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Kis- és középvállalkozások
EU-s pályázati lehetõségeirõl

Kövessen
minket
honlapunkon is!
www.kanizsaujsag.hu

Uniós pályázati lehetõségekrõl, valamint a kormány foglalkoztatási támogatásairól szervezett fórumot a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara a
kanizsai Vasemberház Dísztermében. A programon Vitályos
Eszter, európai uniós fejlesztésekért felelõs államtitkár a vállalkozások számára már a 2016ban elérhetõ támogatási forrásokról szólt. A kis- és középvállalkozások európai uniós pályázati lehetõségeirõl, a kiírt és kiírandó pályázatok várható tartalmáról tartott elõadást. Cseresnyés Péter, munkaerõpiacért
és képzésért felelõs államtitkár,
a térség országgyûlési képviselõje a magyar kormány idei évi
foglalkoztatást segítõ pályázati
lehetõségeit ismertette a hallgatósággal.
Köszöntõjében dr. Polay József, a kamara elnöke kiemelte: a

vállalkozók körében nagyon
nagy az érdeklõdés az EU-s pályázatok iránt, mindenki várja a
lehetõséget, hogy mikor, mire és
mekkora összeggel lehet pályázni. Ma jelentõs hiány van a forrásokban  hívta fel a figyelmet az
elnök. Azt is lehet mondani,
hogy kiszáradt a vállalkozók egy
jelentõs része. Nyilvánvaló, hogy
az EU-s források kedvezõbbek,
tehát mindenki azokra vár. Ennek
érdekében szervezték meg a találkozót.
Vitályos Eszter államtitkár
elöljáróban hangot adott annak a
véleményének, hogy szép eredményekkel büszkélkedhet Zala
megye és Nagykanizsa az EU-s
pályázatok terén. Arra biztatta a
konferencián
megjelenteket,
hogy a jövõben is érdemes pályázni. Több, mint 194 pályázati
felhívás jelent meg a 20142020-as új idõszakra, ami azt jelenti, hogy mintegy 4700 milli-

árd Ft forint értékben jelentek
meg pályázati lehetõségek. Ezek
között természetesen vannak
olyanok, amelyeket a túl nagy
érdeklõdés miatt be kellett zárni, fel kellett függeszteni. Ezeknek az újranyitását vizsgálják,
illetve vannak olyanok, amelyek
csak tájékoztató jelleggel vannak fenn a honlapon, mert még
nem lehet rájuk pályázni, de kéthárom héten belül erre is megnyílik a lehetõség.
Cseresnyés Péter elõadásában
rámutatott: a vállalkozókat itt is
segíti az a számos operatív program, amelyek az európai uniós források tekintetében rendelkezésre
állnak. Segít abban, hogy könynyebben tudják foglalkoztatni az
embereket, és bizonyos esetekben
 fõként a fiatalok, vagy az idõsebbek , jelentõs bér- és járuléktámogatást tudnak igénybe venni. A
képzésekhez is jelentõs mértékben
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
hozzájárulnak az operatív
programok. Az államtitkár megjegyezte: sok hasonló konferenciára, fórumra, beszélgetésre van
szükség, mert annak ellenére,
hogy nap, mint nap érkeznek a
friss, vállalkozókat érintõ hírek,
pályázati lehetõségek a különbözõ médiumokon keresztül, mégsem jut el mindenkihez az információ.
Az elmúlt évben, az elmúlt hónapokban azt lehetett hallani,
hogy milyen dinamikusan nõtt a
foglalkoztatás Magyarországon 
folytatta Cseresnyés Péter. 2010hez képest mintegy 6 százalékkal
javult a munkanélküliség és 10
százalékkal nõtt a foglalkoztatás.
Ez azt jelenti, hogy az európai
uniós átlag foglalkoztatási mutatóitól mindössze 3 százalékkal va-

gyunk elmaradva. Az EU-ban 68
százalék, a legutóbbi, negyedéves
felmérés alapján ez az arány nálunk valamivel több, mint 65 százalék.
Fontos mutató az is, hogy a 700
ezer közfoglalkoztatottból 530
ezer ember lépett át a versenyszférába dolgozni. Örvendetes tény,
míg 2010 környékén a közfoglalkoztatottak 6-7 százaléka ment át
az elsõdleges munkaerõpiacra
éves összehasonlítás alapján, manapság ez az arány 14-15 százalékos.
Ez a fejlõdés többek között a
gazdasági növekedésnek, és a
jelentõs kormányzati intézkedéseknek, képzéseknek köszönhetõ  hangsúlyozta az államtitkár,
majd elõadása további részében
többek között ismertette a fiataloknak, a tartósan munkanélkü-
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A kormány által indított valamennyi program célja a gazdaság
és a munkaerõ versenyképességének a fejlesztése mondta zárszóul.

lieknek, a hátrányos helyzetûeknek szóló támogatásokat, képzési lehetõségeket, melyeket annak érdekében kapnak, hogy
visszakerüljenek a munkaerõpiacra.

B.E.

Pályaorientációs szakmai
nap a szakképzési centrumban

A pályaorientációs szakmai napon a pályaválasztás elõtt álló diákokat segítõ pedagógusok ismerkedhettek meg az új szakképzési centrummal, a duális képzés
rendszerével és a hiányszakmákkal.
Az intézmények képviselõit
elöljáróban Laukó Emõke igazgató
köszöntötte, majd Bene Csaba, a
Nagykanizsai Szakképzési Centrum fõigazgatója beszélt a szakképzésrõl. Ahogy elmondta, a pályaorientációs szakmai napot azért
hívták életre és azért invitálták az
általános iskolák képviselõit erre,
mert ezekbõl az intézményekbõl
indítják el a gyermekeket a gimnáziumok vagy a szakképzés felé.
Ezért szeretnék megismertetni velük a szakképzés aktuális

Fotó: Bakonyi Erzsébet

A Zala Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara (ZMKIK) elõadásra és tanmûhely látogatásra
hívta az intézmények pályaválasztási felelõsét és a pályaválasztás elõtt álló 7. osztály osztályfõnökét a Nagykanizsai
Szakképzési Centrum Mûszaki
Szakképzési Iskolájába.

helyzetét. Hangsúlyozta, az elmúlt években hiány jelentkezett a jól képzett szakemberekbõl, így fontos szerep hárul az
általános iskolákra, hogy a jó
képességû gyerekeket, akik késõbb például gépészek szeretnének lenni, irányítsák a szakképzés felé, hiszen itt érettségit
szerezhetnek és e mellett plusz
pontokat a késõbbi felvételihez.
Ezt követõen Bangó-Rodek
Viktória, a ZMKIK szakképzési

csoportvezetõje az új képzési
rendszert mutatta be. Ahogy elmondta, a gimnáziumi rendszer
nem változott. Azonban a szakközépiskolák helyett jövõ szeptembertõl
szakgimnáziumok
jönnek létre. Itt a bemenetelnél
ágazatot kell választania a diáknak. A négy év alatt érettségire
készítik fel õket és szakmai tantárgyakat is tanulnak, valamint
gyakorlati képzésben is részesülnek. A negyedik év végén
érettségit tesznek, valamint a

munkakör betöltésére alkalmas
végzettséget is szereznek. Ezt
követõen pedig már csak egy év
a technikusi képzés. A szakiskolák helyett pedig szakközépiskolák jönnek létre, ahol három
plusz két év a képzési idõ, mely
alatt szakmát és érettségit szerez
a diák. A harmadik képzési forma a szakiskola, amely rendszerben a speciális tanítási igényû gyermekek tanulhatnak. Az
érettségi lehetõsége mindhárom
képzési forma esetében adott, és
nem zárt az út a felsõoktatás felé sem. Ezeken túl pedig mesterképzésre is lehetõség van. További változás, hogy a második
szakma megszerzése is ingyenes
és a 25. életévig lehet szakmát
tanulni.
Bangó-Rodek Viktória ezt követõen a duális képzésekrõl és a tanulószerzõdésekrõl ejtett szót. Kiemelte, a tanulónak havi szinten
jár juttatás.
Laukó Emõke a Kanizsa Centrumba, az április 15-i Szakmák éjszakájára invitálta a diákokat, ahol
további információkat kaphatnak.
A rendezvényen bemutatkoztak a
szakképzõ intézmények és megismerkedhettek a látogatók az intézmény és az iskolai tanmûhelyekkel.
V.M.
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Tájékoztató a KANIZSABIKE bérkerékpár-rendszer igénybevételérõl
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati forrásból valósította meg a közösségi kerékpárkölcsönzõ rendszert. A
dokkoló állomások kivitelezési munkái a múlt év végén fejezõdtek
be, és az idei év elején felkészítettük a rendszert. A jelenlegi próbaüzemet követõen a lakosság várhatóan április utolsó hetétõl fogja
tudni használni a kerékpárokat. Az alábbiakban egy rövid összefoglalót adunk a rendszer mûködésérõl.

