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Kanizsaiakat
is díjazott
a megye
A Zala Megyei Közgyûlés
éves ünnepi ülésén kitüntetõ
címeket, díjakat adtak át.
A rendezvény díszvendége
dr. Pintér Sándor belügyminiszter volt, aki több évtizedes kiemelkedõ szakmai tevékenysége, tudományos munkássága,
életútja elismeréséül a Köz
Szolgálatáért Érdemjel arany
fokozatát adományozta Ördög
Ferenc nyelvészprofesszornak,
a Magyar Tudományos Akadémia tagjának.
A Zala Megye Sportjáért díjat
idén Steindl József kapta, nemzetközi versenyeredményeiért,
és több sportágban végzett kiemelkedõ és sikeres edzõi munkájáért.
A Közgyûlés Zalai Civil Társadalomért és Nemzetiségekért
Díjat adományozott Czinki Ferencnek, a civil szervezeteket
támogató áldozatos tevékenységéért, és a német nemzetiségért
végzett önzetlen munkájáért.
A Zala Megye Építészetéért
díjat vehette át a megye napon
Papp Nándor építészmérnök,
több évtizedes kiemelkedõ és
színvonalas építésztervezõi tevékenységéért.

Konzultáció a sportfejlesztési koncep cióról  Új létesítményekrõl is tárgyaltak
A Modern Városok Programmal és a város sportfejlesztési
koncepciójával kapcsolatban
tartott konzultációt Kiss Norbert
sportért felelõs államtitkár és
Dénes Sándor polgármester a város sportéletének vezetõivel. A
megbeszélés eredményeirõl sajtótájékoztatón számoltak be.
Ahogy a sajtótájékoztatón elhangzott, Orbán Viktor miniszterelnökkel
való legutóbbi megbeszélés során
körvonalazódott, a sport komoly stratégiai ágazata a városnak, így olyan
létesítményekre van szükség, melyek
több funkcióval bírnak, és elõsegítik
ennek az ágazatnak a fejlõdését.

 Ezzel kapcsolatban a sportuszoda, valamint a sport- és rendezvénycsarnok ötletérõl egyeztettünk. Errõl már korábban is folytak megbeszélések, így a tervezés
elsõ lépéseit már megtettük, és
összeállítottunk egy elõzetes anyagot is. Ehhez tettünk most kiegészítéseket  mondta a polgármester.
Ahogy Kiss Norbert elmondta,
jelenleg a tervezés és a konzultáció
zajlik. Akkor lesz végleges döntés,
ha a kormányzat határoz arról,
hogy milyen formában és tervek
alapján kívánja megvalósítani az
elképzeléseket a program keretein
belül.

 Bármelyik létesítmény valósul meg, reményeink szerint
mind a kettõ, annak a fenntarthatósága preferált terület 
hangsúlyozta Kiss Norbert.
Hozzátette, szeretnék, ha minél
több piaci alapon történõ bevétele lenne a beruházásoknak.
Ehhez a polgármester komoly
szakmai javaslatokat tett. Céljuk továbbá, hogy a helyi kis- és
középvállalkozók teret kapjanak a létesítményben vagy annak közvetlen környezetében.
Akár egy új modern városrész is
létrejöhet.
V.M.
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Magyar Termék Nagydíjas
a csömödéri Zakatoló Erdei Iskola

A tavalyi év után ismét, idén is
elnyerte a Magyar Termék
Nagydíjat a ZALAERDÕ Zrt.,
ezúttal a csömödéri Zakatoló Erdei Iskola létrehozásáért. A díjat
Rosta Gyula vezérigazgató, Gál
Károly vagyongazdálkodási osztályvezetõ, Molnárné Vitális Anikó, az erdei iskola vezetõje és
Godinek-Tóth Anita pályázati referens vette át az Országház Felsõházi Termében.
A független szakértõi testület javaslata alapján már 18. alkalommal ismertek el olyan vállalkozásokat, amelyek innovációra épülõ,
kiváló minõségû termékeikkel
hozzájárulnak a magyar gazdaság
növekedéséhez és export törekvéseihez. Az idén összesen 54 cég 57
terméke nyerte el a Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy
használatát, melyet egy évig díjmentesen használhatnak gyõztes
termékeiken, illetve szolgáltatásaikon  számolt be honlapján a cég.
A Magyar Termék Nagydíj Pályázatot az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minõségügyi Kft., a
HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, az Országos Élelmezési és Táplálkozástudományi Intézet (ma: Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet; Országos

Élelmezési és Táplálkozástudományi Intézet Fõigazgatóság), a
TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a TÜV Rheinland InterCert
Kft., a WTS Klient Kft. írta ki és
valósította meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, valamint
a Közbeszerzési Hatóság szakmai
támogatásával.
A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa, ahogy eddig
is, az idei évben is sok összetevõs
értékelési szempontrendszer szerint hozta meg döntését. A bírálók
figyelembe vették többek között az
energiatakarékos, környezetbarát
megoldások alkalmazását, a termékek biztonságosságát, újszerûségét, piacképességét, exporterejét, valamint a fogyasztóknak kínált plusz elõnyöket.
A kitüntetést jelképezõ, a Hollóházán mûködõ Magyar Porcelánmanufaktúra Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparmûvészeti
trófeát és a tanúsító díszoklevelet a
Parlament Felsõházi Termében
Koszorús László Gáspártól a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fogyasztóvédelemért Felelõs helyettes államtitkárától vehették át.
Az ünnepélyes eredményhirdetésen köszöntõt mondott Dr. Latorcai János, az Országgyûlés alelnöke, a rendezvény fõvédnöke.

Koszorús László Gáspár, Fogyasztóvédelemért Felelõs helyettes államtitkár az új fogyasztóvédelmi stratégiáról tartott elõadást.
Dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke,
a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület elnökhelyettese nevében dr. Németh Mónika asszony a Hamisítás
Elleni Nemzeti Testület Titkára
köszöntötte és tájékoztatta a jelen
lévõket.
A Magyar Termék Nagydíj Pályázat egyik kiemelt célja, hogy
változtasson azon a Magyarországon is gyakori szemléleten, miszerint még mindig az ár jelenti a leglényegesebb vásárlási szempontot,
melyet gyakran a minõség elé helyeznek. Valójában azonban az el-

lenõrzött minõségû (például a Magyar Termék Nagydíj emblémával
ellátott) termékek biztonságot,
egészséget, tartósságot jelentenek,
megvásárlásuk végsõ soron megtakarításokat eredményez.
A Zakatoló Erdei Iskola 2015
tavaszán nyitotta meg kapuit az
érdeklõdõk számára Csömödérben. Különlegessége a kifejezetten az erdei iskola számára épített
oktatókocsi, mely egyfajta guruló
osztályteremként mûködik, így
nyújtva lehetõséget a diákoknak,
hogy a különbözõ adottságú helyeken kijelölt megállóknál szakember segítségével tanulmányozhassák az erdõk, rétek és vizek
élõvilágát.
Az erdei iskola várja az érdeklõdõk jelentkezését, az iskola által kínált lehetõségekrõl, árakról, jelentkezésrõl a Közjóléti tevékenységek/Zakatoló Erdei Iskola Menüpont alatt olvashatnak bõvebben.
zalaerdo.hu - Kanizsa

A szerelem almája a Szentgyörgyvári hegyen
Nem tudni, ilyen különleges volt-e a tiltott gyümölcs, ami bûnbe vitte
Ádámot és Évát. Arról sincs sejtésünk, Hófehérke vacillálna-e azzal a
gyilkos elsõ harapással, ha a gonosz mostoha ilyen almát sózott volna rá.
Az sem biztos, hogy ennek a piros bélû gyümölcskuriózumnak az elfogyasztása  nomen est omen  szerelembe ejtet. Bár lehet, épp az almába bolondulnánk bele? A Szentgyörgyvári-hegyen termõ fa csodájára járnak a környékbeliek: az izmos kis fásszárúról sokaknak jutott
gyümölcs. Ugyanis dögivel fityegnek rajta a szerelem almái, melyek íze  csakúgy, mint sokszor a névadó-érzés  picit savanykás De
attól még színes... (Fotó: facebook)
Szabó Zsófi
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
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Palin: Az aktív sportot szolgálja a pálya

A város önkormányzata és az
MLSZ közös beruházásának jóvoltából immár korszerû körülmények közt,
lelátóval, világítással ellátott, 40-szer
20 m-es körbekerített pályán hódolhatnak a sportolás örömeinek a diákok és
a felnõttek  mondta el az avató ceremónián Dénes Sándor polgármester.
 A mûfüves pályának küldetése
van. Mégpedig, hogy az aktív sportot szolgálja hosszú idõn át  ezt
már Cseresnyés Péter, Nagykanizsa és a térség országgyûlési képviselõje emelte ki beszédében. Egyúttal hangsúlyozta azt is, nem csak az
iskolai testnevelés órákon használhatják ki a pálya adottságait. A felnõtt sportegyesületek és a lakosság
is igénybe veheti a mûfüvest.
Józsi György, az MLSZ megyei
igazgatója köszöntõjében azokról a
pályázati programokról szólt, melyeknek köszönhetõen az országban
sok, korábban rossz állapotú sport-

Fotó: Lõrincz János

Újabb mûfüves focipályával
gazdagodott a város. A Palini Általános Iskolában lévõ, 25 millió
forintos létesítmény ünnepélyes
avatójára hétfõn került sor.

pálya újult meg. Minderre 712 millió forint forrás állt rendelkezésre. A
pályafelújításra szánt támogatásért
különbözõ sportegyesületek indultak: a nagykanizsai UFC szintén
benyújtotta pályázatát a pályafelújítás-programra.
 Amikbõl pedig az új mûfüves
labdarúgó-pályák épültek, épülnek, az
az Országos Pályaépítési Program 
fogalmazott Józsi György, aki hozzátette: a városban és környékén is több
iskola, valamint sportlétesítmény te-

rületén már korszerû, mûfüves pálya
várja a sportolni vágyókat. Elhangzott, országszerte 300-nál több pályát
adtak át az elmúlt hónapok során.
A jövõ évre vonatkozóan pedig
már megjelent az újabb pályázati
kiírás mûfüves-pálya építésére 
közölte Józsi György.
Az ünnepélyes szalagátvágás
után hivatalosan is birtokba vették a pályát a Palini Iskola tanulói.

