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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXVII. évfolyam 32. szám
2015. október 8.

Idõsekért
Nagykanizsán
Dallamok szárnyán címmel
kórustalálkozóval vette kezdetét
az Idõsekért Nagykanizsán
Ünnepi Hét programsorozata a
Medgyaszay Házban. A rendezvényt megnyitotta és az idõseket
Balogh László önkormányzati
képviselõ, a Humán Bizottság
elnöke köszöntötte.
A városi rendezvénnyel egy
idõben ünnepi mûsorral várták,
és vendégül látták a városrészekben élõ nyugdíjas korúakat
is. A Mindenki Házában, a miklósfaiak ünnepségén megjelent
Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ és Dénes Sándor polgármester. A városvezetés nevében Karádi Ferenc alpolgármester, a terület önkormányzati
képviselõje üdvözölte a megjelenteket.
A program csütörtökön a
Batthyány Lajos Gimnázium
tornatermében folytatódott. Az
Idõsek Sportnapján különbözõ
sportágakban mérhették össze
ügyességüket a szépkorúak. A
Honvéd Kaszinóban kezdõdõ
turisztikai konferencián Bali
Verától, a Turisztikai Iroda vezetõjétõl hallhattak érdekes információkat. Az esti órákban
folytatódtak a városrészek ünnepségei. A bagolaiak az
Egészségügyi Alapellátási Intézmény munkatársainak közremûködésével 17 órától
egészségügyi szûrésen is részt
vehettek a mûvelõdési házban.
Õket Dénes Sándor polgármester és Jerausek István, a
térség önkormányzati képviselõje köszöntötte. A kiskanizsaiakat 18 órakor fogadták a Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban.
B.E.

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Az idõsek jelentik a mércét, aminek
meg kell felelnünk
Ünnepi kiállítással és gálamûsorral, majd pedig táncesttel köszöntötték a HSMKban az Idõsekért Nagykanizsán Ünnepi Hét keretében
városunk idõskorú polgárait.
Az önkormányzat, az Egyesített
Szociális Intézmény és a házigazda Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ munkatársai nevében
Kovácsné Mikola Mária, a KKK
igazgatója üdvözölte a megjelenteket az intézmény színháztermében.
Majd utalt arra, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete 1991ben rendezte meg elõször az idõsek világnapját, és azóta minden
év október 1-jén megemlékezünk a Föld 600 millió idõs lakosáról.
Nagykanizsán  immár 12. alkalommal  a város önkormány-

zata és idõseket ellátó intézményei ünnepi rendezvényekkel köszöntik az idõskorúakat. Az ünnepi hetet lezáró gálamûsor résztvevõit Dénes Sándor polgármester köszöntötte. A városvezetõ az
erdélyi író, Sütõ András egy ta-

nulságos gondolatát idézte fel beszédében: önmagát becsüli meg
minden nemzet azáltal, hogy tudomásul veszi, a világ nem vele
kezdõdött.  A mai nap gálaeseménye, az ünnepi hét évek
(folytatás a 2. oldalon)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a Fõ utca rekonstrukciója alatt
az ott elhelyezkedõ üzletek zavartalanul és változatlan nyitvatartással üzemelnek.
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Kanizsa  Szépkorúak
Czakó Lászlóné, 1. László Lajosné.
(Férfi): III. Pujcsek József, II.
Tucsek József, I.: Bõcz József.
Kosárra dobó verseny eredményei: (Nõi) III. Burszán Dezsõné,
II. Gerencsér Györgyné, I. Deák
Jánosné.

majd a megjelentekhez szólva
kifejezte: mindennapi munkánkhoz és az életünk erkölcsös vezetéséhez az elõdök és az önök
példájából merítettünk hitet,
erõt és bátorságot. Önök jelentik
azt a mércét, aminek meg kell
felelnünk, hogy az életünk és a
városunk fejlõdése töretlen, hittel és tisztelettel teljes maradhasson.
Az ünnepi hét hagyományaihoz híven  ebben az évben városunk idõs lakosságát a 87 esztendõs Györkös Gyuláné és a 94
éves Kém József képviselte.
Mindketten jó egészségnek örvendenek, és a mai napig aktív
életet élnek.
A gálamûsor elismerések és
díjak átadásával folytatódott. A
sportnap jelentõs számú érdeklõdõt, és a szervezõk nagy örömére sok versenyezni kívánó idõskorút vonzott. Az okleveleket
Dénes Sándor polgármester adta
át.

(Férfi): III. Major János, II.
Csíkfalvi István, I. Csöndör János.
Sakkverseny eredmények: III.
Tóth László, II. Szabó István, I.
Tóth János.
A hagyományok szerint a rendezõk minden évben köszöntik a

Fotó: Bakonyi Erzsébet

(folytatás a címoldalról)
óta történõ megrendezése, a
közösségi programok sokasága,
mind-mind azt tanúsítják, hogy
itt e városban, Nagykanizsán ezt
a Sütõ András gondolatot komolyan gondoljuk, és mély igazságnak tartjuk  hangsúlyozta,

2015. október 8.

Versenyeredmények:
Ügyességi verseny: III. helyezett: Honvéd Kaszinó Hölgyklubja. II. TUNGSRAM Nyugdíjas
Klub 2. I. MOL Bányász Nyugdíjas Klub 2.
Asztalitenisz
eredmények:
(Nõi): III. Horváth Tamásné, II.

versenyek legidõsebb hölgy és úr
résztvevõjét. Részükre a jutalmat
a McDonalds étterem ajánlotta
fel. A díjat Köves Péter ügyvezetõ igazgató, az oklevelet Dénes
Sándor polgármester adta át Molnár Kálmánnénak és Pálfy Gyulának.
Az ünnepi hét sportversenyére
a MOL Bányász Nyugdíjas Klub
nevezett be a legtöbb versenyzõvel. így õk kaptak jutalmat, melyet a Futurus Pannónia Kft. ajánlott fel. Az ajándékot Horváth
Balázs ügyvezetõ igazgató adta át
Fehér Imrének, a klub vezetõjének.
Egy jeles évfordulóról is megemlékeztek az ünnepségen. A
Nagykanizsai Honvéd Egyesület
idén ünnepli 45 éves jubileumát, s
ez alkalomból városunk önkormányzata nevében emléklapot
adományozott Dénes Sándor polgármester Tar Ernõnek, az egyesület elnökének.
Az ünnepi gála folytatásában
az ünnepeltek zenés összeállítást
láthattak a zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház népszerû mûvészeinek elõadásában. Debrei
Zsuzsanna, Bot Gábor és Herte-

lendy Attila nagy sikert aratva
örökzöld slágereket, operett és
musical-részleteket énekeltek a
színházterem teltházas közönségének.
A rendezvény a színházi elõcsarnokban folytatódott, ahol Cseresnyés Péter államtitkár, országgyûlési képviselõ mondott pohárköszöntõt. Ezután állófogadásra és
az idõsek báljára vártak mindenkit
a szervezõk.
Az esti órákban még két településrészen ünnepeltek az idõsek. A
kisfakosi kultúrházban a Fakosért
Városrész Szépítõ Egyesület nevében Nagy József György elnök,
Jerausek István önkormányzati
képviselõ és Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyûlési
képviselõje mondott köszöntõt,
ahol megjelent Karádi Ferenc alpolgármester, a körzet képviselõje
is.
Bajcsán, a kultúrházban Dénes
Sándor polgármester és Tóth
Nándor alpolgármester, a terület
önkormányzati képviselõje szólt
megbecsüléssel a megjelentekhez.
B.E.

A z i d õ s e k mé l t ó é l e t e t é s s o k s z e r e t e t e t é r d e me l n e k

E gondolatok jegyében köszöntötték szerdán  az Idõsek Hete
programsorozat keretében  a
palini városrész szép kort megélt
lakóit, az ottani általános iskolában. Magyar Ferenc igazgató üdvözlõ szavai után Dr. Erdõs László önkormányzati képviselõ fejezte ki tiszteletét az idõskorú emberek elõtt. Egyúttal felhívta a figyelmet: a jövõ generáció feladata, hogy odaadással gondoskodjon elõdeirõl.

Fotó: Szabó Zsófia

Nekik köszönhetünk ugyanis
mindent. Felneveltek bennünket, szívüket, lelküket, tapasztalataikat adták át nekünk, és
mind a mai napig folyamatosan bölcsességre tanítanak
minket. Azonban most már nekünk kell gondoskodni róluk, s
hálát adni mindannyiuknak
azokért az értékekért, amiket
tõlük kaptunk.

