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500 millió forintot kapott az
önkormányzat a Modern Városok program keretein belül megvalósuló négy kiemelt projektnek az elõkészítésére. Ami magában foglalja a multifunkcionális
sportcsarnok építését, a ferences
kolostor felújítását, fedett uszoda kialakítását és a konferencia, illetve rendezvényközpont létrehozását.
Az ennek kapcsán tartott pénteki sajtótájékoztatón Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere
elöljáróban felidézte: tavaly júniusban, a miniszterelnök látogatása során a kormány és a város önkormányzata aláírt egy megállapodást, ami Nagykanizsa jövõjérõl szól.
 A majdan megvalósuló fejlesztésekhez már megtettük a
kezdeti lépéseket. A projektek
megfelelõ tervezése érdekében
Nagykanizsa eredményes szervezetfejlesztést hajtott végre, valamint kompetens külsõ szakértõket vont be. A tudatos tervezésnek és a fejlesztési elképzelések
alapos összehangolásának köszönheti a város azokat a komoly
erõforrásokat,
melyeket
a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program forrásai mellett
vehetünk igénybe. Nagykanizsa
ezzel olyan integrátori szerepet
vállal fel, amely nemcsak a város,
de az egész dél-zalai régió szempontjából jelentõs gazdaságfejlesztési eredményeket hoz majd.
Januárban az említett projektek
elõkészítésére már 500 millió forintot kaptunk  mondta Dénes
Sándor, egyúttal megköszönte
Cseresnyés Péter államtitkár segítségét, amit a tervezési munkában is nyújtott.
Ezt követõen a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerõpiacért
és képzésért felelõs államtitkára
elsõként arról beszélt, a kormányzat miként segítette a településeket, különösen a megyei jogú városokat. Cseresnyés Péter emlékeztetett az adósság-átvállalásra,
ami Nagykanizsa esetében több
százmillió forint volt.

Fél milliárd forint Kanizsának a
Modern Városok fejlesztésének
elõkészítésére
 A város elõtt így több százmillió forintos mozgástér nyílt
meg. Ebbõl, többek közt, fejlesztésekre is tudtunk fordítani.  fogalmazott a politikus, aki hozzátette:  Komoly szakmai sikernek
tartom azt is, hogy újabb kiemelt
beruházások valósulhatnak meg a
jövõben.
 A négy nagy projekt elõkészítése komoly tervezési munka eredménye. Ezekre a beruházásokra
pedig szüksége van a városnak. 
így Cseresnyés Péter.
 A gazdaságfejlesztést szolgáló Mura program nem közvetlenül a városhoz és a Modern Városok programhoz kapcsolódik.
Mégis ennek keretein belül a ferences kolostor és a konferencia,
-képzési központ lehetõséget biztosíthat akár egy kézmûves mûhelynek is, melynek jóvoltából

Kanizsa  egyúttal a környék 
megmutathatja, milyen hagyományokkal rendelkezik. A program elkészült, a kormánynak pedig már csak napirendre kell vennie, hogy elindulhasson. Mindez
a térség turisztikai fejlesztését 
benne az élelmiszeriparét is 
magában foglalja. Hosszú távon
azt is szeretnénk, hogy egy
brand alakuljon ki: a lekvároktól egészen a húskészítményekig.
 közölte Cseresnyés Péter. Mint
elmondta, ez egy hosszú távú
program, aminek az is célja,
hogy minél több ember vegyen
benne részt.
 Mindez azt is szolgálja, hogy
mindenki, aki itt él, helyben találja
meg a boldogulását. Ne kényszerüljön arra senki, hogy szülõföldjétõl távol kelljen próbálkoznia. 
fogalmazott az államtitkár.