A járási
hivatalok
ellenõrzik a
gyerekek közétkeztetését
A járási hivatalok népegészségügyi szakemberei ellenõrzik az iskolákat, hogy a gyerekek étkeztetése megfelel-e a
szeptember 1-jétõl hatályos
elõírásoknak  errõl Fûrész
Tünde, a család- és népesedéspolitikáért felelõs helyettes államtitkár beszélt az M1 aktuális csatornán szerda reggel.
A közétkeztetési rendelet célja, hogy a gyerekek egészségesebb ételeket kapjanak a bölcsõdékben, az óvodákban és az iskolai menzákon.

Sz.Zs.

Indul a következõ ütem, mely a Fõ út - Sugár u. 
 Felsõtemplom közötti útszakaszt érinti
A Városrehabilitáció 2. ütemében megújuló Fõ út,
Sabján Gy. u. és Csengery u. közötti szakaszon az elmúlt hetekben a bontási munkák mellett elkészültek
a víz gerincvezeték lefektetéssel is. Az építkezés elsõ szakaszában, hamarosan a csatorna gerincvezeték
is a helyére kerül.
A Vasemberház elõtti járda burkolatba bekerült az
új közvilágítási vezeték, valamint megkezdõdött a
járda burkolat alsó rétegének beépítése is, amit jövõ
héten a térkõ burkolat építése követ majd.
A rendõrségnél található gyalogos átkelõhely a buszmegálló meghosszabbítása miatt a Sabján Gyula u. irányába tolódik. Ennek érdekében a forgalomirányító berendezések alépítménye és vezetékei is a helyükre kerülnek.
Az elsõ szakaszon tovább folynak a gázszolgáltató által megvalósuló vezeték cserék és megkezdõdött a szükséges villamos vezeték hálózat csere
is.
A jövõ héten az Ady és a Csengery út között a déli oldalon az épületek mellett folytatódik a villamos
vezeték hálózat építése, valamint az épületek csatorna és csapadék bekötési munkái.
Folyamatosan épül továbbá az Eötvös téren kialakítandó új játszótér, illetve a Járási Hivatal elõtti tér
is. Ezen munkálatokkal a kivitelezõ várhatóan októberben készül el.
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A jövõ hét szerdától lezárásra kerül a Fõ út - Sugár
u.  Felsõtemplom útcsatlakozás közötti útszakasz. A
kivitelezõ az útburkolat alatti víz- és csatorna vezeték
kiváltással folytatja a munkálatokat. A vállalkozások
ezalatt árufeltöltés céljából továbbra is megközelíthetik üzleteiket, illetve a gyalogos forgalom számára is
használhatóak a meglévõ járdaszakaszok.
A Fõ út buszforgalma az 1. ütemes lezárás szerint
változatlan nyomvonalon bonyolódik le. A Huszti
tér irányából gépjármûvel érkezõk viszont a Hunyadi utcától már nem használhatják a Fõ utat. Õk a Hunyadi utca, illetve azt megelõzõen a Rozgonyi utca,
Zrínyi M. u. Kisfaludy u. felé érhetik el úticéljukat,
a Felsõtemplom elõtti útszakaszról pedig a Huszti
tér irányába lehet majd kanyarodni.
A Kölcsey utca forgalmi rendje is megváltozik, az
építkezés ideje alatt ugyanis zsákutcaként üzemel. A
Csengery u. irányából érkezõk a Sugár u. felé folytathatják az útjukat.
A Fõ út lezárását követõen a forgalom többek között a Városrehabilitáció 1. ütemében megvalósult
Arany János u., Királyi Pál u., a Zrínyi u., illetve a
Rozgonyi u., a Kisfaludy u., a Dózsa Gy. u. között
oszlik el.
A Fõ úton található üzletek továbbra is megközelíthetõek és a megszokott nyitva tartási idõvel várják
vásárlóikat.

A hivatalok szakemberei nem
fognak büntetni, de ha valahol
azt látják, hogy nem az elõírásoknak megfelelõen készítik el
az ételeket, próbálnak segíteni,
ajánlásokat tenni  mondta a helyettes államtitkár.
A fõbb változások között említette, hogy a gyerekeknek
adott ételekben kevesebb lesz a
zsír, a só és a cukor, ugyanakkor
sokkal több rostban gazdag
ételt, gyümölcsöt, zöldséget, teljes kiõrlésû gabonából készült
élelmiszert kapnak.
Azt mondta, nem lesz teljes
só-, és cukor tilalom, de szeretnék elérni, hogy ezekbõl kevesebb kerüljön a gyerekek szervezetébe. Jelezte, így a jövõben
is lesz ovis tea, de sokkal kevesebb cukorral és nem lesz
benne citrompótló sem.
Arra is felhívta a figyelmet, az
iskolai büféknek is kötelezettsége, hogy minél több egészséges
ételt tartsanak a kínálatukban,
mert bizonyos szempontból rájuk
is vonatkozik a rendelet.
MTI - Kanizsa

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Az elsõ nap története

MTI fotó: Máthé Zoltán

Zalát is elérték az illegális bevándorlók

Migránsok egy
nagyobb csoportja
Gyékényesnél
átlépte a horvátmagyar határt
Egy nagyobb létszámú, illegális bevándorlókból álló csoporttal szemben intézkednek a rendõrök a gyékényesi határátkelõhely térségében  közölte a rendõrség honlapján a Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság péntek este.
A közlés szerint az illegális bevándorlókat a rendõrök a kijelölt
regisztrációs pontokra szállítják.
Arról, hogy pontosan hol vannak
ezek a regisztrációs pontok, a
rendõrség nem adott tájékoztatást.
Idõközben a migránsok egy csoportja az úton gyalogolva kora este elérte a Zala megyei Surdot,
ahol rendõrök biztosítják vonulásukat  tapasztalta a helyszínen az
MTI tudósítója.
Egyelõre nehéz megbecsülni,
hogy hányan lehetnek a Somogy
megyei Gyékényes felõl Nagykanizsa irányába tartók, de többségében fiatal férfiak, akik egymástól
nem túl nagy távolságra haladnak
folyamatosan. Több rendõrautó és
a rendõrség egyik szállító busza is
a helyszínre érkezett.
Az MTI úgy értesült, hogy az illegális bevándorlók valószínûleg a
gyékényesi vasúti hídon keresztül
jöttek át Horvátországból Magyarországra. Számukat 500-600-ra
becsülték.

Rendõrautók kísérik
az úton gyaloglókat
Akár az ezret is elérheti azoknak az illegális bevándorlóknak a
száma, akik péntek kora este, feltehetõleg Horvátországból, Gyékényes felõl átlépve a határt Zala
megyébe érkeztek  tapasztalta a
helyszínen az MTI tudósítója.
A rendõrség az út egyik sávját
szinte teljesen elfoglaló hosszú menet élén és a végén is biztosítja a
gyaloglókat, de a készenléti rendõrség Surd határától nem messze,
Nagykanizsa irányába egy autóbusszal szintén a migránsokra vár.
Az illegális bevándorlók túlnyomó többsége fiatal vagy középkorú
férfi, de néhány kisgyerek is halad
velük. Többen angolul azt a kérdést tették fel az út mentén álló
helybelieknek, hogy Németország
milyen messze van.
A rendõrök nem állítják meg a
menetet, csupán kísérik az embereket, illetve biztosítják az autók
forgalmát.

Elérte Nagykanizsát
a Gyékényes felõl
gyalogló menet
Nem sokkal este nyolc óra elõtt
elérte Nagykanizsa határát az a
migránsokból álló gyalogló menet, amely kora este a Somogy
megyei Gyékényes térségében lépett be Magyarország területére.
Az MTI tudósítója azt látta,
hogy a több száz, de akár ezer fõt

is meghaladó tömeg folyamatos
tempóban haladt végig a Zala megyei Surdon át Nagykanizsa irányába, miközben a rendõrség autókkal biztosította vonulásukat és a
jármûforgalmat. Nem sokkal este
nyolc óra elõtt érte el Nagykanizsa
határát a miklósfai városrésznél a
gyaloglók elsõ csoportja.
A rendõrök lezárták a településrész központjában azt az utat, amelyiken a menet halad, így szembõl
már nem lehet mellettük elmenni.
A város déli részében sok rendõr
gyülekezik, a jármûforgalom
azonban mindenütt zavartalan,
ugyanakkor az út menti járdákon
nagyon sok helybéli várakozik és
nézelõdik.

