szervezeti és mûködési
szabályoknak. Ezeken felül szeptember 7-i határidõvel, a majdani
állásfoglalás ismeretében, a kormányhivatalnál kezdeményezzen a
Zalaispával szemben törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását.
Az elfogadott napirend másik
pontja pedig rögzíti, hogy a Zalaispa
Operatív Bizottsága által a kiválásra
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létrehozott munkacsoportba saját
jogi és pénzügyi munkatársat delegál.

Megmentik a
Blumenschein-palota
kerítését
A Sugár út 12. azaz a Blumenschein-palota kisajátított udvara
kerítésének sorsa felõl érdeklõdött közgyûlési interpellációjában Balogh László önkormányzati képviselõ, a Humán Bizottság elnöke.
A városatya megjegyezte: az udvar sorsa talán a belvárosi rekonstrukció II. ütemében megoldódik,
viszont a telek Rozgonyi utcára
nézõ patinás kerítése lassan bedõl,
de legalábbis esztétikailag nagyon
kifogásolható állapotban van. A
kerítés a város tulajdona, tehát nekünk kell jobb állapotba hozni 
jegyezte meg, és arra kérte Dénes
Sándor polgármestert, segítsen az
elõbbre lépésben.
Írásban adott válaszában a polgármester megerõsítette: a kerítés
helyi védelem alatt áll, és az állapota valóban indokolttá teszi a
felújítását. A Fõ út  idõközben
elkezdõdött  rekonstrukciójához
kapcsolódó ideiglenes forgalomkorlátozási terv tartalmazza a
Múzeum tér Rozgonyi utcára történõ ideiglenes kikötését. Ez
részben érinti a kerítést is oly
módon, hogy a kilátás érdekében
egy rövid szakaszát le kell bontani. Az ideiglenes út kiépítésének
elõkészítésével párhuzamosan
tárgyalások folynak a Sugár utca
12. számú társasház tulajdonosaival az udvar egy részének megvásárlásáról. Ennek eredménye jelentõsen befolyásolhatja a kerítés
felújításának kérdését is, hiszen
az egyeztetések tárgyát képezi az
is, hogy ez kinek a feladata, és
hogyan számítják be a vételárba.
Az önkormányzat feladatai az
egyeztetések lezárulását követõen határozhatók meg  olvasható
a válaszban.

Módosul a BajcsyZsilinszky  Pivári
utcai csomópont
forgalomszabályozása
A Pivári utca bejáratával kapcsolatban kért szót közgyûlési
interpellációjában dr. Fodor
Csaba önkormányzati képviselõ.
(folytatás a 4. oldalon)
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Kanizsa  Közgyûlési sorok

(folytatás a 3. oldalról)
Az ottani kerékpárút átvezetését
balesetveszélyesnek és sokakkal
együtt indokolatlannak tartja.
Azért tartja értelmetlennek, mert
igazából pont ez a szakasz nem kerékpárút, hiszen a kerékpárútnak
vége van a Pivári utcánál. Kint is
van a kerékpárút végét jelzõ és az
elsõbbségadás kötelezõ tábla.
Majd folytatódik a kerékpárút a
Varasdi utca felé. Tehát az úttesten
átvezetõ szakasz nem minõsül kerékpárútnak, mivel mindkét felét
lezárják az útjelzõ táblák. Egy forgalomlassító helyzetet is létrehoztunk azzal, mondta a képviselõ,
hogy kiemelésre került ez a szakasz, ami egyébként nem kerékpárút a kitáblázások szerint. Ez
azért gond, mert a befordulásnál
oly mértékben lelassítja a forgalmat, hogy közben feltorlódik a kocsisor a Bajcsy-Zsilinszky úton.
Azt kérte Dénes Sándor polgármestertõl, hogy nézzék meg annak
lehetõségét, hogy vissza lehet-e
bontani az utcarészt.
Írásban adott válaszában a polgármester kiemelte: a Vár utcai kerékpárút csomóponti átvezetéseinek megoldását az érintett szervek
határozták meg a közlekedésbiztonság figyelembe vételével. A
Bajcsy-Zsilinszky  Pivári utcai
csomópontban látható kiemelést is
ennek alapján alakították ki, és 
nagyon helyesen , valóban a sebesség csökkenését szolgálja. Ezt
azonban még véletlenül sem tartják
problémásnak, balesetveszélyesnek pedig még kevésbé. A célja éppen az, hogy a jármûveket kisebb
sebességre ösztönözze, biztosítva
ezzel, hogy idõben észleljék a kerékpárosokat, és szükség esetén
biztonságosan meg tudjanak állni.
Dénes Sándor polgármester válaszában az is szerepel, hogy a képviselõ észrevétele jogos, hiszen a
kerékpárút megszakítását jelzõ táblák valóban hibásan kerültek a helyükre. Ez a mûszaki átadáskor elkerülte mind a hatóság, mind pedig
az érintett szakhatóságok figyelmét. A forgalomba helyezési eljárás során azonban már észlelték, és
a polgármesteri hivatal már fel is
vette a kapcsolatot a kivitelezõvel
annak érdekében, hogy a hibát korrigálják. Mindezek alapján a csomópont forgalomszabályozása rövidesen módosulni fog abban a tekintetben, hogy a kerékpárút nem
lesz megszakítva. Ugyanakkor a
kiemelt átvezetés megmarad, azt
nem kívánják megszüntetni. A pol-

gármester még hozzátette: a beruházás pályázati forrásból valósult
meg, és a fenntartási idõszakban
ebbõl a szempontból sincs lehetõség a kiemelés visszabontására.

Jogszerû a parkolási díj
A vásárcsarnok közelében lévõ
két kereskedelmi egység parkolójának vasárnapi fizetõssé tételével
kapcsolatban a vizsgálat folytatását
kérte közgyûlési interpellációjában Gábris Jácint önkormányzati képviselõ. A városatya saját tapasztalata és sokak felháborodása alapján kérte Dénes Sándor
polgármester segítségét az ügy
felderítése érdekében.
Arra volt kíváncsi, mi alapján
vezette be és üzemelteti vasárnaponként fizetõs parkolóként az
érintett területeket a két kereskedelmi egység. Úgy tudja, az egyik
zárva tart vasárnaponként, a másik
pedig részlegesen, mivel bizonyos
részei a lakosság rendelkezésére
állnak. Amennyiben nincs zárva,
és csak részlegesen üzemel, rendelkeznek-e megfelelõ engedéllyel
és jogosultsággal ahhoz, hogy a
köz számára nyitott pakolójuk
használatáért pénzt szedjenek.
Tóth Nándor alpolgármester a
Volán pályaudvartól északra esõ
kereskedelmi egység parkolójáról
 mivel évekig a cég alkalmazásában állt , a kérdés elhangzása után
az alábbi választ adta a közgyûlésen: az ellenõrzésre jogosult szervek közül sokan ellenõrizték a fizetõs parkoló mûködését, és mindent
rendben találtak. A vasárnapi zárva
tartás értelmében március 15-tõl
vasárnaponként nincs nyitva az
áruház. Véleménye szerint a másik
kereskedelmi egység esetében is
hasonló a helyzet. Magántulajdonban van, és a tulajdonosnak, amikor az üzlete nincs nyitva, jogában
áll lezárni a parkolót, illetve ha kinyitja, akkor pénzt szedhet érte.
Dénes Sándor polgármester válaszában többek között szerepel: a
jogszabály alapján a két kereskedelmi egység várakozási területei
közforgalom elõl el nem zárt magánútnak minõsülnek, a közlekedési felügyelet határozata is ekként
nevesíti a területet. A képviselõ felvetésével kapcsolatban egyeztetést
folytatott a hivatal a közlekedési
hatósággal, illetve kigyûjtöttek néhány nagyobb bevásárlóközpont
parkolási rendjére vonatkozó szabályozást. A dokumentumok szerint
a bevásárlóközpontok szinte mind-
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egyike a kiskereskedelmi napokon
is várakozási díjat szed a várakozási terület igénybevételéért. A polgármester írásban adott válasza a
bevásárlóközpont illetve a kereskedelmi egység parkolási rendjét is
tartalmazza. Ennek alapján a bevásárlóközpont parkolója egész területén a parkolás ingyenes, kivételt
képez ez alól a vásári napokon reggel 5.00-14.00 óráig terjedõ idõszak, amikor a parkoló használata
díjköteles, de csak azok részére,
akik nem a bevásárlóközpont szolgáltatásait veszik igénybe. A másik
kereskedelmi egységnél is ingyenes
a parkolás, kivétel ez alól az általános zárva tartási idõszak. A parkolók üzemeltetése mindkét esetben
magánjogi szerzõdés alapján történik. A rendelkezésre álló információkat és dokumentumokat figyelembe véve megállapítható, hogy a parkolási díj szedése jogszerû  áll a
polgármester tájékoztatásában.

A Nagy-Magyarország
Emlékmû felújításáról
Egyetértett Dénes Sándor polgármester Balogh László önkormányzati képviselõ Nagy-Magyarország Emlékmûvet érintõ interpellációjával. A városatya véleménye szerint kanizsaikumunk, a
Trianon-emlékmû eszmeiségének
is tartozunk a felújítással.
Válaszában a polgármester utalt rá:
õ maga is fontosnak tartja ezt. Egyetért azzal, hogy az emlékmû, annak
környezete, illetve világítás rendszere
megérett az átfogó felújításra.
A folyamatos karbantartás részeként megtörtént az északi lépcsõfok javítása, és hasonló módon
még az idén sor kerül a déli lépcsõfok kimozdult sarki elemének
javítására. A földfelszínre telepített
fényvetõk üvegburkolatát pedig
folyamatosan tisztítják.
A polgármester emlékeztetett rá:
a város közigazgatási területén lévõ köztéri szobrok, illetve környezetük karbantartása a Via Kanizsa
Nonprofit Zrt. feladata, melyet a
költségvetés által biztosított forrásból folyamatosan ellát.
A belváros-rekonstrukció II.
ütem nem tartalmazza az emlékmû
felújítását. Amennyiben a közgyûlés biztosít rá fedezetet a 2016. évi
költségvetésében, úgy megteszi a
hivatal a szükséges elõkészítéseket
 fogalmazott a polgármester.
B.E - Sz.Zs. - V.M.