Cseresnyés Péter államtitkár,
Nagykanizsa és a Térség parlamenti képviselõje pedig azt
emelte ki beszédében: soha el
nem évülõ, sehol másutt nem fellelhetõ értékeket kapunk az idõsektõl, amiért hálát adni mind-

annyiuknak  törõdéssel, figyelemmel, kedvességgel és nagy
szeretettel.
A rendezvényt a palini iskola tanulóinak mûsora színesítette.
Sz.Zs.
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Kormányablakot avattak Letenyén

Országosan a 159. kormányablakot avatták fel pénteken,
Letenyén. A cél: az elégedett állampolgár.
A közigazgatási reform 2011ben indult, csak idén szeptember-

ben 30 kormányablak kezdte meg
mûködését, októberben pedig a
letenyei volt már a 3., amelyet felavattak. Mint azt dr. Baltay Tímea
helyettes államtitkár elmondta: A
kormányablak program végéig
mintegy 278 helyszínre szeretnénk

elvinni az ügyfélbarát közigazgatást, az ügyfélbarát ügyintézést az
állampolgárok számára, hogy hatékonyan, gyorsan és az igényeikhez igazított nyitvatartási idõben
kaphatják meg azt a segítséget az
állam részérõl, amely az ügyeik intézéséhez szükséges. Az ügykörök
számának bõvítése is jelzi ezt a dinamikus fejlesztést, 2015. augusztus 15-tõl immáron 423 ügykörben
nyújtunk segítõ szolgáltatást, az év
végéig szeretnénk, hogyha ez a
szám meghaladná az 500-at.
Öt évvel ezelõtt komoly ellenállás és értetlenkedés fogadta a kormány reformjait, szinte minden területen, így a közigazgatásban is,
mondta Cseresnyés Péter. Ám a
letenyei kormányablak avatása is
bizonyítja, a kabinet számára minden egyes járás és minden állampolgár fontos. Az embereknek
nem kell messze utazni saját ügyes

Százkilenc ezer tõ parlagfüvet téptek ki
pünkön) gyûjtötte, aki 470 csomag, azaz 470 ezer tõ parlagfüvet
tépett ki tövestül. A második
Kálinger Zsolt lett, aki 158 cso-

3

bajos ügyeinek elintézésére, máshova, más településre, és nem kell
sok helyre menni egy-egy ügy elintézése kapcsán, hanem eljönnek
ide a kormányablakba, és egy helyen fognak elintézni minden olyan
dolgot, amelyik a hivatalos  vagy
éppen a gazdaságban betöltött szerepük kapcsán az élet mindennapjaiban fölmerülhet. Ez pedig jó
õnekik, egyrészt nem kell sokat
utazni, másrészt egy helyen intézik
el. És azt lehet mondani, tulajdonképpen az a cél, amit a kormány 5
évvel ezelõtt a közigazgatásban kitûzött maga elé, az volt a cél, hogy
az emberek minél kevesebbet törõdjenek és töltsenek olyan idõtöltéssel, amelyik felesleges számukra.  mondta az államtitkár, országgyûlési képviselõ.
A kormányablakok kialakítása
Zalában a legkisebbel, a hévízivel
kezdõdött. A megye legnagyobb
kormányablakát október közepén,
Nagykanizsán avatják.
KTV - Kanizsa
maggal adott le, míg Révfi Istvánné 120 tövet gyûjtött a 2015. gyûjtési akcióban. A tizenkettedik helyezett 4 csomag parlagfüvet tépett
ki.
V.M.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Kanizsai legszebb
kertek az OMÉK-on

Az Egészségügyi Alapellátási
Intézmény és a Netta-Pannónia
Környezetvédelmi Kft. közösen
hirdette meg július 20. és 31. között a Parlagfû Gyûjtési Akciót
melynek eredményhirdetésére a
napokban került sor.
A parlagfüvet gyökeresen eltávolítva száz szálas csomagokban
kellett leadni. A díjazottakat a város nevében Karádi Ferenc alpolgármester köszöntötte, aki elmondta, õ is aktívan részt vesz a
parlagfû irtásában, és a város számára is fontos feladat a fertõzött
területek csökkentése. Ahogy
Stimeczné Dr. György Bernadette
intézményvezetõ kiemelte, az akció keretében összesen 109 ezer

szál allergiát okozó növényt adtak
le, ez hasonló az elmúlt évben begyûjtöttek számához. Az intézményvezetõ hangsúlyozta, az elmúlt 20 évben megduplázódott az
allergiások száma, így a lakosság
negyedénél kimutatható érzékenység. 2020-ra azonban minden második embert érinthet már a probléma. Az idei akcióban a tavalyinál
kevesebben vettek részt, azonban a
gyûjtött mennyiség ezt nem mutatja, hiszen az közel azonos a múlt
évihez. Az elsõ helyezett egy táblagépet kapott, míg a második helyezettõl a tizenkettedig helyezettig élelmiszer és ajándék utalványt
vehettek át. A legtöbb parlagfüvet ,
ahogy tavaly is, Révfi István (ké-

Mint ismeretes, öt nagykanizsai kert kapta a Magyarország legszebb konyhakertje díjat, valamint a közönségdíjat is városunkbeli pályázó nyerte el. Õk ünnepélyes díjátadón, az Országos Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon vehették át elismeréseiket.
Közösségi kategóriában a Pipitér Tagóvodáé, normál kategóriában Bányai Ferencnéé, Mikocsics Györgyé és feleségéé, Murai Anikóé, zártkert
I. zöldséges kategóriában Salamon Józsefé, zártkert II. gyümölcsös kategóriában pedig Trojkó Tamásé a legszebb kert az egész országban.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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A palini városrészben lévõ
Napsugár utcai gyalogátkelõhelyrõl érdeklõdött közgyûlési
interpellációjában dr. Fodor
Csaba önkormányzati képviselõ.
Tudja, hogy nem városi, hanem
állami közút, de véleménye szerint
a tanévkezdésre elkészülhetett volna a gyalogátkelõhely felfestése.
Az Alkotmány és a Napsugár utcai csomópontba, illetve annak
környezetébe már régóta szeretne
egy kijelölt gyalogos átkelõhelyet
létesíteni az önkormányzat  áll a
polgármester tájékoztatásában. 
Az út kezelõje, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. azonban mindeddig
elzárkózott ettõl, és nem adta meg a
hozzájárulását. Az idei évben a polgármesteri hivatal ismét felvette a
kapcsolatot a társasággal és az elkerülõ út elkészültére hivatkozva
kérte a korábbi álláspontjuk felülvizsgálatát. A válasz pozitív tartalmú volt, csupán elviekben látják
akadályát a gyalogátkelõ kijelölésének. Ennek figyelembe vételével
a hivatal szakosztálya aktualizáltatja a rendelkezésre álló tervet, vagy
szükség esetén módosítja, és benyújtja engedélyezésre. A megvalósítása azonban közgyûlési döntés
alapján történhet meg. Ennek érdekében a hivatal szerepelteti a létesítményt a 2016. évi közlekedésfejlesztési programjavaslatban.
B.E.

Mûanyag, rekortán borítást
kapott az udvari röplabda-, futóés atlétikapálya, illetve napelemek kerültek a tetõre a Batthyány Lajos Gimnáziumban. A
BLGnes, diákos, hepeninges
átadás-átvételi ünnepségen megjelent Dénes Sándor polgármester, Karádi Ferenc alpolgármester, továbbá önkormányzati képviselõk, beruházók, cégvezetõk.
Az eseményt  melyen a diákok a
pályákon egy-egy szívet alkotva a
BLG-ét és az intézmény 250 éves
fennállását hirdették , egy drón
is megörökítette a magasból.

 Jól döntött a közgyûlés 
hangsúlyozta beszédében Dénes
Sándor polgármester, amikor
amellett tette le a voksát, hogy el
kell kezdeni a Batthyány Lajos
Gimnázium sportudvarának felújítását. Ha fontosnak tartjuk a
mindennapos testnevelést, és a
mozgást a diákok életében, ahhoz
biztosítani kell a feltételeket. A
most megvalósult beruházás is ezt
a célt szolgálja. Azt kérte a gyerekektõl, hogy ne csak a testnevelés
órán, hanem szabadidejükben,

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Jövõre
Mûanyag borítású röplabda
már zebrán és atlétikapályát avattak a BLG-ben
mehetünk
át a
Napsugár
utcán

délutánonként is használják a pályákat. A városvezetõ utalást tett
arra is, hogy pályázati pénzbõl elkészült a fotovoltaikus rendszer a
fõépület tetején. A 250 négyzetméter napelemes rendszer villamos energiát termel, ezáltal a gimnázium 10 millió forintos villanyszámlájából több mint 20 százalék
megtakarítható. A polgármester
említést tett arról is, hogy a város
a Területfejlesztési Operatív Program keretében tervezi a gimnázium homlokzatának felújítását és a

nyílászárók cseréjét is. Szép
ajándékot kaptunk a várostól így
2015 szeptemberére, az intézmény
250. jubileumi évében  hangsúlyozta üdvözlõ beszédében Balogh László, a gimnázium igazgatója. A sportudvar közel 20 millió
forintos felújításával 707 négyzetméteren jobb, harmonikusabb és
élvezetesebb lesz a mozgás.
Mindezt a gimnazisták már be is
bizonyították.
B.E.

