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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

A 13-ak életüket
és vérüket adták érettünk
 Október 6-án az aradi vértanúkra emlékezünk. A memento legyen méltó. Erre tanít minket a történelem, az emberi közösséghez való tartozás kötelessége, és a hûség. És legfõképp,
erre tanít minket emberségünk
ténye és igazsága, az erkölcsi
törvény.
E gondolatokat Dénes Sándor,
Nagykanizsa polgármestere hangsúlyozta kedden, a nemzet gyásznapján, a vértanúink emléke elõtt
tisztelgõ városi ünnepségen, az
Aradi udvarban  a hagyományõrzõ huszárok felvonulása és a Himnusz eléneklése után.
 Vannak szerencsés sorsú nemzetek a körülöttünk lévõ világban,
akik múltjukkal való találkozásukkor, a történelmükre való rátekintésükkel olyan eseményekre tudnak emlékezni, amelyek számukra

gyõzelmet és dicsõséget, szabadságot és fölemelkedést jelentettek
 mondta Dénes Sándor. Majd így
folytatta:
 Vannak körülöttünk, akik szinte minden jelentõsnek mondható
múltbéli tettükben a jelen és a jövõ
sikerének zálogát látják, mert
gyõztesen hagyták el a csatamezõt
és írhatták meg a történelmüket.
Ady Endre idézett soraiból is világlik, hogy mi, magyarok nem
tartozunk ezen szerencsés nemzetek közé. A mi történelmi múltunk
számos kiemelkedõ fordulópontja
legyõzettetéssel, a szuverenitásunk
elvesztésével járt. És emiatt mások
szabták meg mit is gondoljunk a
múltunkról, önmagunkról és a lehetõségeinkrõl. Úgy kellett megõriznünk önmagunkat, hogy közben egész új- és modern korunk arról a játszmáról szólt, hogy kinek
válunk alattvalójává, ki diktálja
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nekünk a történelmünk és az életünk menetét, tollba mondva valamely elvtelen alattvalójának a sorsunkat.
Talán ez a tradíció körvonalazza
etnikumok és nemzetiségek feletti
karakterünket is, mely szerint a
szabadság szeretete, a saját múltunkhoz és hagyományainkhoz való ragaszkodásunk, karakánságunk
és igazságérzetünk hangsúlyosabb
másokénál. Erkölcsi értelemben
fenséggel, egyenes derékkal viseljük el a vereséget, és kiállunk értékeinkért a szolgaságba vetett idõszakokban is.
Mert olyan hõsök és államférfiak a példaképeink, akik minden reménytelenség közepette is bátran
vállalták elveiket és cselekedeteiket, azok következményeit. Nem
hátráltak meg még a kivégzõosztag
és a bitófa elõtt sem, ahogy a német
származású Aulich Lajos sem, akinek utolsó szavai is mondják:
Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám,
(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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(folytatás a címoldalról)
tudom megértik azt a szolgálatot.
És, ahogy az örmény származású Kiss Ernõ utolsó szavai visszhangozzák, idézem: Árpádok dicsõ szentjei virrasszatok a magyar
ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.

képviselõi, városi elöljárók, pártok, intézményvezetõk helyeztél el
az emlékezés koszorúit.

Vagy, amint Nagysándor József
fejezte ki utolsó érzéseit, idézem:
De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hõssé, igaz emberré, jó katonává tett.
Tisztelt Ünneplõ Polgárok!
A Vértanúink õk, akik életüket
áldozva elültették a hitet bennünk,
hogy dönthetünk életünk és jövõnk
alakulásáról, beleszólhatunk a világ sorsának menetébe, és megvédhetjük nemzeti létünk és hagyományunk értékeit.
Azáltal váltak nemzetet szolgáló
hõssé, igaz emberré az aradi tizenhármak és Batthyány Lajos miniszterelnök, hogy a megnemalkuvás, a mindennel szembeszálló kemény dac, a mégis-morál
bennük munkálva halhatatlanná
tette õket a jövõnek, vagyis nekünk és gyermekeinknek az emlékezés által. Keménnyé és ellenállóvá vált általuk hazánk, ahol a
szuverenitásunkért kiállunk, ha
kell, a teljes világgal szemben is,
mert hiszünk az igazunkban és a
szabadságban  zárta beszédét Dénes Sándor.
A Hevesi Sándor Általános Iskola diákjainak ünnepi mûsorát
követõen a résztvevõ szervezetek

 jelentette ki Tóth Nándor alpolgármester. Õ vezette hagyományõrzõ huszárokat követve a
Hevesi Iskola és a Keleti városrész menetét a Munkás utcán és
a Kazanlak körúton át a Székely
kertbe, ahol a hetedikesek társa-

Építsünk tettekbõl
szobrot
 Álmaik és a cselekedeteik 
akár e fák és e kert itt  az emlékezés révén gyökeret eresztettek

ik, tanáraik, szüleik, a környékbeliek elõtt is megismételték délelõtti mûsorukat az aradi vértanúkról, és az alpolgármester ünnepi beszédet mondott.
Bevezetõként egy 2007-ben történt eseményt idézett, amikor e
Székely kerti emlékfenyves megszületett az akkori hevesis diákok
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és tanáraik jóvoltából.  E teremtõ
gesztus, amelynek révén akkor
szárba szökkent e közös emlékhely, Kányádi Sándor költõ által
megénekelt alkotás egy gondolatmagjából fogant, mely így hangzik: a szabadságharcosok vére
lüktet lenn a gyökerekben. A mai
nap, az aradi vértanúk és Batthyány Lajos miniszterelnök emlékezetének Székely kerti ünnepe egy
gyümölcsöt termõ, a jövõt tápláló
cselekedet megvalósulása. Amely
képes arra, hogy összekapcsolja a
történelmi Magyarország népeit és
polgárait  és természetesen a lelkületüket  egy növekvõ és az életet jelképezõ kertben, ami közös
hõseinket, és így minket magunkat
tesz élõvé. Úgy áll, mint egy pillér
az idõben ez az ünnep, és úgy magasodnak ki e fák a mindennapokból, ahogy a 48-49-es forradalom
és szabadságharc hõsei, és az aradi
vértanúk a kíméletlen történelembõl. Ahogy Kányádi Sándor is írja:
De a védõk nem rettentek álltak, mint a fenyõk, a harc rettentõ
vad viharában. A magyar történelem legnagyobb hõsei sokszor elbuktak, életük és sorsuk a vereség
és a veszteség martalékává vált.
De nem úgy az álmaik és a cselekedeteik. Mert azok, akár e fák és

e kert itt, az emlékezés révén gyökeret eresztettek, és e nép és e
nemzet jövõjét jelentõ értékekké
váltak, amelybõl mi épülni és táplálkozni tudunk  hangsúlyozta
Tóth Nándor alpolgármester, majd
leszögezte:  E kiváló férfiakból, e
hõsökbõl származik az identitásunk, a nemzethez és e közösséghez való tartozásunk.