Vonatra terelik
õket Kanizsán
A város déli részén lévõ vasútállomáshoz, egy oda este beállított vasúti szerelvényhez terelik
a rendõrök azokat a migránsokat, akik kora este léptek be
Magyarország területére Gyékényes irányából  tapasztalta az
MTI tudósítója a helyszínen.
A nagykanizsai Csengery utcát a
rendõrség mindkét irányban, egészen a miklósfai városrészig lezárta.
Az illegális bevándorlókat a Csengery utcai vasúti teherperonokhoz
állított személyvonathoz tereli egy
rendõrsorfal, az elsõ érkezõk szó
nélkül fel is szálltak a vonatra.
Három autóbusz is érkezett a
vasútállomáshoz, ahol azt lehetett
hallani, hogy ezeket a buszokat elküldik a többi gyaloglóért.
A helyszíni információk szerint a
migránsok menete 10-11 kilométer
hosszú, becslések szerint meghaladja az egy-kétezret a szétszórt
csoportokban haladók létszáma. A
többségében férfiakból álló csoportokban néhányan azt mondták, nem
tudták, hogy Magyarországra kerültek, miután a horvátok vonattal a
gyékényesi vasúti átkelõig vitték
õket. Sokan úgy gondolták, hogy
már Szlovéniában vannak, de az úti
céljuk Ausztria és Németország.
A közeli utcákból nagyon sokan
figyelik kíváncsian a történteket, de
néhány kiabálón kívül a többség
csak érdeklõdve nézi az érkezõket és
a nagy erõkkel jelen lévõ rendõröket.

Elindult
Nagykanizsáról
a menekültekkel
megtelt vonat
Péntek éjszaka, pár perccel 11
óra elõtt elindult a nagykanizsai
vasútállomásról az a vonat,
amelyre a magyar-horvát határtól
mintegy 20 kilométert gyalogló
menekülteket ültették a rendõrök.
Az MTI tudósítója a helyszínen azt
látta, hogy teherperonok mellett álló
személyvonatra körülbelül ezer embert
szállítottak fel. A gyékényesi vasúti határátkelõtõl Surdon át Nagykanizsára
mintegy 20 kilométer gyaloglók 
többségében férfiak, csak néhány nõ és
gyerek akadt köztük , szinte szó nélkül szálltak fel a vasúti kocsikra. Többek kérdésére, hogy hová viszik õket, a
rendõröktõl azt lehetett válaszként hallani, hogy Ausztria.
A helyszínt biztosító rendõrök
csak a karitatív szervezetek autóit
engedték be a vasútállomás területére, így a menekültek vizet és élelmet is kaptak, illetve hallani lehetett, hogy hangosbemondón keresztül arabul adtak információkat a vonaton lévõknek. A környékbeli utcákat is megtöltõ számtalan, leginkább csendes nézelõdõt azonban a
rendõrök távol tartották a migránsok vonuló csoportjaitól, de a vonat
indulása után szinte mindenki el is
hagyta az állomás környékét.
Az MTI úgy értesült, hogy a vonatokkal Vámosszabadiba, illetve
Szentgotthárdra, az ott felállított
regisztrációs pontokra szállítják,
és ott regisztrálják a határon illegálisan átkelt migránsokat.
A horvát-magyar határt Gyékényesnél átlépõ illegális bevándorlók gyalogolnak a Zala megyei
Surdon Nagykanizsa felé 2015.
szeptember 18-án. Számukat 500600-ra becsülték.

Péntek éjjel Letenyére
is migránsok érkeztek
Mintegy negyven, migránsokkal
teli horvát autóbusz sorakozott fel
péntek este kilenc óra után a
Letenye-Muracsány (Gorican) autópálya határátkelõnél, ahol több
tucatnyi rendõr, illetve magyar buszok is várakoznak  tapasztalta a
határátkelõnél az MTI tudósítója.
A Horvátország irányából Magyarország felé sorakozó buszok kivétel nélkül zágrábi rendszámúak, jó
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néhányon a horvát fõváros közlekedési vállalatának rövidítése, a ZET
is jól olvasható. A buszok tele vannak illegális bevándorlókkal  többségében férfiakkal , akikre a magyar oldalon öt-hat autóbusz vár.
A határátkelõ forgalma ennek ellenére zavartalan, mindkét irányba folyamatos az átkelés, csupán a magyar
határig hozott külföldiek nem hagyhatják el a buszokat. Azt látni, hogy a
magyar rendõrök irányításával szállítják át egy-egy magyar jármûre a
migránsokat, de azt nem közölték,
hogy a buszokkal hova viszik õket.

Illegális bevándorlás

Zalában is épül drótakadály
a horvát határon

Csongrád és Bács-Kiskun
után újabb négy megye, Baranya, Somogy, Zala és Vas megye
területére hirdette ki a tömeges
bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány.
A péntek reggel nyolc órától 
legfeljebb 2016. március 18-ig 
hatályos döntés a Magyar Közlönyben jelent meg.
Baranya és Somogy megye esetében Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter már csütörtök este
jelezte, hogy válsághelyzetet hirdetnek ki, mivel egy nap alatt összeomlott a horvát bevándorlási rendszer.
Orbán Viktor miniszterelnök péntek
reggel a Kossuth Rádióban közölte,
hogy már az éjszaka meg is kezdõdött az ideiglenes mûszaki határzár
építése a magyar-horvát határon.
Másik két megyére, Bács-Kiskunra és Csongrádra kedden hirdette ki a tömeges bevándorlás
okozta válsághelyzetet a kabinet.
Amost közzétett rendelet  hasonlóan
a három nappal ezelõttihez  az idegenrendészetért és menekültügyért is felelõs
belügyminiszter feladatául szabja, hogy
haladéktalanul gondoskodjon a rendelet
és a válsághelyzettel összefüggõ jogszabályi rendelkezések tartalmáról való tájékoztatásról. A tájékoztatást a közszolgálati mûsorszolgáltatók, valamint  lehetõség szerint  a körzeti, helyi mûsorszolgáltatók és legalább egy országos napilap
közremûködésével, a lehetõ legrövidebb
idõn belül közzé kell tenni.
Az országos rendõr-fõkapitány és
a menekültügyi hatóság vezetõje a
válsághelyzet elrendelését követõen
legalább 15 naponként közösen tájékoztatja az idegenrendészetért és
menekültügyért felelõs minisztert a
válsághelyzet elrendelését megalapozó feltételek fennállásáról.
MTI - Kanizsa

MTI Fotó: Varga György

Hat megyében van
válsághelyzet

Zala megyében, a magyarhorvát határszakaszon is elõkészítik drótakadály telepítését,
bár a Mura folyó mint határ jelentõs hosszúságban természetes
védelmet is ad a migránsok ellen
 mondta el a Zala megyei kormánymegbízott hétfõn az MTInek.
Rigó Csaba közölte: az elõkészületek megkezdõdtek ahhoz,
hogy a Horvátországgal szomszédos zalai határszakaszon is lerakják a gyorstelepítésû drótakadályt.
Ezt az indokolja, hogy a horvát

kormány közlése szerint életbe
léptethetik a C-tervet, ami azzal
jár, hogy az illegális bevándorlókat
már nem a határátkelõkre szállítva,
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hanem a zöldhatáron keresztül is
útnak indíthatják Magyarország
felé.
Zalában 42 kilométer hosszú a
magyar-horvát határ, ebbõl 24
kilométert maga a Mura folyó ad
ki, a fennmaradó 18 kilométer
pedig a folyóparthoz közeli területeket jelenti. A Mura kiszámíthatatlanul sodró folyó, ezért ez
egyfajta természetes akadály.
A kormánymegbízott megerõsítette azokat a helyszíni tapasztalatokat, amelyek szerint az elmúlt
napokban erõsödött a katonai jelenlét a zalai határvidéken. Hozzátette, hogy a katonák a rendõrségi
munkát segítik, ezért a megye több
pontján is felbukkanhatnak a honvédségi konvojok.
Letenyén  ahol vasárnap reggeltõl hétfõ délutánig alig néhány illegális bevándorló érkezett Horvátország felõl  most már helikopterrel
és honvédségi drónnal a levegõbõl
is felügyelik a horvát határszakaszt
 jelezte Rigó Csaba.
MTI - Kanizsa

Véradás - Vöröskereszt
Következõ véradásaink a következõek:
2015. szeptember 29. (kedd)
Kanizsai Dorottya Kórház 11:30  13:30 óra,
Sormás - Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 15:00  17:00 óra.
2015. október 1. (kedd)
Pannon Egyetem Nagykanizsa 10:30  12:30 óra,
Vöröskereszt, Nagykanizsa Sugár u. 28. 14:00  17:00 óra
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Kanizsa Antológia 16.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki
irodalmi és képzõmûvészeti alkotásoknak a Kanizsai Antológia 16.
számú kötetében történõ megjelentetésére.
Pályázat tárgya: irodalmi, mûvészeti, tudományos mûvek és grafikák.
Pályázati feltételek: Nagykanizsán és a Nagykanizsai Járásban állandó lakhellyel rendelkezõ, valamint nagykanizsai születésû alkotók pályázhatnak.
Egy pályázó több pályamûvet is beadhat, maximum 6 db A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betûnagyság, palatino linotype betûtípussal) terjedelemben.
Pályázni kizárólag elektronikus formában lehet. A pályamûveket az
alábbi két e-mail címre egyidejûleg kérjük beküldeni:
feher.ildiko@nagykanizsa.hu és kardosferenc@gmail.com.
A beérkezett pályamûvek bírálatát szakmai bizottság végzi.
A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 16. számában, 2015. decemberében jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem részesülnek,
részükre 5 db tiszteletpéldány kerül átadásra.
Kéziratot nem õrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem
vállalkozunk.
A pályázat beadásának határideje: 2015. október 7. (szerda) 17.00
óráig