KÖLCSÖNZÉSI IDÕ RENDSZERES ÉS ALKALMI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE
A kölcsönzés maximális idõtartama alkalmanként 10 óra lehet. Ha 10
órán belül a kikölcsönzött kerékpár nem kerül vissza bármelyik dokkolóba, a kerékpárt eltûntnek nyilvánítjuk, és kerestetni fogjuk.
KERÉKPÁRKÖLCSÖNZÕ ÁLLOMÁSOK HELYSZÍNEI

A KanizsaBike bérkerékpárok kölcsönzésénél 2 típusú felhasználót különböztetünk meg, így rendszeres és alkalmi felhasználót.
RENDSZERES FELHASZNÁLÓ ESETÉN
FIZETENDÕ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK
A KanizsaBike kártya használatához, a KanizsaBike rendszerhez való
hozzáférést biztosító fél éves vagy éves bérlet vásárlása szükséges. A
használatért fizetendõ: bérlet ára + kártyadíj + kölcsönzés díja.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Bérlet és kártya díja
Az éves bérlet díja
A féléves bérlet díja
14 éven felüli diákok éves bérlet díja
14 éven felüli diákok féléves bérlet díja
A KanizsaBike kártya díja

10.000 Ft
6.500 Ft
8.000 Ft
5.200 Ft
600 Ft/kártya

A bérletek a kártyaigényléssel, illetve a kártya érvényességének meghosszabbításával együtt vásárolhatók meg a kártyaértékesítõ helyeken.
Egy rendszeres felhasználó maximum négy kerékpárt kölcsönözhet, és

Kölcsönzés díja
0-30 perc
30-60 perc
60-90 perc
90-120 perc
Minden további megkezdett fél óra

ingyenes
250 Ft
300 Ft
350 Ft
400 Ft

ennek megfelelõen 4 bérletet vehet és 4 kártyát kaphat. A diákbérlet vásárlásához érvényes diákigazolvány felmutatása szükséges. A 14 éven
felüli, de 18. életévét be nem töltött felhasználó csak egy kerékpárt kölcsönözhet.
ALKALMI FELHASZNÁLÓ ESETÉN FIZETENDÕ DÍJAK
A használatért fizetendõ: jegy ára + kölcsönzés díja. Jegyvásárlás esetén a rendszer 30.000 Ft-ot befoglal letétként a felhasználó bankszámláján. A megvásárolt jegy érvényességi idejének lejárta után a rendszer
a letét összegébõl levonja a jegy árát, a kölcsönzési díjat, majd a fennmaradó összeget 3 banki napon belül felszabadítja a felhasználó bankszámláján.

Jegy ára
Napijegy
3 napos jegy
Hetijegy

400 Ft
800 Ft
1.400 Ft

Minden új kölcsönzéssel megkezdett fél óra a megvásárolt, érvényes
jeggyel ingyenes. Az elsõ fél óra után, minden megkezdett fél óra kölcsönzésnek számít, mely kiszámlázásra kerül.

Kölcsönzés díja
0-30 perc
30-60 perc
60-90 perc
90-120 perc
Minden további megkezdett fél óra

ingyenes
250 Ft
300 Ft
350 Ft
400 Ft

Megtekinthetõ: http://kanizsabike.hu/hu/telepitett-allomasok/
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONT
Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt.
(8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. (35.).
Nyitva tartás: hétfõ - csütörtök: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00, Péntek: 8.00
- 12.00. E-mail: info@kanizsabike.hu Honlap: kanizsabike.hu. Tel:
(+36 93) 537-653
KÁRTYAÉRTÉKESÍTÕ HELY
Tourinform
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.).
Nyitva tartás: hétfõ - péntek: 8.30 - 16.30. E-mail: nagykanizsa@tourinform.hu Honlap: tourinformnagykanizsa.hu. Tel: (+36 93) 313-285,
(+36) 20-298 2618
A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK ÉS TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK AZ
INTERNETEN: http://kanizsabike.hu/hu/
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A közgyûlésen kérdezték
Fedett utasvárót
szeretnének Sáncban
Nem lakik Kanizsán olyan
ember, aki ne örülne a 61-es út
megépítésének, illetve átadásának  kezdte közgyûlési interpellációját Jerausek István, a terület
önkormányzati
képviselõje.
Mégsem felhõtlen a buszra várakozók öröme. Az út Sáncot érintõ szakaszán két buszváró is
épült, de sajnos egyik sem fedett.
Mivel az utazók huzatos helyen
állnak, emiatt szeles, esõs idõben
nem tudják használni esernyõiket. Van-e mód ezeken a helyeken fedett buszváró építésére 
kérdezte a városatya.
Dénes Sándor polgármester
írásban adott tájékoztatásában az
alábbiak szerepelnek: a 61-es fõút
elkerülõ szakasza a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. beruházásában valósult meg. A beruházás
keretében az új útszakaszon két
autóbusz megállópárt alakítottak
ki. A beruházó által készített tervdokumentáció nem tartalmazott
egyik helyszínen sem fedett
utasvárót, ezért a kivitelezõn azt
számon kérni nem lehet.
Mindemellett a polgármesteri
hivatal szakosztálya megvizsgálta
a helyszíneket. A környezeti adottságok és a domborzati viszonyok a
három megállóból csak egy esetében teszik lehetõvé utasváró elhelyezését. A meredek rézsûk ugyanis olyan közel helyezkednek el a
megállókhoz, hogy nem áll rendelkezésre elegendõ hely.
Mûszaki szempontból egyedül
arra látnak lehetõséget, hogy egy
oldalfal nélküli, konzolosan benyúló esõbeálló létesüljön. A tapasztalat azonban az, hogy ez nem
véd megfelelõen az idõjárási viszonyok ellen, és nem nyújt kielégítõ megoldást. Amikor az önkormányzat legutóbb ilyet helyezett el
egy autóbusz megállóban, akkor
az utazóközönség tiltakozása miatt
azt el kellett bontani, és egy zárt
utasváróra cserélni.
Az egyetlen helyszín, ahol a
domborzati viszonyok lehetõvé teszik az oldalfallal is rendelkezõ,
zárt felépítmény elhelyezését, az a
temetõ melletti, elkerülõre felvezetõ út elején lévõ megállópár város felé vezetõ megállója. Ebben

az esetben meg kell vizsgálni az
autóbuszmegálló környezetének
tulajdonviszonyait, és egyeztetéseket kell folytatni az új útszakasz
kezelõjével, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel, mivel az utasváró
elhelyezése érinti az út csapadékvíz elvezetõ rendszerét is.
Ennek az utasvárónak az elhelyezését a polgármesteri hivatal
szerepelteti a közlekedésfejlesztési
igények között, és amennyiben a
közgyûlés dönt a megvalósításáról, egyben biztosítja hozzá a
szükséges forrást, akkor az elõkészítõ munkálatokat meg lehet kezdeni.

Illegális
hulladéklerakókról
Lakossági észrevételeket tolmácsolva illegális szemétlerakókra hívta fel a figyelmet közgyûlési interpellációjában Gábris Jácint önkormányzati képviselõ. Néhányat fel is sorolt közülük a városatya.
Így megemlítette a Palinból, Újudvar felé vezetõ elágazást, az Újudvar és Újnéppuszta közötti, a
Nagyrécse felé vezetõ út melletti
erdõszélen található szemétlerakatot, Miklósfán, a szelektív hulladékgyûjtõ mellé helyezett szeméthegyeket, valamint Kiskanizsán, a
temetõhöz közeli kis focipályán
hagyott rengeteg használt fóliát.
Valamit kellene kezdeni ezek felszámolásával  javasolta.
Válaszában Dénes Sándor polgármester kitért arra is, hogy a
közterület-felügyelõk illetékességi
területükön belül, a szolgálat ellátásuk során, vagy lakossági jelzés
alapján folyamatosan derítik fel az
elsõsorban Nagykanizsa külterületein található illegális hulladéklerakásokat, bemérik pontos elhelyezkedését, és azonosítás után tájékoztatják a tulajdonosokat.
Szükség esetén értesítik az illetékes hatóságokat is. Az elmúlt évben a Közterület Felügyelet munkatársai a köztisztasági szabálysértés elkövetõivel szemben 33 esetben intézkedtek, az illegális hulladéklerakások megszüntetése érdekében pedig 44 esetben kezdeményeztek eljárást. Sajnos, az idei évben is, a közgyûlésen elhangzott
problémás területekkel együtt véve, már 13 ügy van folyamatban.

A polgármester tájékoztatást
adott arról is, hogy a Közterület
Felügyelet létszáma 1 fõvel bõvült
a hulladékszolgáltatást végzõ
Netta-Pannonia Kft.-vel megvalósuló, szoros együttmûködésen alapuló feladatellátás és az illegális
hulladéklerakók számának visszaszorítása érdekében.

Palini játszóterek
felújításáról
Két palini játszótér problémáját vetette fel közgyûlési interpellációjában dr. Fodor Csaba
önkormányzati képviselõ. A kisgyermekes szülõk kérését tolmácsolva megkérdezte, mikor történik meg az Inkey és a Herkules
utcában lévõ játszóterek felújítása. Felhívta a figyelmet arra is,
hogy az Inkey játszótér közelében lévõ erdõsávban sajnálatos
módon ágakat, karácsonyfát,
zöldhulladékot is leraktak valakik, aminek az eltakarításáról is
gondoskodni kellene valahogy.
Az Inkey utcai játszótér esetében Dénes Sándor polgármester
azt a tájékoztatást adta, hogy a
szabványon kívüli játszótéri elemek felújítása gazdaságtalan, a
szabványosítása nem lehetséges. A
lakossági igényeket új, kombinált
játszótéri eszközök beszerzésével
és telepítésével lehetne kielégíteni.
A 2016. évi költségvetés rendelet a
játszóterek fejlesztésére tartalmaz
irányzatot, ami késõbbi döntés
alapján kerülhet felhasználásra.
A Zala Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelõsége
minden évben ütemezetten ellenõrzi a közterületi játszótereket is 
folytatódik a polgármester válasza.
Amennyiben olyan hiányosságot
állapítanak meg, amelynek kijavítása beruházással, új játszóeszköz
telepítésével valósulhat meg, úgy
azt a jelenleg rendelkezésre álló
forrás terhére lehet megtenni. A
megmaradt forrás ismeretében, ezt
követõen lesz lehetõség dönteni a
további játszótereket érintõ beavatkozásokról.
A játszótéri eszközök karbantartása a Via Kanizsa Nonprofit Zrt.
feladata, a karbantartási ütemtervük szerint a Herkules utcai játszótér hintaállványának kereszttartóját még ebben a hónapban kicserélik. A játszótéri eszközök egyéb
javításait pedig április végéig elvégzik.
Az erdõsávban elhelyezett különbözõ lakossági hulladék elhe-

2016. április 14.
lyezését a zrt. már jelezte a Közterület Felügyelet felé a szükséges
intézkedések megtétele érdekében.