Helyi
értékvédelem
támogatása
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Városfejlesztési- és
Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki az épített környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló 91/2011. (XI. 04.)
önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A
támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 5 millió Ft 
vissza nem térítendõ támogatás (amely 2016-ban kerül kiutalásra).
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó
épített értékek megmentése,
azok felújítása, restaurálása. A
támogatásra az épületek, építmények tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyûlésének az épített
környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló 91/2011. (XI. 04.)
önkormányzati rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri
Hivatal Fõépítészi Csoportjánál
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz
15. a. ) lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon (hétfõ, szerda,
péntek). Megtalálható még a
www.nagykanizsa.hu honlapon
is.
A pályázaton résztvevõknek
a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény
elõírásainak megfelelõen nyilatkozatot kell tenniük, melyhez
a szükséges nyomtatványok
szintén a fenti helyeken hozzáférhetõk.
A pályázatokat 2015. október
10-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az
elbírálásban. A borítékra kérjük
ráírni:
Helyi értékvédelem támogatása 2015.
A kiíró a beérkezõ pályázatokat 2015. novemberi soros ülésén bírálja el 2015. november
30-ig.
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Városfejlesztési- és
Üzemeltetési Bizottsága
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12. KANIZSAI
BORÉS DÖDÖLLE
FESZTIVÁL
PROGRAMJA
2015. SZEPTEMBER 11. (PÉNTEK)
14.00
15.00
16.00

17.15
19.00
21.00

Iskolai néptánccsoportok, népdalénekesek
Kanizsai Horvát Tamburazenekar
Ünnepélyes megnyitó: A fesztivált megnyitja
Dénes Sándor polgármester,
Cseresnyés Péter Nagykanizsa és környéke
országgyûlési képviselõje.
Közremûködik: SZAN-DIA FSC
Margaret Island
Kistehén Zenekar
Irie Maffia

2015. SZEPTEMBER 12. (SZOMBAT)
10.00
10.45
11.05
11.10
11.30
12.00
12.45
13.15
13.45
14.15
14.45
15.10
15.30
16.00
16.30

Szüreti felvonulás
Zalagyöngye Táncegyüttes
Fõzõverseny megnyitása
Mamik Hagyományõrzõ Dalkör
Bajcsai Rezedák Hagyományõrzõ Dalkör
Tüttõ János Nótaklub
Zalaszentbalázsi Népdalkör Egyesülete
Kanizsa Táncegyüttes
Hajnal Mûvelõdési Egyesület Gyertyános 
Magyar Népdalkör
Árvácska Dalkör
Õszirózsa Dalkör Eszteregnye
Tungsram Nyugdíjas Klub Énekkara
Rozmaring Népdalkör és Citerásai
Fõzõverseny eredményhirdetés
Szalonna és Bandája

18.15
20.00
22.15

Rendkívüli
gázmérõ-leolvasás
az E.on ügyfeleinél

Kelemen Kabátban
Anna and the Barbies
Babel

KISÉRÕ PROGRAMOK:
w Mindkét napon: kézmûves kirakódóvásár, borházak kínálata  Erzsébet tér.
w Mindkét napon: gyermekjátékok (óriáscsúszda,
ugrálóvár, népi körhinta)  Kiskatély udvara.
w Szombaton: dödölle és tájjellegû ételek országos fõzõversenye  Erzsébet tér.
w Szombaton: egészségügyi tanácsadás (testzsír, vércukor,
vérnyomás mérés)  Erzsébet tér
w Szombaton: LatiNívó Salsa Klub Nagykanizsa bemutatója  Erzsébet tér
w Szombaton: kutyás bemutató  Kiskastély udvara
w Szombaton: Thúry Baranta Közösség és Vitézlõ Oskola
és a Kanizsa Íjász Egyesület bemutatója 13.00-18.00 óráig
 Kiskastély udvara
w Szombaton: a HSMK Szövõ- és Hímzõ Mûhelyének, valamint a Honvéd Kaszinó Fafaragó Körének bemutatója
13.00-18.00 óráig  Kiskastély udvara
w Szombaton: véradás a Polgármesteri Hivatal alagsorában
A FESZTIVÁLON MEGJELENÕ BORHÁZAK:
Szilágyi Pincészet  Tokaj-Hegyalja
Dániel Pincészet  Szekszárd
Vylyan Pincészet  Villány
Brazsil Családi Pincészet  Balatonfüred-Csopak
Dezsics Pincészet  Zala
Strázsai Pincészet  Zala
Rádi Pincészet  Zala
Papp Családi Pincészet  Zala
Bezerics Borászat  Zala
Sápifruitwines Kft.
A szervezõk a mûsorváltoztatás jogát fenntartják!

Gyógyszertári ügyelet - szeptember
Dátum
Gyógyszertár neve, címe, telefonszáma
2015. szeptember 4.
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2.
2015. szeptember 5.
ZSÁLYA
BOSZORKÁNY U. 2
2015. szeptember 6.
BENU
TÁBORHELY U. 4.
2015. szeptember 7.
BELVÁROSI
ERZSÉBET TÉR 1.
2015. szeptember 8.
FAGYÖNGY
SZEKERES J. U. 2-8.
2015. szeptember 9.
BENU
ROZGONYI U. 1.
2015. szeptember 10.
KELETI
ZEMPLÉN GY. U. 6.
2015. szeptember 11.
KIRÁLY
KALMÁR U. 4.
2015. szeptember 12.
REMÉNY
GARAY U. 14.
2015. szeptember 13.
SALVIA
RÓZSA U. 6.
2015. szeptember 14.
BENU
TÁBORHELY U. 4.
2015. szeptember 15.
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2.
2015. szeptember 16.
ZSÁLYA
BOSZORKÁNY U. 2.
2015. szeptember 17.
BENU
ROZGONYI U. 1.
2015. szeptember 18.
BELVÁROSI
ERZSÉBET TÉR 1.
2015. szeptember 19.
FAGYÖNGY
SZEKERES J. U. 2-8.
2015. szeptember 20.
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2.
2015. szeptember 21.
KELETI
ZEMPLÉN GY. U. 6.
2015. szeptember 22.
KIRÁLY
KALMÁR U. 4.
2015. szeptember 23.
REMÉNY
GARAY U. 14.
2015. szeptember 24.
SALVIA
RÓZSA U. 6.
2015. szeptember 25.
BENU
TÁBORHELY U. 4.
2015. szeptember 26.
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2.
2015. szeptember 27.
ZSÁLYA
BOSZORKÁNY U. 2.
2015. szeptember 28.
BENU
TAVASZ U. 26.
2015. szeptember 29.
BELVÁROSI
ERZSÉBET TÉR 1.
2015. szeptember 30.
FAGYÖNGY
SZEKERES J. U. 2-8.

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

5

Ügyeleti idõ
22:00-07:00
21:00-08:00
08:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:00
21:00-08:00
08:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:00
21:00-08:00
08:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:00
21:00-08:00
08:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00

A zavartalan átadás-átvétel és
a pontos elszámolás érdekében
rendkívüli gázmérõ-leolvasásra
számíthat az E.on földgázszolgáltását igénybe vevõ lakossági
ügyfelek egy része az év hátralevõ idõszakában.
A cég csütörtöki közleményében emlékeztet, hogy 2016. január
1-jétõl az E.on Energiaszolgáltató
Kft. egyetemes piacon kiszolgált
földgázfogyasztó ügyfélkörét a
Fõgáz Zrt. veszi át.
A szeptemberben induló rendkívüli leolvasási idõszakban elsõsorban azokat az ügyfeleit keresi
fel a területileg illetékes elosztó
társaság, ahol az éves leolvasás a
szolgáltatóváltást megelõzõ nyolc
hónapnál régebben, azaz 2015 áprilisa elõtt volt. A rendkívüli leolvasást nem követi számla, a célja
az, hogy pontosabbá váljon az átadás idõpontjában készített elszámolás.
Emellett az elõre fizetõs mérõket is leolvassák és átállítják a
szolgáltató munkatársai, igazodva
a januári átadás-átvétel feltételeihez.
A rendkívüli leolvasásban érintett mintegy 37 ezer ügyfelet a leolvasás várható hónapját megelõzõ napokban elõzetesen, írásban
tájékoztatja a szolgáltató  hívták
fel a figyelmet a közleményben.
A szolgáltatóváltás elõtt a mérõvel rendelkezõ ügyfeleknek lehetõségük lesz óraállásukat bediktálni a 2015. december 1. és 31. közötti idõszakban, errõl szintén idõben tájékoztatják majd az ügyfeleket.
A szolgáltató munkatársai minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják magukat, és kizárólag a mérõ gyári számát, valamint az aktuális óraállást rögzítik
kézi adatrögzítõ készülékkel,
készpénz-befizetéseket nem kérnek és nem fogadnak el  emelte
ki az E.on.
A szolgáltatóváltás nem érinti
az E.on csoport árampiaci ügyfeleit, sem a lakosságit, sem a versenypiacit, és a gáz versenypiaci
ügyfeleit sem, nekik a vállalatcsoport az eddigiek szerint biztosítja a
szolgáltatást.
MTI - Kanizsa
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A Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. számára sikeresen indult az év, hiszen
pályázatok révén számos új eszközt szereztek be, továbbá a dolgozók képzésére is jelentõs összeget fordítottak. Az engedélyek beszerzését követõen pedig hamarosan egy teljeskörûen akadálymentesített, tágas telephelyre költöznek a Petõfi utca 5. szám alá.
 Az idei év elsõ felében közel
38 millió forint pályázati pénzt
tudtunk eszközbeszerzésre fordítani, melynek egy részét a Nemzeti
Rehabilitáció és Szociális Hivatal
munkahelyteremtõ pályázata révén kaptunk  mondta Lérántné
Mátés Valéria ügyvezetõ.
A létszámot nyolc fõvel bõvítették,
valamint beszereztek egy digitális
nyomdagépet, egy vágógépet, négy
gyorsvarrógépet és speciális munkaasztalokat is vásároltak. Utóbbiak kimondottan a megváltozott munkaképességûek speciális igényeihez készültek. A magasságuk motorral állítható egy pedál megnyomásával.
 Ezzel párhuzamosan a dolgozók
képzésére vonatkozó pályázatok is