Alpolgármesteri fogadónap
Tóth Nándor alpolgármester fogadónapját 2015. szeptember 23-án
(szerdán) tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Nagykanizsai Javítóintézet átadása
A TIOP-3.4.3-11/1-2012-0001 címû,2.248.445.000 összköltségvetéssel megvalósult projekt 2015. szeptember 30-án zárul. A
pályázatban 125 fõ munkahelyteremtése, és 108 fõ ellátott befogadására alkalmas 4855 m2 alapterületû épületegység kivitelezése megvalósult.
A szakmai tartalom fejlesztés keretében 80 fõ szakellátásban
érintett dolgozó képzése a speciális javítóintézeti feladat végrehajtására történõ felkészítése megtörtént.
A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének biztosításával valósult meg.
További információ:
www.nkji.hu
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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

2015. szeptember 24.

Álláspályázat - intézményvezetõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a
Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde (8800 Nagykanizsa,
Rózsa u. 7/A.) 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,
Rózsa u. 7/A.
Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: A Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde (8800 Nagykanizsa, Rózsa u.
7/A.) alapító okiratában meghatározott szakfeladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerû és gazdaságos mûködtetése, irányítása és ellenõrzése.
Az intézmény közfeladata: gyermekek napközbeni ellátása.
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. 2.A 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) öszszeférhetetlenség 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. október 22.
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 Bölcsõde 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.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályáztatóval kapcsolatban további információ a
www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhetõ.
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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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Meghívó
A kiskanizsai Sarlós
Boldogasszony Katolikus
Karitász
2015. szeptember 25-én
(péntek) 8.00 - 17.00 óráig
2015. szeptember 26-án
(szombat) 8.00 - 12.00 óráig

JÓTÉKONYSÁGI
RUHAVÁSÁRT

rendez a kiskanizsai templom
melletti Közösségi Házban.
Bébi, gyermek, nõi
és férfi ruhák, cipõk, játékok
nagy választékban, megújult
árukészlettel.
Minden áru 100, 200,
500 Ft-os árban kapható.
A befolyt összeget és a pénzadományokat a rászorultak
megsegítésére fordítjuk.
Segíts, hogy segíthessünk!
Sarlós Boldogasszony
Katolikus Karitász aktivistái

Megtekinthetõ az M9-es
engedélyezési dokumentáció
Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fõfelügyelõségen
OKTF-KP/9265/2015. számon az M9 gyorsforgalmi út Vasvár Nagykanizsa
közötti szakaszára vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás van folyamatban a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. kérelmére. Az engedélyezésre benyújtott dokumentáció elektronikus úton megtekinthetõ a http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/hirdetotabla2015.php weboldalon.
A fenti eljárással kapcsolatos részletes hirdetmény az alábbi linken elérhetõ:
http://nagykanizsa.hu/up_image/OKTF M9 közlemeny.pdf és a Polgármesteri
Hivatal hirdetõtábláján olvasható.

Eladó ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanait:
1. Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. I. emelet 3. szám alatti 989/1/A/8.
hrsz, 81 m2 területû lakás. Kikiáltási ára: 8.100.000 forint. A versenytárgyalás kezdõ idõpontja: 2015. október 13-án 10 óra.
2. Nagykanizsa, Király utca 19. szám alatti 45. hrsz, lakóház, udvar,
gazdasági épület ingatlan. Kikiáltási ára: 6.100.000 forint. A versenytárgyalás kezdõ idõpontja: 2015. október 13-án 11 óra.
A versenytárgyalások helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21. VG Zrt.
Irodaház, 1. emelet 22.
Eredménytelen versenytárgyalás esetén ezt követõen, minden héten, a
versenytárgyalási felhívásban megjelölt idõpontokban lehet jelentkezni.
A versenytárgyalások részletes feltételeirõl, a megtekintés idõpontjáról, valamint az egyes ingatlanokra vonatkozó adatokról a
www.nagykanizsa.hu valamint a www.nkvg.hu honlapokon lehet tájékozódni. Telefonon tájékoztatás: 311-241/116. mellék.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Vasemberházban, melyen az elkövetkezendõ hat évben aktuális
uniós pályázatokról, lehívható támogatásokról informálták az érdekelteket. A konzultációt Dénes
Sándor polgármester és dr. Polay
József elnök nyitotta meg, majd
Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért

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

KONFERENCIA VÁLLALATI
EGYETEMI

ÉS

EGYÜTTMÛKÖDÉS A

A PARLAMENTBEN KÖSZÖNTÖTTÉK AZ SZKTV HELYEZETTJEIT
A kétkezi munka megbecsülésérõl
beszélt, és a szakmunkát méltatta
Kövér László, az Országgyûlés elnöke a Parlamentben, ahol június
26-án a Szakma Kiváló Tanulója
Verseny és az Országos Szakmai
Tanulmányi Verseny idei helyezettjeit, felkészítõ tanárait és csa-

2015. szeptember 24.

Balázs mérnökinformatikus hallgatónak.
MEGALAKULT A NAGYKANIZSAI
VÁROS ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI
TANÁCS

Augusztus 26-án megtartotta alakuló ülését a Nagykanizsa Önkormányzata és a NAKKIK közötti
együttmûködési
megállapodás

Kamaránk és a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampusza június 5én közös rendezvényt tartott a
Soós Ernõ Víztechnológiai Kutató-fejlesztõ Központban a Vállalati és egyetemi együttmûködés a
duálisképzés és az innovációs fejlesztések érdekében címmel, me-

lyen több mint 50 cég képviseltette magát. A felsõ-és középfokú
oktatás résein, valamint az innovatív gondolkodásmód szükségességén túl még számos témában
fejtették ki gondolataikat a neves
elõadók. Az ünnepélyes köszöntõk után a résztvevõk meghallgathatták Dr. Parragh László, Dr.
Palkovics László, Dr. Birkner Zoltán, Dr Polay József és Dr. Háry
András elõadását.
SZAKMAI KONZULTÁCIÓ AZ UNIÓS
PÁLYÁZATOKRÓL

Kamaránk az Önkormányzattal
együttmûködve tartott szakmai
konzultációt június 24-én a

ládtagjait köszöntötték. Kövér
László hangsúlyozta: a kétkezi
munka, a szakmunka ismét viszszanyeri rangját, megbecsülését,
mert a munkát mellõzõ világ, társadalom, gazdaság fenntarthatatlan.
A Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamarát dr. Polay József elnök képviselte az ünnepségen.

A Szakképzési törvény elõírása szerint gazdálkodó szervnél
lévõ képzõhelyen gyakorlati
oktatóként csak olyan szakember tevékenykedhet, aki rendelkezik az adott szakmában
mesterlevéllel Annak elõsegítése érdekében, hogy ezt az
elõírást teljesíteni lehessen,
elindult a
TÁMOP-2.3.4.B-13/1-20130001 pályázati projekt a mes-

EGYETEMI KAMARAI DÍJ"
ÁTADÁSA

A Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszán megtartott diploma-

osztó ünnepségen június 27-én
adta át dr. Polay József elnök a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara által alapított Egyetemi Kamarai Díjat Kondákor

FÓRUMOK

A

VÁROSREHABILITÁ-

CIÓVAL KAPCSOLATBAN

Kamaránk két alkalommal július
30-án és szeptember 1-én szerve-

A NAGYKANIZSAI KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA "DOLGOZVA TANULJ!"
CÍMÛ TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001KIEMELT
PROJEKT ELÕREHALADÁSÁRÓL

DUÁLIS KÉPZÉS ÉS AZ INNOVÁCIÓS
FEJLESZTÉSEK ÉRDEKÉBEN

alapján létrehozott Nagykanizsai
Város és Gazdaságfejlesztési Tanács, amely 6 tagból áll. A tanács
elnöke: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármestere, alelnökei: a
Zala megyei 03. számú egyéni választókerület országgyûlési képviselõje és a NAKKIK elnöke.
Tagjai: Kanizsa Trend Kft.: Wilheim
Gábor (nagyvállalat), Hidrofilt Kft.:
Borsos Krisztina (középvállalkozás) és a Pápai József és Társa Bt.:
Pápai József (kisvállalkozás).