A közeljövõben
megépülhet
a játszótér Miklósfán
Mikor lesz játszótere Miklósfának?  kérdezte a kisgyermekes szülõk kérdését tolmácsolva
közgyûlési interpellációjában
Gábris Jácint önkormányzati
képviselõ. Hozzátéve azt is: tudja, a korábbi években elhangzottak ezzel kapcsolatos ígéretek a
2000-2500 fõs lakosú városrészben.
Válaszában Dénes Sándor polgármester megerõsítette: a városvezetésnek szándékában áll a közeljövõben a  képviselõ által is
kért , játszótér megépítésére.
A miklósfai játszótér építése
régóta ismert probléma, a lakosság
a képviselõk közvetítésével többször is megfogalmazta ezt az
igényt. Azonban a város 2016. évi
költségvetésében a játszóterek fejlesztésére, és eszközök szabványosítására rendelkezésre álló elõirányzat a közgyûlés döntésének
megfelelõen kerülhet felhasználásra. A Zala Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelõsége
minden évben ütemezetten ellenõrzi a közterületi játszótereket is.
Amennyiben olyan hiányosságot
állapítanak meg, amelynek kijavítása beruházással, új játszóeszközök telepítésével valósulhat meg,
úgy azt a jelenleg rendelkezésre álló forrás terhére tudják megtenni.
Ezt követõen  a megmaradó forrás összegének ismeretében , lesz
lehetõség dönteni a további játszótereket érintõ beavatkozásokról.

Indokolt az Eötvös
téri mélygarázs
felújítása
Az Eötvös téri mélygarázs
bérlõinek problémáját vetette föl
közgyûlési interpellációjában
Balogh László önkormányzati
képviselõ, a Humán Bizottság elnöke.
A fenntartások, karbantartások
elmaradása miatt a mélygarázs az
elmúlt 15 évben súlyos építészeti
állagromlást szenvedett el. Egyre
nagyobb mértékû a födém és oldalfali beázás. A gépkocsik gya-
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korlatilag télen a sós vízben dunsztolódnak, ami a jármûvek állapotromlását is eredményezi. A fém
szellõzõ rostélyok elkorrodálódtak, lassan feleslegessé válik a
hely zárása. A közös terû gépkocsi
beállóért szabott bérleti díjat még
nagyvárosi szinten is túlzott mértékûnek tartják a használók, akik azt
várják el, hogy a 15 év alatt befizetett pénz fejében, annak mértékével arányos szolgáltatást kapjanak.
Balogh László nem fordult
azonnal a közgyûléshez, tudván,
hogy a képviselõ más megoldási
utakat is kereshet. A VIA Kanizsa
Zrt. részérõl Fitos István vezérigazgatóval bejárták a helyszínt, és
néhány problémára találtak is
megoldást.
A világítás, a fénycsõ cseréjét a
társaság már elvégezte, intézik az
üvegszemét eltakarítását és orvosolták a bérleti díjjal kapcsolatos
gondokat. Anyagi forrás hiányában azonban a födém és az oldalfali beázást, illetve a fém szellõzõ
rostélyok javítását nem tudja elvégeztetni a zrt. E tekintetben tulajdonosi, azaz önkormányzati segítségre lenne szükség. Interpellációjában Balogh László a mélygarázs
felújítását sürgette, s ehhez kérte
Dénes Sándor polgármester segítségét.
Válaszában a polgármester
megerõsítette: a létesítmény mûszaki állapota ismert az önkormányzat elõtt, és indokoltnak tartják a felújítását. A szükséges beavatkozásokat azonban mindenképpen meg kell elõznie egy állapotfelmérésnek és tervezési munkának. Ennek érdekében a feladatot szerepeltetik a közlekedési létesítmények fejlesztési programjavaslatában. A 2016. évi költségvetésben rendelkezésre álló elõirányzat felhasználásáról, a fejlesztések
tartalmáról már döntött a közgyûlés, így annak terhére a kért felújítást jelenleg nem tudják elvégezni.
Amennyiben a testület biztosítja a
szükséges forrást, akkor a polgármesteri hivatal megkezdi az elõkészítéseket.

Köztemetõ:
Térfigyelõ kamerarendszert és
térvilágítást javasol
a képviselõ
A Tripammer utcai köztemetõvel kapcsolatban két javaslatot
is felvetett közgyûlési interpellá-

ciójában dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselõ. A városatya
a sírokon lévõ virágok gyakori
megdézsmálása miatt egy-két
térfigyelõ kamera felszereléséhez kérte a polgármester támogatását. Egyben azt is javasolta,
hogy a fõbb közlekedési utak
mellett térvilágítást is alakítson
ki a város.
A sajnálatos lakossági magatartás ellen a képviselõ által javasolt
egy-két térfigyelõ kamera kihelyezése nem jelentene megoldást, mivel a 14 hektáros, növényzettel jelentõs részben fedett területen a sírok száma meghaladta a tízezret.
Ezért megfigyelés és felderítés céljára nem tudna hatékonyan mûködni  olvasható Dénes Sándor
polgármester válaszában.
A térvilágítással kapcsolatos felvetésre az alábbiakat válaszolta a
polgármester: a temetõben jelenleg a ravatalozótól délre esõ aszfaltozott gyalogút mentén 7 darab
közvilágítási lámpa található, melyek a temetõ esti nyitvatartási óráiban mûködnek. Ez a 7 lámpatest a
mintegy 550 méter hosszú  Kossuth téri fõbejárattól a német hõsi
temetõig tartó  fõ gyalogos útvonal egy részét világítja meg.
A 14 hektáros köztemetõ területén a késõbbiekben önkormányzati
fejlesztésként, esetleg pályázati
forrás igénybevételével bõvíthetõ
a térvilágítás. Ennek tervezésekor
azonban figyelemmel kell lenni
többek között arra, hogy földkábel
építéséhez a sírhelytömbök közötti
hely szûkös, a légkábeles hálózat
pedig a temetõkert képét károsan
befolyásolhatja. A hatékony térfigyelõ kamerarendszer és megfelelõ térvilágítási hálózat kiépítése
egyaránt jelentõs költséggel járna,
melyekre az idei költségvetésben
nem áll rendelkezésre fedezet.

A városközpont
rekonstrukcióját
követõen mérik fel
az emlékmûvek,
szobrok állapotát
A város területén lévõ emlékmûvek, szobrok állapotának
felmérésére tett javaslatot a
legutóbbi közgyûlésen Balogh
László önkormányzati képviselõ, a Humán Bizottság elnöke.
Mindezek megvilágítása változatos képet mutat  jegyezte meg.

Az 56-os emlékmûnél például
alig égnek már a világítótestek. A
Nagy-Magyarország Emlékmû
megvilágítása pedig egészen
rossz konstrukciójú és hiányos. A
kritika mellett jó példákat is felhozott a városatya, melyek szebbé teszik és emelik a belváros látványát. Véleménye szerint a vár
makett és a Szentháromság szobor is megérdemelné a megvilágítást. Megkérdezte Dénes Sándor polgármestertõl, a belváros
szépülésével készülhet-e egy
olyan felmérés, amely tartalmazná az esetleges jövõbeni változtatásokat, javításokat.
Válaszában a polgármester arra
emlékeztette a képviselõt, hogy a
Nagykanizsa területén lévõ emlékmûvek, szobrok állapotának
vizsgálata, karbantartása a VIA
Kanizsa Nonprofit Zrt. feladata.
Az 56-os emlékkert világítási hibáinak feltérképezése még a képviselõ felvetése elõtt, tavaly novemberben megtörtént. A felmérés szerint az emlékkertben lévõ
emlékmû világítási rendszerébe
beépített 4 darab Disano Floor
lámpatest vandalizmus miatt jelentõsen károsodott, ezért ki kell
cserélni. A további 8 világítóegységnél is esedékes lenne az izzók,
trafók kiegészítõ berendezések
cseréje.
A város 2016. évi költségvetés
tervezetében az emlékmûvek karbantartására, kivilágításának javítására 500.000 forint elõirányzatot szerepeltet az önkormányzat.
A városvezetõ azt tartja célszerûnek Balogh László javaslatával
kapcsolatban, hogy a városközpont átépítésének, rekonstrukciójának befejezése után, a felállítandó szobrok és mûvészeti alkotások végleges helyének ismeretében gondolják majd át ezt a feladatot.

Ismét a palini
zajvédõfal építésérõl
A palini városrészt érintõ
zajvédõfal építésérõl érdeklõdött közgyûlési interpellációjában dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselõ. A városatya megjegyezte: a sokszor
felvetõdött problémával kapcsolatban tudja, hogy tervben
van, de véleménye szerint ez a
terv még nem készült el. A tavasszal felerõsödött zajt már
erdõsáv sem fogja fel, amit a
környéken élõk egyre nehezebben viselnek el.