 Ha nincs magyar: teremtünk!  Az alpolgármester gondolatára rímelt a befejezõ vers.
A mûsor zárásaképp Oláh Gábor
versével megemlékeztek Kossuth Lajosról is. Rá a magyar
szabadság fehér vértanújaként
tekintünk, aki hontalanságban
hunyt el, még magyar állampolgárságától is megfosztották: Mikor mindenki sírt ásott magának,/ Mikor egy volt nemzet temetkezett:/ A lehetetlen álmok
álmodója,/ Kossuth, az Istennel
fogott kezet,/ Ha nincs magyar:
teremtünk! Mert a végzet/ Arcul
csapott, de lelkünk messze lát:/
Nagypéntek éjszakáján átremegjük/ Húsvétunk támadó szép hajnalát./ Sosem voltál olyan nagy
még, hazám,/ Mint akkor, a temetkezõ idõkben!/ Sosem lehetsz felségesebb, habár/ Megírva sorsod, hogy: örök idõtlen./
Soha méltóbb szív nem dobogta
érted/ Véresre önmagát, mint aki
távol:/ A hontalanság pusztáján
szakadt meg,/ Messze az imádott, féltett hazától!/ Nem jó nagyon szeretni nemzetünket,/ Hálátlanság e kornak bélyege./ Ha
Krisztus szállna le újra értünk:/
Megújulna a legszentebb rege./
Szabadságtalan, elgázolt fajunkat/ Érckarjával átfonta a halál / De, mert csodákból áll az életünk,/ Reményünk szirtje tûrhetetlen áll./ E vas sziklára építsünk tettekbõl/ Egekre feszülõ
szobrot, neked,/ Szegény magyarság drága hontalanja!/ Te,
halhatatlan ország-szeretett!/
Mert ércalakban hasztalan virrasztjuk/ Daliás termeted mulandó mását:/ Itt benn kell lelkednek kiesdenünk,/ Kiimádkoznunk újratámadását!/ Szobrokkal virágos tavaszmezõje/ Rongyos hazánknak! Szép ez, látni
jó,/ De reszkessen az ércbe: vér,
ütõ, szív,/S úgy támadjon egy
Kossuth-légió!/ Ha minden napja árva életünknek/ Piros betûs
vasárnap volna tán/ Kossuth
imádására: akkor is / Adósa volnál, mindvégig, hazám!

Sz.Zs - K.H
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Fotó: Varga Mónika

Vértanú ükunokája mesélt a Knezic
család történetérõl

A nemzet gyásznapján, a 13
vértanúnk emléke elõtt tisztelgünk, akiket az 184849-es szabadságharcban vállalt szerepük
miatt Aradon végeztek ki 1849.
október 6-án. A 13 vértanú közt
volt Kneziæ Károly is, akinek ükunokája Nagykanizsán él. Dr.
Mihalecz Józsefné Gordos Lujza
nyugalmazott patikus büszkén
mesélt a felmenõirõl és mutatta
meg a számos keresztlevelet, régi
fotókat és könyveket.
 A keresztlevelek Egerbõl lettek
kikérve az 1940-es években, melyekbõl meg lehet tudni mikor és
hol születtek az elõdeink. A szüleim
azért kérték ki a hivatalból ezeket a
dokumentumokat, mert amikor
édesapám patikát szeretett volna
nyitni, igazolnia kellett, hogy keresztény családból származik 
mondta a keresztlevelekre mutatva
Lujza néni. Azt mondta, régen nem
beszélhettek errõl még otthon a
négy fal között sem. Féltek a megtorlástól. Csak a rendszerváltás után
mondták el a szülõk a gyerekeknek,
hogy Kneziæ leszármazottai. De természetesen büszkék voltak rá, örültek neki, hogy ilyen családba születtek.  Ma már lehet beszélni róla, és

büszkén meséljük, hogy ki a felmenõnk. Szabadidõnkben kutatjuk az
életét, fõleg Mihalecz András fiam,
aki Kneziæ Károly szépunokája.
November 1-jén, valamint október
6-án is gyertyát gyújtunk a kanizsai
Aradi udvarban  mondta Dr.
Mihalecz Józsefné. A dokumentumok tanúsága szerint, Kneziæ vallásos volt és zárkózott, de jó humorérzékkel áldotta meg a sors. Ezt bizonyítják a törvényszék elõtt az általa
elmondottak is: Milyen különös,
hogy Haynau bíró is keresztény és
én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.
Kneziæ Károly Nagygordonyán
született 1808. szeptember 6-án.
Édesapja Kneziæ Fülöp horvát származású, de osztrák szolgálatban álló határõrtiszt volt, míg édesanyja
Benkõ Borbála magyar volt. Kneziæ Grazban végezte el a katonaiskolát és 1842-ben helyezték Egerbe,
ahol megismerte feleségét, Kapitány Katalint. Az 1848. március 15ei forradalom után ajánlotta fel
szolgálatait a magyar seregnek.
Elõször a bányavárosokba küldték
zászlóaljával, de részt vett a szerbek elleni hadjáratban is. A
tápióbicskei csatában Kneziæ foglalta el a Tápió hídját, a Komárom

Idõsek filmklubja
A Halis István Könyvtár és a Honvéd Kaszinó Hölgyklubja szervezésében
megkezdõdött az öszi-téli évadban az idõsek filmklubja.
A kéthetente sorra kerülõ filmek témaköre a szülõ és a gyermek kapcsolata.
A hét filmbõl álló sorozatban a hagyományokhoz híven egy régi magyar film és
egy egyfelvonásos opera is vetítésre kerül. Kísérletképpen november hónapban
a Philomena - Határtalan szeretet címû angol film után kerekasztal beszélgetésre kerül sor. A filmklub két vezetõje - Aranyás Nóra könyvtáros és Büki
Erzsébet-szeretettel hívja és várja a város idõskorú lakóit.

melletti csatában pedig a sáncokat.
Az isaszegi és a nagysallói csatában
is harcolt. Elõbb vezérõrnaggyá,
majd a harmadik hadtest fõparancsnokává nevezték ki. A felsõ-tiszai
hadtest parancsnokává is tették,
majd a Honvédelmi Minisztériumban szolgált. Az Erdély kormányzójának posztjára is esélyes volt,
de a hadi helyzet romlásával inkább egy rögtönzött hadosztály
élére állították. Világosnál tette le a
fegyvert és az aradi börtönbe került. Kneziæ sok gyõztes csatát
megvívott, parancsnok volt.  A kivégzése minden jogalapot nélkülözött, hiszen amikor a felesége meglátogatta a börtönben, akkor elhozta a rangjelzéseit, amit otthonában
eldugott. Rangjelzés nélküli katonát a szabályok szerint nem akaszthatták volna fel  mondta dr.
Mihalecz Józsefné. Hozzátette, kötél általi halálra ítélték, nyolcadik
volt a kivégzettek sorában és negyedik a kötél által kivégzettek közül. Csontjai az aradi árvíz idején
kerültek elõ. Katalin, férje halála
után rövidesen meghalt. Ekkor a
két lány az egri érsek gyámsága alá
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került. Ha a családfát nézzük, akkor
Kapitány Katalin és Kneziæ Károly
házasságukból két lány született Olga és Lujza. Dr. Mihalecz Józsefnéék
ága Kneziæ Olgától eredeztethetõ,
aki Grõber Józsefhez ment feleségül.
Az õ fiúk Grõber Kálmán Sándor, a
felesége pedig a hamburgi Krohn
Emma Lujza. A házasságukból született dr. Mihalecz Józsefné Gordos
Lujza édesanyja, Grõber Lujza Olga.
 A Kneziæ-leszármazottak évente
találkoznak, idén márciusban már
hatodik alkalommal. Összesen több
mint 140-en vagyunk már. A legutóbbi összejövetel Szolnokon volt,
ahol közel ötvenen jöttünk össze,
egészen a pólyástól az idõs emberig.
Rendszerváltás után, már büszkén
vállalhatjuk az õseinket  emlékezett
vissza. Kiemelte, a találkozóra képekkel, iratokkal érkeznek, beszélgetnek és sok új történetet hallanak.
Végezetül Lujza néni elmondta,
folytatják a Kneziæ Károllyal kapcsolatos kutatásokat. Most a csurgói
gimnáziumot szeretnék felkeresni,
ugyanis bizonyos forrás szerint
Kneziæ ott tanult.