futottak. Az egyik program a nyelvi
és informatikai képzést segítette elõ,
melyre 23 millió forintot fordítottunk  hangsúlyozta az ügyvezetõ.
Hozzátette, a másik pályázaton,
melyen 49 millió forintot nyertek,
ötven megváltozott munkaképességû dolgozó vett részt. A képzés
különféle kompetenciák fejlesztésére irányult. A képzésben részt
vevõk megismerkedtek a személyiség, önismeret kialakulásával,
fejlõdésével, az érzelmek és viselkedések szabályozásával, a kommunikáció fogalmával, szabályszerûségével, továbbá foglalkoztak a konfliktus fogalmával is, illetve azzal, hogyan tudják azt elkerülni. Szó volt továbbá a munkahelyi légkör kialakításáról, a csoportos munkavégzés alapvetõ
munkahelyi szabályairól, az önálló
gondolkodásról.
Ezeken túl a bérköltség-támogatásból több mint 9 milliót eszközbeszerzésre fordítottak. Ebbõl kilenc speciális munkaasztalt, két
szabászasztalt, két tisztázó varrógépet, egy fedõzõ varrógépet,
hõprést és egy lamináló gépet vásároltak.

Fotó: Varga Mónika

Modern eszközök és gépek a szociális foglalkoztatónál

 A Nemzeti Rehabilitáció és
Szociális Hivatal egy egyszeri támogatásban részesítette a szociális
foglalkoztatót, melybõl integrált vágónyomtatót vásároltunk. Ez a gép
képes már nagyformátumú nyomtatásra is, így 50 méter hosszban és
1,6 méter szélességben tudunk nyomatokat készíteni. Ezen túl lecseréltük az ötven éves tûzõgépet is egy
újra  mondta végezetül Lérántné
Mátés Valéria ügyvezetõ.
Ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetõen a foglalkoztatónál

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Terv szerint halad a rekonstrukció

A város több rehabilitációval
érintett szakaszán életbe léptek a
forgalmi rend változások, amely
mind az autósoktól mind a gyalogosoktól figyelmesebb közlekedést kívánnak. A belváros-rekonstrukció
munkálatai miatt a városvezetés és
a kivitelezõ a lakosság türelmét kéri.
Mint Horváth István projektmenedzser elmondta, jelenleg a bontá-

si munkák folynak. Az Erzsébet tér
déli részén található járdát, illetve a
Fõ utcán a leendõ csatorna- és vízvezeték nyomvonalát készíti elõ a
kivitelezõ, valamint az Ady utca és
Csengery utca közötti déli járdaszakasz bontása is elkezdõdik.
Hamarosan elindul a Múzeum elõtti
járdaburkolat feltörése is, melyet a
rendõrség elõtti járda bontása követ
majd. Ez egyben azt is jelenti, hogy

a Városháza elõtti útszakasz zsákutcaként funkcionál a munkálatok
ideje alatt, de az ezen részt érintõ kivitelezés végeztével ismét megnyílik a Kalmár utca felé.
Jelentõs változás a múlt héthez
képest, hogy az Ady Endre és Zrínyi utcai keresztezõdés jelzõlámpás csomópontként mûködik, ahol
a balra kanyarodás folyamatosan
biztosítva lesz a déli és keleti
irányból érkezõ autósok számára.
A munkálatok folytatódnak az
Eötvös téri Járási Hivatal elõtt is,
ahol jelenleg szintén bontás, valamint az Eötvös téri játszótér munkálatainak elõkészítése folyik.
 A kivitelezés a terv szerint halad. Idõben befejezõdött a Múzeum tér kikötése, amely így a Rozgonyi utca felõl megközelíthetõ.
Mivel ez zsákutca, a térrõl kifordulni is ezen az úton lehet. A kivitelezõ tájékoztatása szerint a belváros rehabilitáció elsõ szakaszának befejezése október végére várható. Ekkor már térburkolatos járdával találkozhatnak az erre közle-

nincsen olyan nyomdaipari szolgáltatás, amire ne lennének képesek, a könyvkötészetet és a diplomamunkákat is beleértve. A
Petõfi utcába pedig a közeljövõben költöznek. A mûszaki átadás
már megtörtént, az engedélyek
megszerzése és a projektzárás
van hátra. Az új telephely a megváltozott munkaképességû emberek igényei szerint lett kialakítva.
V.M.
kedõk. Ezt követi majd a második
szakasz, amely a Sugár utca és Hunyadi utca közötti lezárást érinti, s
melynek folyamán egy átmeneti
idõszakra a teljes Fõ utca lezárásra
kerül. A kivitelezés ideje alatt a
korábban említettektõl eltérõen,
néhány helyen nem a járdaburkolaton, hanem az útburkolaton biztosítunk közlekedési lehetõséget
az ingatlanok és üzletek megközelítésére  mondta Horváth István.
Az iskolakezdéskor megnövekedett autós forgalommal kapcsolatban a projektmenedzser kiemelte:
jelentõs változás, hogy a Fõ út lezárása miatt a Zrínyi utca forgalma
meg fog növekedni. Ezért arra kérik
a szülõket, hogy a környezõ nagyobb belvárosi parkolókat használják, és gyalogosan közelítsék meg az
intézményt a Szent Imre utca felõl,
hogy a Zrínyi utcai megállással ne
akadályoznák a forgalmat. Egyébként  mint azt a projektmenedzser
elmondta  folyamatosan friss információkkal jelentkeznek az összes
helyi hírcsatornán, az önkormányzat
valamint saját honlapjukon illetve a
Facebook-on létrehozott oldalon is.
Kanizsa
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Értelmünknek az igazságot,
szívünknek a békét, akaratunknak a végsõ szabadságot adja
meg ez az iskola  könyörögte áldó imádságában Balás Béla megyéspüspök, maga is piarista
öregdiák a 250 éves nagykanizsai iskola tanévkezdõ, Veni
Sancte miséjét követõen. Amikor
 a múltba révedés helyett az
örökös megújulás bizonyítékaként  a közeli években korszerûsített fiúkollégium és alsó tagozatos épület után a most elkészült modern óvoda megáldására is sor került.
Isten mióta szeret minket?  a
250 év eltörpül e mellett az idõtávlat mellett.  És mi mivel válaszo-

lunk?  Lelkiismeretünk vizsgálatára indító gondolatokkal kezdte a
szentmisét a fõpásztor. Együtt misézett a piarista atyákkal  a helybeliek mellett Labancz Zsolt tartományfõnökkel, Nagy Attila kecskeméti igazgatóval és a kanizsai születésû, iskolaindító Perendy Lászlóval , helynökével, valamint a városi és városkörnyéki papokkal.
A bevonulás alatt felhangzó
Kalazanci-himnuszt  Szent nyomaidban vívja nemes harcát/ Ifjú
magyarság. /Híven a széphez, az
igazhoz, jóhoz  a sokasággal
együtt énekelte a Magyarország
Kormányának képviseletében jelen lévõ Rétvári Bence parlamenti
államtitkár (EMMI) is. A kaposvári megyéspüspök felidézte az egy-

kori tanári kérdést:  Tudjátok-e a
Himnuszt?  Kívülrõl!  volt a válasz.  És belülrõl? Ne csak idejárjunk, pavlovi reflexeket ápolva.
Kaland lesz, nem unalom a tanulás, ha beleereszkedünk, hogy belsõ felfedezés legyen. Két piaristát,
Övegest és Schützöt hozta példaként. Így lesz magolás helyett
megoldás. Jézus életem, erõm,
békém. Jézus társam, örömöm 
az áldozás utáni hálaadást a
Mathia kórussal együtt énekelte
nem egy koncelebráló pap.
A szentmisét követõen a Maci
csoport nagy tapssal fogadott mûsorát két 1992 utáni öregdiák
óvónõ, Paucsáné Titz Eszter és Takács Orsolya tanította meg az apróságoknak. Ha Kormos István
klasszikusát, a boglyos, lompos,
loncsos és bozontos, híres, neves,
nevezetes, piszén pisze kölyökmackó, Vackor óvodába érkezését
magában együtt mondta a hallgatóság, a rá következõ Kicsiny kis
fényemmel-t a gimnazista Mathia
kórus lányai se röstellték a kicsikkel együtt énekelni. Az ünnepség
után az új óvodában a vendégek a
Maci csoporté mellett a Süni, a
Katica és az új Méhecske csoportszobáját is megtekintették.
Labancz Zsolt tartományfõnök
nehezen is szólalt meg az óvodások után. Nem könnyed sikertörténetként, de szép és áldott idõszak-