5

Az önkormányzat ismételten
megkereste Tasó Lászlót, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
szakállamtitkárát  hangsúlyozta
válaszában Dénes Sándor polgármester. A leírt levelet tájékoztatásul elküldte a képviselõnek.
Amennyiben válasz érkezik, azt
szintén továbbítják dr. Fodor Csabának. A levélben az alábbiak olvashatók: az önkormányzat az elmúlt években számtalan levelet
fogalmazott meg a szakminisztériumok és egyéb illetékes szervek, társaságok felé zajárnyékoló
fal létesítése tárgyában. Az M7-es
autópálya nagykanizsai szakaszának 2007-ben történt átadása óta
állandó probléma a szomszédos
városrészben az elviselhetetlen
zajhatás.
Bár a válaszlevelekben az illetékesek rendszeresen azzal érveltek, hogy a zajmérési eredmények nem mutattak határérték
túllépést, és a zajvizsgálatok nem
indokolják a zajárnyékoló fal létesítését. Ugyanakkor a 2014. július 11-én kelt levélben az államtitkár úr is elismerte, hogy a
megnevezet helyszínen a forgalom zaja kétségtelenül zavarhatja
a lakosságot. Ezt még akkor is
tényként kell kezelni, ha a Magyar Közút Zrt-hez nem érkezett
ezzel kapcsolatos panasz. A lakók az önkormányzatnál rendszeresen és visszatérõen jelzik a
problémát és sürgetik a megoldást.
A fent idézett levélben államtitkár úr arról is tájékoztatott
bennünket, hogy a meghirdetett
zajárnyékoló fal telepítési program forráskerete csak a határérték túllépéssel jellemezhetõ
helyszínek kiválasztását tették
lehetõvé, és a nagykanizsai
igény megvalósítására nincs lehetõség. Ugyanakkor bizalmát
fejezte ki abban, hogy a középtávú programidõszakban sor kerülhet további beruházásokra,
amely a mi problémánkra is
megoldást jelenthet.
A levél zárásaként Dénes Sándor megkérdezte az államtitkártól,
hogy számíthat-e a város a zajárnyékoló falak létesítésére irányuló
program következõ ütemére, és ha
igen, akkor annak elõkészítése jelenleg milyen stádiumban tart. Valamint lát-e abban valamilyen lehetõséget, hogy a probléma bármilyen struktúra keretében megoldódjon.
B.E.
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Ismét Doucha Ferenc a VOSZ megyei elnöke

A Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetségének (VOSZ)
Zala Megyei Szervezete megtartotta a Területi Küldöttválasztó
Gyûlését, ahol újra Doucha Ferencet választották meg a szervezet elnökének. A vállalkozó további öt évig irányítja majd társadalmi megbízatásban a szövetség helyi szinten történõ érdekképviseleti munkáját, segítve ezzel a vállalkozások eredményes
mûködését.

A VOSZ hatályos alapszabálya
szerint idén teljes körû tisztújításra
kerül sor a szövetség vezetõségében. A szövetség elnökségének
döntése értelmében a területi/megyei szervezetek 2016. február és
március hónapban tartják Területi
Küldöttválasztó Gyûléseiket, amelyeken a megyei elnökök, az országos küldöttek és az országos pótküldöttek kerülnek megválasztásra.
A VOSZ Zala Megyei Szervezete március 31-én megtartott Területi Küldöttválasztó Gyûlésén, a
korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, beszámoló keretében a tagok tájékoztatást kaptak a szervezet 2015. évi munkájáról, valamint
az idei év terveirõl, programjairól.
A résztvevõk döntöttek a 2016. évi
Prima Díjátadó Gála rendezésével
kapcsolatos ügyekben is. Ezt követõen a megyei elnökválasztáson
a jelenlévõ tagok egyhangú szavazással újra Doucha Ferencet választották meg a szövetség megyei
elnökének, aki további öt éven át
irányítja majd társadalmi megbízatásban a VOSZ Zala Megyei Szervezetét.

Doucha Ferenc 1992-ben egyéni
vállalkozóként kezdte vállalkozói
tevékenységét, majd késõbb a gazdaságban bekövetkezett változásokhoz alkalmazkodva profilját
társas vállalkozássá alakította, így
jelenleg a sikeresen mûködõ
WORLD 2000 Kft. tulajdonosügyvezetõ igazgatója. A társaság
köztéri játékok és kiegészítõk forgalmazásával foglalkozik, melynek mûködési területe kiterjed országhatárainkon belülre és azon
túlra is. A WORLD 2000 Kft. napjainkra a szakma meghatározó vállalkozásává nõtte ki magát, az ország több pontján telepített az EU
normáknak megfelelõ játszótereket, sportlétesítményeket, jégpályát, kültéri fitnessz eszközöket.
A VOSZ újra megválasztott megyei elnöke több évtizede jelentõs
társadalmi szerepet vállal a megyében, így 1994-ig az Ipartestületek Zala Megyei Szervezetének elnöke is volt. Ugyanebben az évben
részt vett a Magyar Kézmûves Kamara megalapításában, ezt követõen 1997 és 2000 között a Zalai
Kézmûves Kamara elnöki tisztét

látta el. A szervezet megszûnése
után a Zala Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara alelnökeként tevékenykedett a kötelezõ kamarai tagság megszûnéséig. A vállalkozó
2002-tõl látja el a VOSZ Zala Megyei Szervezetének elnöki feladatait, emellett 1995 óta a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kuratóriumi tagja, 2008-tól a
Kuratórium elnöke.
Doucha Ferenc vállalkozói és
társadalmi tevékenységének elismeréseképpen 2007-ben Magyar
Gazdaságért Díjat, valamint 2010ben Nagykanizsa Megyei Jogú
Városért kitüntetõ címet és Zala
Megye Fejlesztéséért Díjat vehetett át.
Mindezeken túlmenõen a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A civilek mecénása díjat
adományozta Doucha Ferencnek,
illetve a Zalai Príma Díj tízedik
évfordulója alkalmából Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere egy emléklapot adott át részére elismerve a Zala megyei vállalkozások összefogásáért végzett
kiemelkedõ munkáját.
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Mindennapi irodalom
és TV-torna a Kanizsa TV-ben

A költészet napján elindult a
nagykanizsai, a keszthelyi és a
hévízi televízió közös programja, amely tehetséges helyi fiataloknak teremt bemutatkozási
lehetõséget. Emellett fontos célja az európai kulturális örökség megõrzése, továbbadása is.
Az elsõ adásban, hétfõn, Budai
Fanni, a Piarista-iskola diákja Nagy
Gáspár Északi levél címû versét
mondta el. A Mindennapi irodalom
a tehetséggondozás és a lokálpatriotizmus jegyében fogant, áll a Kanizsa TV közleményében, hiszen a
három város középiskolásai állnak
kamera elé, visszahozva az egykori
Vers mindenkinek szellemiségét.
Mostantól egészen június végéig a kanizsai, a keszthelyi és a hévízi televízióban minden nap látható és hallható egy-egy vers
vagy prózarészlet, amelyet tehetséges helyi diák ad elõ. A fõvédnöki tisztet Cseresnyés Péter
munkaerõpiacért és képzésért fe-

lelõs államtitkár, Nagykanizsa országgyûlési képviselõje vállalta
fel, aki kiemelte: fontos, hogy a
nemzetek Európájának irodalmi
értékei megmaradjanak, és azok
minél több emberhez jussanak el.
 Minden olyan fiatalt, aki szereti az irodalmat, támogatni kell  fogalmazott a politikus , fõként akkor, ha azt be akarja mutatni, és ezzel meg akarja szerettetni másokkal
is. Így köszönet minden nagykanizsai, hévízi és keszthelyi diáknak,
aki ebben a misszióban részt vesz.
A három televízió idén kezdõdött együttmûködésének ez már a
második közös programja: a nézõk a tavasz kezdete óta rendszeresen láthatnak más városokból is
sportközvetítéseket, így például
rendszeresen képernyõre kerülnek
a Nagykanizsa, a Kiskanizsa és a
Hévíz megyei I. osztályú futballcsapatának mérkõzései, emellett
láthatók vízilabda-, kosárlabda- és
kézilabda-közvetítések is.
A Kanizsa TV azonban nemcsak a szemeket mozgatja meg. A
Táncolj velünk! címû mûsorfolyam után itt a TV-torna Andival,
amely hétfõn, szerdán és pénteken
kínál mozgalmas otthoni perceket a Fitpoint Mozgásközpont
közremûködésével. A mûsor vadonatúj  a szlogen viszont nagyon régi: idõsebbek is elkezdhetik

Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.

NAGYKANIZSAI csapatába keres
részmunkaidõs virágkötõ/virágbolti eladót.
Hosszútávon gondolkodó, megbízható, munkatársat keresünk, aki
nagy munkabírással, jó kommunikációs és kapcsolatteremtõ készséggel
és szakirányú középfokú képzettséggel rendelkezik.
Hasonló munkakörben szerzett gyakorlat megléte a felvételnél elõnyt jelent.
Fényképes önéletrajzát elérhetõségeinek feltüntetésével, valamint iskolai
végzettségét igazoló bizonyítványok  ha van  B kategóriás jogosítvány
fénymásolatát 2016. április 22-ig juttassa el címünkre:
Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
munkaügyi vezetõ

2016. április 14.

Eladó ingatlan
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanát:
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 idõpontja: minden keddi munkanapon, 10.00 órakor az
ingatlan elkeléséig.
A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21, 1. emelet 22., a Vagyongazdálkodási Zrt. irodaháza.
A versenytárgyaláson való részvétel részletes feltételeirõl, a megtekintés idõpontjáról, valamint az ingatlanra vonatkozó további adatokról a www.nkvg.hu
honlapon lehet tájékozódni. Telefonon tájékoztatás: 0693-311-241/116. mellék.