Varga Mónika

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

A múlt, a jelen és a jövendõ pedagógusai találkoztak

Díszdiplomás, nyugdíjba vonuló és pályakezdõ pedagógusokat köszöntött a város önkormányzata a Medgyaszay Házban tartott ünnepségen. Tisztelegve azok elõtt, akik gyermekeink tudását gyarapítják, csiszolják, tisztességes, becsületes, ismeretekben bõvelkedõ embereket nevelnek belõlük.
 A mai nap híd a tegnap és a
holnap között: egy idõutazás, hiszen az itt jelenlévõ pedagógusok
egy egész életutat fognak össze 
hangsúlyozta az ünnepséget megnyitó szavaiban Kovácsné Mikola
Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója.  Jelen vannak a
pályakezdõ pedagógusok, akik
most indulnak el azon az úton,
amelynek szépségeit, nehézségeit
már megtapasztalták a nyugdíjba
készülõ kollégák. Itt vannak közöttünk azok a díszdiplomás pedagógusok is, akik sokat látott és
megélt nemzedékként bizonyítékai
annak, hogy a pedagógus mindig
pedagógus marad, akiket tisztelettel õriz meg tanítványaik és közösségük emlékezete.
Dénes Sándor polgármester
gróf Széchenyi István ismert
örökbecsû és halhatatlan gondolatával kezdte köszöntõjét: A tudományos emberfõ mennyisége a
nemzet igazi hatalma. Vagy ahogyan mindannyian ismerjük:
Egy nemzet ereje a kimûvelt emberfõk sokaságában rejlik. Úgy
gondolom  folytatta a komoly
pedagógusi tapasztalattal rendelkezõ városvezetõ, hogy e gondolat ereje és fontossága megkérdõjelezhetetlen, és nemcsak a két
évszázaddal ezelõtti reformkorban, de a mai világunkban is.

Ezért mondhatjuk azt, hogy a legnagyobb magyar egy igazságot
fogalmazott meg, mely öröklétû,
és így a jövõnket is meghatározó
gondolat. Hiszen az elmúlt és az
elõttünk álló évtizedek egyfajta
permanens reformkorként is értelmezhetõek a rengeteg környezeti
kihívás, a tudás nagymértékû gyarapodása és a folyamatos változások okán. Amire nekünk, mint közösségnek is tudnunk kell jó válaszokat adni, tudásunkkal és tapasztalatunkkal hozzájárulva a
fejlõdés lehetõségéhez. Mert csak
akkor vagyunk erõsek és sikeresek, ha a kimûvelt emberfõk sokasága alapot teremt, hogy gyorsan és kreatívan nézhessünk
szembe a megjelenõ újdonságokkal és kihívásokkal. A magyar társadalom és városunk alapvetõ érdeke így az, hogy minél több fiatal számára tudjuk biztosítani a
képességeiknek és egyéni motivációiknak leginkább megfelelõ
képzést  fogalmazott a polgármester. Ehhez viszont nem csak a
körülmények javítása, az intézmények fejlesztése járul hozzá elsõsorban. Hanem a pedagógusok
megbecsülése, érdemeik elismerése és a tudásuk, szakmai tapasztalatuk megszerzésének elõsegítése. Csak akkor leszünk képesek
kibontani a fiatal tehetségek lelkét és elméjét, ha a társadalom
egésze a pedagógiát, a pedagógust, a szakmai képzést és nevelést a legfontosabb területek között tartja nyilván.
Ehhez a megbecsüléshez és elismeréshez járul hozzá e mai nap is
 jegyezte meg , amelyet bátran
nevezhetünk ünnepnek. Mivel itt
lehetõség teremtõdik arra, hogy a
pedagógia nemes tradíciójának fo-

lyamata beépüljön a jelen világába, vagyis a múlt, a jelen és a jövendõ pedagógusai személyesen
találkozhassanak, átadva egymásnak tapasztalataikat. Ami nélkülözhetetlen, hiszen egy pedagógus
örök kihívásként arra teszi fel az
életét, hogy mások emberré válásának küzdelmes lépcsõfokainál
méltó módon helyt tudjon állni.
Bíztatva tanítványait arra, hogy e
lépcsõfokok megtétele a saját és
egész közösségük jövõjét szolgálja.
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályakezdõ pedagógusok fogadalmat tesznek a nyilvánosság elõtt, hogy munkájukat
az elõdökhöz méltóan lelkiismeretesen, legjobb tudásuk szerint végzik. Az esküszöveget Bagarus Ágnes, a Humán és Hatósági Osztály
vezetõje olvasta fel, és átadta az
esküokmányokat. Esküt tett: dr.
Kelemenné Medvenics Erika, Kovács Petra és Mózes Vivien Petra,
a Nagykanizsa Központi Rózsa
Óvoda óvónõi; Lengyeltóti Orsolya, a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
EGYMi pedagógusa, valamint
Kovácsné Csöndör Tünde és Tislér
Péter pedagógusok, a Zrínyi Miklós  Bolyai János Általános Iskola Bolyai János Tagintézményébõl.
A következõ percekben azokat
a pedagógusokat köszöntötték,
akik hosszú éveket, évtizedeket
követõen az idei évben vonultak,
vonulnak nyugállományba. Pályájuk nem csupán munkát jelentett számukra, hanem szellemiséget és egész életre szóló elhivatottságot. Az emléklapokat és
szolgálati emlékérmeket elsõként
a Nagykanizsai Központi Rózsa
Óvoda 7 óvodapedagógusa  Böjti Istvánné, Tálosiné Dén Zsuzsanna, Borsos Péterné, Baloghné Mozsolics Éva, Kuczoginé
Tálosi Amália, Rezsek Tünde és
Fülöpné Buti Ágnes  vette át Dénes Sándor polgármestertõl. A
Kõrösi Csoma Sándor Általános
Iskola Péterfy Tagintézményének
négy pedagógusa  dr. Bartókné
Tóth Edit, Kovácsné Sinkovics
Judit, Radicsné Imre Jolán és
Sajni Józsefné is ebben az esztendõben vonult nyugállományba.
Pedagógus Szolgálatért Emlékérmet kapott Bedõ István, a székhelyintézmény pedagógusa, továbbá Kisgyura János Andrásné

(Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
EGYMI), Szmodics Józsefné és
Zsovár Józsefné, (Miklósfai Általános Iskola), Kanizsai Jánosné
és Némethné Rádi Erzsébet Éva
(Hevesi Sándor Általános Iskola), Ruzsinszkyné Mátrai Edit
(Rozgonyi Úti Általános Iskola),
valamint a Nagykanizsai Szakképzési Centrum két pedagógusa,
Varga Károlyné (Mûszaki Szakképzõ Iskola), és Simon Zoltánné
(Thúry György Szakképzõ Iskola). A pedagógus díszdiplomák
átadása mindig kiemelt eseménye
a város életének. A díszdiplomás
pedagógusok személye, életpályája élõ emlékezetként vetíti
elénk ennek a hivatásnak minden
gyönyörûségét, örömét és persze
nehézségeit is. A díszdiplomákat
Tóth Nándor alpolgármester adta
át. Diplomaszerzésének 50 éves
jubileuma alkalmából arany díszdiplomát vehetett át Anda
Kálmánné,
Bali
Istvánné,
Homonnayné Hetényi Eszter,
Horváth Ferencné, Kertész
Tamásné, Soós Emma és Varga
Tiborné. A további díszokleveleket Dénes Sándor polgármester
adta át. Diplomaszerzésük 60. jubileumát ünnepelve gyémánt
díszdiplomát vehetett át Alexander Józsefné, Boros Antal, Csermely Ferencné, Dezsõ Ferenc, dr.
Dobó László, Farkas Zoltán, Kovács Józsefné, dr. Márkus Ferenc,
Orosz Lászlóné, Passa Imréné,
dr. Rimay Istvánné és Tollár
Józsefné. Diplomaszerzésének 65
éves jubileumát ünnepelve vas
díszdiplomát vehet át Varga Ferenc, míg 70. jubileuma alkalmából rubin díszdiplomát kapott Temesvári Péterné.
Az ünnepelteket énekkel, verssel, tánccal köszöntötték a Miklósfai Általános Iskola diákjai és pedagógusai, a Batthyány Lajos
Gimnázium tanulója, Micsinai
Dominik, valamint a Nagykanizsa
Központi Rózsa Óvoda Pipitér
Tagóvodájának óvodásai és pedagógusai. A megható megemlékezést Dezsõ Ferenc köszönte meg a
város vezetésének és a szervezõknek.
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AVIUS Termelõ,
Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

SAJTÓKÖZLEMÉNY
PIACI KAPCSOLATOK KIALAKÍTÁSA
HORVÁTORSZÁGBAN
Az AVIUS Kft. 3,0 millió forint európai uniós támogatást
nyert a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett GINOP-1.3.1-14-2014-00109 jelû
Piaci kapcsolatok kialakítása Horvátországban címmel. A
konstrukció keretében a horvátországi piacra jutást céloztuk meg a BJELOVARSKI VELESAJAM szakkiállításon való
részvétellel.
GINOP-1.3.1-14-2014-00109
A projekt megvalósításával a horvátországi piacok megnyerését tûztük ki célul. A szakkiállításon üvegszállal megerõsített
mûanyag profiljaink kerültek bemutatásra, melyek a mezõgazdaság, állattartási technológiák, vegyipar, szennyvíztisztás,
élelmiszer-feldolgozás, építõipar, elektromos ipar keretén belül
kerülnek felhasználásra. A vásáron szerb, szlovén, horvát és
magyar üzletember találkozót szerveztünk, mely eredményeként széleskörû érdeklõdés, ajánlatkérések és megrendelések
születtek.
Az AVIUS Kft-rõl és a jelenlegi fejlesztésekrõl bõvebb információt a www.avius.hu oldalon olvashatnak.
Kapcsolat:
Török Gergõ cégvezetõ
AVIUS Kft. Nagykanizsa, Csengery u. 113.
Telefon: 93 536 074
Email: torok.gergo@avius.hu

MOPED, MOTOR, SZEMÉLYGÉPKOCSI
kedvezményes*
tanfolyamainkra jelentkezési idõpontok:
október 21. (szerda) 16.00 óra
november 4. (szerda) 16.00 óra

Következõ GKI vizsga idõpontok:
2015. október 30. , jelentkezési határidõ: 10.20-ig
* Részletekrõl érdeklõdjön irodánkban!
Nagykanizsa, Ady u. 30. Telefon: 0693-516-634.

Beke Ivett irodavezetõ: 0630-491-7051. E-mail: nagykanizsa@voksh.hu
Stat.2015-3 né. VSM: AM 60% F: 76,92% , A E:93.75%, F:90.48%
"B" E: 72.48%, F:77.08% - "C"E: 76.92% ÁKÓ: "B" Gy: 129.15% "C" Gy:100.00% A102.72%

Családi Hétvége a Kanizsa Kulturális
Központ szervezésében
Október 16-17-18-án
A Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban a nagyatádi Vargha Éva horgolással készített pamutékszereit mutatjuk be október 16-án, 17 órakor nyíló kiállításon.
A Medgyaszay Házban este 19 órai kezdettel Máté Péter legnépszerûbb dalait
hallgathatják meg a Retro Kávéház keretében Szívós Gyõzõ színmûvész elõadásában.
AVárosi Diákönkormányzattal közösen szervezzük a Kanizsáról indultam címû
sorozatot, melynek elsõ vendége Czupi Veronika, a Köztársaság Bandája énekese lesz.
Ez a program szombaton 16 órakor kezdõdik a HSMK-ban.
Fél öttõl a Móricz Mûvelõdési Házban kezdõdik a Családi-Játszó-Táncház
program, melynek keretében Kerekítõ, gyermektáncház, kézmûves foglalkozás
és felnõtt táncház is lesz.
Vasárnap délután ismét várjuk a családokat a HSMK-ba! Fél háromkor a
Tánc címû rajz, festmény és fotópályázat eredményhirdetése lesz, melyet az Eraklin Táncklub Egyesület és a Kanizsai Kulturális Központ hirdetett. Majd három órától
a kézmûves játszóház keretében õszi dekorációkat készíthetnek kicsik és nagyok, de
lesz csillámtetoválás, népi játszótér és az egészen kicsiket várja a Pöttöm Kuckó is. Öt
órakor a Magyar Mesezenekar és a Fõvárosi Bábszínház koprodukciójában bemutatásra kerül a Mici-MacKoMédia- zenés bábos mesejáték.
Este hét órai kezdettel a Medgyaszay Házba várjuk a komolyzene rajóngóit
a Capella Savária hangversenyére.
Reméljük, hogy a fenti programok közül minden korosztály talál érdeklõdésre
számot tartó programot.  ajánlotta a közelgõ Családi Hétvége programsorozatáta
az érdeklõdõk figyelmébe Horváthné Gelencsér Edit, a HSMK intézményegységvezetõje, mûvelõdésszervezõ.

2015.10.16.

11:42

Page 7

2015. október 15.

Bursa Hungarica A

Kanizsa  Hirdetés

7

Bursa Hungarica B

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások
Minisztériumával együttmûködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet
alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára a
2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév elsõ félévére vonatkozóan.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik felsõoktatási intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két
egymást követõ tanulmányi félév (2015/2016. tanév második, illetve a
2016/2017. tanév elsõ féléve).