ként jellemezte ezt a 250 évet. Hálát mondott a rendalapítóért, az iskolaindítókért, a 1992-es újraindítókért és a jelenlegi pedagógusokért. Köszönetet mondott a szülõk
bizalmáért, arra hívott, forduljunk
a jövõ felé, segítsük egymás munkáját. A remény és az élet hordozói
legyünk!  szólított fel.
Rétvári Bence államtitkár felidézte Nyeste Pál fizikaóráit, Perendy
László angolóráit, melyeket a pesti
piarista gimnáziumban módja volt
hallgatni. Azt az erõs közösséget,
amely a kirándulásokon, túrákon
edzõdött. Nem hiszi  szögezte le 
hogy van ehhez hasonló másik iskola. Beleolvasott a nagykanizsai iskola történetébe. Ott olvasta, a kommunista hatalomátvétel után hogyan
hordták erre az udvarra a tablókat és
könyveket elégetni. A múltat végképp eltörölni  énekelték azok az
emberek. És hol vannak már õk? Mi
pedig itt vagyunk. A hatalom az,
amit nem vehetnek el tõled. A tudás
az ilyen, nem vehetik el tõled. A sokat emlegetett közös európai értékekrõl szólva felismerhetjük, azok
mind keresztény gyökerûek. Ha ma
tanúi lehetünk, milyen veszély fenyegeti Európát, akkor rádöbbenhetünk, mekkora a jelentõsége, hogy
ezelõtt 250 évvel négy szerzetes
megalapította ezt az iskolát.
Kanizsa

Kápolna- és keresztszentelés Bagó-hegyen
Teljesítette önmagának tett fogadalmát Kálcsics László. A
kiskanizsai Sarlós Boldogaszszony Plébánia egyházközségi
képviselõje két évvel ezelõtt határozta el, hogy számba veszi a
szõlõbirtoka környékén lévõ felújításra váró útszéli kõkereszteket.
A legelsõ, melyet az M7-es
autópálya építése miatt el kellett
szállítani eredeti helyérõl, az
ipari park közelében lévõ, saját
földterületén áll. Aztán  mint
ahogy lapunkban nem egyszer
beszámoltunk róla , sorra került a többi feszület is. Összesen
hét szépült meg a családja, Bem
Tiborné Klári és a hegyi gazdák
összefogásának, valamint az önkormányzat támogatásának köszönhetõen. Idõközben megörö-

költe elõdjétõl, hajdani Mátés
Lászlótól a Bagó-hegyi kápolna
gondozói feladatát. Amikor elfogadta, jól tudta, bõven lesz javítani való az épületen. Az idei
búcsúra megtörtént a vihar által
megrongált épület tetõzetének
felújítása, a lefagyott belsõ vakolat cseréje, festése, és elkészült az új elõtetõ is, melytõl néhány lépést megtéve látni lehet a
Badacsonyt, a Szentgyörgyhegyet, Szigligetet és tiszta idõben a segesdi templom tornyát
is. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján, a kápolna búcsúmiséjén áldotta meg dr.
Páhy János, a kiskanizsai Sarlós
Boldogasszony templom plébánosa a legújabbakat, így a Bagóhegyi kápolnát, illetve az elõtte
álló keresztet, amely magasságával kiemelkedik valamennyi

közül, valamint az elõbb említett ipari parknál lévõ és a vajdacserfõi fogadalmi kereszteket.
Az egyházi ünnepségen megjelent Dénes Sándor polgármester
és Tóth Nándor alpolgármester.
Példáját követve idõközben hét
újabb vallásos jelkép szépült meg
Kiskanizsán. Amikor e nemes
munkába kezdett, azt tartotta legfontosabb célkitûzésének, hogy
ne maradjon egyetlen elhanyagolt
kõkereszt sem a környéken.
Örömmel tölti el, hogy a kezdeményezéséhez sokan csatlakoztak
és elsõsorban szívügyüknek tekintették, nem pedig feladatnak
ezt a munkát. Az érdeklõdést jelzi, hogy még a napokban is felkereste egy szõlõsgazda azzal a felajánlásával, hogy szívesen felújítatna egyet õ is. Jólesõ érzéssel
nyugtázta azt is, hogy városunk

önkormányzatának köszönhetõen
megkezdõdött a Petõfi utca és
Honvéd utca találkozásánál lévõ
út menti kereszt rendbetétele is. A
kör azonban,  mint ahogyan eltervezte , még nem zárult be,
mert a minap Virág-hegyrõl is kapott egy üzenetet. Állítólag egy
régi, még a nagyszülei által emeltetett kereszt is felújításra vár.
Szülei, nagyszülei példája nyomán haladt végig az úton. Az elkészült keresztek közötti utat bejárva megállapíthattuk, nem egy
bõbeszédû ember. De szólt helyette a munkája, a hibátlanul
megmûvelt szõlõbirtoka a tõkéken roskadozó szõlõfürtökkel, és
a hófehér falú tágas hegyi pince a
zöld zsalugáteres, muskátlis ablakaival.
B.E.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Hadd járhassak óvodába, ilyen csudás palotába
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Angyalok tánca

Tisztelt nagykanizsai polgárok!
Nagykanizsa Megyei jogú Város Önkormányzata 2011-tõl teljesen új alapokra
helyezte idõspolitikáját, az elfogadott Idõsügyi Koncepciójában pedig legfontosabb feladatként határozta meg az idõskorú lakosság számára az aktív és minõségi idõskor biztosítását, valamint a generációk közötti együttmûködés kiszélesítését. Az Idõsügyi Tanácsunk folyamatosan szem elõtt tartja a nemzetközi és hazai stratégiák, koncepciók prioritásait, az idõsbarát önkormányzati politika mûködtetését. Folyamatosan nyomon követjük a magyarországi jó gyakorlatokat és
az egymástól való tanulás jegyében a helyi sajátosságok figyelembe vételével be
is vezetjük azokat.
Felelõs önkormányzatként programjainkban, intézkedéseinkben az elért eredményekre, az Önökkel való együttmûködésre építünk.
Önkormányzatunk, mint a Magyarországi önkormányzatok együttmûködési
keretmegállapodás a helyi és országos szintû idõsügyi helyzet javításáért dokumentum aláírója és aktív támogatója, hagyományteremtõ szándékkal  csatlakozva Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat országos felhívásához
 megszervezi az Angyalok Tánca táncverseny helyi elõdöntõjét.
A tánc a lélek érzéseit a test mozdulataival fejezi ki, és méltó arra, hogy a zenéhez és a költészethez hasonló szerepet töltsön be. Cesare Negri
Kérem azon nagykanizsai szeniorokat, akik szívesen és örömmel táncolnak, hogy
vegyenek részt a táncversenyen a mellékelt nevezési lap visszaküldésével.
***

Dénes Sándor polgármester

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat
és Idõsügyi Tanácsa - együttmûködve az Eraklin
Táncklub Egyesülettel - Angyalok Tánca
címmel táncversenyt hirdet
A táncversenyen Nagykanizsa város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezõ 60 év feletti szépkorú vehet részt.
A rendezvény idõpontja: 2015. szeptember 15 (kedd) 17.00 óra.
Helyszín: Honvéd Kaszinó tükörterme (Nagykanizsa, Ady u. 7.)
A verseny célja: a szépkorúak tánctudásának, táncszeretetének bemutatása egy
színvonalas találkozó keretében.
Nevezési határidõ: 2015. szeptember 14. (hétfõ) 15.00 óráig.
Versenyszámok létszáma és idõtartama:
Standard társastánc: egy pár vagy egy csoport ( max: 4 pár táncos). Latin
amerikai tánc: egy pár vagy egy csoport ( max: 4 pár táncos). Páros 1.00 - 2.00
perc. Csoport 2.00 - 4.00 perc.
Zene: CD lemezen - melyen csak egy produkció zenéje lehet (felcímkézve: rajta
a név, idõtartam, stb.), a színpadra kerülés megkezdése elõtt 30 perccel a
szervezõnél kell leadni.
Díjazás: az összes induló emléklapot kap, a dobogós helyezettek tárgyjutalomban részesülnek.
Pontozóbíró: Lekszikov Csaba .
A nevezéseket a mellékelt nevezési lapon, az alábbi elérhetõségek szerint lehet

Vászonra nyomtatott fotóképek vakrámázása.
8800 Nagykanizsa, Fõ út 10. (az udvarban)
Tel.: 06-93-314-013, www.pergerimre.hu
Nyitva: hétfõ-péntek: 8-17 óra

2015. szeptember 3.
eljuttatni: postai úton/ személyesen a Nagykanizsa MJV Önkormányzat Idõsügyi
Tanácsa (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) címre. A borítékra kérjük ráírni:
Angyalok Tánca. E-mail: szabados.gyula@nagykanizsa.hu.
További információ: Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó, telefon: 06
20-849-2309.
A versenyre versenykönyvvel nem rendelkezõ táncosok nevezhetnek. A helyszínen a megadott idõpontban a regisztráció kötelezõ.
Sok sikert kívánunk a felkészüléshez és a versenyzéshez!
Dénes Sándor polgármester, az Idõsügyi Tanács elnöke
***

Nevezési lap
Angyalok Tánca táncversenyre
Táncverseny idõpontja: 2015. szeptember 15. (kedd) 17 órától
Nevezési határidõ: 2015. szeptember 14. (hétfõ) 15 óráig
Helyszín: Honvéd Kaszinó tükörterme (Nagykanizsa, Ady u. 7.)
A Nevezõ/Kapcsolattartó
Név: ........................................................................................................................
E-mail: ....................................................................................................................
Cím: ........................................................................................................................
Tel.: ........................................................................................................................
Tánckategória

Standard

Latin Amerikai

Táncfajta
(kérem választását aláhúzással
jelölje)

angol keringõ
bécsi keringõ
tangó
slowfox
quickstep

cha cha cha
samba
rumba
paso doble
jive

Kategória
(kérem választását aláhúzással
jelölje)

páros
csoport

páros
csoport

Csapattagok neve
1. ...........................................................
2. ...........................................................
3. ...........................................................
4. ...........................................................
5. ...........................................................
6. ...........................................................
7. ...........................................................
8. ...........................................................