Ezt követõen Dénes Sándor polgármester beszélt a négy kiemelt,
több tízmilliárd forint értékben
megvalósuló fejlesztés egyes szegmenseirõl.
A 3000 fõ befogadására képes
sportcsarnok esetében például elmondta, a létesítmény a Kanizsa
Centrum melletti területen kerül
megépítésre. A fedett versenyuszodát a mostanival kötik öszsze, a konferenciaközpontot a régi nyomdánál hozzák létre. Az Alsótemplomnál lévõ ferences kolostort 50 évre kapja meg a város
a rendtõl, ingyenes használatra.
Sok más mellett kézi sörfõzde létrehozását, idõszaki ferences kiállítást, illetve a rend életét bemutató tárlatot is terveznek a rendházban.
Sz.Zs.
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Ma már inkább a munkaerõhiány jellemzõ
a térségben, nem a munkanélküliség
Errõl is beszélt Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerõpiacért és képzésért felelõs államtitkára a Nyugat-Pannon Jármûipari és Mechatronikai Központ vezetõségével közös, pénteki sajtótájékoztatóján, amelynek témája a térség kiemelt munkaerõ-piaci fejlesztése volt.
A központ stratégiai ülését követõ eseményen az államtitkár elmondta: a megbeszélés célja elsõsorban az volt, hogyan lehet jó minõségû munkaerõvel ellátni azokat
a cégeket, amik már mûködnek. Illetve, hogyan lehet a meglévõ,
vagy új beruházás esetén biztosítani a szükséges munkaerõ-igényt.
 Ezért beszélnünk kellett a
résztvevõkkel a szakképzésrõl.
Többek között arról, hogyan tehetnénk vonzóvá a kétkezi szakmákat
az általános iskolás gyerekek és

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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szüleik számára. Oktatás, tudatformálás, megfelelõ jövedelmi viszonyok és a mobilitás biztosítása
szükséges mindehhez  összegezte
Cseresnyés Péter, aki hozzátette:
az ülés során felvetõdött ötletekrõl, megvalósítandó feladatokról
egy dokumentum, azaz javaslat-

csomag készül, amit az aktuális
tárcának továbbítanak is.
Szijártó Zsolt, a Nyugat-Pannon
Jármûipari és Mechatronikai Központ ügyvezetõje elmondta, a központban résztvevõ szervezetek által közösen megfogalmazott elképzelésekbõl majd a késõbbiek-

ben lesznek konkrét projektek.
Tancsics Róbert, a központ stratégiai tanácsadó testületének elnöke
pedig azt hangsúlyozta, a javaslatok
nem kimondottan a képzést ölelik
fel, hanem a megfelelõ szaktudás alkalmazását a munkaerõpiacon.
 A gyakorlatban mindez azt is
jelenti, hogy egy jó képességû, általános iskolás diákot ne gimnáziumba, hanem például szakközépiskolába küldjenek szülei. Ez
messze túlmutat a képzésen, ez
már társadalom-filozófia. Az oktatásban az ehhez szükséges háttér
megvan: szakmailag, finanszírozásában, eszköztárát tekinthetve.
A másik pedig  emelte ki Cseresnyés Péter államtitkár gondolataihoz kapcsolódva  a mobilitás biztosítása a munkaerõpiacon  szögezte le Tancsics Róbert.
Azt is, hogy a térségben növelni
kell a minõségi munkaerõ számát,
a szakképzett tudást, mivel ez
húzza magával a régiót. Ezáltal
kialakíthatóak olyan képzési bázisok, rendszerek, amik ezt a problémát meg tudják oldani.
Sz.Zs.

Egymilliárd forintos támogatást kaptak a megváltozott
munkaképességûeket foglalkoztató cégek
Csaknem egymilliárd forintos
egyszeri támogatásban részesülnek a megváltozott munkaképességû embereket foglalkoztató
akkreditált cégek a munkakörülmények javítására, eszközeik
fejlesztésére  jelentette be az
Emberi Erõforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelõs államtitkára.
Czibere Károly elmondta, a kormány december 31-én döntött a támogatásról, amelyet már át is utaltak az érintett vállalatoknak.
Hozzátette, az egyszeri támogatásban másodjára részesültek a cégek,
2014 végén ugyanis 2,6 milliárd forintos támogatást folyósított a kormány.
Kiemelte, mivel ez a támogatási
forma rendkívül népszerû, és jelentõsen segíti a megváltozott munkaképességû emberek elhelyezkedési
esélyeit és munkakörülményeit, a
kormány úgy döntött: rendszeressé
teszi a támogatást, és jogszabályban garantálja, hogy minden év végén folyósítja azoknak a cégeknek,
amelyek a következõ évben is vál-