Ebzárlat és legeltetési tilalom
2016. április 9 - 2016. április 29-ig a jegyzõséghez tartozó önkormányzat(ok) területén a Veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 8. § (5) bekezdés alapján a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.
Az ebzárlat alatt álló területen tilos:
Az ebeknek kóborolni. Az ilyen ebek befogásáról az önkormányzat köteles
gondoskodni. Szarvasmarha, ló, juh, kecske, legelõre történõ kihajtása, ott
tartózkodása. A zárlattal kapcsolatos rendelkezések megszegése állategészségügyi szabálysértés! Szervezett eboltásra, pórázon történõ felvezetés engedélyezett.
Jelen határozat ellen, annak közlésétõl számított 15 napon belül a Zala Megyei
Kormányhivatalnak címzett (8800 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezsõ u. 10.), de
az elsõfokú határozatot hozó hatósághoz Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala (8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.) két példányban benyújtott illetékmentes fellebbezésnek van helye. A fellebbezés elektronikus
úton való elõterjesztésére nincs mód.
A határozat fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható.
Indoklás
A Veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.
(XII.20.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Fõosztálya (8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 18.) a 2016. április 9-13. közötti idõpontban elrendelte
Zala megye Önök területét is érintõ részében a rókák repülõgépes veszettség elleni vakcinázását.
A kóbor ebek befogásáról Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló módosított 1998. évi XXVIII-Tv. 48/A. § (3) bekezdése rendelkezik, amely szerint
A települési  Fõváros területén a fõvárosi  önkormányzat feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása és elhelyezése.
A határozatot Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008.
évi XLVI. törvény 51. § (3) bekezdés d.) pontjában (3) Állatbetegség megelõzése, megállapítása, továbbterjesztésének megakadályozása, kártételének
csökkentése, felszámolása érdekében, továbbá a betegség természetéhez és
elterjedtségéhez mérten, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott esetekben az alábbi állat-járványügyi intézkedéseket rendelheti el a veszély elhárításához szükséges mértékben és ideig:
d.) helyi zárlat: .. és 42. § (1) d.) pontja alapján rendeltem el, amely szerint:
Az élelmiszerlánc felügyeleti szerv járványügyi intézkedést elrendelõ határozata fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható.
A fenti határozatomat a megyei kormányhivatalok mezõgazdasági feladatainak
meghatározásáról szóló 68/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében
leírt felhatalmazás alapján hoztam. Illetékességemet 2. melléklet a 68/2015.
(III.30.) Korm. rendelethez 19. 3. alapján állapítom meg.
A fellebbezési lehetõséget A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 98. § (1) bekezdése, annak
határidejét e tv. 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.
A fellebbezési illeték alóli mentességet a többször módosított Az illetékrõl
szóló 1990. évi XCIII. Törvény 33. § (2) bekezdés 25. pontjának megfelelõen
biztosítottam, mely szerint "tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások: a járványügyi intézkedésként kezdeményezett állategészségügyi eljárás.
Dr. Józsa Zsanett járási hivatalvezetõ nevében
dr. Nikleszné dr. Nink Diána hatósági állatorvos
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Fogadónap
Tóth Nándor alpolgármester fogadónapot tart 2016. április 27-én (szerda) 8.3012.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).

26 éve képezzük a vezetõket!

Moped, motor, személygépkocsi kedvezményes* tanfolyam jelentkezési idõpontja: április 20. (szerda) 16 óra
Kategóriás tanfolyamaink e-learninges oktatás keretében is elérhetõek!

OKJ-s targoncavezetõ, emelõgép-földmunkagép kezelõ tanfolyamra
jelentkezést elfogadunk: április 22-ig bezárólag.
Vizsga: Nagykanizsán, május 10-én (kedden)
* Részletekrõl érdeklõdjön irodánkban!
Nagykanizsa, Ady u. 30. Telefon: 0693-516-634.
Beke Ivett irodavezetõ: 0630-491-7051 E-mail: nagykanizsa@voksh.hu
Stat. 2015-4 né. VSM: "B" E: 41.18%, F: 62,5% - "C"E: 77,14% ÁKÓ: "B" Gy: 127.79%

Pályázat Kodály Z. utcai Nyugdíjasházban lévõ önkormányzati bérlakás elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévõ üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyûlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletérõl szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.
Pályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10., Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 29. (péntek)
Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Ezsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó
A licitálás idõpontja: 2016. május 3. (kedd) de. 10.00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 1.
A bérlemények leírása:
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja:
bérlakást leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és
az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 46 m2, szobaszáma:
1+fél szoba. komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 21.528 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit
és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.

2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/
- a rendeletben meghatározott összegû pénzadományt ajánl fel,
- legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, és
a) amennyiben lakásbérleti joga határozatlan idõre szól, a lakást tisztán, kiürített állapotban, térítésmentesen,
b) amennyiben lakásbérleti joga határozott idõre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerû használatra alkalma állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátja.
- városrendezési célból kiürítendõ, illetve életveszély miatt lebontásra kerülõ önkormányzati lakás bérlõje, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási
Csoportján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehetõ, illetve a
www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetõ PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet,
melyen fel kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/
összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a
felajánlásra kerülõ önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Ezsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell
benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk.

A pályázaton való részvétel feltételei:

A licitálás szabályai:
A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidõben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.
A licitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10. esetében
2.000.000 Ft, Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1. esetében 2.400.000 Ft. A
licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.

1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az
öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak
eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson
történõ licitálást elfogadja.

A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve
önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követõ 15 napon belül. A
feljánlott adományt a kijelölést követõ 6 hónapon belül kell az önkormányzat
számlájára megfizetni.
A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhetõ, tartási szerzõdés nem
köthetõ.

A lakások megtekinthetõk: 2016.04.14. 10.00-11.00-ig

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Pályázat önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére
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, Csengery u. 117/4. fsz/4.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti
díj összege: 16.854 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés
idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú.
2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz/6.
A lakás alapterülete: 51 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti
díj összege: 16.218 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés
idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz/5.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti
díj összege: 16.854 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés
idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú.
4. Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz/7.
A lakás alapterülete: 50 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti
díj összege: 15.900 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés
idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/5. fsz/4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti
díj összege: 11.448 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés
idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú.
6. Nagykanizsa, Csengery u. 117/5. fsz/5.
A lakás alapterülete: 59 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti
díj összege: 18.762 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés
idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú.

7. Nagykanizsa, Csengery u. 117/5. fsz/7.
A lakás alapterülete: 49 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj
összege: 15.582 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú.
8. Nagykanizsa, Csengery u. 117/6. fsz/4.
A lakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj öszszege: 14.310 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú.
9. Nagykanizsa, Csengery u. 117/6. fsz/5.
A lakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj
összege: 14.310 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú.
10. Nagykanizsa, Csengery u. 117/6. fsz/6.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj öszszege: 16.854 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú.
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/A. I. 5.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati
díj összege: 19.640 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati
szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati
díj összege: 16.848 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati
szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap.
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: 2016. április 29.

Az akció május 31-ig tart.
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Bérbeadó, önkormányzati tulajdonú, nem lakás célú ingatlanok
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa, Garay u. 21. nyílt versenytárgyalást hirdet a Nagykanizsán lévõ önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadására
Ady u. 2. - Erzsébet tér 1. (Hrsz: 1961/1 "r")
76 m2, iroda, 1.200 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.524 Ft/m2/hó.
Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthetõ: 2016. április 15. 8.008.15. A versenytárgyalás ideje: 2016. április 19.
9.00-9.10.
Ady u. 2. - Erzsébet tér 1.
(Hrsz: 1961/1 "r")
157 m2 üzlet, 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó.
Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthetõ: 2016. április 15. 8.158.30. A versenytárgyalás ideje: 2016. április 19.
9.10-9.20.
Ady u. 2. - Erzsébet tér 1.
(Hrsz: 1961/1 "r")
89 m2 üzlet, 1.500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.905 Ft/m2/hó.
Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthetõ: 2016. április 15. 8.308.45. A versenytárgyalás ideje: 2016. április 19.
9.20-9.30.
Csengery u. 2. (Hrsz:1942/A/3)
79 m2 üzlet, 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó.
Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthetõ: 2016. április 15. 8.459.00. A versenytárgyalás ideje: 2016. április 19.
9.30-9.40.
Csengery u. 4. (1943/4/A/3)
87 m2 üzlet, 1.000Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó.
Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthetõ: 2016. április 15. 9.009.15. A versenytárgyalás ideje: 2016. április 19.
9.40-9.50.
Deák tér 13. (Hrsz: 1209/A/4)
36 m2, üzlet, 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó.
Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthetõ: 2016. április 15. 9.159.30. A versenytárgyalás ideje: 2016. április 19.
9.50-10.00.
Erzsébet tér 1. (Hrsz: 1961)
140 m2 üzlet, 2.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 2.540 Ft/m2/hó.
Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthetõ: 2016. április 15. 9.309.45. A versenytárgyalás ideje: 2016. április 19.
10.00-10.10.
Erzsébet tér 10. (Hrsz: 3/1/A/1)
76 m2 üzlet, 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó.
Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthetõ: 2016. április 15. 9.4510.00. A versenytárgyalás ideje: 2016. április 19.
10.10-10.20.
Fõ út 1. ( Hrsz: 1176/3/A/4 )
101 m2 üzlet, 2.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 2.540 Ft/m2/hó.