Platán sori szabálytalankodók
Platán sori parkolással kapcsolatos gondokat vetett föl közgyûlési interpellációjában Horváth
Jácint önkormányzati képviselõ.
Tapasztalata szerint az autósok a
KRESZ szabályait figyelmen kívül
hagyva már az útkeresztezõdésben leparkolnak a jármûveikkel, megnehezítve ezzel a biztonságos kihajtást a
bekötõutakról a Platán sorra. Emiatt
már több koccanásos baleset is történt

az elmúlt években. Azt kérdezte Dénes Sándor polgármestertõl, hogy citromságra felfestéssel ki lehetne-e jelölni egy öt méteres, megállást tiltó
határt, mert így könnyebben ki lehetne kanyarodni a mellékutcákból.
Válaszában a polgármester megerõsítette: valóban problémás a Platán sor közlekedése. A képviselõ által
jelzett kikanyarodások forgalmasabb
idõszakban gondot okoznak. A megállási tilalom bevezetése az útcsatla-

kozások környezetében várhatóan
orvosolja majd a problémát, ezért azt
elviekben támogatják. Mivel az önkormányzat a közeljövõben tervezi
az út burkolatának a felújítását, ennek megtörténtéig nem tartják célszerûnek a burkolatjel felfestését.
Mindemellett a hivatal munkatársai
felvették a kapcsolatot a Közterület
Felügyelettel, és kérték, hogy a csomópontok közelében fokozottan tartsanak ellenõrzést.
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Különbözõ tájékoztató kiadványokkal segítik a megújuló
közétkeztetés rendszerében részt
vevõket, a cél, hogy hasznos tudnivalókat kapjanak azok is, akik
a felszolgált ételeket elfogyasztják, és azok is, akik a fogásokat
elkészítik  tájékoztatta az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) közleményben az MTI-t.
A közlés szerint az Egészséges
alapanyagok  egészséges táplálkozás címû kiemelt projektre európai uniós forrásból közel 500
millió forintot költenek majd.
A Debreceni Egyetem, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, valamint az Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet (OGYÉI) alkotta konzorcium által indított uniós finanszírozású program három
pillérre épül. Egyrészt korszerû tu-

dással segítik a szolgáltatókat, illetve a táplálkozás- és élelmezéstudomány területén dolgozó szakembereket, ehhez oktatási hátteret,
tananyagot dolgoznak ki. Másfelõl
összegyûjtik a már bevált, modern
konyhatechnológiai eljárásokat, és
azokat széles körben megismerhetõvé teszik. A szolgáltatókat segítendõ készül egy szezonális, fényképekkel illusztrált receptgyûjtemény is. A gyakorlati megvalósításhoz pedig a Debreceni Egyetem
Szakácsakadémiája nyújt segítséget.
Fontos eleme a programnak az
egészséges táplálkozással kapcsolatos szemléletformálás is, ezért
nyomtatott kiadványok készülnek,
amelyek öt témakört dolgoznak
fel: a túlzott só, cukor és zsírbevitel kockázataira, továbbá a tej- és
tejtermékeke, valamint a zöldséggyümölcs fogyasztás elõnyeire
hívják fel a figyelmet. Egy road-

show keretében pedig a következõ
hetekben 40 oktatási intézménybe
jut el egy mozgó prezentációs
busz.
Hároméves átmeneti idõ után
szeptember 1-jétõl kötelezõ alkalmazni a közétkeztetési rendeletet,
amely részletesen szabályozza a
bölcsõdékben, óvodákban, iskolai
menzákon, kórházakban adható
ételek összetételét és elkészítésének szabályait.
A rendelet értelmében tilos
egyebek mellett a szénsavas vagy
cukrozott üdítõ, valamint a magas
zsírtartalmú húskészítmény felhasználása. Rögzítették azt is,
hogy a közétkeztetésben nem tehetnek az asztalra só- és cukortartót, és elõírták, hogy fokozatosan
csökkenteni kell a napi bevitt só
mennyiségét.
A jogszabály rögzíti az étrendtervezés szabályait is, például azt,
hogy az egymást követõ kétszer tíz

élelmezési nap fõétkezéseiben egy
ételsor csak egy alkalommal fordulhat elõ. Állati eredetû fehérjeforrást minden fõétkezésnek, bölcsõdei étkeztetés esetén az egyik
kisétkezésnek is tartalmaznia kell.
A felhasználási elõírások, korlátozások és tilalmak szerint az italként kínált tejhez nem adható cukor, és a tea is csak meghatározott
mértékben tartalmazhat hozzáadott cukrot. A szükséges folyadék
az étkezések között ivóvíz, illetve
ásványvíz lehet.
Az ÁNTSZ emlékeztetett arra,
hogy a közétkeztetési rendeletben
foglaltak hatósági ellenõrzése hamarosan megkezdõdik. A vizsgálatok országszerte egységes szempontrendszer szerint zajlanak
majd, a program az ellenõrzésekben résztvevõ szakembereknek is
iránymutatást ad.
MTI - Kanizsa

Jövõre 340 milliárd forint lesz közfoglalkoztatásra
A jövõ évi költségvetés 340
milliárd forintot biztosít
közfoglalkoztatásra, ez 253
ezer ember foglalkoztatását
teszi lehetõvé az önkormányzatok számára  jelentette ki Pintér Sándor belügyminiszter pénteken Budapesten, az országos közfoglalkoztatási
kiállítás
megnyitóján.
Közölte: ugyan ezt a foglalkoztatási formát átmenetinek tekintik,
ám a kormányzat szerint mindaddig szükséges a rendszer fenntartása, amíg a piacgazdaság keretein
belül el nem érhetõ a teljes foglalkoztatottság.
A belügyminiszter emlékeztetett arra: a kormány 2011-ben arra reagálva vezette be a közfoglalkoztatást, hogy a piacgazdaság nem volt képes felszívni a
teljes munkaerõt. Nagy volt a
munkanélküliség és magas a segélybõl élõk aránya. A közfoglalkoztatás keretében munkát és
jövedelmet, vagyis értékteremtõ,
társadalmilag hasznos elfoglaltságot kínáltak az embereknek tette hozzá.

A mostani rendezvény azt bizonyítja  mondta , hogy helyes
volt a kezdeményezés, a bemutatott termékek a közfoglalkoztatottak szorgalmát, tehetségét dicsérik.
Pintér Sándor kitért arra, hogy a
közvetlen eredményeken túl javult
az emberek munkamorálja, egészségi állapota, csökkent az iskolai
hiányzások száma, javult az iskolai étkeztetés minõsége és javult a
közbiztonság.
A települések összképe sok tekintetben meghaladja már a
nyugat-európai színvonalat is,
illetve az oktatás nyomán nõtt a
képzettségi szint is  sorolta az
eredményeket a belügyminiszter.
Hangsúlyozta, hogy a jövõ évben rendelkezésre álló források
új foglalkoztatási formák bevezetését teszik lehetõvé az önkormányzatoknak. A többi között lehetõség nyílik az önkormányzati
utak karbantartására, utcabútorok gyártására, az önkormányzati
ingatlanok karbantartására, illetve a romos házak lebontására. A
nagyobb települések pedig hajléktalanokat is alkalmazhatnak
majd is, a karitatív szervezetek

bevonásával  mondta Pintér
Sándor.
Végül arról szólt, hogy elsõbbséget élvez a piacgazdaság fejlesztése, attól nem vonhat el munkaerõt a közfoglalkoztatás.
A kétnapos rendezvényen 110
kiállító mutatja be a közfoglal-

koztatási programok eredményeit a Vajdahunyad várában,
ahol lehetõség nyílik szakmai
elõadások meghallgatására, valamint élelmiszeripari termékek
kóstolására, megvásárlására is.
MTI - Kanizsa

Helyreigazító
közlemény
A 2015. szeptember 14. napján megjelent Kanizsai Mustár:
Minõség megfizethetõ áron címû írásunk tartalmi részében azon
valótlan tényt híreszteltük, hogy a Kanizsa Mustár, mint diabetikus termék különleges, hiszen az Európai Unióban nem találni
más diabetikus mustárt; továbbá azon valótlan tényt híreszteltük,
hogy a Kanizsai Mustárt gyártó cég jelenlegi tulajdonosai jól ismerték az elõzõ tulajdonosokat, akiktõl késõbb megvásárolták a
céget. A valóság ezzel szemben az, hogy a Hermész-Hírhozó Kereskedelmi Bt. már a diabetikus Kanizsai Mustár megjelenését
megelõzõen gyártott és forgalmazott cukormentes (diabetikus)
mustárt GHAURVED márkanév alatt, valamint a Kanizsai Mustárt gyártó cég jelenlegi tulajdonosai nem ismerték az összes korábbi tulajdonost, csak egyet, akitõl megvásárolták a céget, míg a
másik korábbi tulajdonos GHAURVED márkanév alatt a több
mint kétszáz éves õsi magyar receptúra alapján gyárt mustárt és
van jelen a magyar piacon.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Tájékoztató kiadványok készülnek
a megújuló közétkeztetési rendszerhez
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Álláspályázat - Nagykanizsai
Turisztikai Hivatal és Információs Iroda
2015.09.23.
Kanizsai Dorottya Kórház

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ
JÁRÓ-BETEG ELLÁTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE
A Kanizsai Dorottya Kórház 253,07 millió forint európai uniós támogatást nyert a Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program keretében meghirdetett TIOP-2.2.6-12/1B-20130041 számú A Kanizsai Dorottya Kórház járó-beteg ellátásának fejlesztése címmel. A konstrukció keretében a szemészet, fül-orr-gégészet, központi radiológia és a központi
labor eszközállománya újul meg.
TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0041
A projekt megvalósításával intézményünk járó-beteg szakrendelõjének mûszerezettségét fejlesztjük. A korszerû eszközök
megteremtik azokat a feltételeket, hogy betegeinket a lehetõségeknek megfelelõen járó-beteg ellátásban kezeljük, csökkentve a fekvõbeteg ellátás szükségességét, mely alapvetõ
egészségpolitikai cél. A fejlesztéssel javul kórházunkban a betegellátás színvonala, javul a minõség és a hatékonyság, növekszik a betegelégedettség, az ellátáshoz való hozzáférés.
Az intézményrõl és a jelenlegi fejlesztésekrõl bõvebb információt a www.nkkorhaz.hu oldalon olvashatnak.
Kapcsolat:
Szakajda Szilvia stratégiai referens
Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa
Telefon: 93-502-086
Email: titkarsag@nkkorhaz.hu

Képviselõi fogadóóra,
alpolgármesteri fogadónap
Tóth Nándor a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
2015. október 12-én (hétfõn) fogadóórát tart 18 órától a Polgármesteri Hivatal
Bajcsai Kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.); aznap 19 órától Kiskanizsán a volt Nagyrác utcai Iskola ebédlõjében.
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapját 2015. október 14-én (szerdán) tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.