1. ......................................................
2. ......................................................
3. ......................................................
4. ......................................................
5. ......................................................
6. ......................................................
7. ......................................................
8. ......................................................

Nagykanizsa, 2015. ...............................................................
...............................................................
versenyzõ/kapcsolattartó
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NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SAJTÓKÖZLEMÉNY
FOTOVOLTAIKUS RENDSZEREK KIALAKÍTÁSA NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN ÉS A BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUMBAN
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata több mint
32 millió Ft vissza nem térítendõ Európai Uniós támogatást
nyert a KEOP-2014-4.10.0/N-2014-0316 azonosítószámon
nyilvántartott projekt megvalósítására. A projekt keretében
a két intézményre telepített napelemes rendeszerek kerültek felszerelésre, a napelemes villamosenergia-termelés és
hasznosítás érdekében.
A projekt 2015. május 30-án indult, azzal a célkitûzéssel,
hogy ösztönözze a decentralizált, környezetbarát megújuló
energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, kiemelt
hangsúlyt fektetve az energiahatékonyságra és az energiatakarékosságra. A legfõbb cél az intézmények költséghatékony üzemeltetése, a felhasználói, fogyasztói magatartás megváltoztatása. A szemléletformálás elsõdleges
célcsoportjai az érintett intézmények dolgozói, valamint a
több korcsoportot felölelõ intézményi szolgáltatásokat
igénybe vevõk köre.
A két intézményben összesen 54 KW csúcsteljesítményû napelemek kerültek kihelyezésre. A Polgármesteri Hivatalra telepített napelem:22,5 kW (ami kb. 180 m2 napelemet jelent), míg a
Batthyány Lajos Gimnázium épületére kihelyezett napelem 31,5
kW (ami kb. 250 m2 napelemet jelent). A két rendszer együttesen évente 62.600 kWh villamos energiát termel. A napelemes
rendszer üzemeltetésével évente a Polgármesteri Hivatalban
1.176.700 Ft, a Batthyány Lajos Gimnázium kb. 1.645.600 Ft
megtakarítás érhetõ el.
A projekt hozzájárult ahhoz, hogy az intézmények villamos
energiafogyasztásának nagy része megújuló energiaforrásból
származzon, ezáltal hozzájáruljon a környezetvédelemhez,
valamint az intézmények mûködési költségeinek csökkentéséhez.

AtlasProfilax
Tudta Ön, hogy a koponya alatt lévõ elsõ nyaki csigolya, az Atlas nem csak a fejet tartja és
támasztja alá, hanem ha elmozdult, különféle
panaszok okozója lehet?
A svájci dr. René-Claudius Schümperli több mint húsz
éve kidolgozta azt a biztonságos módszert, amellyel
meg lehet állapítani az elmozdulást és korrigálni azt. A nagykanizsai dr. Varga
Imre az õ egyik tanítványa, aki sikeresen alkalmazza a módszert. A korrekció
utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a régóta meglévõ panaszai, mint a rendszeres fejfájás, szédülés, feszülõ nyak, derékfájás.
Elérhetõség: Nagykanizsa, Király u. 29. Bejelentkezés telefonon: 0630959-3080

Nyári akciónkat* õsszel is folytatjuk!
MOPED, MOTOR, SZEMÉLYGÉPKOCSI kedvezményes* tanfolyamainkra jelentkezési idõpontok: szeptember 9. (szerda) 16.00 óra
GKI TANFOLYAM INDUL 2015.09.21. 13.00 órakor,
vizsga: 2015.09.26-án, tanfolyamra jelentkezési határidõ: 09.16.
OKJ TARGONCA - EMELÕ - FÖLDMUNKAGÉP KEZELÕ VIZSGA
október 7., jelentkezési határidõ: 09.14.

* Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!
Nagykanizsa, Ady u. 30. Telefon: 0693-516-634.

Beke Ivett irodavezetõ: 0630-491-7051. E-mail: nagykanizsa@voksh.hu
(Stat.: 2015-2 né. VSM: B E: 63,24%, F: 60% - C E: 84,38%. ÁKÓ: B Gy: 126,85% C Gy: 102,30%)

Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa 4918/11 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésû, 69066 m2 alapterületû ingatlanát.
A versenytárgyalás ideje: 2015. szeptember 15. 10 óra 00 perc
A versenytárgyalás eredménytelensége esetén:
2015. szeptember 17. 10 óra 00 perc
2015. szeptember 22. 10 óra 00 perc
2015. szeptember 22. után visszavonásig minden csütörtökön 10 óra 00 perc
idõpontban.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 8. számú tárgyalóterem.
Kikiáltási ár: 54.500.00 Ft + ÁFA, azaz bruttó 69.215.000 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, legfeljebb 45 perc idõtartamban 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.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a
Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény (8800 Nagykanizsa, Teleki u. 19/B.) INTÉZMÉNYVEZETÕ
(MAGASABB VEZETÕ) beosztásának betöltésére

FELHÍVÁS
Az én hobbim

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõs, határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél
újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)
21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 3
hónap próbaidõ kikötésével.
A magasabb vezetõi megbízás megnevezése: intézményvezetõ.
A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás 5 év határozott idõre, 2016. január 1-tõl 2020. december 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 19/B.
Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: A
Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény (Nagykanizsa, Teleki u. 19/B.) alapító okiratában meghatározott
szakfeladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerû
és gazdaságos mûködtetése, irányítása és ellenõrzése.
Az intézmény közfeladatai: étkeztetés, házi segítségnyújtás, idõskorúak nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, támogató szolgáltatás, idõsek
otthona, idõsek gondozóháza.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Kjt-nek a szociális,
valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.)
Korm. rendelet (Vhr.) rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl
szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet
8.2. pontja szerinti felsõfokú képesítés,
- legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat,
- szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkezõ pályázó esetén amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól, annak a megbízást követõ 2
éven belüli megszerzése,
- magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,
- a Kjt. 20. § (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek
való megfelelés,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ,
illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó részletes szakmai életrajzát,
- a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyzõ által hitelesített másolatát,
- az elõírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlõ igazolását,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó
programját,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak

Az Idõsekért Nagykanizsán
Ünnepi Hét szervezõbizottsága a programsorozat keretén belül ismét KIÁLLÍTÁST
rendez.

a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
2. a pályázati eljárás a Közgyûlés döntéshozó ülésén
a napirendnek a nyilvános ülésen történõ tárgyalásához
hozzájárul-e,
3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható,
vagy bizalmasan kezelendõ oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevõk ismerhetik meg,
4. amennyiben szociális szakvizsgával nem rendelkezik, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól,
vállalja annak a megbízást követõ 2 éven belüli letételét,
5. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti
jogviszonyával és vezetõi megbízásával kapcsolatban)
összeférhetetlenség nem áll fenn,
6. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
7. nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt.
A pályáztató a pályázati határidõ leteltét követõen az
erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetõséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésõbb
az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhetõ: Dénes Sándor polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági
Osztályának osztályvezetõje: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333.
A pályázat benyújtásának módja és helye: 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. em. 5. számú irodában.
A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani,
a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: "Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetõ".
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt. vhr. elõírásainak megfelelõen a pályázatokat a pályázat elõkészítõje által összehívott eseti bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával véleményezi. A kinevezésrõl Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyûlése, 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: a Közgyûlésnek az eseti bizottság írásos elõterjesztését követõ soros
ülése, legkésõbb 2015. november 30.
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ)
Internetes oldalán (elérhetõ: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), Nagykanizsa Megyei Jogú Város
honlapja ( www.nagykanizsa.hu ), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, Zalakomár Nagyközség honlapja
(www.zalakomar.hu),
Surd
Község
honlapja
(www.surd.hu).
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályáztatóval kapcsolatban további információ
a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhetõ.

A kiállításon bemutatkozhat
Nagykanizsa város bármely
idõskorú lakója saját készítésû
tárgyaival vagy gyûjteményének darabjaival.
Témák:
1. Kézimunkák (bármilyen stílusú
és technikájú) 3-4 db (Lehetnek ruhadarabok is!)
2. Különleges párnák (3-4 db)
3. Babák (5-6 db)
4. Porcelán vagy üvegtárgyak (4-5 db)
5. Magyar és külföldi népi díszítõmûvészetet, turisztikai látványosságot bemutató tárgyak. (4-5 db)
6. Fafaragások (4-5 db)
7. Festmények (Csak kisebb méretûeket tudunk fogadni!) 2-3 db
8. Fotók (Csak feldolgozva, szöveggel ellátva, bekeretezve, üveg alatt)
2-3 db
9. Érmék (Téma megjelöléssel) 4-5 db
10. Bármilyen más látványos, kiállításra alkalmas tárgy (2-3 db)

Leadás: szeptember 28. (hétfõ) és 29. (kedd) 9-15 óráig, a
HSMK információs szolgálatánál. (Nagykanizsa, Széchenyi
tér 5-9.). Megnyitó: 2015. október 2. 14 óra - Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ
(Kérjük, hogy a kiállítók 4-5 fõvel szíveskedjenek képviseltetni
magukat!)
A kiállítási tárgyakat csak rendezve (csomagolva) az alábbi
kísérõlappal tudjuk elfogadni:
Kiállító neve:

***

Címe:
Telefonszáma:
.