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik:
a) a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások, vagy
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2016/2017. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes
idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Az ösztöndíj idõtartama 3X10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév.

FIGYELEM!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Kizárólag a
regisztrációt követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrációt követõen az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes
büntetõjogi felelõsséget vállalva.
AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN
KITÖLTÖTT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZERBÕL KINYOMTATOTT
PÁLYÁZATI ÛRLAPOT A LENT FELSOROLT KÖTELEZÕ MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT KELL BENYÚJTANI.
1. A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2015/2016-os tanév elsõ félévérõl.
2. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 160%-át, jelenleg 45.600 Ft-ot. (Hatósági igazolás az egy
háztartásban élõ személyekrõl, beleértve az eltartott testvérek iskolalátogatási igazolását is + 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói keresetigazolás, vállalkozó esetén jövedelem-igazolás a NAV adónyilvántartási csoportjától)
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi dokumentumok bármelyike:
- Elvált szülõk esetén jogerõs bírósági ítélet
- Fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról, illetve a halotti bizonyítvány másolata
- Az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekrõl szóló
dokumentum
- A fogyatékos hallgatónak a különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítõ, ill. jelnyelvi tolmács igénybevételének költségérõl szóló dokumentum
- A bizonyított jövõbeli rászorultságot igazoló egyéb okirat vagy dokumentum
- Amennyiben a pályázó a tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös
háztartásban él, ennek költségeirõl szóló igazolás
- Kollégiumi felvételt elutasító dokumentum
- Rendszeres nevelési segély-igazolás
- Munkanélküli segély folyósításáról szóló határozat
- Családi pótlék összegérõl igazolás
- A pályázó önfenntartó, az errõl szóló hivatalos dokumentum
- A fentebb felsorolt dokumentumok hiányában a szociális rászorultságot
az egy fõre jutó havi nettó jövedelemrõl szóló igazolás is bizonyítja
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minõsül.
A pályázó által kinyomtatott ûrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Humánigazgatási csoport alagsori ügyfélfogadó, ügyfélfogadás: H: 8-12, 13 - 16 SZ: 8-12, 13-17 P: 8-12)
A pályázat benyújtási határideje: 2015. november 9.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.

FIGYELEM!
A pályázatbeadáshoz A Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttmûködési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Kizárólag a regisztrációt követõen lehetséges a pályázati adatok
feltöltése. A pályázók a regisztrációt követõen az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes büntetõjogi felelõsséget vállalva.
AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN
KITÖLTÖTT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZERBÕL KINYOMTATOTT
PÁLYÁZATI ÛRLAPOT A LENT FELSOROLT KÖTELEZÕ MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT KELL BENYÚJTANI.
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 160%-át, jelenleg 45.600 Ft-ot. (Hatósági igazolás az egy
háztartásban élõ személyekrõl, beleértve az eltartott testvérek iskolalátogatási igazolását is + 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói keresetigazolás, vállalkozó esetén jövedelem-igazolás az NAV adónyilvántartási csoportjától)
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi dokumentumok bármelyike:
- Elvált szülõk esetén jogerõs bírósági ítélet
- Fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról, illetve a halotti bizonyítvány másolata
- Az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekrõl szóló
dokumentum
- A fogyatékos hallgatónak a különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítõ, ill. jelnyelvi tolmács igénybevételének költségérõl szóló dokumentum
- A bizonyított jövõbeli rászorultságot igazoló egyéb okirat vagy dokumentum
- Amennyiben a pályázó a tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös
háztartásban él, ennek költségeirõl szóló igazolás
- Kollégiumi felvételt elutasító dokumentum
- Rendszeres nevelési segély-igazolás
- Munkanélküli segély folyósításáról szóló határozat
- Családi pótlék összegérõl igazolás
- A pályázó önfenntartó, az errõl szóló hivatalos dokumentum
- A fentebb felsorolt dokumentumok hiányában a szociális rászorultságot
az egy fõre jutó havi nettó jövedelemrõl szóló igazolás is bizonyítja
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minõsül.
A pályázó által kinyomtatott ûrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Humánigazgatási csoport alagsori ügyfélfogadó, ügyfélfogadás: H: 8-12, 13-16 SZ: 8-12, 13-17 P: 8-12)
A pályázat benyújtási határideje: 2015. november 9.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.
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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. A lakás 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.

Eladó ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlant:
Nagykanizsa, Ipari Park, 649/94. hrsz-ú beépítetlen terület. A telek mérete:
19313 m2. Kikiáltási ára: 71.500.000 Ft + Áfa. A versenytárgyalás idõpontja:
2015. november 03-án 10.00 óra. A versenytárgyalás 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 versenytárgyalás
részletes feltételeirõl, a megtekintés idõpontjáról, valamint az ingatlanokra vonatkozó adatokról a www.nagykanizsa.hu valamint a www.nkvg.hu honlapokon lehet
tájékozódni. Telefonon tájékoztatás: 311-241/116. mellék.

2015. október 15.

Álláspályázat - Nagykanizsai
Turisztikai Hivatal és Információs Iroda
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 - Nagykanizsa 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.

2015.10.16.
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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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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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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 ar-
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ra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
2. a pályázati eljárás a Közgyûlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e,
3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendõ oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevõk ismerhetik meg,
4. amennyiben szociális szakvizsgával nem rendelkezik, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követõ 2 éven belüli letételét,
5. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetõi
megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,
6. a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
7. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
8. nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
A pályáztató a pályázati határidõ leteltét követõen az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetõséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésõbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör legkorábban 2016.
január 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. 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: 20/8492333.
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.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt és
kedves családját 2015. október 23-án Az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulójának nagykanizsai rendezvényeire.
Dénes Sándor polgármester
Ünnepi program
DEÁK TÉR
8.30 A Nagykanizsai Fúvószenekar ünnepi térzenéje. Vezényel: Tatár Csaba karnagy
8.45 Ünnepélyes zászlófelvonás. Közremûködnek: a Kanizsa Lovasklub Hagyományõrzõ Császár
Huszárjai, a Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága vitézei és a Thúry Baranta Közösség.
56-OS EMLÉKKERT
9.00 Koszorúzás az 1956-os forradalom és szabadságharc hõseinek emlékmûvénél, a
kopjafánál és Orbán Nándor emléktáblájánál.
MEDGYASZAY HÁZ
10.00 Emlékmûsor az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulója alkalmából. Emlékbeszédet mond: Dénes Sándor polgármester. Közremûködnek: a Batthyány Lajos Gimnázium diákjai.
KOSSUTH TÉR
18.00 Fáklyás emlékezõ séta. Útvonal: Kórház-kápolna, 56-os Emlékkert, Erzsébet tér, Deák tér.
Kérjük, hogy koszorúzási szándékukat 2015. október 22-én (csütörtök) 15 óráig szíveskedjenek jelezni a
0693/310-465-ös telefonszámon vagy a hsmk.nk@kanizsaikultura.hu e-mail címen.
(Az a szervezet, amely nem jelenti be elre koszorúzási szándékát, a koszorúzási ünnepség végén helyezheti el a kegyelet virágait.)