Licitlépcsõ: 100 Ft/m /hó+ÁFA = 127 Ft/m /hó. 60
m2 raktár: 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2016. április 15. 10.0010.15. A versenytárgyalás ideje: 2016. április 19.
10.10-10.20.
2

2
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Kismama Klub
gyermeket váró
családok részére

Király u. 47. I. em. (P25) (Hrsz:27/1r)
13 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó.
Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthetõ: 2016. április 15. 10.1510.30. A versenytárgyalás ideje: 2016. április 19.
10.20-10.30.
Rozgonyi u. 1. 1. em. 16. (Hrsz:1148/1/A/16)
48 m2 iroda, 1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.397 Ft/m2/hó.
Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 51
m2 galéria: 450Ft/m2/hó+ÁFA = 572 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen:
99 m2. A bérlemény megtekinthetõ: 2016. április 15.
10.30-10.45. A versenytárgyalás ideje: 2016. április
19. 10.30-10.40.
Rozgonyi u. 1. 1. em. 8. (Hrsz:1148/1/A/9)
42 m2 iroda. 1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.397 Ft/m2/hó.
Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 24
m2 galéria: 450 Ft/m2/hó+ÁFA = 572 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2016. április 15. 10.45-11.00.
A versenytárgyalás ideje: 2016. április 19. 10.4010.50.
Thury tér (Hrsz: 3069/3 "r")
56 m2 üzlet/raktár. 700 Ft/m2/hó+ÁFA = 889
Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2016. április
15. 11.00-11.15. A versenytárgyalás ideje: 2016.április 19. 10.50-11.00.
Sugár u. 53. (Hrsz:1644/A/1 "r")
108 m2 üzlet. 600 Ft/m2/hó+ÁFA = 762 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 48 m2
raktár: 300 Ft/m2/hó+ÁFA = 381 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. 15 m2 pince:
150 Ft/m2/hó+ÁFA= 191 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50
Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen: 171 m2. A
bérlemény megtekinthetõ: 2016. április 15. 11.1511.30. A versenytárgyalás ideje: 2016. április 19.
11.00-11.10.
Kalmár u. 6. Vásárcsarnok emeletén különbözõ
20-42 m2 alapterületû üzletek (Hrsz:98/A/100+)
kiadók.
(Bérleti díj 300 Ft/m2/hó+ÁFA, rezsiköltség mértéke
555 Ft/m2/hó+ÁFA, valamint takarítás, õrzés-védés,
szemét-szállítás költségek várható mértéke 256
Ft+ÁFA/m2/hó). Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2016. április
15. 11.30-11.45. A versenytárgyalás ideje: 2016.
április 19. 11.10-11.20.
A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. - Nagykanizsa
Garay u. 21. I. emelet. Érdeklõdni a 93/311-241 számú telefonszámon lehet. A versenytárgyalási felhívást valamint, a versenytárgyaláson való részvétel
feltételeit a www.nkvg.hu honlapon tekinthetik meg.

Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Védõnõi Szolgálata
2016.04.19-2016.05.30. között
Kismama Klubot szervez a gyermeket váró családok részére.

Program:
1. 2016.04.19. 17:30 óra
A terhesség élettana, szülésre felkészítés. Terhesség alatti élettani változásokról, szülésrõl, gyermekágyas
idõszakról. Elõadó: szülész szakorvos.
2. 2016.04.25. 17:00 óra
Szoptatásra felkészítés, csecsemõgondozás. Szoptatásról, kelengyekészítés, fürdetés bemutatása. Elõadó: Balogh Eszter kórházi védõnõ.
3. 2016.05.02. 17:00 óra.
Szülõi szerepre felkészítés.Szülõi
szerepvállalásról, gyermeknevelésrõl. Elõadó: Lõrincz Ildikó pszichológus.
4. 2016.05.09. 17:00 óra
Családtámogatási rendszerrõl. Tájékoztatás szociális ellátások igénybevételérõl. Elõadó: Könczöl Csaba
társadalombiztosítási szakember.
5. 2016.05.23. 17:00 óra
A szülés mint trauma. Lelki változások szülés után. Elõadó: Ábrahám
Angéla klinikai gyermek szakpszichológus.
6. 2016.05.30. 17:00 óra
A megújult szülõszoba bemutatása.
Szülõszoba megtekintése. Elõadó:
szülésznõk.
Helyszín: Református Egyházközösség különterme (Nagykanizsa, Kálvin
tér 1.)
A részvétel ingyenes.

Kövessen minket a
facebook-on!

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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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
Április 16. 17 óra
SZKES GÁLA. Belépõdíj: 1000 Ft. További információ: Szécsényiné Kápolnás
Edina 06-70/776-1407.
Április 17. 16 óra
A Szent Márton emlékév programsorozat
keretében. AZ IGAZAT MONDD, NE
CSAK A VALÓDIT - zenés irodalmi est.
EPERJES KÁROLY önálló estje. Közremûködik: Négyessy Katalin - gordonka

Fotó: Bakonyi Erzsébet

14.qxd

Támogató: az Emberi Erõforrások Minisztériuma
Egyházi és Nemzetközi Támogatások Osztálya

Április 20. 19 óra
OPERETT NAGYKONCERT A PESTI MAGYAR OPERETT SZÍNPAD
ELÕADÁSÁBAN!
Sztárvendég: Oszvald Marika. Belépõdíj: elõvételben 2600 Ft, az elõadás napján 3600 Ft.
Április 20. 17 óra
ARANYMETSZÉS MÛVÉSZETI
NAPOK
A Képzõmûvészet Napja - kiállítás.

Április 15. 19 óra
JÁVOR "PALI" UTOLSÓ MULATÁSA - színházi elõadás
Címszerepben: Benkõ Péter kétszeres Jászai-díjas színmûvész. Írta, rendezte és a cigányzenét játssza: Rusz Milan. Belépõdíj:
elõvételben 1400 Ft, helyszínen: 1800 Ft.
Április 17. 17 óra
EBENGUBÁK - bábkoncert
A Bugajakab Bábszínház elõadása. A produkció a folk-világzene sokszínûségét ötvözi a magyar hagyományokkal. Népzenei
elemeket tartalmazó gyermekdalokkal
mutatja be a nemzeti kincseink közé sorolt
magyar kutyafajtákat. Belépõdíj: 800 Ft.
Április 21. 18 óra
KALANDOZÓ KANIZSAIAK
A Globális Ökoturizmus - avagy hova
menjünk szafarizni? - Hivekovics Ákos
elõadása. A belépés DÍJTALAN!
Április 22. 20 óra
"MEDGYÜNK A HÁZBA!"
Alternatív zenei koncert és buli, a klasszikus hip-hop-tól a legújabb klubzenékig.
Fellépõk: NB, The Griffins, DJ Gerysson
+ meglepetés mûsor! Belépõdíj: 1600 Ft,
elõvételben: 1200 Ft.

Április 22. 18 óra
Hadtörténelmi esték sorozat - IV. része
ZRÍNYIEK A MAGYAR TÖRTÉNELEMBEN
Elõadók: Dr. Hausner Gábor, Dr.
Négyesi Lajos, Prof. Dr. Padányi József. Programkoordinátor: Kocsis Edit
06-30/400-1540. A belépés DÍJTALAN!
Április 23.
CSALÁDI JÁTSZÓ - TÁNCHÁZ
16.30 Kerekítõ Vezeti: Vajda Margit.
17.00 Gyermek táncház Vezeti: Tóth István.
18.00 Kézmûves foglalkozás.
19.00 Koncert Vizeli Balázs és zenekara.
20.00 Felnõtt táncház
Belépõdíj: 500 Ft, mellyel a 16.30 órától
18 órai programok mindegyike látogatható, vagy 1000 Ft, mellyel mindegyik rendezvény látogatható!

Száll a fény
Varga György, az MTI fotóriporterének felvételeibõl nyílt interaktív fotókiállítás a Hevesi
Sándor Általános Iskola galériájában. A megnyitó ünnepségen
az alkotóról és munkáiról Zágon
László fotómûvész mondott bevezetõt. A mûsorban közremûködtek a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola
tanárai és hallgatói  közöttük
hegedûjátékával Varga Regina
zenetanár, a fotóriporter felesége
, valamint a Hevesi Sándor Versmondó Kör és a Honvéd Kaszinó
Városi Diákszínpadának tagjai.
A negyvennél több nagyméretû
színes fotó és a hozzájuk kapcsolt
találós kérdések Zala megye hon-

és természet ismeretébe próbálják
becsalogatni a tárlat iskolás és felnõtt látogatóit. Varga György
1970-ben született Nagykanizsán.
A fotózás szeretetét családi örökségként édesapjától vette át. Fotótémaként kezdetben a természet
érdekelte. Aztán úgy alakult az
élete, hogy egyre gyakrabban készített a helyi sajtónak riportképeket. Dolgozott a Kanizsa Hetilapnál és a Zalai Hírlapnál. 2000 óta
Nyugat-Magyarország több megyéjébõl küldi riportfotóit az MTI
számára. A Hevesi Iskolában látható fotók és a hozzájuk kapcsoló-

dó kérdések a megnyitót követõen
felkerültek az iskola honlapjára és
az iskolagaléria Facebook oldalára
is. A válaszokat azonban csak a kiállításon elhelyezett gyûjtõbe lehet
bedobni, az erre rendszeresített
kérdõlapon. A legjobb megfejtõket
a tárlat zárása elõtt, április 28-án,
kis ünnepség keretében jutalmazza
meg az alkotó és az iskola. A megfejtésben (akár szülõi segítséggel
is) minden általános iskolai tanuló
részt vehet. Zágon László bevezetõjét követõen Varga György is
megosztotta gondolatait a megjelentekkel. Elmondta, elsõsorban
Nagykanizsát és környékét akarta
bemutatni azzal a szándékkal,
hogy a kanizsai gyerkõcök egy kicsit más szemszögbõl is megismerkedjenek a lakóhelyükkel.
Ezért választott éjszakai, valamint
ködös idõben, hóesésben, viharban
készült tájképeket, városképeket.
Megtudtuk, nemcsak fotózni, hanem repülni is szeret, erre a két
szenvedélyére utal a kiállításának
címe is. A sárkányrepülõbõl készített felvételeivel nemcsak az iskolagalériában, hanem weblapunkon
is gyakran találkozhatunk.
B.E.