..

A kiállított tárgyak megnevezése,
felsorolása:
1./
..
2./
..
3./
..
4./
..
5./
.
Mióta foglalkozik ezzel a hobbi tevékenységgel?

Büki Pálné,
Horváthné Gelencsér Edit

2015.09.04.
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FELHÍVÁS
Idõsek Sportnapja

VERSENYKIÍRÁS

2015. OKTÓBER 01.
1. A verseny célja: Nagykanizsa város idõskorú lakosságának szabadidõsport esemény szervezése, a szabadidõsport népszerûsítése, az aktív
pihenésre való ösztönzés.
2. A verseny ideje: 2015.10.01.
(csütörtök)
3. A verseny helyszíne: Batthyány
Lajos Gimnázium tornaterme, Rozgonyi út 23.
4. A sportnap programja: 8.30-ig
beérkezés a verseny helyszínére.
8.40-ig szabályok ismertetése. 8.45
ünnepélyes megnyitó. 9.00 versenyek. 13.00 eredményhirdetés.
5. A versenybizottság: Szervezõbizottság tagjai. Ügyességi verseny,
kosárra dobó verseny: Horváthné
Hegyi Erzsébet, Horváth Péter. Asztalitenisz: Jakabfi Imre.
6. A versenyszámok
Nõk: Ügyességi verseny (5fõs csapat). Klubonként 2 csapat nevezhetõ. Asztalitenisz (egyéni). Kosárra
dobás (egyéni).
Férfiak: Asztalitenisz (egyéni). Kosárra dobás (egyéni). Sakk (egyéni).
7. Nevezés: a mellékelt nevezési lapon. Nevezési határidõ: 09.21.
Leadás: Honvéd Kaszinó, Ady út 7.
8. Díjazás: minden versenyszám 1-3.
helyezettje oklevél díjazásban részesül.
Különdíjat kap a legidõsebb résztvevõ,
és a legtöbb versenyzõt nevezõ klub.
9. A díjak átadása: 2015.10.02.-én
pénteken a Gála mûsor elõtt a
HSMK-ban lesz.
A tornaterembe csak tornacipõben
szabad belépi.
***

NEVEZÉSI LAP
IDÕSEK NAGYKANIZSAI
SPORTNAPJA
2015. október 01.
A
.
.........................................................
........................................................
........................................................
klub benevezi tagjait az idõsek
sportnapjára az alábbiak szerint:
Nõi versenyszámok:
Ügyességi:
Kosárra dobó
Asztalitenisz
Férfi versenyszámok:
Asztalitenisz
Kosárra dobó
Sakk

csapat
...fõ
.fõ
.fõ
fõ
..fõ

Nevezési határidõ: 2015.09.21.
..................................................
Csapatvezetõ
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a
Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ (8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 51.) INTÉZMÉNYVEZETÕ (MAGASABB VEZETÕ) beosztásának betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõs, határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. §
(4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidõ kikötésével.
A magasabb vezetõi megbízás megnevezése: intézményvezetõ.
A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi
megbízás 5 év határozott idõre, 2016. január 1-tõl - 2020.
december 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 51.
Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: A
Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ Intézménye (Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 51.) alapító okiratában meghatározott szakfeladatok ellátása, az intézmény
szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerû és gazdaságos mûködtetése, irányítása és
ellenõrzése. Az intézmény közfeladatai: családsegítés és
gyermekjóléti szolgáltatás.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és a Kjt-nek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. melléklet I. rész I.1. pontja, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I.7.)
SzCsM rendelet 3. számú melléklet 5. pontja szerinti fõiskolai vagy egyetemi szintû iskolai végzettség,
- legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkezõ pályázó esetén amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól a megbízást követõ 2 éven belüli megszerzése,
- magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ,
- a Kjt. 20. § (2c) és (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés.
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- büntetlen elõélet,
- cselekvõképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó részletes szakmai életrajzát,
- a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyzõ által hitelesített másolatát,
- az elõírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlõ igazolását,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó
programját,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is,
hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
2. a pályázati eljárás a Közgyûlés döntéshozó ülésén a
napirendnek a nyilvános ülésen történõ tárgyalásához
hozzájárul-e,
3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy
bizalmasan kezelendõ oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevõk ismerhetik meg,
4. amennyiben szociális szakvizsgával nem rendelkezik, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követõ 2 éven belüli letételét,
5. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetõi megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,
6. a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
7. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat
tételi kötelezettséget vállalja,
8. nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt.
A pályáztató a pályázati határidõ leteltét követõen az
erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetõséget
nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésõbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhetõ: Dénes Sándor polgármester Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztályának osztályvezetõje: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333.
A pályázat benyújtásának módja és helye: 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. em. 5. számú irodában.
A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a
borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: "Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ intézményvezetõ".
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja:
A Kjt. és a Kjt. vhr. elõírásainak megfelelõen a pályázatokat a pályázat elõkészítõje által összehívott eseti bizottság
- a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi.
A kinevezésrõl Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése, 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: a Közgyûlésnek
az eseti bizottság írásos elõterjesztését követõ soros ülése,
legkésõbb 2015. november 30.
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ)
Internetes oldalán (elérhetõ: www.nki.gov.hu közszolgálati
állásportál), Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja (
www.nagykanizsa.hu ), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap,
Zalakomár Nagyközség honlapja (www.zalakomar.hu),
Surd Község honlapja (www.surd.hu).
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályáztatóval kapcsolatban további információ a
www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhetõ.
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Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-465
e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu
www.kanizsaikultura.hu
"NAGYVADAK ÉS BÉKÁK" Tollár Eszter és Simon Bernadett fotókiállítása. Megtekinthetõ: szeptember 18-ig
Szeptember 9. 18 óra
"SZÍNES VALLOMÁSOK"
a Belsõ Világunk Festõközösség
tagjainak kiállítása. Kiállítók: Landi
Vivien, Erményi Erzsébet, Teveliné
Rezsõfi Gyöngyi, Németh Gyula,
Varga Bibel, Szabó László, Farkas
Anita. Megnyitja: Lengyák István
Közremûködik: Kovács Szilvia ének. Megtekinthetõ: október 6-ig
Szeptember 10., 17., 24., 10 óra
KEREKÍTÕ - mondókás móka 0-3
éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 0630/6160-847. Részvételi díj: 700
Ft/család.

Szeptember 4. 9.30 óra
ANYATEJES VILÁGNAP

A programra olyan édesanyákat várnak csecsemõjükkel együtt, akik 6
hónapos korig kizárólag anyatejjel
táplálták gyermeküket, biztosítva
ezzel az egészséges életkezdetet.
Külön köszöntik az anyatejet leadó
édesanyákat. A szakmai program
mellett mûsor (zene, tánc), Kerekítõ
foglalkozás, babamasszás, arcfestés
várja az érdeklõdõket. Fellép: A
Napsugár együttes. Szervezõ: Az
Egészségügyi Alapellátási Intézmény és a Magyar Védõnõk Egyesülete Nagykanizsai Szakosztálya
A belépés díjtalan! Információ:Stimeczné Dr. György Bernadette 06/30/268-3271.
Szeptember 10. 17óra
SZÍV ÉS ÉRRENDSZER
Egészségvédõ elõadás sorozat I.
rész. Elõadó: Molnár Richárd.
Szervezõ: az Unicornis Trade Kft.
Információ: 06-20-777-2748
Szeptember 13. 9-13 óra
ÕSZI GYEREKRUHA - JÁTÉK
BÖRZE
Gyerekruha, bébi kiegészítõk, felszerelések, kismamaruhák, játékok (014 éves korig). Belépés ingyenes!

Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház
Szeptember 12.
FALUNAP BAJCSA

2015. szeptember 3.