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)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda (Tourinform
- Nagykanizsa) (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. ) irodavezetõi (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: irodavezetõ.
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, Erzsébet tér 21.
Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: A Tourinform - Nagykanizsa (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.) vezetésével kapcsolatos teendõk ellátása, különösen a névhasználati kézikönyvben szereplõ feladatok: információadás, a turisztikai kereslet és kínálat
közvetítése, adatgyûjtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés (NETA), kiadványterjesztés, turisztikai marketing feladatok, pályázatfigyelés, pályázat készítés, kezdeményezõ, koordináló szerepvállalás helyi rendezvények, események létrejöttében, szervezésében.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek: felsõfokú szakirányú végzettség, legalább 3 éves szakmai gyakorlat,
legalább egy idegen nyelv (angol vagy német) középfokú ismerete (nyelvvizsgával igazolt), számítógépes alapismeret (Word, Excel, PowerPoint, Internet), magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ, 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
öszszefüggésben 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. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetõi megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,
5. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
6. 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 a Humán Bizottság meghallgatásán kell bemutatni.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 16.
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: Tourinform - Nagykanisza irodavezetõ
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. elõírásainak megfelelõen a pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú város Önkormányzata Közgyûlésének Humán Bizottsága a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésrõl Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közgyûlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A magasabb vezetõ kinevezéséhez a Magyar Turizmus Zrt. hozzájárulása szükséges.
A magasabb vezetõi pályázat eredményérõl valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A
pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyûlés munkatervében szereplõ decemberi
soros ülése, legkésõbb 2015. december 20.
A pályázati hirdetmény közzétéve:
- a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldalán
(elérhetõ: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál)
- Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhetõ.
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Konténermosás!
A helyi rendelet szerint városunkban a maradékszemét gyûjtésére
használatos 1100 l-es konténerek tisztántartásáról a közszolgáltató
kötelessége gondoskodni évente öt alkalommal.
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Futurus-Pannonia
Nonprofit Kft. munkatársai 2015. október 12-én és 13-án (hétfõn
és kedden) zárt rendszerû, gépi konténermosást végeznek az egész
városban.
Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban, hogy a fent
említett napokon biztosítsák a hozzáférhetõséget a hulladékgyûjtõ
edényekhez.
Köszönettel: Futurus-Pannonia Nonprofit Kft.

Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2015. október 31-ig érvényes.

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

Folytatódnak a RETRO KÁVÉHÁZI
ESTÉK a Medgyaszay Házban
Októberben tovább folytatódik több sikeres programsorozat is a
Medgyaszay Házban, köztük az egyik legnépszerûbb és legkülönlegesebb
hangulatú program, a RETRO KÁVÉHÁZI ESTÉK.
Ezeken az alkalmakon az aktuális mûsornak megfelelõen változik át a
Medgyaszay Ház nagyterme egy hangulatos, gyertyafényes, meghitt, óriási kávéházzá, ahol a finom teák, kávék vagy borok mellé garantált a színvonalas szórakozás. Az esték mindig más-más hangulatúak és olyan örökzöld elõadókat hívnak
a szervezõk, akik máig népszerûek.
A korábbi sorozatban Cseh Tamásra emlékeztek a Vodku fiai zenekar közremûködésében, vendég volt Molnár György Lyra-díjas harmónikamûvész és zenekara is,
a sorozatot pedig Gergely Róbert zárta egy fergeteges Szécsi Pál emlékesttel.
Ebben a szezonban is hasonlóan emlékezetes esték várhatóak. Október 16-án Minden
szónál többet ér egy dal címmel Máté Péter dalait szólaltatja meg Szívós Gyõzõ színmûvész, zongorán kíséri
Koncsos Gergely. Az országban
sok helyen megfordult már az
elõadás, osztatlan sikert arattak
minden alkalommal.
November 24-én pedig a kanizsai gyökerekkel rendelkezõ
Gerendás Péter és zenekara
mutatja be legújabb lemezét
Vidéki álom címmel a
Medgyaszay Házban. Igazi
meglepetéssel készül a zenész a
kanizsai közönségnek.

Élet másképp
Változtasd meg az életed!
Oravecz Nóra elõadása
Nagykanizsán a HSMK-ban!
HISZEL ABBAN, HOGY TE IS LEHETSZ BOLDOG?
HOGY TE IS ÉLHETSZ OLYAN ÉLETET, AMIRE MINDIG
IS VÁGYTÁL ÉS AMIT SENKIVEL SEM CSERÉLNÉL EL?
Oravecz Nóra nemcsak ráébreszt arra,
hogy valóra válhatnak az álmaid, de végig is kísér az önmegvalósítás útján.
Nóri saját tapasztalatait és általa nagyra tartott, sikeres emberek példáit felhasználva mutatja be, hogy az út
egyes szakaszai milyen kihívásokat tartogatnak számodra, milyen leckéket kell megtanulnod, és milyen segítségeket
vehetsz igénybe.
Egy valami biztos: ha úgy
döntesz, hogy megküzdesz az
álmaidért, ez a kötet és Nóri elõadása a legfõbb bizalmasod, a barátod, a segítõtársad lesz az úton.
Ne hagyd ki te sem október 12-én hétfõn 17.30-kor a HSMK-ban!

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa  Hirdetés
Kiadó önkormányzati bérlakások

I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bérlakásokról
szóló 42/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi
üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
Szociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezõ
(csere), illetve nem rendelkezõ pályázók részére:
1. Nagykanizsa, Kisfaludy u. 33. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 27 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: félkomfortos. A lakás
településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 7.992 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2015. október 12. 8.00. - 8.30.
2. Nagykanizsa, Liszt F. u. 8/A. I. em. 1.
A lakás alapterülete: 61 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 29.951 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2015. október 12. 15.00. - 15.30.
3. Nagykanizsa, Attila u. 14/A. II. em. 7.
A lakás alapterülete: 49 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 20.335 Ft. Alakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2015. október 12. 14.30. - 15.00.
4. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. IX. em. 2.
A lakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 1+ fél szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.785 Ft. A
lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2015.
október 13. 10.00. - 10.30.
5. Nagykanizsa, Király u. 34. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen
belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 61.472 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2015. október 12. 13.30. - 14.00.
6. Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/D. III. em. 11.
A lakás alapterülete: 46 m2, szobaszám: 1+ fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 20.976 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2015. október
12. 15.30. - 16.00.
7. Nagykanizsa, Zárda u. 3. II. em. 14.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás
településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 17.170 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2015. október
12. 9.00. - 9.30.
8. Nagykanizsa, Fõ u. 8. II. lph. 2. em. 4.
A lakás alapterülete: 46 m2, szobaszám: 1+ fél szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás
településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 23.230 Ft. lakás
állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2015. október 12. 8.00. - 8.30.
II. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött
fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élõk részére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a Garzonházakról szóló 32/2001.
(VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 17.784 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap. A
lakás megtekintésének idõpontja: 2015. október 13. 15.30. - 16.00.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási idõben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet
benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu
honlapról letölthetõk.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2015. október 30.

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.

2015. október 8.

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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2015. október 8.

Újra indul az idõsek képzése!
November 2-tõl a Szenior Iskola örökifjú diákjai ismét benépesítik a
BLG, a Mezõ Gimnázium és a Halis István Városi Könyvtár padjait.
Most már nemcsak informatikát illetve angolt tanulhatnak az idõsek, hanem német nyelvet is, sõt a korábban eredményesen tanulók számára haladó angol és informatika is indul.
JELENTKEZÉSI LAP - BEVEZETÉS AZ ANGOL NYELVBE - KEZDÕ
ingyenes, õszi, összesen 30 órás képzés idõsek részére
Jelentkezési határidõ: 2015. október 20. (kedd) 12.00 óra
A JELENTKEZÕ NEVE: ......................................................................................
Leánykori neve: .....................................................................................................
Születési helye: ...................................... Szül. idõ: .............................................
Lakcíme: ................................................................................................................
Telefonszáma: ........................................ E-mail: .................................................
Legmagasabb iskolai végzettsége: ........................................................................
Szakmai végzettsége: ............................................................................................
A tanfolyam választott idõpontja: kedd , szerda, péntek

(a beosztás megkönnyítése érdekében legalább 2 megfelelõ napot kérünk megjelölni
aláhúzással)
A képzési díj: 0 Ft.
A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa szervezésében,
az önkormányzat, a Batthyány Lajos Gimnázium és a dr. Mezõ Ferenc Gimnázium támogatásával valósul meg, szerdai napokon a BLG, kedd illetve pénteki napokon a Mezõ Gimnázium oktatótermeiben, heti 1-1 alkalommal.
A jelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésõbb 8
nappal mondhat le a jelentkezõ. Ezt követõ lemondás vagy a tanfolyamról való indokolatlan
hiányzás nem megengedett.
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi elõírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.
Nagykanizsa, 2015.

......................

Aláírás:...................................................