Véradás
A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete a
következõ idõpontokban szervez véradást:
2016.04.19. (kedd) 09:00 - 13:00 óra Cserháti SZKI.
2016.04.19. (kedd) 15:00 - 17:30 óra Szepetnek.
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ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal
munkahelyi ajánlatairól bõvebben:
Elektromos karbantartó
Úszómester
Esztergályos
Faipari gépmunkás
Hegesztõ
Asztalos
Szakács, pincér
Vasbetonszerelõ
Csõhálózat szerelõ
Gyártósori szerelõ
Kõmûves, ács

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

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

Bõvebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei
Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fõ út 24. Földszinti Információs hirdetõ táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - szerda: 8:00 -16:00 óra között,
péntek: 8:00 - 13:00 óra.

13

Horoszkóp
III.21.IV.19. Kos
Járjon többet emberek közé, és legyen többet társaságba. Így több lehetõsége adódik arra, hogy új ismerõsöket szerezzen magának.
IV.20.V.20. Bika
Gondolkodjon el azon, hogy mi jelenthetne igazi megoldást a problémáira. Ha megfejtette az igazi okot,
egyszerûbben tud továbblépni.
V.21.VI.21. Ikrek
Gördülékenyen társaloghat legújabb ismerõsével. Nézeteltérések
nem nehezítik a mindennapjait, és a
szerencse is ön mellé szegõdik.
VI.22.VII.22. Rák
A tettvágya szinte határtalan. Hiába
állnak akadályok ön elõtt, nem tudják megnehezíteni a helyzetét, megbirkózik a nehézségekkel.
VII.23.VIII.22. Oroszlán
Ha úgy érzi, nem találja a közös hangot ismerõseivel, akkor egyelõre nélkülözze a társaságukat. Örüljön,
hogy megszûntek anyagi gondjai.
VIII.23.IX.22. Szûz
Végre önfeledten élhet a kedvenc
hobbijának is. Egy rövid megtorpanás után ismét új erõre kap, és vidámsággal telnek el a napjai.
IX.23.X.22. Mérleg
Hamarosan ön mellé szegõdik a szerencse. Váratlan, anyagi gyarapodásra számíthat. Megoldhatja azt a beruházást is, amit már régóta halogat.
X.23.XI.22. Skorpió
Olyan kedvezõ változások történhetnek életében, melyek mindenképpen
az elõnyére szolgálnak. Így könnyebben végez a kötelezettségeivel is.
XI.23.XII.21. Nyilas
A bolygóállások szerint jutalomra
számíthat a közeljövõben. Az anyagiak mellett más téren is érheti szerencse, csak járjon nyitott szemmel.
XII.22.I.20. Bak
Ha teheti, kerülje el ezekben a napokban a feleslegesnek tûnõ vitás
helyzeteket. A hétvégén azonban kibontakozhat egy névnapi buliban.
I.21.II.19. Vízöntõ
Ha úgy érzi, olyan feladatokat kap, amit
nehezen tud megoldani, akkor ne kifogásokat keressen. A megoldás érdekében bátran kérjen segítséget valakitõl.
II.20.III.20. Halak
Egy szerencsés fordulatra számíthat
a közeljövõben. Ha továbbra is hallgat a megérzéseire, még a nagybevásárlásnál is spórolhat.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Fotó: Polgár László

Folytatódó és megszakadt sorozat a derbi elõtt

Horváth-Méh
Kiskanizsai
Sáskák SE (9.)  Zalagrár
Pókaszepetk SE (10.) 2-1 (0-0)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés,
20.
forduló.
Kiskanizsa, 130 nézõ. Vezette: Siket (Deák F., Szente). G.: Kálcsics
F. (54.), Mulasics (83.), illetve
Szekeres Sz. (57.)
Kiskanizsa: Munkácsi - Ganzer,
Csordás, Mulasics, Horváth G.,
Földesi (Kálovics Á., 50.), Ötvös,
Kovács B. (Németh R., 77.), Dolmányos, Kálcsics F. (Póka, 82.),
Lukács I. Vezetõedzõ: Sneff Ferenc.
A Sáska a tavaszi harmadik hazai meccsén sem hibázott és sikerének értékét növeli, hogy (ismét)
egy közvetlen riválist múlt felül a
legutóbbi fordulóban. Különösen
jól jött ez a mérkõzés a támadó
Kálcsics Ferencnek hazai oldalon
(képünkön a labdával), hiszen no-

vember 7-e után volt ismét eredményes, a gól elõtt nem sokkal azonban Földesi Gábort sérülés miatt
kellett lecserélni. Az elsõ kiskanizsai gólra még gyorsan válaszoltak a
vendégek, a hajrába érkezve azonban a védõsorból elõrehúzódó
Mulasics Balázs egy bedobás után
a hálóba lõtt, amivel a Sáska újabb
értékes gyõzelmet szerzett a nagykanizsai szombati városi Olajbányász Stadion (16 óra) elõtt.
Lenti TE Sport 36 (3.)  UFC
Nagykanizsa (6.) 3-2 (1-2)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés, 20. forduló. Lenti, 250
nézõ. Vezette: Kondákor (Bors B.,
Vörös D.). G.: Sárkány (32., 60.),
Sebõk J. (69.), illetve Hóbor (8.),
Péntek (39.). Kiállítva: Péntek (45.)
Nagykanizsa: Osbáth - Kotnyek
I., Zsirai A., Völgyi D., Hóbor, Orbán A., Novák L. (Szalai D., 81.),

INGATLAN

Mórichegy elején gondozott, dupla
telek, lakható házzal, gesztenye és gyümölcsfákkal eladó (szõlõ nincs). Érd.:
0693-323-737,
0620-3285-766
(7774K)
Sand központjában három szobás
családi ház telekkel, melléképületekkel, konyhakerttel eladó. Tel.: 0630438-4215 (7776K)

Kiskanizsán a Pivári utcában kis ház
eladó. Érd.: 0630-589-3946 (7773K)
Ne hagyja ki az állami támogatás
lehetõségét (Csok)! Nk-án a belvárosban közel 700 m2-es építési terület eladó. Családi és társasház építésére is alkalmas. Érd.: 0630-227-3294 (7759K)
Eladó Kiskanizsán a Pápai u. 22/a.
szám alatt egy 1110 m2-es, közmûvesített,
tehermentes telek, bontandó kicsi házzal.
Buszmegálló 50 méterre. Vásárolja meg
és építsen a Csok-kal. Érd.: 0620-3884056, 0620-382-3085 (7764K)
Kiskanizsán belsõ felújításra szoruló,
120 m2-es családi ház (1980 m2-es telken)
eladó. Irányár: 13,9 millió Ft. Érd.: 06303521-342, 0620-431-0895 (7765K)
Lakást keresek! Tel.: 0630-3020680. További elérhetõség: e-mail:
585.667@gmail.com (7768K)

SZOLGÁLTATÁS

Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb.,
valamint összegyûjtött, szállításra elõkészített reklámújságjait elszállítom.
Tel.: 0620-510-2723 (7763K)
Televízió javítás az ön otthonában kiszállással. Általános villanyszerelést is
vállalok. Tel.: 0630-597-1530 (7772K)

Rácz Sz., Horváth B., Szakmeiszter J. (Gyepes, 30.), Péntek.
Vezetõedzõ: Gombos Zsolt.
A hangulatát tekintve is rangadó
kerekedett a Lenti  Nagykanizsa labdarúgó mérkõzésbõl, mely akár a harmadik helyrõl is hivatott volt dönteni
(a fordulót megelõzõen az LTE két
ponttal állt az UFC elõtt), bár ezt elkiabálni nem érdemes, hiszen van még
hátra jócskán a bajnokságból. Egy
biztos, a kanizsaiak (képünkön sárgafeketében) nem érdemtelenül szereztek vezetést kétszer is az elsõ félidõben, de túlzás lenne azt állítani, hogy
a vendégek ettõl megnyugodtak volna. Információink szerint az ismét
nagy gólt szerzõ Hóbor Gergõ a hazai
szurkolókra tett megjegyzést, a második nagykanizsai gól szerzõje, a hét
közben frissen apává vált Péntek Adrián pedig amellett, hogy 2-1-es vezetésük után kihagyott egy ziccert, kiállíttatta magát. (Elõbb egy sárgáért elrúgta a labdát, majd a kapust akadályozta, amiért járt a második és ezzel
együtt a piros kártya...)
A támadó több szempontból is
nehéz helyzetbe hozta együttesét,
hiszen, mint az az eltelt hat fordu-

ló során bebizonyosodott, góljai és
gólpasszai nagyon fontosak, egy
félidõt emellett csapata emberhátrányban volt kénytelen játszani
egy fontos találkozón, illetve még
eltiltás is következik.
A lenti történésekhez visszatérve, a második félidõben a hazaiak
emberelõnyben fordítottak, de az
A Nagykanizsa játékosát,
Péntek Adriánt még a meccs
után faggattuk arról, mi történt a
kiállításakor.
 Szerintem senki sem tudja,
miért állított ki a játékvezetõ 
felelte.
 Milyen eltiltásra számíthat?
 Egy meccsre...
(Igaz, az a mérkõzés a Nagykanizsa  Kiskanizsa lesz, ezért az
UFC-nél gólfelelõst is illik gyorsan találni arra a 90 percre...)
UFC-nek is voltak lehetõségei
akár az egyenlítésre is és összességében parázs hangulatú jó meccs
kerekedett az összecsapásból.
Polgár László