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa  Negyedszázad

Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-465
e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu
www.kanizsaikultura.hu
Október 19. 17 óra
KOMPÓTOK, SAVANYÚSÁGOK
ELTEVÉSE. Elõadó: Pálfi Zsuzsa,
szakoktató.
Október 19. 19 óra
Színház - Bródy bérlet. Ernest
Thompson: ARANYTÓ - színmû.
Fõszereplõk: Vári Éva, Benedek
Miklós, Bertalan Ágnes, Vasvári
Csaba. Az Orlai Produkciós Iroda
elõadása. Belépõdíj: 3500 Ft.
Október 20. 18.30 óra
CAMP KIRKLAND AND THE
METRO BIG BAND - Klasszikus
Amerikai jazz koncert. A belépés
DÍJTALAN!

Október 23. 10 óra
ÜNNEPI EMLÉKMÛSOR AZ
1956-OS FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC 59. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE
Október 21. 17 óra
BIOFLAVONOIDOK HATÁSA A
DAGANATOS
SEJTEKRE
Egészségvédõ elõadás sorozat II.
rész. Elõadó: Molnár Richárd. Szervezõ: Unicornis Trade. Információ:
06-20-777-2748.

Október 16. 10 óra
Gyermek Színház. KEREKÍTÕ CÍMÛ
LEMEZBEMUTATÓ KONCERT
Bojtár Népzenei Együttes és Vajda Margit közös koncertje. Belépõdíj: 800 Ft.
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 Veronika 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.

2015. október 15.

Tánc, zene, fergeteges hangulat

Fotó: Varga Mónika

33.qxd

Az Eraklin Táncklub Egyesület 25 éves, mely keretében számos programot szerveztek és
szerveznek idén. Az október 2425-i hétvégén szintén a táncé lesz
a fõszerep, ugyanis megrendezik
az V. Eraklin Kupa E Országos Bajnokságot, az U 21
Tíztánc Magyar Bajnokságot, a
Cséplõ Dániel Emlék Kupát és a
Kanizsa Kupa Nemzetközi Meghívásos Tíztánc versenyt, melynek részleteit Lekszikov Csaba az
egyesület elnöke mondta el.

 Az Eraklin Táncklub Egyesület 25 éves jubileuma alkalmából vasárnapi teadélutánokat
szerveztünk, a Város Napi rendezvényen a Tánc Világnapja alkalmából nyolcszáz páros ropta
a város különbözõ pontjain.
Majd kiállítás nyílt 180 év társastánc címmel és rajzversenyt
is hirdettünk, melynek az eredményhirdetése október 18-án
lesz  mondta az elnök. Ezt követõen ismertette Lekszikov
Csaba az október 24-én és 25-én

megrendezésre kerülõ táncversenyeket. Elsõ napon rendezik
meg az V. Eraklin Kupát a versenytáncosoknak, majd az E
Országos Bajnokságot, melyen
150 páros vesz rész az ország
minden pontjáról. Az este folyamán az U 21 Tíztánc Magyar
Bajnokságra kerül sor, melyen
az utánpótlás korosztály top párosai vesznek részt. A táncosokat tizenegy pontozóbíró értékeli majd. Másnap, október 25-én
a harmadik Cséplõ Dániel Emlék Kupát szervezik a családdal
közösen. Itt a kezdõ táncosok
mérhetik össze tudásukat minden korosztályban a megnyitó,
megemlékezõ mûsort követõen.
Ezt követi a Kanizsa Kupa Nemzetközi Meghívásos Tíztánc verseny, melyre mindenkit sok szeretettel várnak. A versenyt 2010
óta minden évben megrendezik.
Az élõzenés táncversenyen,
mely show jellegû lesz, tíz táncot együtt értékel majd a zsûri.
A szervezõk fergeteges hangulatot ígérnek.
V.M.

25 éves a miklósfai Mindenki Háza
Helyi vállalkozók, diákok, katonák, fiatalok és idõsek  egy
emberként fogott össze Miklósfa, hogy megépítsék a Mindenki
Házát. Mindennek már 25 éve.
Szombaton ezt ünnepelte a településrész.
A Mindenki Háza a nemzeti
emlékezet jegyében, az 56-os
szabadságharc 34. évfordulóján,
1990. október 23-án került felszentelésre, majd átadásra. A régi
kultúrházból átalakított épület
méltán érdemelte ki a Dél-Zala
legszebb faluháza jelzõt. A helyi
közakarat teremtette, megszépült
belsõ közösségi terekkel bõvült
házat vehettek birtokba Miklósfa
polgárai a falu szívében a Kápolna téren  számolt be az eseményrõl a Kanizsa Televízió Híradójában.
Egy még készülõ, a Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület tevékenységét bemutató könyvbõl
idézett Köteles Józsefné. A miklósfai egyesület elnöke továbbá elmondta: nagyon sokat köszönhet-

nek a korábbi elnöknek, Dömötörffy Sándornak, majd kiemelte: nemcsak jelképesen, jogilag is
a miklósfai emberek tulajdona a 43
millió forint értékû épület, amelyet
pár éve felújítottak és modernizáltak.
Köteles Józsefné hangsúlyozta: 25 év alatt nagyon sok minden történt ebben a házban. Erre
nagy szükség volt, hogy ezt a
kultúrotthont létrehozzuk, mert a
régit már kinõttük és sok tartalommal szerettük volna megtölteni. Idõsügyi klubtól kezdve, a
Mi nõk Klubján keresztül, Babamama klub már sok minden volt
ebben a házban. Az iskolások is
tartanak itt rendezvényeket, az
alapítványi bálokat itt szoktuk
tartani. Ez azért fontos, mert a
közösséget így sokkal jobban
tudjuk építeni, itt Miklósfán öszsze tudjuk tartani a lakosságot,
ha egy ilyen szép kulturált környezetben tudjuk fogadni az embereket.
A jubileumi ünnepre mûvészeti gálát rendeztek, ahol a he-

lyi énekkar mellett a környezõ
településekrõl is érkeztek fellépõk. Így liszói fiatalok Spanyolországba repítették a közönséget, a surdiak pedig görög dallamokra ropták. Az est végén mindenkit megvendégeltek a szervezõk.
KTV- KH
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2015. október 15.

Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS

III.21.IV.19. Kos

A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetõséget:
Pék
Cukrász
Pultos, felszolgáló
Sütõipari munkás
Mûszerész
Kárpitos
Asztalos
Lakatos
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

Mostanában könnyedén végezhet a fárasztó tennivalóival, és még bõven marad szabadideje is. Ezeket az órákat lehetõleg azzal a személlyel töltse el, aki a
legközelebb áll a szívéhez.

IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket a
facebook-on!

Szinte zökkenõmentesen telnek a napjai.
Mindez még azzal is fokozódhat, hogy egy
régi ismerõse, akivel véletlenül összefut az
utcán, új munkalehetõséget ajánl önnek.
Fogadja el és ne utasítsa vissza.

V.21.VI.21. Ikrek
Ha szeretne korán kelni, és egy-kettõre
kiugrani az ágyból, akkor a késõ esti órák
helyett feküdjön le idõben. Ahogyan régen mondták, a tyúkokkal. Akkor nem
lesz gondja az energiaáramlásával.