lalják megváltozott munkaképességû emberek foglalkoztatását.
Az összeg nagyságát a foglalkoztatottak számának arányában határozták
meg  közölte, hozzátéve, a támogatást november 30-ig lehet felhasználni
olyan fejlesztésekre, beruházásokra,
eszközbeszerzésekre, amelyek segítik
a megváltozott munkaképességû emberek munkavégzését.
Tavaly õsszel kiírták már azt a
pályázatot, amely  egyfajta bértámogatásként  2016-ban egész évre biztosítja a munkáltatóknak a
foglalkoztatás költségeit. Erre a tavalyi 29 milliárddal szemben idén
34 milliárd forintot biztosítanak,
így a múlt évi 30 300 támogatott
foglalkoztatott után az idén már
több mint 30 700 megváltozott
munkaképességû ember tud valamilyen foglalkoztatási formában
elhelyezkedni. Nõtt a programban

részt vevõ munkáltatók száma is:
tavaly 325 munkáltató vett részt a
programban, az idén 350.
Czibere Károly beszélt arról is,
hogy az új közbeszerzési törvénynek köszönhetõen a fogvatartottakhoz hasonlóan mentesülnek a
közbeszerzési eljárás alól a megváltozott munkaképességû emberek is, ugyanis az uniós közbeszerzési értékhatár alatt nem kell az eljárást lefolytatni, ha megváltozott
munkaképességû embereket foglalkoztat az adott cég.
A bürokráciacsökkentõ intézkedéseknek köszönhetõen ettõl az
évtõl 60-ról 21 napra csökken a
megváltozott munkaképességû
munkavállalókat foglalkoztató
munkáltatók akkreditációs eljárásának hossza, valamint változott a
lakóingatlan átalakításához kapcsolódó akadálymentesítési támo-

gatás összege és igénybevételének
lehetõsége is. A támogatást már
nemcsak egyszer lehet igényelni,
hanem tízévente újra, összege pedig az eddigi 150 ezerrõl január elsejével 300 ezer forintra nõtt.
Tervben van a rehabilitációs ellátások folyósításának átalakítása
is. Eddig a munkaórák számához
kötötték a jogosultságot, a jövõben
azonban felsõ jövedelmi korlátot
vezetnének be.
Az államtitkár úgy fogalmazott,
a kormány célja, hogy a passzivitásra kárhoztató segély helyett arra
ösztönözze a megváltozott munkaképességû embereket, hogy bebizonyítsák, õk is tudnak értékteremtõ munkát végezni, s ezek az
emberek és a munkáltatók egymásra találjanak.
MTI - Kanizsa
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A turisztikai szakma legrangosabb eseményén, az immár 24. alkalommal megrendezett Turisztikai Díjátadó Gálán és Évadnyitó
Fogadáson  a Hungarikum Fesztivál ajánlásával  minõségi magyar
termékeket kínáló fesztiválok, helyszínek kaptak lehetõséget a bemutatkozásra. Így a VIII. Országos
Farsangi Fánkfesztivál is. A nagykanizsai VOKE Kodály Zoltán
Mûvelõdési Ház által szervezett

munkavállalók 11 százalékát foglalkoztatták, de az ágazat ennél is
sikeresebb lehetne nemzetközileg
versenyképes szabályozással.
Köszöntõjében Lepsényi István
gazdaságszabályozásért és fejlesztésért felelõs államtitkár reflektált a
prezentációban elhangzottakra is. A
felvetõdött gondolattal egyetértett,
mely szerint akkor versenyképes az
ország, ha a kormányzat is versenyképes, tehát ha úgy szabályoz, hogy

rangos fesztivál egyben Nagykanizsa városát is képviselte. A mûvelõdési intézmény 700 darab, 13 fajta
fánkkal örvendeztette meg a nagyszabású rendezvény közönségét.
Díszes, sokak tetszését elnyerõ
standjukon a város küldeményeként a répás rétest is megkóstolhatták a gálát követõ fogadáson. Az
eseménynek helyet adó Budapest
Kongresszusi Központban mintegy
1500-an találkoztak, a szerteágazó
szakma vezetõ képviselõi mellett a
kormányzat is a legmagasabb szinten képviseltette magát.