terlevéllel nem rendelkezõ
gyakorlati oktatók számára,
akik 80%-os vissza nem térítendõ támogatást nyerhettek el.
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamaránál 45 szakember
részére tudtak támogatási lehetõséget biztosítani, így a programban résztvevõk 9 szakmában szereztek mestercímet:
épület- és szerkezetlakatos, gépi forgácsoló, pincér, hegesztõ,
cukrász, szakács, autószerelõ,

karosszérialakatos, jármûfényezõ. A gyakorlati és elméleti
tudás megszerzésén, frissítésén
kívül cél volt az is, hogy a mesterek kiváló oktatókká váljanak. A sikeres vizsgát tett mesterek július 1-én, a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampuszán tartott Mesteravató Ün-

nepségen vették át a mesterlevelüket.
A rendezvény a TÁMOP2.3.4.B-13/1-2013-0001 számú
Dolgozva tanulj!" címû projekt
keretében került megrendezésre,
az Európai Unió Európai Szociális Alapjának támogatásával
valósult meg. Fõkedvezményezett: Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Kedvezményezett
23: Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara.
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zett tájékoztató fórumot a városrehabilitáció által érintett vállalkozások részére. A fórumokon Horváth István projektmenedzser és
Farkas Lóránt, a Szabadics Zrt.
projektvezetõje tájékoztatta a
résztvevõket a beruházás menetérõl és válaszolt a felmerülõ kérdésekre.
Felhívjuk a város lakóinak figyelmét, hogy a felújítás alatt a
Fõ úton mûködõ boltok, üzletek, éttermek, cukrászdák és
gyógyszertár folyamatosan üzemelnek.
IRÁNY NÉMETORSZÁG
INFORMÁCIÓS RENDEZVÉNY

Kamaránk a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Német

Tagozatával együttmûködve szeptember 8-án Irány Németország! címmel információs rendezvényt tartott.
A rendezvényen Bódi László, az
MKIK Magyar-Német Tagozatának elnöke, bemutatta a tagozat
munkáját, Gyányi Tamás, a WTS
Klient Adótanácsadó Kft. ügyvezetõje a németországi adózási és
könyvviteli szabályokról beszélt,
majd Varga Balázs Péter, az
EXIM Nyugat-dunántúli régiójának képviseletvezetõje az EXIM
hatékony exporttámogatását mutatta be.
A KLÍMAVÁLTOZÁS GAZDASÁGRA
GYAKOROLT HATÁSAI CÍMÛ
FÓRUM

A klímavédelemben üzleti lehetõségek is vannak, ezek kihasználása bõvíti a vállalkozások piacait hangsúlyozta Áder János köztársasági elnök, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara klímaváltozás gazdaságra gyakorolt hatásairól rendezett konferenciáján Budapesten szeptember 8-án. Áder
János rámutatott, a magyar gazdaság példája is mutatja, hogy lehet

gazdasági növekedést elérni az
energiafelhasználás csökkentésével, az üvegházhatás mérséklésével.
Dr. Parragh László, az MKIK elnöke a kamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézete felmérésére hivatkozva arra hívta fel a figyelmet, hogy a klímaváltozás a

gos elnökségi ülésen elhangzottakról. Valamint egyéb aktuális
kérdésekrõl tárgyaltak.

PÁLYAORIENTÁCIÓS
TEVÉKENYSÉGÜNK

gazdaságban ágazati átalakulásokat eredményez, lesznek megszûnõ, illetve új, fejlõdõ üzletágak.
A konferencián Dr. Parragh László bejelentette, hogy a kamara a
környezetvédelmi tagozati munkát tovább erõsíti környezetvédelmi kollégium létrehozásával és a
cégeket a környezettudatosságra
ösztönzik. A rendezvényen Borsos Krisztina alelnök és Nádasi
Tamás MKIK küldött képviselte
kamaránkat.
KVASSAY JENÕ TERV 2015 - A
NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE" CÍMÛ SZAKMAI FÓRUM
SZEPT. 14.
Az Országos Vízügyi Fõigazgatóság és a Dél-Zalai Víz- és Csatornamû Zrt. tartott közös rendezvényt szeptember 14-én a Nagykanizsai Honvéd Kaszinó Tükörtermében. A rendezvényt Nádasi
Tamás, az Aquaprofit Zrt. elnöke
nyitotta meg, majd Dr. Ligetvári
Ferenc, az Aquaprofit Zrt. üzletág
igazgatója mutatta be a Kvassay
Jenõ Tervet és a nemzeti vízstartégiát. Kassai Zoltán, a DélZalai Víz- és Csatornamû Zrt. elnök-vezérigazgatója elõadásában
a víziközmû szolgáltatás aktuális
kérdéseirõl beszélt a Dél-Zalai
Víz- és Csatornamû Zrt-nél, ezt
követte Arnhoffer András ÉszakZalai Víz- és Csatornamû Zrt.
igazgatóságának elnöke, aki bemutatta a víziközmû szolgáltatás
aktuális kérdéseit a ZALAVÍZ
Zrt-nél.
ÜLÉSEZETT AZ ELNÖKSÉG
Kamaránk elnöksége szeptember
21-én tartotta soron következõ
ülését. dr. Polay József elnök beszámolt az elmúlt idõszak legfontosabb eseményeirõl és az orszá-

w Játékosan a szakmákról! a
kamara nyári pályaorientációs
programja
A nyári szünidõ gyorsan elszaladt,
de eredményesnek mondható kamaránk pályaorientációs tevékenysége. Pályaorientációs ta-

nácsadónk a Polgármesteri Hivatal Humán osztályának támogatásával lehetõséget kapott, hogy felkeresse július, augusztus hónapban a város Balatonmáriai Ifjúsági Táborában táborozó gyerekeket.
A játékos vetélkedõ során activity,
puzzle, kvízjáték segítségével mutatták meg tudásukat a csapatok illetve a feladatok kapcsán ismeretük

is bõvült. A nyári meleg és a kötetlenebb tábori lét ellenére lelkesedéssel versenyeztek a gyerekek. A
vetélkedõ végén a csapatokat díjaztuk, mindenki apró ajándékkal és
újabb ismeretekkel lett gazdagabb.
w Újból Pályára álltunk!  a
kamara õszi pályaorientációs
programja
Szeptemberrel egy új tanévet
kezdtünk és a feladatainkat folytatjuk. Az õszi félévben elsõsorban a 8. osztályos diákok minél
alaposabb tájékoztatását tartjuk
fontosnak, hiszen továbbtanulásukról kell dönteniük. Erre az osz-
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tályfõnöki órák látogatása ad lehetõséget. Mivel a pályaválasztás
elõtt álló gyerekek szüleikkel egy
közös döntést hoznak a továbbtanulásukat tekintve, így a szülõi értekezleteken nyílik lehetõség,
hogy még több információhoz juttassuk a szülõket az ösztöndíjrendszerrel, valamint a hiányszakképesítésekkel kapcsolatban.
Az üzemlátogatások szervezésével mind a 7. mind a 8. osztályos
diákoknak abban nyújtunk segítséget, hogy gyakorlatban is lássák
az általuk elképzelt szakmát,
szakmákat és betekintést kapjanak a munkakörülményekrõl.
A pályaorientációval kapcsolatos
tanácsadási és szervezési feladatok végrehajtása az NFA terhére a
Nemzetgazdasági Minisztérium
támogatásával valósul meg (NFAKA-NGM-1/2014/TK/22)
MÛKÖDIK A TSZSZ
A 2013 júliusában létrehozott Teljesítésigazolási Szakértõi Szerv
független szervezetként a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara mellett mûködik, tevékenységét központi költségvetésbõl biztosított
forrásból, támogatási szerzõdés
alapján végzi. A TSZSZ-t azért
hozták létre, hogy az építõipari vitás ügyek nagy része lehetõleg a bíróság elkerülésével, a TSZSZ által
kiadott szakvéleményben foglaltaknak megfelelõen megoldódjon.
A TSZSZ feladata, hogy a megrendelõ, a tervezõ, a kivitelezõ vagy az
alvállalkozó kérelme alapján adjon
szakvéleményt a teljesítésigazolás
kiadhatóságával összefüggõ vitás
ügyekben. A szervezet eljárása a vitás építkezés helyszíne szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamaránál, vagy az MKIK-nál kezdeményezhetõ. A kérelmek beadásáról, az eljárás rendjérõl kamaránk az érdeklõdõk részére ingyenes információt nyújt.
A projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósul
meg.
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Kanizsa  Színes

Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-465
e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu
www.kanizsaikultura.hu
SZÍNES VALLOMÁSOK
A Belsõ Világunk Festõközösség
tagjainak kiállítása. Kiállítók: Landi
Vivien, Erményi Erzsébet, Teveliné
Rezsõfi Gyöngyi, Németh Gyula,
Varga Bibel, Szabó László, Farkas
Anita. Megtekinthetõ: október 6-ig.
ALKOTÓ DIÁKOK
a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium tanulóinak rajzkiállítása. Megnyitja:
Szermek Zoltán intézményvezetõ
A mûsorban közremûködnek az iskola diákjai. Megtekinthetõ: október
15-ig.
Szeptember 25. 17.30 óra
FINN ZENEI OKTATÁS KODÁLY - BARTÓK ALAPOKON
A világhírû Szilvay testvérek munkássága Finnországban. Elõadó:
Szilvay Csaba gordonkamûvész
Szervezõ: A Nagykanizsai Magyar Finn
Egyesület. A belépés DÍJTALAN!
Szeptember 28.
A SZÍV VILÁGNAPJA
10.00 Megnyitó
10.15 Gyerekprogramok
13.00 Iskolás gyerekprogramok
16.00 Prevenciós célú elõadás
Szeptember 30. - október 3.
IDÕSEKÉRT NAGYKANIZSÁN
ÜNNEPI HÉT
Szervezõ: az Egyesített Szociális Intézmény.
Október 1. 10 és 11 óra
KEREKÍTÕ
Mondókás móka 0-3 éveseknek..
Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160847. Részvételi díj: 700 Ft/család.