JELENTKEZÉSI LAP - BEVEZETÉS A NÉMET NYELVBE
ingyenes, õszi, összesen 30 órás képzés idõsek részére
Jelentkezési határidõ: 2015. október 20. (kedd) 12.00 óra
A JELENTKEZÕ NEVE: ......................................................................................
Leánykori neve: .....................................................................................................
Születési helye: ....................................... Szül. idõ: .............................................
Lakcíme: ................................................................................................................
Telefonszáma: ........................................ E-mail: .................................................
Legmagasabb iskolai végzettsége: ........................................................................
Szakmai végzettsége: ............................................................................................
A tanfolyam idõpontja: hétfõ, kedd, szerda

(a beosztás megkönnyítése érdekében legalább 2 megfelelõ napot kérünk megjelölni
aláhúzással)
A képzési díj: 0 Ft.
A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa szervezésében,
az önkormányzat és a Batthyány Lajos Gimnázium és a dr. Mezõ Ferenc Gimnázium támogatásával valósul meg.
A jelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésõbb 8
nappal mondhat le a jelentkezõ. Ezt követõ lemondás vagy a tanfolyamról való indokolatlan
hiányzás nem megengedett.
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi elõírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.
Nagykanizsa, 2015.

......................

Aláírás:...................................................

JELENTKEZÉSI LAP - BEVEZETÉS AZ ANGOL NYELVBE - HALADÓ
ingyenes õszi, heti két órás, összesen 30 órás képzés idõsek részére
Jelentkezési határidõ: 2015. október 20. (kedd) 12.00 óra
A JELENTKEZÕ NEVE: ......................................................................................
Leánykori neve: .....................................................................................................
Születési helye: ....................................... Szül. idõ: .............................................
Lakcíme: ................................................................................................................
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Telefonszáma: ........................................ E-mail: .................................................
Legmagasabb iskolai végzettsége: ........................................................................
Szakmai végzettsége: ............................................................................................
A tanfolyam választott idõpontja: minden csütörtökön 15.00-17.00 (15 alkalom).
A képzési díj: 0 Ft.

A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa szervezésében,
az önkormányzat, a Batthyány Lajos Gimnázium és a dr. Mezõ Ferenc Gimnázium támogatásával valósul meg, ezen két gimnázium nyelvi oktatótermeiben, heti 1-1 alkalommal.
A jelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésõbb 8
nappal mondhat le a jelentkezõ. Ezt követõ lemondás vagy a tanfolyamról való indokolatlan
hiányzás nem megengedett.
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi elõírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.
Nagykanizsa, 2015.

......................

Aláírás:...................................................

JELENTKEZÉSI LAP - EZÜSTNET KANIZSA - kezdõ
ingyenes, õszi, heti 3 órás, összesen 30 órás számítógépes képzés idõsek részére
Jelentkezési határidõ: 2015. október 20. (kedd) 12.00 óra
A JELENTKEZÕ NEVE: ......................................................................................
Leánykori neve: .....................................................................................................
Születési helye: ....................................... Szül. idõ: .............................................
Lakcíme: ................................................................................................................
Telefonszáma: ........................................ E-mail: .................................................
Legmagasabb iskolai végzettsége: ........................................................................
Szakmai végzettsége: ............................................................................................
A tanfolyam választott idõpontja: hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, péntek.
(a beosztás megkönnyítése érdekében 2 megfelelõ napot kérünk megjelölni aláhúzással)

A képzési díj: 0 Ft.
A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa szervezésében,
az önkormányzat, és az oktatási intézmények támogatásával valósul meg a Halis István
Városi Könyvtárban hétköznapokon, 15-18 óra között, valamint szerdai napokon 15-18 óra
között a dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban, heti 1-1 alkalommal.
A jelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésõbb 8
nappal mondhat le a jelentkezõ. Ezt követõ lemondás vagy a tanfolyamról való indokolatlan
hiányzás nem megengedett.
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi elõírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.
Nagykanizsa, 2015.

......................

Aláírás:...................................................

JELENTKEZÉSI LAP - EZÜSTNET KANIZSA - haladó
ingyenes, õszi, heti 3 órás, összesen 30 órás számítógépes képzés idõsek részére
Jelentkezési határidõ: 2015. október 20. (kedd) 12.00 óra
A JELENTKEZÕ NEVE: ......................................................................................
Leánykori neve: .....................................................................................................
Születési helye: ....................................... Szül. idõ: .............................................
Lakcíme: ................................................................................................................
Telefonszáma: ........................................ E-mail: .................................................
Legmagasabb iskolai végzettsége: ........................................................................
Szakmai végzettsége: ............................................................................................
A tanfolyam idõpontja: minden csütörtök 15 óra.
A képzési díj: 0 Ft.
A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa szervezésében,
az önkormányzat, és az oktatási intézmények támogatásával valósul meg a Batthyány Lajos
Gimnázium Informatika1 oktatótermében.
A jelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésõbb 8
nappal mondhat le a jelentkezõ. Ezt követõ lemondás vagy a tanfolyamról való indokolatlan
hiányzás nem megengedett.
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi elõírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.
Nagykanizsa, 2015.

......................

Aláírás:...................................................

A választott jelentkezési lap kitöltve leadható a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) portáján elhelyezett gyûjtõdobozban továbbá a Halis István Városi Könyvtárban. Bõvebb információ: Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó, telefon: 0620-8492309, email: idosugyitanacs@gmail.com.
Az újság oldal egyben kivágható és leadható a fenti helyeken. Amelyre jelentkezni kíván, töltse ki, amelyre nem, azt áthúzással jelölje.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.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. október 8.

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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TÁJÉKOZTATÓ az ideiglenes biztonsági határzár építésével,
illetve az állami közérdekû használati jog gyakorlásával összefüggésben
okozott károkról szóló kárbejelentési laphoz
KÁRBEJELENTÉSI LAP

Tisztelt Bejelentõ (Károsult)!
Az államhatárról szóló törvény 2015. augusztus 1-jétõl hatályos módosítása értelmében
Magyarország államhatárától, illetve a határjeltõl számított 10 méteres sávban az államot a
törvény erejénél fogva határozatlan idõre szóló közérdekû használati jog illeti meg. A
közérdekû használati jog célja egyrészt az államhatár rendjének védelmét biztosító létesítmények építése, telepítése és üzemeltetése, másrészt a honvédelmi, nemzetbiztonsági, katasztrófavédelmi, határõrizeti, menekültügyi és idegenrendészeti feladatok ellátása. Ezeket a
tevékenységeket az ingatlan tulajdonosa tûrni köteles, ennek kompenzálásaként egyszeri,
majd a késõbbiekben éves, jogszabályban meghatározott mértékû kártalanítás illeti meg.
A kártérítés és a kártalanítás nem azonos fogalmak!
Önt a törvény szerint járó kártalanításon felül kártérítés akkor illeti meg, ha a károkozásra a
közérdekû használati jog gyakorlásával összefüggésben, de jogtalanul kerül sor, azaz ha a jogszabályban megállapított mértéket meghaladó igénybevétel történik, vagy olyan károk keletkeznek,
amelyek a közérdekû használati jog gyakorlásának nem szükségszerû velejárói (következményei).
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy önmagában az ideiglenes biztonsági határzár (kerítés) építése, az azzal járó munkálatok, az építési területen lévõ, mezõgazdasági mûvelés alatt
álló területen a növénytermelésben és a gyepgazdálkodásban keletkezett, valamint az erdõgazdasági mûvelés alatt álló területeken az erdõállományban keletkezett károk az egyszeri,
valamint az éves kártalanítás összegének megállapítása során kerülnek figyelembevételre.
Ezen a kárbejelentési lapon Ön a kártérítési igényét érvényesítheti. A kárbejelentési lap használata nem kötelezõ, de az eljárás lefolytatását jelentõsen megkönnyítheti és meggyorsíthatja.
Függetlenül attól, hogy a kárt a közérdekû használati joggal összefüggõ munkálatok, illetve feladatok ellátása során melyik szerv okozta, Ön a kárigényét a rendõrség elõtt érvényesítheti. A kárbejelentési lapot bármelyik rendõri szervnél (rendõr-fõkapitányságon, rendõrkapitányságon vagy határrendészeti kirendeltségen) benyújthatja, illetve postai úton megküldheti. A bejelentésében foglaltakat a területileg illetékes megyei rendõr-fõkapitányság
fogja megvizsgálni, de a kártérítésrõl az Országos Rendõr-fõkapitányság hoz döntést.
Amennyiben Ön a döntéssel nem ért egyet, elévülési idõn belül bírósághoz fordulhat.
Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott valamennyi adatot a rendõrség kizárólag
a kártérítési eljárásban, a kárigényének elbírálása céljából kezeli.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy kárigényét keresetlevél formájában a károkozó székhelye, vagy a károkozás helye szerint illetékes járásbíróságon közvetlenül is benyújthatja.
Kérjük, hogy elõzetesen tájékozódjon a keresetlevél kötelezõ formai és tartalmi elemeirõl!
Az alábbiakban a kárbejelentési lap kitöltésével kapcsolatban adunk néhány fontos információt.
Családi és utóneve, születési családi és utóneve, állampolgársága, személyazonosságot igazoló okmány típusa és sorszáma, születési helye és ideje, anyja születési családi
és utóneve: Értelemszerûen, az okmányaiban foglaltaknak megfelelõen szíveskedjen kitölteni. Személyazonosságát az alábbi érvényes okmányokkal igazolhatja: személyazonosító
igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetõi engedély.
Lakóhelye: A lakcímkártyáján feltüntetett, bejelentett lakcímét szíveskedjen megadni.
Tartózkodási helye: Azt a címet adja meg, ahol ténylegesen tartózkodik. Ha ez megegyezik a lakóhelyével, nem kell kitölteni.
Telefonszáma: Kérjük, hogy olyan telefonszámot adjon meg (körzetszámmal együtt),
amelyen Ön hétköznap, hivatali munkaidõben ténylegesen elérhetõ.
Elektronikus levélcíme (e-mail): Megadása nem kötelezõ, azonban ha rendelkezik
ilyennel és rendelkezésünkre bocsátja, megkönnyíti az Önnel való kapcsolattartást.
A kár bekövetkezésének helye: Pontosan szíveskedjen megadni (település, utca, házszám, helyrajzi szám, stb.).
A kár felfedezésének ideje: Az az idõpont, amikor a kárt észlelte. A károkozó magatartás beazonosíthatósága érdekében kérjük, hogy lehetõség szerint minél pontosabban (év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével) szíveskedjen megadni.
A kár bekövetkezésének ideje: Nem feltétlenül azonos a kár felfedezésének idejével.
Amennyiben nem tudja megállapítani, hogy a kár mikor keletkezett vagy keletkezhetett,
hagyja üresen.
A káresemény leírása: Kérjük, hogy minden olyan adatot és információt osszon meg velünk, amely a káreseménnyel összefüggésben áll (pontosan miben keletkezett a kár, mi
okozta vagy okozhatta, stb.). Kérjük, hogy ne általánosságban fogalmazzon, törekedjen arra, hogy a közölt adatok és információk pontosak legyenek. Ez a kárigény elbírálását jelentõsen megkönnyíti és meggyorsítja. A leírás szükség szerint külön lapon folytatható.
A kár mértéke: Forintban szíveskedjen megadni, hogy mekkora az Önt ért kár összege.
Ha nem tudja pontosan megállapítani, közelítõ értéket határozzon meg.
Az igényelt kártérítés összege: Az az összeg (forintban), amelyet a kár kompenzálására
alkalmasnak tart.
Bizonyítási eszközök: Tájékoztatjuk, hogy kárigényének érvényesítése során Önnek kell bizonyítania azt, hogy kára keletkezett, hogy azt a közérdekû használati jog körében az állam nevében eljáró valamelyik szerv okozta, illetve Önnek kell alátámasztani a kár mértékét is. Javasoljuk, hogy a kárt annak felfedezésekor haladéktalanul dokumentálja (fotózza vagy filmezze
le), jegyezze fel, hogy mikor észlelte a kárt, és amennyiben vannak tanúk, az adataikat is rögzítse. A bizonyítékokat célszerû már a kárbejelentési laphoz csatolnia, de azt a rendõrségen folytatott egyeztetõ eljárás során is elõterjesztheti. A leírás szükség szerint külön lapon folytatható.