hatékony legyen. Kifejezte elismerését, és köszöntötte mindazokat, akik
hivatásul választották Magyarország
turizmusának szolgálatát, és feladatul
tûzték ki, hogy a világ polgáraiban
igazi megbecsülést váltson ki irántunk, és országunk iránt. Bennünk,
magyarokban pedig tudatosítják
mindazt az értéket, amit hazánk kínál.
Nélkülük nem lenne elképzelhetõ a
helytállás egy olyan gyorsan változó
piacon, mint a turizmus világa. Néhány utazásra invitáló márkacsoport
bemutatkozását követõen 20 turisztikai szakember, illetve szervezet vehette át a szakmai szervezetek díját.
Közöttük volt Badacsonyi Andrea, a
Zalakarosi Castrum Termál Kft. ügyvezetõ-kempingvezetõje is. A díjak
átadását követõen a résztvevõk megismerkedhettek azzal az 50 személyiséget bemutató kiadvánnyal, akik a
legbefolyásosabbnak bizonyultak a
turisztika szakmában. A fogadás forgatagában sokan keresték fel fánkkóstolóra a kanizsaiakat. Kámánné
Szép Terézia, a mûvelõdési ház, egyben a fánkfesztivál fesztiváligazgatója elmondta, nagy megtiszteltetésnek
érzik, hogy itt lehetnek ismét, immár
3. alkalommal kapott meghívást az
országos fánkfesztivál erre a jeles
eseményre. Úgy érzi, élni kell a ren-

A megnyitót követõen a szakmai
szervezetek néhány perces prezentációban foglalták össze a legfontosabb kéréseket, javaslatokat. A
szakma úgy érzi, hogy sikeres, komoly eredményeket ér el, de egy
kis kormányzati segítséggel még
többre lenne képes. Nem támogatást, sokkal inkább segítséget kérnek, leginkább a szabályozókban.
Elhangzott: a turisztikai ágazat sikerként könyvelheti el a 2015-ös
évet. Szereplõi büszkék arra, hogy
a GDP-hez 10 százalékkal tudtak
hozzájárulni. Az ország devizaegyenlegéhez 1000 milliárd forintot tettek hozzá, miközben a hazai

dezvény adta lehetõséggel, a lobbi tevékenységgel ezen a kapcsolatépítésre is alkalmas presztízseseményen.
Sikerült is ezt kamatoztatniuk. A Turizmus Zrt. komoly reklámlehetõséget adott az országos fánkfesztiválunknak. Természetesen a zrt.-hez
tartozó háttérintézmények is támogatják intézményünket, rendezvényünket. Szinte minden szálloda hírt
kapott róla, s ennek köszönhetõen
hazai és külföldi látogatókat is várunk a hétvégén sorra kerülõ, VIII.
farsangi fánkfesztiválra. Régi ismerõsként gyakran látogatta meg a kanizsaiakat Elekes Zoltán, a Magyar
Fesztivál Szövetség alelnöke, aki
többek között elmondta: az a megtiszteltetés érte, hogy évek óta õ a
zsûri egyik megbecsült tagja. Komoly feladat Nagykanizsán fánkot
kóstolni a fánkfesztiválon  tette
hozzá, és elárulta, ma is és szombaton is nagyon óvatosan fog fánkot
kóstolni, mert ha az ember elmegy
egy fánkfesztiválra, az jó pár kiló
pluszt jelenthet, õneki pedig most
nagyon oda kell figyelnie a kilókra.
Véleménye szerint minden fánkfesztiválra látogatónak veszélyességi pótlékot kellene kapnia, hisz na-