VI.22.VII.22. Rák
Egy telefonhívásra vár egy ideje, de úgy
tûnik, eredménytelenül. Ne adja fel, és ne
mondjon le a régóta dédelgetett álmáról.
Legyen bátor, és ha másképp nem megy,
menjen a dolgok elé.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Ideje, hogy kilépjen végre az élet napos oldalára. Ha testileg-lelkileg kiegyensúlyozott, a vetélytársaktól sem kell megriadnia,
ha beveszik például egy új projektbe. A
párjához viszont legyen figyelmesebb.

VIII.23.IX.22. Szûz
A bolygóállások szerint a hétvégén egy
vidám, szórakoztató társaság kellõs közepében találhatja magát. Aztán új inspirációkat begyûjtve, élményekben gazdagodva
nézhet a borongós hétköznapok elé.

IX.23.X.22. Mérleg
A hagyományok õrzése nem tartozik éppen a kedvenc foglalatosságai közé. Éppen ezért, ha unatkozik, keressen szórakoztató újdonságokat. Legyen szó akár
zenérõl, vagy technikai kérdésekrõl.

X.23.XI.22. Skorpió
A bolygóállások szerint megerõsödnek a
baráti kapcsolatai. Ennek köszönhetõen
nemcsak anyagiakban gazdagodhat, hanem kellemes esték részese lehet. Csupán a megfázástól kell tartania.

XI.23.XII.21. Nyilas
Ha teheti, újítsa meg szunnyadozó kapcsolatát addig, amíg az teljesen ki nem
hûl. A bolygók állása szerint a hétvégén
egy pozitív energiaáramlásba sodródik,
és megnõ a bátorsága is.

XII.22.I.20. Bak
Ha úgy érzi, nem a terveinek megfelelõen alakul a magánélete, akkor nem jár
messze az igazságtól. Nézzen szembe a
kihívásokkal, és humorosan fogjon hozzá a megoldásukhoz.

I.21.II.19. Vízöntõ
Türelmének köszönhetõen kiegyensúlyozottabbá válhat a kapcsolata a munkatársaival. Éppen jókor jön ez a csend és
nyugalom, mert otthon heves viták borzolják fel a kedélyeket.

II.20.III.20. Halak
Ismeri a közmondást? Ki mint veti ágyát,
úgy alussza álmát. A nyugodt éjszakákhoz, és a kiadós alváshoz önnek nem kell
mostanában semmi más, csak egy duruzsoló cserépkályha.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Tatán küzdöttek

2015. október 15.

A válltörés közbeszólt

Tatán került sor a cselgáncsozók Diák B korosztályos (11
esztendõsek) magyar bajnokságára, melynek keretében 200
sportoló mérlegelhetett, köztük a Nagykanizsai TE 1866 és
a Nagykanizsai Judo KlubRöntgen Kanizsa növendékei
is.
Az NTE-s judokák közül hárman gazdagították pontszerzõ
hellyel szakosztályukat, így
Nagy Krisztofer +60 kg-ban az
ötödik, míg Köveskáli Regõ 41
kg-ban és Kõrösi Balázs 55 kgban a hetedik helyen végzett.
Az egyéni versengés után a
Regionális Csapatbajnokság
következett, melyre a fiúknál 5,
a lányoknál pedig három csapat
nevezett. Az NTE 1866 judokái
is tagjai voltak annak a fiú válo-

gatottnak (képünkön) mely csapat ob-3. helyezett lett. A Déldunántúli Regionális Judo Szövetség 21 bejegyzett klubjából
tizet képviseltek a diák B korcsoportban és az eredmények
alapján a kanizsai klub a 4. helyen zárt.
Az NJK-tól Nagy Olivér 55
kg-ban az ötödik helyen végzett, majd a regionális csapatbajnokság során két cselgáncsozójuk (Nagy és Herczeg
Zsombor) is szerepelt a Dél-dunántúli Regionális Judo Szövetség fiú csapatában, mely végül
a harmadik helyen végzett.
P.L.

Nyolc forduló után avattak
bajnokot a megyei kettesfogathajtó bajnokságban, melynek
utolsó körét, egyben a döntõt a
Csónakázó-tónál rendezték.
A lovassport ezen ágának képviselõi közül végül tizenhatan érkeztek egységükkel és a fogatokkal,
míg öten az úgynevezett szabadidõs kategóriában, tehát a versenyengedéllyel még nem rendelkezõk
mezõnyében indultak.
Zala megyei kettesfogathajtóbajnokság, döntõ, Nagykanizsa.
Eredmények, akadályhajtás: 1.
Magyar Zoltán (Marcali Város
Szabadidõ SE), 2. Varga Szilárd
László (Skublics Imre LK), 3.
Horváth Rajmund (Marcali). Vadászhajtás: 1. Magyar Zoltán, 2.
Kézsmárki Sándor (Marcali), 3.
Tóth László (Gyûrûs-Gidrán
Egyesület). Szabadidõs kategória:
1. Fülöp Roland, 2. Kiss Viktor, 3.
Németh István.
A megyét a zalalövõi Ckategóriás országos fináléban
eredményeik alapján Lebics István
(Zalalövõ és Környéke LSE), Szalár Róbert (Zalalövõ KLSE) és Török Gyula (Kanizsa Lovasklub
SE) képviselhette  volna, a feltételes mód pedig annak szól, hogy a

INGATLAN

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

Véradás - Vöröskereszt
2015.10.25. (vasárnap) Kanizsa Centrum
13:30  18:00 óra

múlt szombati döntõben Török végül válltörés miatt nem indulhatott.
***
A közelmúltban a fogathajtók
mellett a Zala Megyei Díjugrató
Bajnokság döntõjét is a Csónakázó-

tónál bonyolítottak, s annak  már
nemzetközi  mezõnye a szezon során szintén visszatérõ volt a kanizsai
helyszínre. Az 54 start színvonalas
versengést hozott, pedig Kaizinger
Balázs vagy Egyed László személyében éppen külföldön versenyzõ
húzóemberek hiányoztak.
Zala Megyei Díjugrató Bajnokság, döntõ, Nagykanizsa. Az egyes

kategóriák gyõztesei. Kezdõ lovasok bajnoksága: 1. Szakonyi Anna
(Twist nevû lován; Pro Equus LK
Bagod). Kezdõ lovak bajnoksága:
1. Finta Géza (Elzino nl.; Kinizsi
SK Gyenesdiás). Ifjúsági lovasok
bajnoksága: 1. Borzai Melitta
(Dolli nl.; Gyenesdiási LSE). Felnõtt lovasok bajnoksága: 1.
Andrics János (Passat nl.; Rádiházai Lovas Klub).
Zala Megyei Lovas Gyermekügyességi Bajnokság döntõjének
eredményei. Futószáras kategória:
1. Csõsz-Tóth Julianna (Georgikon Lovasiskola Keszthely) 24
pont, 2. Szokol Liliána (Toledo
LE)16, 3. Domina Luca (Kanizsa
Lovasklub) 13. C-díjlovas kategória: 1. Vitéz Enikõ (Gyenesdiási
LSE) 28, 2. Varga Boglárka (Gyenesdiási LSE) 24, 3. Budai Dóra
(Gyenesdiási LSE) 17. D-díjlovas
kategória: 1. Miszori Mira (Pro
Equus LK) 27, 2. Gutta Petra (Pro
Equus LK) 24, 3. Csõsz-Tóth Julianna (Georgikon LK) 19. Kisugró

kategória: 1. Vitéz Enikõ (Gyenesdiási LSE) 28, 2. Budai Dóra
(Gyenesdiási LSE) 22, 3. Péter
Dóra (Pro Equus LK) 18. Ügyességi kategória: 1. Miszori Mira
(Pro Equus LK) 27, 2. Gutta Petra
(Pro Equus LK) 21, 3. Vitéz Enikõ
(Gyenesdiási LSE) 21.
P.L.