az ideiglenes biztonsági határzár építésével, illetve az állami közérdekû használati jog
gyakorlásával összefüggésben okozott károkról
I. A bejelentõ (károsult) adatai
Családi és utóneve: ..................................................................................................................
Születési családi és utóneve: ...................................................................................................
Állampolgársága: .....................................................................................................................
Személyazonosságot igazoló okmány típusa és sorszáma: .....................................................
Születési helye és ideje: ...........................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve: .........................................................................................
Lakóhelye: ...............................................................................................................................
Tartózkodási helye: ..................................................................................................................
Telefonszáma: ..........................................................................................................................
Elektronikus levélcíme (e-mail): .............................................................................................
II. A káresemény adatai
A kár bekövetkezésének helye: ...............................................................................................
A kár felfedezésének ideje: .....................................................................................................
A kár bekövetkezésének ideje: ................................................................................................
A káresemény leírása: ..............................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

A kár mértéke: .........................................................................................................................
Az igényelt kártérítés összege: ................................................................................................
III. Bizonyítási eszközök
Kérjük, jelölje meg, hogy a kár bekövetkezését, annak mértékét, illetve azt, hogy a kár az
állam nevében eljáró szervek cselekvése vagy mulasztása következtében keletkezett, milyen
bizonyítékok támasztják alá (például fénykép, filmfelvétel, okirat, szakértõi vélemény, stb.).
1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................
5. ..............................................................................................................................................
Kérjük, hogy a felsorolt bizonyítékokat a kárbejelentési laphoz csatolni, vagy az
eljárás során a rendõrséghez benyújtani szíveskedjék.

Kelt.: ........................................................................................

A tájékoztatóban foglaltak alapjául szolgáló jogszabályok:
- az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5-5/C. §-ai;
- az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekû használati joggal összefüggõ kártalanításról szóló 211/2015. (VII. 23.)
Korm. rendelet;
- a Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 7. §-a.

Országos Rendõr-fõkapitányság

Bejelentõ (károsult) aláírása
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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
Október 2. 18 óra
GÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK
KLUB
A klub DÍJTALAN! Vezeti: Temesi
Róbert és Szûcs Sándor. További információ: 30/283-2511
Október 12. 17.30 óra
ÉLET MÁSKÉPP!  VÁLTOZTASD MEG AZ ÉLETED!
Oravecz Nóra elõadása, könyvbemutatója. Belépõdíj: 1 800 Ft/fõ.
Október 13. 19 óra
FERGETEGES SZÜRETI OPERETT GÁLAAZ OPERETT CSILLAGAIVAL 2 FELVONÁSBAN
Közremûködnek: Oszvald Marika,
Kalocsai Zsuzsa és az Orfeum Vándorszínpad sztárjai. Belépõdíj: 2
900 Ft és 3500 Ft.
Október 14. 18 óra
ANYAPSZICHOLÓGIA!
Vida Ágnes babapszichológus elõadása. Belépõdíj: 2000 Ft.

Október 12. 14.30 óra
SÉTA A MELLRÁK ELLENI
KÜZDELEMÉRT
Gyülekezõ:14 óra Erzsébet tér ,
14.30 Medgyaszay Ház: orvosi elõadás, programok. További információ: Karosi Lászlóné 30/415-5517.
A belépés DÍJTALAN!

Október 10.
V. ORSZÁGOS NÉPEK TÁNCA
Népek Zenéje rendezvénysorozat
KANIZSAI KULTURÁLIS KÖZPONT
CSALÁDI HÉTVÉGE
Október 16-18.
Október 16. 17 óra - HSMK
PAMUTÉKSZEREK
Kiállítás Vargha Éva munkáiból.
Október 16. 19 óra - Medgyaszay Ház
RETRO - Kávéházi Esték
Egy óra Máté Péterrel. Szívós Gyõzõ
színmûvész elõadásában. Zongorán kísér:
Koncsos Gergely. Belépõdíj: 1400 Ft.
Október 17. 16 óra - HSMK
"KANIZSÁRÓL INDULTAM"
beszélgetés. Vendég: Czupi Vronika énekes.
Október 17. - Móricz Zsigmond MH
CSALÁDI-JÁTSZÓ-TÁNCHÁZ
SOROZAT. Belépõdíj: 500 Ft, mellyel
mindegyik program látogatható.
Október 18. 14.30 óra - HSMK
"TÁNC" címû rajz, festmény és fotópályázat kiállítás megnyitása és eredményhirdetése
Október 18. 15 óra - HSMK
KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ.
Október 18. 17 óra - HSMK
MiciMacKoMédia - zenés-bábos mesejáték. Belépõdíj: elõvételben 1000 Ft,
elõadás elõtt 1200 Ft.
Október 18. 19 óra - Medgyaszay Ház
CAPELLA SAVARIA HANGVERSENYE. Belépõdíj: 1 200 Ft, nyugdíjas, diák és szakmai jegy: 700 Ft.

Belénessy Csaba:

Az én falum

A magyar rendõrség ezekben
a napokban, a déli határokon
visszaszerezte a pesti utcákon
2006-ban elvesztett becsületét.
Nyilván voltak Zákánytelepen
sík telkek is, de apám mégis olyat
választott, amihez öszvér kellett
volna. Jó lesz ez, intette le az aggódókat, csak szerpentint kell vágni a domboldalba, ahogy Gyergyóban szokás. Torma János, az
építõmester ekkor mondott fel elõször, késõbb még háromszor, mégis felépült a ház. A dombtetõn egy
géppuskafészek uralta a terepet, a
néphadsereg ajándéka a láncos kutya korszakából. Késõbb fügebokor lett a helyén, egy kis paddal és
onnan néztük a kanyargó Drávát,
meg a jugoszláv határt.
 Látod azokat a felrobbantott
pilléreket?  mutatta apám.  Ott
állt a vasúti híd és ott is áll majd,
ha ezek elmennek.
Ezek még sokáig maradtak, de a
híd hatvankettõben valahogy mégis
meglett. Világraszóló ünnepe volt a
vasutas településnek, amelynek fénykorában két állomása is volt, Gyéké-

nyes és Zákány. Meg sem próbálom
elmagyarázni, miért volt kettõ, de
elõbb volt mindkettõ, mint maga a falu. Csendes rendes emberek élnek
Zákánytelepen, többnyire kétlaki
vasutasok. Egy nap munka, két nap
szabadnap, téli-nyári egyenruha és
családi szabadjegy. Ezek köré épül az
élet. A vasutas lehúzza a tizenkét órát,
hazamegy és másnap szobafestõ lesz
belõle, vagy lakatos vagy parasztember, a felesége meg viszi az ingyenjeggyel a zöldséget a városba. Zákánytelepen még a pályamester is
érezte a piacot, gitáriskolát nyitott,
amikor a Szabad Európán átrecsegett
a Love Me Do. Sokan horvát gyökerûek: Bozsits, Tomasics, Pavlicsevics, Kunecz, Novogradecz és a többiek. Nekik testreszabott ajándék a
horvát kormány mostani döntése,
amelyik ötvenkilenc évnyi békés idõszaknak vetett véget a faluban.
Ha ott ültünk volna apámmal a
fügebokor mellett, még a félhomályban is látjuk, ahogy jön a fe-