Dödöllefesztivál tizenkettedszer
Idén immáron 12. alkalommal
rendezik meg városunkban a
Kanizsai Bor- és Dödöllefesztivált szeptember 11-én és 12-én
az Erzsébet tér és környékén. A
fõzõversenyre a nevezéseket
szeptember 4-ig a Tourinform
nagykanizsai irodájában adhatják le vagy elküldhetik postai
úton a Kanizsa Turizmusáért
Egyesület címére.
 A dödölle köthetõ Zalához és
Kanizsához egyaránt. Ha dödölle,
akkor mellé jó bor is kell, így született meg a Kanizsai Bor- és Dödöllefesztivál, mely városunk
egyik legnagyobb ünnepe 
mondta Dénes Sándor polgármester. Hozzátette, a fesztivál alkalom arra, hogy az idelátogatók elfelejtsék minden gondjukat. A
fesztivál gasztronómiai és turisztikai szerepe jelentõs, városunk
hírét vitte országszerte és a határon túlra is.
 A környezõ településekrõl is
várjuk Kanizsára a fesztiválra látogatókat, hiszen Nagykanizsa a
térség központja és mi mindig térségben gondolkodunk  kapcsolódott a polgármester által elmondottakhoz Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ. Ezt követõen a hamarosan induló Muraprogramot említette, mellyel
Nagykanizsa bizonyíthatja a gya-

korlatban, hogy a térség felelõs
legnagyobb települése. Városunk
segítségével pedig ez a rész egy
nagyon komoly fejlõdés irányába
fordítható.
Borda Attila konyhafõnök kiemelte, a fõzõversenyre idén három kategóriában lehet nevezni,
így dödölle, tájjellegû étel és
bográcsban készített étel kategóriákban, melyeket egy négyfõs zsûri értékel majd. A versenyt a Magyar utcán a körforgalomig terjedõ szakaszon rendezik meg.
Ahhoz, hogy a legjobb minõségû ételek készülhessenek, a legjobb minõségû alapanyag szükséges. A dödölléhez felhasznált burgonyát a csapatoknak fõszponzorként a Pannon Egyetem Burgonyakutatási Központja biztosítja, öszszesen egy tonnát.
 A Démon nevezetû fajtát biztosítjuk a csapatoknak, mely a legjobb dödölle készítésére alkalmas
fajta. Továbbá a fesztiválra ellátogatók vásárolhatnak is a központ
által nemesített fajtákból  mondta
dr. Polgár Zsolt, a központ igazgatója. Az intézet 60 éve mûködik, és
olyan fajtákat nemesítettek például, melyek hámozás után sem barnulnak meg.
A dödölle mellett borokat is
kóstolhatnak a résztvevõk. Olyan
borházak jelennek meg, melyek

méltón képviselik a rendezvényt.
A borházak kétharmada zalai lesz.
Érkeznek borok BalatonfüredCsopak, Szekszárd és TokajHegyalja borvidékekrõl is. A hagyományoknak megfelelõen idén
is megválasztják a rendezvény borát.
A fesztivál két napjának programkínálatát Magyar Ferenc, a
Kanizsa Turizmusáért Egyesület
elnöke foglalta össze. A programok sora péntek délután veszi kezdetét. Kiemelte, pénteken este a
Kistehén Zenekar és az Iron Maffia lép majd a közönség elé.
A fesztivál második napján kerül sor a hagyományos szüreti felvonulásra, mely után táncegyüttesek és dalkörök veszik birtokba a
színpadot. Este Szalonna és Bandája, Kelemen Kabátban, Anna
and the Barbies és a Babel szórakoztatja a közönséget. A kísérõ
programok közt szerepel a kézmûves kirakodóvásár, a borházak kínálata és a gyermekjátékok a Kiskastély udvarán. A fesztiválon, 11én 11 órai kezdettel hirdetik ki A
legszebb konyhakertek program
gyõzteseit is, akik a Vasemberház
Dísztermében vehetik át díjaikat.
Szeptember 13-án, vasárnap
nemzetközi kerékpárversenyre
várják a közönséget.
V.M.

Gyermekeink zavartalan tanulmányi elõmenetele és egészséges
szellemi fejlõdésének feltétele a jó látásélesség. Gyakran a fejfájás, olvasási és tanulási nehézségek, koncentráló képesség hiányának hátterében különbözõ fokú fénytörési hibák állnak.
Különös probléma a kancsalság kialakulása, mely a legtöbbször
tompalátással párosul. Ez utóbbi nagyon súlyos népegészségügyi
probléma, mert elszenvedõje látszólag minden külsérelmi nyom
és betegség nélkül veszíti el egyik szemének a látását, mely a késõbbiek folyamán pályaválasztásában és munkavégzésében is
hátrányosan befolyásolja.
A betegség korai felismerése nélkül a kezelés megoldhatatlan,
mert a tompalátás sikeresen csak 6-7 éves korig kezelhetõ, a
már kialakult tompalátás nem gyógyítható.
Az idõben végzett pupillatágítás nélküli szemvizsgálat döntõ
fontosságú. Kivitelezése annál nehezebb, mivel a gyermekek figyelmét csak igen rövid ideig lehet lekötni. Most már a Sashalmi Optikában is lehetõség van arra, hogy pár másodperces vizsgálat alapján megállapíthassuk, fennáll-e a kancsalság és a tompalátás veszélye. A speciális vizsgáló berendezés (Plusoptix)
másik óriási elõnye, hogy már fél éves kor fölött akár a babakocsiban ülõ gyermek szemérõl is pontos adatokat mérhetünk.
IDÕPONT EGYEZTETÉS:
Nagykanizsa, Sugár u. 1. tel.: 06-93-789-962,
Nagykanizsa, Platán sor 1. tel.: 06-93-310-644
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2015. szeptember 3.

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetõséget:
Ált. iskolai tanár
Élelmezés vezetõ
Szociális munkás
Eladó
Vasúti Pályamester
Minõségellenõr
Pultos
Tehergépkocsi vezetõ
Kárpitos
Asztalos
Varró

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú

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

Horoszkóp
III.21.IV.19. Kos
Mindenkivel jót tenne a családjában, ha kiszámíthatóbb lenne az eddigieknél. Ez
nemcsak az anyagiakra, a kötelezettségeire
vonatkozik, hanem az ígéreteire is. Ne ígérjen olyasmit, amit nem tud teljesíteni.

IV.20.V.20. Bika
Családjában most önre várhat az a feladat,
hogy kibékítse egymással a haragos feleket. Ha megértõen, türelmesen közeledik
mindkét félhez, biztosan sikert arat.
Mindezzel kivívja a párja elismerését is.

V.21.VI.21. Ikrek
Olyan titokzatos eseményt jeleznek ön
számára a bolygók, melynek pozitív hatását hamarosan érezni fogja. Elõtérbe
kerülnek, és egyre fontosabbá válnak a
nyári szabadsága alatt szõtt tervei.

VI.22.VII.22. Rák
Hirtelen változásokra és viharos vitákra
számíthat a hétvégén. A való világ eseményei helyett a misztikus történetek kötik le
leginkább a figyelmét. Érzelmi életét a
harmónia és a megnyugvás jellemzi.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Munkája során célszerû lenne a diplomáciai készség elsajátítása. Így sokkal többet érne el, mint a hirtelen, éppen ezért
meggondolatlan döntéseivel. A párját a
kritika helyett dicsérettel illesse.

VIII.23.IX.22. Szûz
Hiába próbálják befolyásolni a családjában,
nem enged semmit sem az elképzelésibõl.
Így van ez például a fogyókúrázás, vagy éppen az autóvezetés esetében. Párkapcsolatára
az egyensúly és a megértés a jellemzõ.

IX.23.X.22. Mérleg
Egyre gyakrabban érez vágyat egy kiadós, igazi beszélgetéshez. Anyagi téren
szerencsét hoznak önnek a csillagok, de
ahhoz, hogy kiegyensúlyozott legyen az
érzelmi élete, azért önnek kell tennie.

X.23.XI.22. Skorpió
A sok munka után engedjen meg magának
néha egy kis fényûzést is. Ezzel még nem
esik csorba az anyagi biztonságán, ellenben sokkal jobban érzi magát. Érzelmi
életére a harmónia lesz a jellemzõ.

XI.23.XII.21. Nyilas
A korábbi nyughatatlanság helyett a
megnyugvás, a kiegyensúlyozottság jellemzi továbbra is a mindennapjait. A párkapcsolatában ügyeljen arra is, hogy ne
mindig öné legyen az irányító szerep.

XII.22.I.20. Bak
Valaki hamarosan próbára teszi a türelmét.
Készüljön fel minden eshetõségre, és amikor döntenie kell, bátran hallgasson a hatodik érzékére. Hétvégére pedig tervezzen
magának több szabadidõs programot.

I.21.II.19. Vízöntõ
Fantáziájának köszönhetõen idõnként kiszámíthatatlannak tûnik. Akik a környezetében élnek, tudják, hogy ez nem így
van. Legyen határozott, s mindjárt más
véleményt alkotnak önrõl.

II.20.III.20. Halak
Ítélõképessége kiváló, a jelenleginél akár
magasabb beosztásban is megállná a helyét. Gondolkodjon el ezen, s ha lehetõsége
adódik rá, cselekedjen. Érzelmi élete hullámvölgytõl mentes lesz továbbra is.
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Kurucz Levente bajnoki
címet szerzett

Sukorón rendezték az utánpótlás korú (gyermek, kölyök, serdülõ) versenyzõk részére kiírt kajak-kenu magyar bajnokságot. Az
eseményre 76 egyesület 1800 versenyzõje érkezett, a Plastex Kanizsa KajakKenu Klub 26 versenyzõt indított a versenyen.
Sári Nándor elnök-vezetõedzõ
kanizsai színekben két és fél évvel
ezelõtti érkezését követõen elsõ
magyar bajnoki címét könyvelhette el, az aranyat pedig az egyesület
tehetséges kajakosa, Kurucz Levente (képünkön) szállította U12
fiú 2000 méteren.
A kanizsaiak több versenyzõje
is kitett magáért, hiszen további
érmes helyzések is születtek és a
KKKK eddigi legeredményesebb
bajnoki szereplését sikerült elérniük, tájékoztatták lapunkat az egyesülettõl.