gyon sok finom fánk közül választhat. Azt üzente a versenyzõ csapatoknak szombatra, hogy a zsûri semmi mást nem vár, mint minõségi
alapanyagokból, mindenfajta túlgondolás nélküli fánkokat. Olyan jó
lenne enni egy igazi nagymama
fánkját, Nagykanizsán, a fánkfesztiválon  jegyezte meg, megfeledkezve az elõbb említett fogyókúráról. A magyar gasztro-kulturális
fesztiválok egyre erõsebben mutatják meg magukat a piacon, s ebben
Nagykanizsa is az élen jár  hangsúlyozta.  Nagykanizsának az egyik
erõsségét jelentik ezek a fesztiválok,
és nagyon fontos, hogy ezt a minõséget erõsítsék. Akkor lesz jó egy
város kulturális marketingje, fesztivál-marketingje, ha el tudja hitetni
magáról, hogy ezt a gasztronómiai
csodát azon a településen lehet megtalálni. Az országban több településen készítenek rétest, fánkot, hisz
hagyományos magyar étel, de azt
gondolom, hogy így koncentráltan
csak Nagykanizsa mutatja be ezt a
nagyon finom gasztronómiai csodát,
amit fánknak nevezünk.
B.E.

Közel 30 fánksütõ
csapat és több ezer fánk

Az Erzsébet térrõl elindult farsangi jelmezes felvonulással kezdetét
vette a VIII. Országos Farsangi Fánkfesztivál városunkban. A rendezvénynek helyet adó Kanizsa Centrumban elsõként a Pécsi Vasutas
Koncertfúvós Zenekar mûsora vonzotta a színpad közelébe az érdeklõdõket. A fesztivált Kámánné Szép Terézia, a szervezõ VOKE Kodály
Zoltán Mûvelõdési Ház intézményvezetõje nyitotta meg.
(folytatás a 4. oldalon)

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

K a n i z s a f á n k k a l é s r é p á s r é t e s s e l k é p vi s e l t e t t e
magát a turisztikai évadnyitó gálán
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(folytatás a 3. oldalról)
A pécsiek szépen felvezették a
napot a Csillagok háborúja címû
film zenéjének részletével  jegyezte meg ünnepi köszöntõjében
Cseresnyés Péter, munkaerõpiacért
és képzésért felelõs államtitkár, a
térség országgyûlési képviselõje. 
A film akár ide is kapcsolható, hiszen csillagok versenyeznek egymással, hogy elnyerjék a közönség
tetszését és biztosítsák a szórakozását. És csillagok versenyeznek a
külsõ teremben is  folytatta a politikus, hogy a zsûri az õ süteményüket minõsítse a legjobbnak. És
mindennek a nyertesei csak mi lehetünk, akik részt veszünk ezen a
délutánon és jót szórakozunk, beszélgetünk ismerõsökkel, barátokkal. Jó hétvégét kívánva mindenkinek, azzal fejezte be a köszöntõjét,
hogy jövõre, ugyanebben az idõszakban, a 9. fánkfesztiválon töltsünk el egy szép délutánt.
Dénes Sándor polgármester a köszöntõjét a határainkon túlról érkezõ csapatok üdvözlésével kezdte, és
elismerõen szólt a fánkfesztivál
megálmodóinak munkájáról. 

2016. február 11.

jelent meg elõször, Magyarországon belül pedig a Dunántúlon. Jóllehet Nagykanizsán, és innen indulva lett a farsangi ünnepek elengedhetetlen kelléke.
Elekes Zoltán, a Magyar Fesztivál
Szövetség alelnöke, a zsûri elnöke
ugyan hosszasan akarta taglalni a
zsûri elvárását, de meggondolta magát. Nem szaporította a szót, hiszen
a zsûri számára az volt a legfontosabb, hogy frissében megkóstolják a
fánkot. Így tettek a fánkfesztiválra
érkezõk is. A közel 30 csapat által
sütött gasztronómiai ínyencség mellé kóstolót vettek az estig tartó zenés-táncos mûsorokból is.
A fánkverseny díjazottjai
Profi kategóriában: Helyben
sütött: Kanizsa Pékség; Hozott:1.
Miklósfai Cukrászüzem Csipet
csapata. Különleges táplálkozási
igényt kielégítõ: 1. A Funkckyk; 2.
Vegán Art Factory.
Amatõr kategóriában: Helyben
készített: 1. Gránátalma, Szabadkáról; 2. Napsugár Nyugdíjas Klub,
Nemesdédrõl; 3. Pécsi VOKE Elit
alakulat. Hozott: 1. Rózsák a Rózsából (Térségi Pedagógiai Szolgálat);