Szeptember 27. 18 óra
ÚTRAVALÓ KÉNYES NEVELÉSI HELYZETEKHEZ - MESEPSZICHOLÓGIA 2.
Dr. Kádár Annamária- pszichológus
elõadása. Belépõdíj: 1 200 Ft.
Október 1. 18 óra
FELSZABADÍTÁS AMERIKAI
MÓDRA
Képek az iraki háborúról - Pillantás
a tabuk mögé. Prof. Dr. Héjj
Andreas vetítéssel egybekötött elõadása. A belépés DÍJTALAN!

Szeptember 25.
SZÜRETI FELVONULÁS A
NAGYRÁC ÓVODÁVAL
Szeptember 26-27., október 3-4.
AGYKONTROLL TANFOLYAM
NAGYKANIZSÁN.
Oktató: Baglyas György
Október 1. 18 óra
IDÕSEK NAPJA RENDEZVÉNY
Október 2. 18 óra
IDÕSEK NAPJA RENDEZVÉNY - BAJCSA

2015. szeptember 24.

Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet utazásainak egyes állomásait bemutató tárlat nyílt Kanizsán

Állandó kiállítás nyílt a Képzõmûvészetek Házában. A tárlat anyaga a nagykanizsai születésû Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet életmûvét mutatja be új szemszögbõl  számolt be a Kanizsa TV
Híradója az eseményrõl.
A távoli Indiába kalauzolt a
Thúry György Múzeum új kiállításának megnyitóján a Parvati
Tánccsoport. A régen templo-

mokban táncolt virágfelajánlást
követõen Dénes Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Azt láthatjuk itt meg Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
munkáin keresztül, hogy az útra kelés nemcsak egy tõlünk kívülálló objektív világ felfedezése, mely nem
érinthet meg minket, hanem sokkal
inkább egy belsõ út megtétele, mely
magunktól egy másik kultúráig, egy
másik ember szempillantásáig, majd
pedig újra önmagunkhoz vezethet.
 mondta a polgármester.
A tárlat anyagáról professzor Bethlenfalvy Géza orientalista szólt, aki
személyesen is ismerte a két mûvészt.
Körbejárták a világot. Sokfelé
jártak. Mikor Amerikából mentek
hazafelé, a Hawaii-szigeteken is
megálltak. És Japánban is fantasztikus képeket festett az Erzsébet,
és a mama is. Úgyhogy nagyon
változatos az anyag.
Az utazásaik egyes állomásait
bemutató festményeket a Thúry
György Múzeum munkatársa,
Tugya Beáta válogatta össze.

Születésnapi sikerek az Eraklinban
A legutóbbi versenyhétvége sem
telt tétlenül az idén 25. születésnapját ünneplõ Eraklin Táncklub
Egyesületben. A táncosok egyszerre két helyen is helyt álltak. Míg a
csapat egy része a nagykanizsai
Dödölle Fesztivál harmadik napjának helyszínén, a Csónakázó-tón
lépett fel, a párosok másik része,
Zalaegerszegen mérettette meg
magát egy táncversenyen, ahonnan érmekkel és nagyon szép eredményekkel tértek haza.
Az Eraklin TKE versenyzõi a
következõ eredményekkel büszkélkedhetnek:
Buda Levente-Ruschel Petra páros Junior 2 E osztályban, latin kategóriában 16 pár közül sikeresen
középdöntõbe táncolta magát, míg
standard kategóriában a döntõbe
került, és az 5. helyezést érte el.
Ruschel Krisztián-Petõ Viktória
páros Ifjúsági E latin kategóriában
11 páros közül az 5. helyen végeztek. Krisztiánék egy korosztállyal
feljebb, a felnõttek között is kipróbálták magukat, ahol bravúros tel-

jesítménnyel a tapasztalt felnõttek
között a 4. helyezést érték el.
Gáspár György és partnernõje
Müller Petra Junior 2 C standard
kategóriában a második helyezést
érte el, így ezüstéremmel lettek
gazdagabbak.
Benkõ Dániel és partnernõje Bognár Alexandra Junior 1 D kategóriában indultak a versenyen, és két
éremmel a nyakukban fejezték be a
versenyt. Latin kategóriában 15 páros közül a 3. legjobbaknak ítélte
meg õket a pontozói gárda, így az
eredményhirdetésen a dobogó harmadik fokán állhattak. A fiatal táncospár elsõ versenyén vett részt

standard D kategóriában, és rögtön 6
páros közül a 2. helyezést érték el.
A táncklub tagjai a közeljövõben
sem pihennek. Újult erõvel folytatják a felkészülést az õszi versenyszezonra, kiváltképp az október 2425-i nagykanizsai táncversenyekre,
amelyet a házigazda, Eraklin Táncklub Egyesület szervez.
A háttérben a versenyfelkészítések mellett az egyesület edzõi az
õsszel induló tanfolyamok, kezdõ
csoportok szervezésével is sokat
dolgoznak, és lázasan folynak az
októberi táncversenyek elõkészületei is  számolt be lapunknak
Lexikov Csaba az egyesület elnöke.

Akarsz (szín)játszani?
 Ha vonz a színpad, nálunk a helyed!  így invitálja a Honvéd
Kaszinó Városi Diákszínpada azokat a fiatalokat, akik kellõ tehetséget,
elszántságot éreznek magukban ahhoz, hogy megmutassák tehetségüket, színjátszóként. Egészen szeptember 30-ig lehet jelentkezniük
az amatõr, no és persze leendõ színészpalántáknak, a Hemó-s diákszínpad vezetõinél (Nikolics Zsuzsanna 0630-948-5828, Pávlicz Era
0630-347-7535). A próbákat  ahol aztán a színész-mazsolák antréjára
és debütálására is sor kerül  péntekenként tartják, 17-tõl 20 óráig.
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Horoszkóp
III.21.IV.19. Kos

Nyári akciónkat* õsszel is folytatjuk!
MOPED, MOTOR, SZEMÉLYGÉPKOCSI
kedvezményes*
tanfolyamainkra jelentkezési idõpontok:
szeptember 30. (szerda) 16.00 óra
október 14. (szerda) 16.00 óra
Következõ GKI vizsga idõpontok:
2015. október 30. , jelentkezési határidõ: 10.20-ig
* Részletekrõl érdeklõdjön irodánkban!
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%)

Ha mindenáron javítani szeretne a közérzetén, akkor most ne gondoljon a kötelezettségeire. Merítsen erõt a vidám, jókedvû ismerõsei példájából. Sõt, egy kis környezetváltozás is jót tenne ilyenkor.

IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket
a Facebookon is!

Be kell látnia, hogy a magánéletében sem
történhetnek mindig úgy a dolgok, ahogyan ön szeretné. A problémáit ne söpörje
szõnyeg alá, hanem oldja meg, és legyen
tekintettel mások elképzeléseire is.

V.21.VI.21. Ikrek
Valamiféle kiutat keres anyagi helyzetének
megváltoztatására, de az igazi megoldás
még várat magára. Egyelõre ne foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Keressen inkább
magának pihentetõ elfoglaltságot.

VI.22.VII.22. Rák
Ha még nincs hétvégi programja, bátran iktasson be magának például csoki kóstolót.
Persze jobban esik a falat, ha többen esznek,
miközben megosztják egymással a gondolataikat, és ápolják a kapcsolataikat.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Fogjon hozzá az õszi feladataihoz. Ez az évszak nemcsak a ruházat cseréjérõl szól, hanem a raktározás és a betakarítás terén is ad
feladatokat. Kezelje rugalmasan a teendõit,
aztán elvonulhat egy egészséges pihenésre.

VIII.23.IX.22. Szûz
A Hold közbenjárásának köszönhetõen
egy új lehetõség nyílik meg ön elõtt. Ne
habozzon, fogadja el, hiszen nem jár
semmiféle veszteséggel. Sõt, pozitív hatással lesz a magánéletére is.

IX.23.X.22. Mérleg
Szánjon több idõt az érzelmi életére. Ha
kellõ idõben fel tud készülni a kihívásokra, gyorsan befejezheti a munkáját. És
akkor jöhet a kedvenc hobbija, a szabadidõ élvezetes eltöltése.

X.23.XI.22. Skorpió
A szerelem és a féltékenység is része lesz
a mindennapjainak. Ez utóbbitól természetesen mielõbb szabadulni akar. Fogyasszon némi édességet, mert a finom
sütemények elterelik a figyelmét.

XI.23.XII.21. Nyilas
Ha az idõváltozás miatti feszültsége levezetésére vitaminkúrát ajánl önnek egy ismerõse, biztosan elhárítja az ajánlatát. Valamit
azonban mégis tenni kellene. Kezdetnek
egy nyugtató fürdõ is hatásos lenne.

XII.22.I.20. Bak
Ön is tudja, nem mindig könnyû megfelelni mások elvárásainak. Koncentráljon
a feladataira, és tegyen a saját elképzelése szerint. A végén úgy is kiderül, hogy
önnek volt igaza.