Meghívó
Értesítjük a tagságot, hogy a Zrínyi Horgász Egyesület 2016. április
23-án tartja a nagykanizsai Csónakázó tavon az éves horgászversenyét
és 70 éves jubileumát. Gyülekezõ 07 órától a Polgármesteri Hivatal
pihenõháza elõtt.
Vezetõség

Fûnyírást, kaszálást vállalok! Érd.:
0620-510-2723 (7775K)

ÁLLÁS
A HUMAN MASTER EUROPE
KFT. NYTSZ: 19776-1/2010-5100-809
KIEMELKEDÕ
BÉREZÉSSEL
TARGONCÁSOKAT, LAKATOSOKAT, ELEKTROMÛSZERÉSZEKET KERES VAS MEGYEI MUNKAVÉGZÉSRE.
Hosszú távú, stabil munkalehetõség.
Szállást mi biztosítjuk. Érdeklõdni
lehet: 8-16 óráig a 30/63-95-403-as
telefonszámon. Pályázatokat a
humanmasterkft@gmail.com e-mail
címre várjuk.

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.

A Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete a 2015 évi támogatásukat megköszönve tisztelettel kéri Önöket, hogy jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával az egyesületet támogatni
szíveskedjenek.
Adószám: 18955912-1-20
Számlaszám:
11749015-20005519
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Molnár Flóra (képünkön a
dobogó tetején), a Délzalai Vízmû SE kiválósága az eltelt idõszakban mondjuk így, hullámok
tetején és mélyén is érezhette
magát, mivel néhány hete még
Floridában edzõtáborozott a
magyar úszóválogatottal, jelenleg itthon viszont nem hajthat az
olimpiai A-szintes idõért, bár az
idõvel most is versenyt fut...
 Ezeknek a napoknak a felnõtt
ob-ról kellene szólniuk...
 Sokaknak arról is szól, nekem
azonban nem, hiszen nem tudtam
Gyõrbe elutazni  felelte az 50 m
gyorson olimpiai kiküldetésben
joggal reménykedõ kanizsai úszó.
 Megbetegedtem. Két hete kezdõdött, influenzának indult, aztán tüszõs mandulagyulladásom lett, így
kihagyni kényszerültem az ob-t.
 Ha azt mondjuk, sajnáljuk
hogy így történt, akkor...
 Hát még én hogy sajnálom!
Tényleg nem a legjobbkor jött, talán, ha a Kanizsa Kupán nem erõltetjük, már kilábaltam volna mindebbõl, hiszen terhelést kaptam és
attól inkább még rosszabbul lettem.
 Elkeseredett?
 Nézze, most nem a legjobb
kedvemben vagyok, ezt elhiheti,
de nem csüggedek, még számos
erõpróba áll rendelkezésünkre,
hogy szintidõt menjek.
 Egy kemény floridai edzõtáborozáson viszont már túl is esett...
 Mint már korábban beszéltem
róla, február végéhez közeledve
érkeztem Fort Lauderdale városába és a helyszín valóban ideális
volt az úszóknak a versenyekre való felkészüléshez. Általában reggel
7 és 9 óra között úszóedzés volt és
körülbelül 5 percre voltunk az

uszodától. Ebéd után következhetett a pihenés, majd ismét tréningek sora, heti háromszor pedig
konditerem is szerepelt a programban. Volt, hogy szerdán nem volt
edzés, vasárnap pedig csak reggel
tréningeztünk, akkor tudtunk jobban körülnézni a környéken. Mit
mondjak, lenyûgözõ volt körbejárni a vidéket és mind lelkiekben,
mind sportolói énemben feltöltõdve térhettem haza március közepén
Floridából.
***
Ha már a kanizsai verseny szóba
került, a Délzalai Vízmû SE immár
a XXVIII. Kanizsa Kupát rendezhette meg, melyre ezúttal is népes
mezõnyt vártak a szervezõk.
Végül a versenyen tíz egyesület
több mint 160 versenyzõje vehetett
részt és a sportesemény egyben
nemzetközi is volt, hiszen Izraelbõl a Sakhnin egyesület úszói is
rajtkõre léptek. Az izraeliek
egyébként Szombathelyen edzõtáboroztak, így ragadhatták meg az
alkalmat, hogy átruccanjanak Kanizsára.

Nem adja fel!
56,40; 100 m mell 1:11,35; 100 m
pillangó 1:01,30; 200 m vegyes
2:21,85. Harangozó Mátyás
(2000) 100 m fiú mell 1:09,67.
Dencs Orsolya (2006) 50 m leány
mell 46,25. Kantó Marcell (2005)
100 m fiú hát 1:23,43. Második
helyet szereztek: Kiss Eszter
(2003) 100 m leány gyors 1:03,10.

Londontól Barcelonáig

 Persze, soha nem jön jókor
egy ilyen megbetegedés, de szá-

mos alkalom lesz még arra, hogy
Flóra bizonyíthasson. Július 3-ig
próbálkozhatunk, ebbe belefér a
londoni Eb, illetve olyan nemzetközi verseny is, melyre a válogatottal mehet ki Barcelonába június közepén. A lényeg, hogy teljesen rendbe jöjjön, aztán irány ismét az uszoda, mert Flóra eltökélt.

Úszó XXVIII. Kanizsa Kupa,
Nagykanizsa. A Délzalai vízmû SE
dobogósai. Elsõséget szereztek:
Molnár Flóra (1998; képünkön a
dobogó tetején) 100 m nõi gyors

Környei Péter (2003) 100 m fiú
mell 1:26,25. Varga Dorina (2008)
50 m leány mell 57, 77. Molnár
Flóra 100 m hát 1:07,36, Délzalai
Vízmû SE fiú "A" csapat (Haran-

Polgár Sándort, Molnár
Flóra edzõjét is megkérdeztük
a kialakult helyzetrõl, aki
szintén elmondta, nem kell az
országos kihagyásának túlzottan nagy jelentõséget tulajdonítani.

Harmadszor lesznek házigazdák

Szeptemberben már harmadszor adhat otthont Nagykanizsa
az Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokságnak, tudtuk
meg az ennek apropóján tartott
sajtótájékoztatón.

Az országos fináléra külön-külön  selejtezõkön keresztül 
kvalifikálhatják magukat a különbözõ településekrõl az indulók.
 A 60 esztendõ feletti sakkozni szeretõ egyéneket is szeretnénk
megszólítani és ezzel bevonni a
versenyzésbe, melynek itt helyben, vagyis Nagykanizsán is lesz
elõselejtezõje május 14-én a
Bagonyai Sakk-klubban  fogalmazott a város polgármestere,
Dénes Sándor.  Az országos
döntõt szeptember 8-9-én rendezzük, s ahogy az elõzõ kettõn 63,
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illetve 60 körüli volt a részvételi
létszám, ezúttal is ennyiben bízunk az ország minden részérõl és
a budapesti kerületekbõl.
 Az országos döntõ lebonyolításában két egyesület, az
Aquaprofit-NTSK és a Bajcsa SE
fog segédkezni és háromszázon
felüli azon városok, illetve kerületek száma, akikhez eljuttattuk a
versenyre szóló felhívást  mondta dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó.  A megyei
jogú városoktól, megyei önkormányzatoktól és a fõvárosi kerü-

gozó, Környei, Kantó, Kele Soma,
Kuzma Zétény, Bánkuti Benedek)
6x50 m gyors váltó. Harmadik helyezést értek el: Kantó Marcell 100
m gyors 1:10,92.Réti Eszter
(2006) 50 m leány gyors 37,39.
Kiss Eszter 100 m mell 1:27,28;
100 m pillangó 1:12,59; 200 m vegyes 2:37,25. Dencs Orsolya 100
m mell 1:37,33. Böröcz Martin
(2001) 100 m fiú mell 1:16,86;
100 m hát 1:12,26; 100 m pillangó
1:10,54. Maurer Mihály (2004)
100 m fiú mell 1:34,95. Kuzma
Zétény (2007) 50 m fiú mell
57,89; 50 m pillangó 59,57.
Környei Péter 100 m hát 1:13,29;
200 m vegyes 2:40,33. Vaska Barnabás (2005) 100 m fiú pillangó
1:27,79. DZVSE fiú "B" csapat
6x50 m gyorsváltó (Böröcz, Anda
József, Vaska, Harangozó, Palángi
Péter, Mezõfi Bálint). DZVSE leány "A" csapat 6x50 m gyorsváltó
(Molnár, Kiss, Horváth Sára, Réti,
Orbán Petra, Varga).
Polgár László
leti önkormányzatoktól valamint
az országos nyugdíjas szervezetektõl az elsõ három helyezettek
jöhetnek, a szimpla városokból az
elsõk és június 15-ig kell szándéknyilatkozataikat a részvételükrõl elküldeni számunkra, a selejtezõket pedig június 30-ig kell
lebonyolítaniuk. A nagykanizsai
kvalifikációról annyit, hogy május 12-én 17 óráig lehet rá nevezni, akár a Bagonyai Sakk-klubban
is, a május 14-ei verseny után pedig az eredményhirdetést május
18-án tartjuk. Nagykanizsáról
amúgy a dobogósok indulhatnak
a kanizsai ob-n.
P.L.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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