SZOLGÁLTATÁS

VEGYES

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

Képeslapokat, régi gyógyszeres
üvegeket, képeket, hollóházi és egyéb
porcelánokat vásárolok. Érd.: Nagykanizsa, 0630-332-8422 (7738K)

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. (Amennyiben hirdetés szövege meghaladja az elõírt 15
szót, úgy a tarifa dupláját kell fizetni.) Keretes apróhirdetés 2500 Ft.
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Kezdésként kettõbõl kettõ

Kanizsai Vadmacskák SE 
Szombathelyi Egyetem SE 76-70
(26-23, 18-25, 14-8, 18-14)
Amatõr nõi NB I Nyugati csoport kosárlabda-mérkõzés, 1. forduló. Nagykanizsa, 70 nézõ. Vezette: Horváth A., Földesi Á.
Kanizsa: Fekete (19/6), Fuisz
(19), Horváth E. (8), Herman A.
(8), Kardos (10). Csere: Hegyi (9),
Scheiber, Karancz (1), Horváth N.,
Bánhegyi (2), Zsámár. Vezetõedzõ: Gábor Erzsébet.
Ismér Gábor Erzsébet a vezetõedzõ a Kanizsai Vadmacskák SE
nõi kosárlabdázóinál és a házigazdák igencsak koncentráltan

Amatõr NB I Nyugati csoport
nõi kosárlabda-mérkõzés, 2. forduló. Tata, 50 nézõ. Vezette: Kéri
I., Pécsi Zs.
Kanizsa: Fekete (15), Fuisz
(22/6), Hegyi, Horváth E. (2), Kardos (11). Csere: Herman A. (24/3),
Scheiber, Kováts N. (2), Zsámár,
Bánhegyi. Vezetõedzõ: Gábor Erzsébet.
Fekete Csilla és Herman Aliz
pontjaival már az elsõ negyed 7.
percében hat pont volt a kanizsaiak elõnye, aztán következett egy
pontatlanabb szakaszuk. A második tíz percet már koncentráltan
kezdték a kanizsaiak és Fekete
zsinórban dobott hat pontjával el
is húztak a házigazdáktól, ami
után azonban ismét a hazaiak jöttek fel. Ezért is jöttek jókor Fuisz
Viktória és Herman kosarai, melyek visszaállították a vendégvezetést. Nagyszünet után védekezést váltott a Vadmacskák, ami
megzavarta a hazai együttest és a
25. perctõl fokozatosan léptek el
Gábor Erzsébet tanítványai a tataiaktól. A záró etapban pontos
távoli és középtávoli dobásokkal
tovább növekedett a különbség a
nagykanizsaiak javára és nagyarányú gyõzelmet is arattak.

Ismét az NB II élén
Érden rendezték az NB II-es
baseball bajnokság döntõjét,
melynek keretében a bajnokság
során száz százalékos, amúgy a
2013-as második vonalbeli gyõzelem után tavaly még NB I-es
Nagykanizsa Ants a Jászberény
Stinky Sox csapatával mérkõzhetett.
A mérkõzés során végig izgalmas csatát produkált a két fél, sõt
az utolsó játékrészig még a jászságiak vezettek 4:2-re, s onnan fordítottak a nagykanizsaiak 5:4-re.
Ezzel a Hangyák megszerezték
az NB II bajnoki címét.
 Büszke vagyok a srácokra, hiszen valóban izgalmas körülmények között tudtuk megszerezni az
NB II-es elsõséget  fogalmazott
Fertig István csapatvezetõ.  Persze egy ilyen találkozó után gratulálnom illik ellenfelünknek is, hiszen a remek mérkõzéshez az õ
teljesítményük is szükségeltetett.

P.L.

P.L.

Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.NAGYKANIZSAI csapatába keres
GÉPKOCSIVEZETÕKET
Hosszútávon gondolkodó, megbízható, munkatársat keresünk, aki nagy
munkabírással, jó kommunikációs és kapcsolatteremtõ készséggel rendelkezik.
Mûszaki jellegû végzettség, nehézgépkezelõi tanfolyam, (darukezelõi,
rakodógép kezelõi), E kategóriás jogosítvány, ADR, GKI, valamint
Belföldi Árufuvarozói vizsga megléte a felvételnél elõnyt jelent.
RAKODÓKAT
hulladékszállítógépjármûre
Hosszú távon gondolkodó, megbízható munkatársat keresünk, aki nagy
munkabírással rendelkezik. Gépkezelõi, rakodógép kezelõi tanfolyam
(darukezelõi, targoncakezelõi, emelõgép kezelõi) a felvételnél elõnyt jelent.
Fényképes önéletrajzát elérhetõségeinek feltüntetésével, valamint iskolai
végzettségét igazoló bizonyítványok, jogosítványok fénymásolatát
2015. október 27-ig juttassa el címünkre:
Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
munkaügyi vezetõ

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

A Kanizsai Vadmacskák két
rutinos húzóembere. Balról:
Fekete Csilla és Fuisz Viktória

kezdték a mérkõzést, hiszen
Fuisz Viktória és Kardos Réka
pontjaival már az elsõ negyed felénél 11 ponttal is vezettek. A második tíz percben a vendégek
kezdtek jobban, át is vették a vezetést, így jól jött a dél-zalaiak
idõkérése, mely után Fekete Csilla pontjaival egyenlítettek is egy
idõre a hazaiak. A nagyszünet
utáni rohanásból a KVSE jött ki
jobban, egy 8-0-s hazai etap, így
Hegyi Vivien sikeres betörései
után már a hazai oldalon volt a
vezetés. A 33. perc után fokozatosan húzott is el a Vadmacskák és
a vendégek egészpályás letámadó
védekezését is sikeresen átjátszotta a kanizsai csapat, melynek
soraiban így a 14 éves Bánhegyi
Beatrix elsõ NB I-es amatõr mérkõzésén sikerrel mutatkozhatott
be.
Gábor Erzsébet:Ugyan a lányok idõnként túlpörögtek, idõvel
azonban a nagyobb akarattal párosuló higgadságunk meghozta eredményét. A szerzett labdák tekintetében nem csupán Fekete Csilla és
Hegyi Vivien, de a csapat is kiemelkedõt nyújtott és együttesem
fontos gyõzelmet szerzett.
Tatai SE (10.)  Kanizsai Vadmacskák SE (2.) 47-76 (15-18,
18-21, 6-17, 8-20)
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