INGATLAN
Mórichegy elején gondozott, dupla
telek, lakható házzal, gesztenye és
gyümölfákkal eladó (szõlõ nincs).
Érd.: 06-20-3285-766, 06-93-323-737
(7730K)

SZOLGÁLTATÁS
Kidobásra szánt televízióját,
mikroját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb.,
valamint összegyûjtött reklámanyagait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7700K)

Gyermek, Kölyök, Serdülõ Magyar Bajnokság, Kolonics György
Emlékverseny, Sukoró. Kanizsai
eredmények: Mk1 gyermek fiú
U12 2000 m: 1. Kurucz Levente.
Mk1 gyermek fiú U12 4x500 m: 2.
Németh
Dávid-Molnár
SimonTótpeti AttilaSzakonyi Máté. Mk1 gyermek lány U12 4x500
m: 2. Kálovics Adél-Varga LiliRiczu Nóra-Gyergyák Róza. Mk4
gyermek lány U12 2000 m: 3.
Kálovics Adél-Varga Lili-Riczu
Nóra-Gyergyák Róza. Mk1 gyermek fiú U10-11 4x500 m: 3. Baranya Dominik-Markotán GergõKassa Kovács Kolos-Vertarics
Bence. Mk1 kölyök fiú U13
3x200m: 3. Kurucz LeventeCsászár Péter-Süle Tamás. Mk2
gyermek fiú U11 2000 m: 4. Baranya Dominik-Kassa Kovács Kolos. Mk4 gyermek fiú U12 2000
m: 4. Németh Dávid-Molnár
SimonTótpeti AttilaSzakonyiMáté, 5. Németh Lajos-Soós Bence (+2 Kaposvári versenyzõ). Mk1
kölyök fiú U13 2000 m: 4. Süle
Tamás. Mk1 gyermek vegyes
4x500 m: 4. Kiskó Réka-Németh
Lajos-Soós Bence-Oláh Ivett. K2
serdülõ U15 lány 4000 m: 5. Ács
Gabriella-Kém Veronika. K1 serdülõ lány U15-16 3x200 m: 5.
Kém Veronika-Ács GabriellaGerencsér Adrienn. K1 serdülõ
U15-16 2x200 m: 5. Süle GergõGerencsér Máté-Várnagy Bálint.
Mk2 gyermek lány U10-11 2000
m: 6. Kiskó Réka-Oláh Ivett.
P.L.
Fûnyírást, kaszálást vállalok! Tel.:
0620-510-2723 (7710K)
Készpénzért vásárolok régi könyvet,
festményt, régi népi parasztbútorokat és
ruházatot, használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Tel.: 0670-434-9132
(7726K)
A Kanizsai Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat horvát nyelvtanfolyamot indít. Érd.: 06-30-3553075 (7731K)

ÁLLÁS
Újudvari töltõüzembe hosszú
távra keresünk betanított dolgozókat. Érdeklõdni lehet 8-16 óra
között a 0630/63-95-403-as telefonszámon.

Álláspályázat - Kanizsa TV Kft.
ügyvezetõ-fõszerkesztõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Kanizsa TV Kft.
ügyvezetõ-fõszerkesztõ tisztségének betöltésére.
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. november 1. naptól kezdõdõen 2020. október 31ig 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. október 12.
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. októberi 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.
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Molnár Flóra: junior vb-5. 50 m gyorson!

csal tudott le, s a 27,30-as ideje a
12. pozícióig vitte.
A világbajnokság utolsó elõtti napján jöttek aztán a kanizsai sportoló fõ
számának, az 50 m gyorsnak az elõfutamai és középdöntõi. Ahogy azt a
sportág szövetségi honlapjának közösségi oldalán írták, Molnár Flóra a
futamok alkalmával igencsak begyújtotta a rakétákat, és holtversenyben a
4. idõvel (25.54) lett a szám finalistája. Úgy alakult tehát minden, ahogy
nem csupán õ, de a szakmai stáb is
tervezte, vagyis múlt vasárnap lett
még elfoglaltsága Flórának  egyenesen a fináléban...
Így, idõrendben tehát tovább haladva, egyben a világverseny utol-

Szingapúrban rendezték az 5.
Úszó Junior Világbajnokságot, melyen a magyar válogatott tagjaként
a távol-keleti helyszínen állhatott
rajtkõre Molnár Flóra (képünkön),
a Délzalai Vízmû SE versenyzõje,
úgymond jól idõzítve, csattanóként
a világesemény hajrájában ért el
ötödik helyezést.
Flóra elsõként a nõi 100 m gyorson indulhatott és a középdöntõben csupán hét századdal maradt le
a döntõrõl. Eredménye, vagyis az
55,55 másodperces idõ összesítésben a kilencedik helyet jelentette
számára. Utána következhetett az
50 m pillangó, amit egyéni csúcs-

só napjára is jutott feladat a Délzalai Vízmû SE sportolójának. Mi
több, Flóra nem is akárhogyan teljesített, hiszen a nõi 50 m gyors fináléjában végül holtversenyben
ötödik helyezettként csapott célba.
Polgár Sándor edzõ tanítványának
ideje a fináléban 25,59 másodperc
volt és ugyanúgy azzal a kínai úszóval zárt holtversenyben ötödikként,
akivel együtt  és azt már említve,
szintén holtversenyben (25,54-gyel)
, negyedikként kerültek a döntõbe.
Döntõ futama után sikerült
megszólaltani a kanizsai úszót, bár
erre nem egybõl kerülhetett sor. Ennek pedig roppant prózai oka volt...
 A verseny után doppingteszten
voltam, s ez egy picit elhúzódott, hiszen két órán át tartott  vázolta a helyzetet Molnár Flóra.  Persze, minden
rendben és örülök az itteni szereplésemnek. Magam is meglepõdtem
azon, hogy hány embernek szereztem
örömet, mivel rengetegen gratuláltak
már eddig is eredményeimhez. Azt hiszem, most jól jön egy kis lazítás.
Azt láttuk  ugyancsak  a népszerû közösségi portálon, hogy volt, aki
Szingapúr látványosságait ajánlotta
Flóra figyelmébe, hogy aztán azokra
mennyi energia és idõ jutott, családja
és baráti köre bizonyosan megtudja.
Polgár László

Az információink nem csalnak, vagyis már most számos kanizsai futballimádó (is) készül a
nemzetközi futballõszre, melynek az is oka, hogy a labdarúgó
Bajnokok Ligája ismét Zágrábba érkezik. A Dinamo Zagreb
együttese 2011 és 2012 után ismét a versengés fõtáblájára jutott és ellenfelei közül az Arsenal
és a Bayern München kimondottan nézõcsalogató alakulat...
Az angolokkal szeptember 16án, míg a bajor sztárcsapattal
december 9-én mérkõznek a
zágrábiak hazai pályán, vagyis a
Maksimir-stadionban (képünkön). Az nem garantálható, hogy
ezúttal olyan lesz a helyzet,
mint három éve a PSG ellen,
amikor BL-meccsen talán tízezren sem voltak a lelátókon, vagyis a jegyek ezúttal lényegesen
jobban fogynak majd.

Fotó: Polgár László

Ismét Zágrábban a futball BL

Talán ezért is érdemes tudni,
hogy a bilétákat elõször úgymond
csomagban (az Arsenal, Olympiakosz, Bayern találkozókat egybevéve) dobják piacra, s ha marad
ezekbõl a pakettekbõl, akkor lehet(ne) a belépõket külön-külön
is megvenni egy-egy összecsapás-

ra. A klub tájékoztatása szerint a
jegyárakat pénteken hozzák nyilvánosságra, akkor derül ki, hogy a
35 ezres stadionban az egyes
szektorok helyárai mennyibe kerülnek.
P.L. (Zágráb)
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Tovább küzdenek
Szabadkán a birkózó kadet
Európa-bajnokságot, Szarajevóban pedig a korosztály világbajnokságát rendezték a nyár
folyamán. A Kanizsai Birkózó
Sportegyesület két szabadfogású
sportolója, Egyed Balázs és Németh Márton is ott volt a magyar
válogatott színeiben.
A szabadkai Eb-n az 54 kg-os
Egyed Balázs a 10., míg az 50
kg-os Németh Márton 14. lett.
Augusztus végén Szarajevóban a
kadet világbajnokságon sem
ment túlzottan jól a kanizsai
sportolóknak, hiszen elsõként
Németh Mártont, majd Egyed
Balázst sem vitte tovább elsõ ellenfele a vigaszágra, így helyezetlenül zártak.

Képviselõi
fogadóórák
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút páratlan
házszámok, Kazanlak körút 2.,
Munkás utca, Bartók Béla utca, Hevesi Sándor utca, Rózsa utca 1., Rózsa utca 14-tõl felfelé összes házszám) önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart 2015. szeptember
11-én (pénteken) 17 órától a Hevesi
Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 2.).
Dénes Sándor a 10. számú egyéni
választókerület önkormányzati képviselõje minden hónap második
csütörtökén 17 órától fogadóórát
tart a Polgármesteri Hivatal
Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Karádi Ferenc a 8. számú választókerület önkormányzati képviselõje 2015. szeptember 7-én (hétfõn)
16 órától fogadóórát tart a VOKE
Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban
(Nagykanizsa, Csengery u. 67.),
majd azt követõen 17 órától Miklósfán a Mindenki Házában (Kápolna
tér 2.).
Szõlõsi Márta a 3. sz. választókerület
önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap 1. hétfõjén 17 órától
a Batthyány Lajos Gimnáziumban.
(Rozgonyi u. 23.): 0630/301-8185, email: szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.

Alpolgármesteri
fogadónap
Karádi Ferenc alpolgármester
2015. szeptember 9-én (szerdán)
8.30 órától 12 óráig fogadónapot
tart a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Véradás - Vöröskereszt
2015.09.06. (vasárnap) Kiskanizsa 08:30  13:00 óra. 2015.09.08  Kedd
Vöröskereszt 12:00  14:00 óra. Fityeház 15:30  18:00 óra. 2015.09.12 
Szombat Dödölle Fesztivál 14:00  19:00 óra.