rat vertek az állomás mögött, elhevertek ott, ahol valaha az országzászló állt. Kenyeret kértek meg
vizet, és várták, hogy jöjjön a vonat. Nem zaklattak senkit, nem nagyon beszéltek senkihez, mégis
nyomasztó ennyi idegen. Kevés
gyermek, kevés nõ, inkább férfiak.
Életerõs férfiak.
Kopogtak a szívemen a hírek.
Irány Zákánytelep, irány haza!
A sínek mentén már leszorultam
az útról, rendõrkonvoj vitte a váltást. Éjjel-nappal ott vannak mindenütt, a sorban állásnál, a kiszállásnál, a beszállásnál, az ételosztásnál, a migránsok mellett, a helybéliek között. A honvédekkel
együtt nyugalmat, biztonságot adnak az embereknek. A magyar
rendõrség ezekben a napokban, a
déli határokon visszaszerezte a
pesti utcákon 2006-ban elvesztett
becsületét.
Egyre több az ismerõs, rám köszönnek, ugye tudod, ki vagyok? A

kete sereg. Ezer ember, át a hídon,
át a zöldhatáron, tovább a Kaptafa
utcán, az Iskola utcán. Jaj, a gyermekek, riadt meg a falu, hiszen ott
az iskola, odébb meg az óvoda.
Lassan elcsitult a félelem, de tovább nõtt az áradat, az ezerfõs településre még harmincezren jöttek. Egy részük elindult nyugat felé, végig az országúton, mások sát-

fiatal polgármester és egy örökmozgó, szemüveges lány szervezi
az életet. Pedig ilyenkor, õsz táján
már saját magukkal törõdnek a falusiak, kint vannak a földeken, szüretelnek, gyûjtik télre a tüzelõt.
Most mégis jönnek a vándorok közé. Osztják az ételt, hozzák a takarót, aztán összeszedik az ételt és kiszedik a bozótból a takarót. Húzzák a szájukat, szentségelnek is néha, de tizenkét óráznak, eláznak,
cipõt cserélnek, ruhát váltanak, teát
fõznek, vizet hoznak, tapossák a
sarat. Hosszú vonatok jönnek, tizenhat teli vagon, ezer ember, tizenhat üres vagon, negyven zsák
szemét.
 Soha nem lesz vége  mondja
egy fáradt ember.
Zákánytelepnek a nyakába szakadt a szétesett világ.
***
Az utánközlés a Magyar Idõk
napilap engedélyével történt.

Fotó: Pere Krisztina
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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.
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Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS

III.21.IV.19. Kos

A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetõséget:
Élelmezés vezetõ
Eladó
Pultos, felszolgáló
Vasúti Pályamester
Tehergépkocsi vezetõ
Kárpitos
Asztalos
Varró
Kárpitos
Szabó, varró
Szövetszabász

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 általános iskola
8 általános iskola
8 általános iskola

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

A szokásosnál ingadozóbb lesz a hangulata a hétvégén. A feszültségét most nem
a szomszédok, hanem az anyagiak okozzák. A pénzügyi válságot csak családi
összefogás révén tudja megoldani.

IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket
a Facebookon is!

Ha úgy érzi, sokkal több áldozatot kell vállalnia a családjáért, mint eddig tette, ne
bosszankodjon. Elõbb utóbb meg lesz az
eredménye. Nemcsak anyagiakban, mert a
szeretet mindenért kárpótolja.

V.21.VI.21. Ikrek
Az idõjárás némi feszültséget okoz önnek
a hétvégén. Ennek nincs más oka, mint az,
hogy az esõs idõ megakadályozza a kinti
szabadidõs tevékenységében. Ha nem tehet mást, sétáljon az esõben.

VI.22.VII.22. Rák
Kellemes meglepetésben lesz része az elkövetkezõ napokban. Ez anyagiakban jelent pozitív változást, mert a bolygóállások szerint a baráti kapcsolataira némi
félreértés árnyékot vet.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Az elkövetkezõ napokban kiderülhet, hogy
vannak-e jó barátai, akik anélkül is segítik
önt, hogy különösebben megkérné õket.
Ha idejében megérkezik a támogatás, akkor visszatér a béke a családjába.

VIII.23.IX.22. Szûz
A bolygóállások szerint továbbra is jól
alakulnak a pénzügyei. Kellemes találkozásokban sem lesz hiány, érdekes emberek színesítik meg a hétvégéjét. Csak a
vendéglátásról kell gondoskodnia.

IX.23.X.22. Mérleg
Ha nem lesz óvatos, egy váratlan találkozás felkorbácsolhatja érzelmi életét. A
hétköznapi ügyes-bajos dolgait oldja
meg minél hamarabb, és adja át magát az
élvezeteknek.

X.23.XI.22. Skorpió
A bolygóállások szerint elképzelhetõ,
hogy olyan személlyel hozza össze a sors,
akivel a szimpla barátságnál mélyebb kapcsolata alakulhat ki. Optimista hangulata
kihatással lesz még a munkájára is.

XI.23.XII.21. Nyilas
Egy rég látott ismerõse örömöt hoz a
mindennapjaiba. Találkozásaik alkalmával ne fukarkodjon az elismerõ szavakkal
és a bókokkal. Örüljön mindannak, ami
szép és megnyugtató ön körül.

XII.22.I.20. Bak
Jó ötleteit most igazán megvalósíthatja.
A borús idõ kedvez otthoni teendõi elvégzésében. Így alkalma nyílhat arra,
hogy saját maga által készített tárgyakkal
vidítsa fel ismerõseit.

I.21.II.19. Vízöntõ
Ha nem akar kellemetlen helyzetbe kerülni, fogja vissza magát a legközelebbi családi találkozón. Ha a véleményét semmiképpen sem akarja elhallgatni, megfontoltan tegye, nehogy kudarc érje.

II.20.III.20. Halak
Szerencsés embernek mondhatja magát
még akkor is, ha nem mosolyog önre
nap, mint nap a szerencse. Ha netán valami plusz munkát keres, ez a kívánsága is
hamarosan teljesülni fog.
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Fotó: Polgár László

A futball valamennyi szépségével

Nagykanizsai városi rangadót
rendeztek a legutóbbi hétvégén a
kiskanizsai focipályán, hiszen a
Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE az UFC Nagykanizsa
együttesét fogadta a megyei labdarúgó bajnokság I. osztályának
8. fordulójában.
Horváth-Méh
Kiskanizsai
Sáskák SE (11.)  UFC Nagykanizsa (6.) 2-2 (1-1)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés, 8. forduló, kiskanizsai
Sportkert, 350 nézõ. Vezette: Deák
F. (Szép II S., Pörzse). G.: Rácz Sz.
(11.), Lukács I. (56.), illetve Kiss J.
(9. - 11-esbõl), Bene G. (79.).
Kiskanizsa: Munkácsi - Csordás
(Ötvös, 60.), Boros, Mulasics,
Ganzer (Németh R., 78.), Dolmányos, Kovács B., Kálovics Á.
(Piecs, 57.), Rácz Sz., Földesi
(Kálcsics F., 46.), Lukács I. (Póka,
92.). Vezetõedzõ: Sneff Ferenc.
Nagykanizsa: Szekeres P. Schuller, Péter, Zsirai A. (Nagy M.,
78.), Hóbor, Szalai D. (Szép D.,
66.), Kiss J., Grudics, Zsirai P.,

SZOLGÁLTATÁS
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.: 06-30-597-1530 (7737K)

VEGYES

Oválissá alakítható, sötétbarna,
fa étkezõasztal hat db székkel eladó. Érd.: 0630-260-4544 (7736K)

Bene G., Szakmeiszter J. (Horváth
B., 46.). Vezetõedzõ: Gombos
Zsolt.
Nos, a felek talán az elsõ húsz
percben produkálták a legtöbbet,
1-1-gyel fordultak, a vége pedig
2-2 lett úgy, hogy elsõként a Kanizsa szerzett vezetést, másodszor
viszont a Sáskák. A Kiskanizsa
góljait Rácz Szabolcs és Lukács
István, míg a Nagykanizsa találatait Kiss Jácint és Bene Gábor
szerezték a kiskanizsai Sportkertben szépszámú nézõközönség
elõtt.
A tabellán az UFC továbbra is a
hatodik, míg a Sáskák a tizenegyedik helyen áll. Az UFC Nagykanizsa korábbi bajnoki eredményei:
Csesztreg  Nagykanizsa 2-1,
Nagykanizsa - Pókaszepetk 5-0,
Zalaszentgrót - Nagykanizsa 2-3,
Semjénháza - Nagykanizsa 3-3,
Nagykanizsa - Letenye 3-0,
Zalalövõ - Nagykanizsa 4-0.
Nagykanizsa - Lenti 1-1. A Sáskák
további szezonbeli eredményei:
Csács-Nemesapáti SE - Sáskák 30, Kiskanizsa - Szepetnek 1-0,

Gellénháza - Kiskanizsa 5-0,
Kiskanizsa - Hévíz 0-3, Teskánd Kiskanizsa 1-1, Kiskanizsa Csesztreg 0-3. Pókaszepetk Kiskanizsa 2-3.
Nagykanizsai TE 1866 (4) 
Zalaegerszegi TE FC Angels (3)
1-2 (0-0)
NB II Nyugati csoport nõi labdarúgó-mérkõzés, 5. forduló.
Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette:
Halász (Bilicz, Németh K.). G.:
Halász (89.), illetve Király (49.),
Gáspár (73.)
NTE: Balassa Sz. - Takács P.,
Veres, Balassa A., Balassa D.,

Takács D., Szollár, Szabó Zs.,
Somogyi Zs. (Vittman, 82.), Balogh E. (Kunics, 46.), Hozlár
(Halász, 58.). Edzõ: Benedek József.
Láthatón jól felkészült ellenfelébõl a hazai együttes, így kimondottan jó elsõ félidõ kerekedett a
megyei rangadón. Az NTE ugyanakkor hiába próbálkozott, a ZTE
jól szûrte meg támadásait, mi több,
két nagy helyzetük még a kékeknek volt, melyeket Balassa Szabi-

Adja fel apróhirdetését
lapunkban!
Lakossági apróhirdetés 15 szóig
800 Ft (Kanizsa Kártyával 600 Ft),
másodiktól 400 Ft (Kanizsa Kártyával 300 Ft). Vállalkozási apróhirdetés 15 szóig 1600 Ft, másodiktól 800 Ft.