I.21.II.19. Vízöntõ
Kezelje nyitottabban az ön körül zajló
eseményeket. Elégedetlenségét nem kell
magába fojtani, de az sem jó, ha rázúdítja a családjára. A rossz hangulatban eltelt
napok nem tesznek jót senkinek.

II.20.III.20. Halak
Romantikus hangulatban folytathatja a hetet. Mivel szilárdan áll a talpán, semmiféle
váratlan feladat nem hozhatja ki a sodrából. Ez az idõszak még arra is alkalmas
lesz, hogy valami õrültséget tegyen.
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Hagyományteremtõ kupa érmeivel
Vizsgázott
a villanyfény
Kedden ismét Szepetnek adhatott otthont egy nemzetközi nõi labdarúgó válogatott mérkõzésnek, a
márciusi U19-es Magyarország Szlovénia találkozó után ezúttal a
két ország U17-es hölgyei mérkõztek egymással. A meccs külön érdekessége volt a szepetneki pálya
ezúttal vizsgázott olyan szempontból, hogy teljes 90 percen át villanyfényes, ráadásul nemzetek közötti összecsapást rendezhettek rajta. Nos, végül a vendégek örülhettek, hiszen már a 4. percben megszerezték a gyõztes találatot.

Elsõség a Polgáremléktornán
A Kanizsai Vadmacskák SE amatõr nõi NB I-es kosárlabda csapata a
Szombathelyi Egyetem által megrendezett tornán vett részt és szerzett elsõséget. A Vas megyeiek a fõiskolaegyetem legendás tanárára, Polgár
Bélára emlékezve rendeztek nemzetközi tornát. A Kanizsai Vadmacskák
SE a szombathelyi és grazi ellenfelét
gyõzte le, a torna MVP játékosa pedig Fuisz Viktória (KVSE) lett.
A nagykanizsaiak eredményei:
SZoESE  Kanizsai Vadmacskák SE
45-60. Kanizsai dobók: Fuisz V. 17,
Fekete 18, Kardos 7, Herman 13,
Hegyi 2. Csere: Scheiber 1, Horváth
N., Zsámár L. 2, Bánhegyi, Kováts.
UBI Graz (osztrák)  Kanizsai Vadmacskák 49-64. Fuisz 16, Fekete 17,
Kardos 7, Herman 20, Hegyi 4. Csere: Horváth N., Zsámár, Bánhegyi,
Scheiber, Kováts.

INGATLAN
Mórichegy elején gondozott, dupla
telek, lakható házzal, gesztenye és gyümölcsfákkal eladó (szõlõ nincs). Érd.:
06-20-3285-766,
06-93-323-737
(7730K)
Nagykanizsai I. emeleti belvárosi,
72 m2-es, új építésû lakás eladó. Megtekinthetõ: kanizsailakas.ini.hu. Érd.:
0670-779-1773 (7732K)

SZOLGÁLTATÁS

Pécsett az I. Vasutas Misina
Kupa Cselgáncs-versenyt rendezték meg, melyre a Dél-dunántúli Regionális Judo Szövetség két vasutas egyesülete mellett 16 másik klub is nevezte
dzsúdósait.
A regionális egyéni versenyen a
legfiatalabb (2008) korcsoporttól
a serdülõkig (2001) 207 fõ mérle-

gelt be. A hagyományteremtõ
szándékkal megrendezett Vasutas
Kupa feléleszteni hivatott az egykori, vasutas klubok közötti csapatversenyeket, mely akkor kizárólag a vasút támogatását élvezõ,

nevét is magukban foglaló egyesületek egymás közötti versengését takarta. Ez a régióban a Pécsi
Vasutas Sport Kör (PVSK) és a
Nagykanizsai Torna Egylet 1866.
MÁV Rt. (NTE 1866) közötti csatát takarja.
Az egyéni küzdelmek során a
Nagykanizsai TE 1866 (bal oldali
kép) mellett a Nagykanizsai Judo
Klub-Röntgen Kanizsa (jobb
oldali kép) is képviseltette magát
és az NTE 12, míg az NJK cselgáncsozói 4 éremmel térhettek haza.
I. Misina Kupa Cselgáncs-verseny, Pécs. Az NTE 1866 egyéni
eredményei.
Aranyérmesek:
Musztács Izabella (Diák D; 26
kg), Szeghy Tamás (Diák D; 30
kg), Nagy Adrián (Diák D; +45
kg), Köveskáli Regõ (Diák B; 41
kg), Kovács Olivér (Diák B; 45
kg), Nagy Krisztofer (Diák B;
+60 kg). Ezüstérmesek: Garai
Emese (Diák D; 30 kg), Garai

Nimród (Diák D; 39 kg), Farkas
Gábor (Diák C; 27 kg), Garamszegi Bálint (Diák C; 39 kg), Si-

mon Barnabás (Serdülõ; 40 kg).
Bronérmesek: Kovács Zoltán
(Diák B; 35 kg). Az NJK egyéni
eredményei.
Aranyérmesek:
Nagy Olivér (Diák B; 55 kg),
Kovács Mátyás (Diák A; 49 kg).
Ezüstérmes: Herczeg Zsombor
(Diák B; 32 kg). Bronzérmes:
Kis Alex (Serdülõ; 44 kg).
Az úgynevezett vasutas csapatversenyt 7:6-ra nyerte meg a
PVSK az NTE 1866 ellen.
P.L.

A II. Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság döntõjének küzdelmeit a tavalyi
esztendõ után ezúttal is Nagykanizsa rendezhette.

Szenior sakk:

A fõvárosba költözik
a vándorkupa...

Kidobásra szánt televízióját,
mikroját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb.,
valamint összegyûjtött reklámanyagait
elszállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7700K)
Fûnyírást, kaszálást vállalok! Tel.:
0620-510-2723 (7710K)
Televízió javítás az ön otthonában
kiszállással. Balaskó István Tel.: 0630-597-1530
Idõs ember gondozását vállalnám
esetleges ottlakással. Tel.: 06-30-4386834 (7733K)

VEGYES
Készpénzért vásárolok régi könyvet,
festményt, régi népi parasztbútorokat és
ruházatot, használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Tel.: 0670-434-9132
(7726K)
CARTE MAXIMUMOT (azonos
témájú bélyeg és képeslap) vásárolok.
Tel.: 0630-901-2482 (7734K)
Vázákat, nippeket, porcelán,
üveg és bronz tárgyakat készpénzért vásárolok Nk-án és 15 km-es

A kilenc fordulós fináléban
nem született címvédés, hiszen a
2014-es gyõztes Szabolcsi János
(XII. kerület) a negyedik helyen
végzett, míg a gyõzelmet az
ugyancsak fõvárosi Gyurkovics
Miklós (X. kerület) szerezte
meg  7,5 ponttal.
A második helyen Paksa Rudolf (7) végzett Ajkáról, míg
harmadik a veszprémi Palla
György (7) lett. A legjobb zalaiként, egyben nagykanizsaiként
Papp Nándor zárt, õ hatodikként
fogadhatta a gratulációkat hat
megszerzett pontjával.

körzetében. Tel.: Nagykanizsa,
0630-332-8422 (7735K)
Oválissá alakítható sötétbarna, fa
étkezõasztal 6 db székkel eladó. Érd.:
0630-260-4544 (7736K)
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Az edzéslátogatottság sokat számíthat
A Nagykanizsai Izzó SE NB
II-es férfi kézilabda-együttese is
megkezdte bajnoki szezonját a
Dél-nyugati csoportban és a kanizsaiak immár új edzõvel vághattak neki az elõttük álló évadnak.
Takács Balázs, a csapat újdonsült szakvezetõje a Somogy megyei Böhönyérõl érkezett, ahol
testnevelõ tanárként is dolgozik, s
a dél-zalai városban igazából augusztus végén vette át a szakmai
munka irányítását.
 Szeptembertõl már valóban az
én irányításommal készülünk, akkorra a srácok gyakorlatilag az
erõnléti felkészítésen már túl is voltak  fogalmazott az Izzó új trénere,
aki a Marcaliba távozott dr. Woth
Péter helyére ülhetett a kispadon. 
Heti három tréninggel számolhatunk, s mindenképpen az a célunk,
hogy a foglalkozásokon mind többen vegyenek részt keretünkbõl folyamatosan, hiszen többek között
ez is a sikeres szereplés egyik záloga lehet. Jóslatokba a helyzéseket
illetõen nem bocsátkoznék, de az 16. hely megszerzése esetén már
nem lehetnénk elégedetlenek.
Az egyesület technikai vezetõjétõl Marton Zsófiától megtudtuk,
kik is gyarapítják az érkezõk listáját. E szerint Gilitsch Gergõ
visszatért a Pécsi VSE-tõl, Szabó