Véradás - Vöröskereszt
2015.10.13. (kedd) Vöröskereszt, Nagykanizsa, Sugár u. 28. 9:00  13:00 óra,.
2015.10.13. (kedd) Rózsa Óvoda 14:30  16:30 óra.
2015.10.15. (csütörtök) Semjénháza 15:30  17:00 óra.

na hárított bravúrral. A gól nélküli
döntetlennel zárult elsõ 45 perc
alapján úgy tûnt, az a csapat nyer,
amelyik elõbb hibára kényszeríti
ellenlábasát.
A második játékrésznek aztán
már az elején átvette az irányítást
a Zete és a 49. percben egy gyorsan elvégzett szabadrúgással meg
is szerezte a vezetést Kostorják
Zsolt együttese. Ez meg is határozta a találkozó további menetét,
a hajrához közeledve egy hibából
pedig ismét betaláltak az
egerszegiek, amivel gyakorlatilag
el is döntötték a mérkõzést.
A meccs folyamán azért a nézõtéren is felfedezhettünk szépséget,
hiszen az Alpok-Adria Szépségverseny zalai királynõje, Lugosi

Alexandra is nyomon követte a pályán zajló történéseket...
 Úgymond a zetés csajok mezének én vagyok az arca, tehát az érintettségem hatványozott volt a találkozó apropóján  fogalmazott
Szandra.  Mindkét oldalon ügyesek
voltak a lányok, osszeszedetten jatszottak. Persze, a szívem azért kanizsaiakhoz húz, de a zetés csajoknak
is teljes szívembõl szurkoltam...
P.L.
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Az asztalitenisz NB I- és NB
II-ben is rajtoltak a küzdelmek a
közelmúltban, a Kanizsa Sörgyár SE nõi és férfi csapata is az
élmezõnyben tanyázik.
Szekszárd AC III (7.) - Gejzír
Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár
SE (2.) 9:9
NB I Nyugati csoport nõi asztalitenisz-mérkõzés, 2. forduló. Szekszárd. Kanizsai gyõztesek: Végh
Zsuzsanna 4, Madacki Mirella 4 és
a Végh-Madacki páros.
A Kaposvári AC elleni siker
(13:5) után a Szekszárddal szemben nem volt kellõ koncentráció a
kanizsaiaknál.
Kanizsa Sörgyár SE (2.) Komló Sport (3.) 10:8
NB I Nyugati csoport nõi asztalitenisz-mérkõzés, 3. forduló.
Nagykanizsa. Kanizsai gyõztesek:
Végh 4, Madacki 4, Újházi Csilla
1 és a Végh-Madacki páros.
Szoros mérkõzésen alakult a
Komló elleni mérkõzés is és ezúttal
Újházi nyert mérkõzése sokat számított, de Végh és Madaczki ezúttal is
hozták azt, amiért szerzõdtették õket.
Hévíz SK (10.) - Gejzír Kanizsa
Kft. Kanizsa Sörgyár SE (3.) 3:15

NB II Dél-nyugati csoport férfi
asztalitenisz-mérkõzés, 2. forduló.
Hévíz. Kanizsai gyõztesek: Berdár
Norbert 4, Szuhanyik József 4,
Gyöngyösi Áron 4, Kahotek Kristóf 1 és a Berdár-Szuhanyik,
Kahotek-Gyöngyösi páros.
A Mohács elleni rajt után (10:8)
a megyei rangadón a kanizsai asztaliteniszezõk biztos gyõzelmet
arattak a sereghajtó hévíziek felett.
Kanizsa Sörgyár SE (3.) - Dunaújvárosi Fõiskola DSE (2.) 9:9
NB II Dél-nyugati csoport férfi
asztalitenisz-mérkõzés, 3. forduló.
Nagykanizsa. Kanizsai gyõztesek:
Szuhanyik 3, Berdár 2, Kahotek 2,
Gyöngyösi 1 és a BerdárSzuhanyik páros.
A rangadó tendenciája kedvezõ,
hiszen az újvárosiak ellen ezúttal
döntetlen született.
Polgárdi VSE (8.) - Kanizsa
Sörgyár SE (2.) 7:11
NB II Dél-nyugati csoport férfi
asztalitenisz-mérkõzés, 4. forduló.
Polgárdi. Kanizsai gyõztesek:
Szuhanyik 4, Berdár 3, Kahotek 3
és a Szuhanyik-Berdár páros.
Amiért utazott a kanizsai csapat,
azt hozta, így a dobogón biztos a
helyük.

Az Eraklin Táncklub Egyesület elmúlt hétvégéje roppant sikeres volt, igazi éremesõt produkáltak a versenytáncosok a
szomszédolásuk alkalmával. A
horvátországi Varasdon megrendezett versenyükrõl szép
eredményekkel és rengeteg
éremmel tértek haza az eraklinos versenyzõk.
A Varasdon eslért kanizsai eredmények az alábbiak szerint alakultak. A Horváth Gergõ-Szabó Flóra
páros a klub egyik legfiatalabb versenyzõ duója, gyerek 1 korosztályban standard és latin kategóriában
is aranyéremmel büszkélkedhettek.
A Müller Balázs-Jáger Laura páros
a Junior 1 korosztályban standard
és latin kategóriában is a második
helyen végzett, õk két ezüstérem-

mel lettek gazdagabbak. A Gáspár
György és Müller Petra párosa junior 2 standard C kategóriában a 4.
helyezést érte el, latinból pedig a
dobogó második fokára állhattak.
Czippán Árpád és partnernõje,
Szabó Kata Fanni Junior 2 korosztályban a standard és latin kategóriában is a kategória gyõztese lett.
A Pál Bálint-Lekszikov Dóra páros
a felnõtt C latin kategóriában a
legjobbjnak bizonyult, vagyis elsõ
helyezésnek örülhettek. A versenyzõk és edzõik természetesen továbbra sem pihennek, máris készülnek a következõ kihívásokra,
legközelebb a szombathelyi ISIS
Openen mérethetik meg magukat,
valamint gõzerõvel készülnek az
október végi V. Eraklin Kupára.
P.L.

A szlovákiai Trencsénben megrendezett IX. Ladislav Mlynek
Émlékverseny szabadfogású birkózóversenyén a Kanizsai Birkózó
Sportegyesület is indította sportolóit (képünkön). A gyermek, diák és
serdülõ korcsoportban három országból (Csehország, Magyarország és
Szlovákia) 22 csapat nevezett, 191 versenyzõvel, köztük a kanizsaiakkal. A nagykanizsai birkózók az alábbi eredményekkel térhettek haza:
2. helyezett Bódogh Endre (40 kg) és Dányi Bátor Márton (48 kg), 3.
helyezett pedig Fata Lajos (28 kg) és Kalmár Benedek (48 kg) lett, míg
ötödikként Põcze Bence (48 kg) zárt súlycsoportjában.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Rajt után az élmezõnyben Varasdi remeklés
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Nemzetközi háttérrel rendelkezõ, piacvezetõ egészségügyi
szolgáltató cég munkatársat keres nagykanizsai üzletébe

Gyógyászai segédeszköz értékesítõ munkatárs
munkakörbe.
Feladatok:
w Gyógyászati segédeszköz értékesítés
w Egyénre szabott hallásgondozás és hallás rehabilitáció
w Megfelelõ üzletmenet biztosítása
w Rendszeres továbbképzéseken való részvétel
Elvárások:
w Egészségügyi végzettség
w Erõs értékesítési szemlélet
w Problémamegoldás, stressz-tûrõ képesség
w Számítógépes adminisztrációban szerzett jártasság
w Pontosság, rugalmasság
w Kiváló kommunikációs készség
w Határozott fellépés
w Vevõorientáltság
w Proaktivitás
w Terhelhetõség
Elõny:
w GYSE végzettség
w Audiológus végzettség
Amit kínálunk:
w Stabil háttér
w Hosszú távú munkalehetõség
w Fiatalos, profi csapat
w Bónusz
Kérjük, fényképes és bérigénnyel ellátott önéletrajzát küldje el részünkre,
az info@pannonhallas.hu e-mail címre!
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