Túl az ötvenediken
Az adott keretek között az ötvenedik teniszversenyt rendezték  ezúttal az Energia Szabadidõsport Klub pályáin , amely
összesorsolásos kieséses jellegû
torna volt. Végül 47 mérkõzést
játszottak a nevezõk.
A bajnokság utolsó fordulójának
végeredménye: 1. Nagy Csaba
(Röpte TC; 9 gyõzelem, 1 vereség),
2. Perendy Tamás (Energia Szabadidõsport Klub; 8-2), 3. Lévai Csaba
(Energia; 8-2), 4. Baranyás Zoltán
(Energia; 7-3), 5. Pápa Valentin
(Nagyatád; 7-3), 6. Pápa Sándor
(Nagyatád; 6-3). A vigaszversenyt
Papp Tamás (Energia) nyerte.
A kanizsai idei szabadtéri
pontverseny végeredménye: 1.
Nagy Csaba (Röpte TC) 65 pont,
2. Molnár József (Zalaegerszeg)
45, 3. Magyar Attila (Pécs) 40.
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Ötödik hely az
ifjúsági csapat
ob-ról
Az országos ifjúsági sakk csapatbajnokság keretében az NB I-es felnõtt sakk pontvadászatban bajnoki
címvédõ Aquaprofit Nagykanizsai
TSK korosztályos együttese is indult. A Boris Markoja, Zsírai Péter,
Alex Krstulovic, Felde Bence,
Haselbach Dávid, Varga Richárd,
Miseta Nóra összeállítású nagykanizsai együttes végül az elõkelõ 5. helyen végzett az utóbbi években már

Bence Hajdúszoboszlóról, Simon
Bence és Bátor Gábor a Csurgó
utánpótlásából, míg Pákozdi Gábor a Miskolci VSI-tõl érkezett a
csapathoz. A távozók listáját
ugyanakkor nem sokan gyarapítják, Csató Dávid, aki távozott, de õ
már hónapokkal korábban sem
volt az egyesületnél.
***
Nagykanizsai Izzó SE  Pécsi
VSE II 30-33 (11-14)
NB II Dél-Nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 1. forduló.
Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette:
Réger, Vandróczki.
Izzó SE: Szabó B. - Bátor 3, Gilitsch 4, Kiss G. 7, Tompek, Pákozdi 8, Metzger. Csere: Tóth Á. (kapus), Molnár L. 2, Dencs B., Sza-

bó Sz., Senger, Simon 6. Edzõ: Takács Balázs.
Az új bajnoki szezon elsõ mérkõzésén hazai pályán a Pécsi VSE II
együttesét fogadta az Izzó SE férfi
NB II-es együttese (képünkön jobbról). Az elsõ félidõ elején a vendégek harcolták ki a vezetést (11. perc 56) és az elõnyt a félidõ végéig még
növelni is tudták. A mérkõzés további
menetében sem engedték ki a kezükbõl a vezetést a vendégek (46. perc:
21-26), lendületes támadásaik ellen a
kanizsaiak egyszerûen nem találták az
ellenszert. Küzdelmes mérkõzésen a
sok kimaradt helyzetnek és technikai
hibáinak köszönhetõen a két pontot
nem tudta megszerezni az Izzó.
P.L.

korcsoportos nemzetközi mesterekkel is megerõsödött mezõnyben.
Képünkön: a nagykanizsaiak
(balról) éppen a szombathelyi Haladással mérkõznek, azon a találkozón 4:2-es gyõzelmet arattak a délzalaiak.

Universiade-gyõztes is érkezett
Az elmúlt hétvégén a Kanizsa
VSE rajtolt az OB I B-s vízilabda bajnokság A-csoportjában,
elsõként a PVSK-PSN II volt az
ellenfele Nagykanizsán.
A KVSE felnõtt csapatánál a
szakmai munka irányítását a Debrecenbe távozó Németh Zsolttól
eddig elsõsorban az utánpótlásban
dolgozó Simonka Ferenc vette át,
aki néhány eszendeje már ült a második vonalbeli legénység kispadján, s most is lehetõséget kapott a
bizonyításra a medence szélén.
 A tavalyi hetedik hely után mindenképpen a felsõházba kerülés a
célunk, onnan viszont már egy másik versengés következik  kezdte
Simonka Ferenc tréner.  A klubnál
betöltött szerepem annyiban változik, hogy a továbbiakban az utánpótlásunkból csak a serdülõket viszem.

A játékoskeretben is történt változás, igaz, nagy jövés-menés nem zajlott az egyesületnél, viszont akik jöttek, õk valóban erõsítést jelenthetnek.
 Érkezett az Universiade-gyõztes
dr. Szécsi Csaba, az OB I-es rutinnal
rendelkezõ Cseh Attila, mindketten a
Csabai Csirkefogók VK-tól, valamint
Pelle Balázs kapus a Tatabányai Vízmû SE-tõl  folytatta a kanizsaiak
edzõje.  A távozók listáját a hálóõr
Nébald Olivér, illetve a mezõnyjátékosok közül Besenyei Richárd és
Koncz Dávid alkotja, közülük Nébald
a továbbiakban még besegíthet.
Összességében úgy érzem, az új játékosokkal erõsödtünk az új szezonra.
***
Kanizsa VSE (8.)  Pécsi VSKPSN II (4.) 5-8 (2-1, 1-4, 2-2, 0-1)
OB I B, A-csoport férfi vízilabdamérkõzés, Nagykanizsa, 30 nézõ. Vezette: Hunyadi, Torda. KVSE: Pelle -

Cseh, Klie, Virt 1, Kéri, Kaszper G.,
Fábry. Csere: Kis Zs., dr. Szécsi 2,
Gulyás. Edzõ: Simonka Ferenc.
A kanizsaiak foghíjas kerettel állhattak ki a mérkõzésre, hiszen Bakó
Csaba eltiltás, míg Cserdi István sérülés miatt hiányzott. A hazaiak 2-1-es
elõny után egyszerûen kihagyták
helyzeteiket. A centerjátékot nem tudták alkalmazni, a pécsi védõk közötti
belsõ embert nem tudták kellõ hatékonysággal megjátszani, védekezésben pedig fegyelmezetlenné váltak. A
pécsiek tizenötször kerültek emberelõnybe, ugyanakkor a Kanizsa egy
durvaságért megítélt négyperces fórt
sem tudott gólra váltani. Mindezekkel
együtt a szezon elsõ találkozóján
szinte törvényszerû volt a vereség. Javítani hazai környezetben lehet szeptember 26-án 11 órától az MTK ellen.
P.L.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI
MEGÚJÍTÁSA ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉGBEN
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata támogatást nyert az új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program, az Önkormányzatok és intézményeik energetikai fejlesztése megújuló energiafelhasználással kombinálva a konvergencia régiókban témájú pályázat keretei között. A pályázat azonosítószáma: KEOP-4.10.0./F/14-2024-0149.
A fejlesztés során a következõ épületek energetikai fejlesztései történtek
meg: Zalakomári Mûvelõdési Ház (8751, ZALAKOMÁR, PETÕFI U. 9.), a
Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda (8752 ZALAKOMÁR, TAVASZ U. 17.
B ÉP.). Mindkét épület esetében homlokzati, padló, és födém hõszigetelés történt. Az óvodánál ezek mellett napkollektor is beépítésre került.
A mûvelõdési háznál 9 db külsõ nyílászárót került kicserélésre és megújult a fûtési rendszer, valamint beépítésre került 16 Db/klts egységnyi
napelem.
A beruházás 2015.08.14-én mûszaki átadás-átvétel keretében lezárult.
A két épületen végrehajtott beavatkozások eredményeként évi 3 millió
Ft éves energia megtakarítást lesz elérhetõ, a káros anyag kibocsátás
várhatóan 47,1 tonnával csökken.
A fejlesztést az Európai Unió és Magyarország 100 %-os mértékben, 47
189 203 Ft-tal támogatja.
A projektrõl bõvebb információt a www.zalakomar.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhetõ:
Csárdi Tamás, polgármester.
Elérhetõség: 0036/93/386-017, polgarmester@zalakomar.hu

Építkezõk, asztalosok, ácsok figyelem!

AKCIÓ!

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

Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u. 21. (7-es fõút mellett)
és szimbólumterápia irányzatokban képzõdött tovább.
Dolgozott iskolapszichológusként valamint egyetemi adjunktusként a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen. Jelenleg a Babes-Bolyai Tudományegyetem marosvásárhelyi kirendeltségén tanít, az Óvoda és elemi
oktatás pedagógiája szakon.
Munkája a hobbija is egyben,
nagy szerelme a tréningszakma,

Útravaló kényes nevelési helyzetekhez
Dr. Kádár Annamária Mesepszichológia elõadása a
Medgyaszay Házban

Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2015. szeptember 30-ig érvényes.

Nyitvatartás: H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra

Dr. Kádár Annamária Marosvásárhelyen született. 1999-ben a
kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és
Neveléstudományok Karán szerezte pszichológusi oklevelét. Az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai
Karán, a Kognitív Fejlõdés programon végezte doktori tanulmányait, amivel párhuzamosan a
Budapesti Mûszaki Egyetemen
szerezte meg munka és szervezetpszichológusi szakképesítését.
Családterápia valamint relaxáció

itt érzi magát legotthonosabban.
Csapatépítõ, kommunikációs, tárgyalástechnika, vezetõi és érzelmi intelligencia fejlesztését célzó
tréningeket tart. Az Erdély FM
rádió Pszichotrillák címû heti élõ
mûsorának meghívott szakértõje
és társszerkesztõje. Hiszi, hogy a
fejlõdés igazi mozgatórugója a
komfortzóna elhagyása, hogy a
legfontosabb személyes érték a
hitelesség, a legmélyebb erõforrás a játékosság és a mese, valamint hogy igazi teljesítmény a
csapatmunka által érhetõ el.