Köszönet
Tisztelettel megköszönöm Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a MÁV-csoportoknak, a Vasutas Országos Közmûvelõdésiés Szabadidõ Egyesületének, a Kanizsa Centrum Bevásárlóközpontnak, a
fesztivál támogató szponzorainknak, az országos és helyi média tudósítóinak, hogy hozzájárultak a VIII. Országos Farsangi Fánkfesztivál sikeres
megvalósításához. Köszönetemet fejezem ki a fánkcsapatok, valamint a
zsûri tagjainak, közremûködõknek és a lelkes közönségnek. Köszönet illeti a munkatársakat, külsõ segítõket a rendezvény lebonyolításában végzett
odaadó munkájukért.
Külön köszönöm Horváth Kálmánnénak, a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház Kodály Zoltán Énekkarának, valamint a "MAMIK" Hagyományõrzõ Dalkör tagjainak, Bogatin Sándornak, az eszteregnyei Õszirózsa
Dalkör vezetõjének és Hegedüs Boglárkának, hogy az országos médiumokban való részvételükkel, a fánksütés szakértelmérõl tett tanúbizonyságuk révén nagyban hozzájárultak az Országos Farsangi Fánkfesztivál
népszerûsítéséhez, a rendezvény sikeréhez, hírnevének öregbítéséhez.
Kámánné Szép Terézia
Nagykanizsa a fesztiválok városa 
szoktuk mondani, és ez a legédesebbek egyike, mely a fánk mellett a vidámságról, a farsangról szól. Megosztott egy fánk történetérõl szóló
legendát a hallgatósággal, majd az
államtitkárhoz hasonlóan e szavakkal köszönt el: találkozzunk jövõre
ugyanitt, a 9. fánkfesztiválon.
A VOKE, a Vasutas Országos
Közmûvelõdési és Szabadidõ
Egyesület elnöksége nevében Pál
Gábor tiszteletbeli elnök megjegyezte: nagy büszkeséggel vesz
részt a rendezvényen. Õ is felidézett egy történetet a fánkról, mely
szerint Európában a 18. században

2. Bölcsõdei menyecskék; 3. Vörösmarty Vasutas Nyugdíjas Klub, Székesfehérvár. Hozott különleges: 1.
Olvasókör, Belezna; 2. Batthyány
János Vasutas Nyugdíjas Klub, Tapolcáról. 3. Rezedák, Bajcsáról.
Különdíjak: Legszebb standért
járó különdíj: Rózsák a rózsából.
Zsûri különdíja: Nemesdédi Napsugár Nyugdíjas Klub. Közönség
díj: Eszteregnyei Õszirózsa Dalkör. Fesztivál díj: Gránátalma,
Szabadkáról. Különdíjat kapott
még a Kodály Mûvelõdési Ház
Mamik csapata.
B.E.

Fotó: Varga Mónika
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Új állampolgárunk:
Szatmári Ignác Csaba
Magyarország köztársasági
elnöke nemrégiben honosította
Szatmári Ignác Csabát, akinek az
új állampolgárság megszerzéséért esküt kellett tennie. Az ünnepélyes eskütételre a minap került sor a Vasemberház házasságkötõ termében.
A 25 éves Szatmári Ignác Csaba
Gyergyószentmiklóson született.
A szülei jelenlétében városunk
polgármestere, Dénes Sándor elõtt
tett esküt.
 Lehet, hogy más számára a mi
otthonunk, Magyarország, Nagykanizsa csupán épületeket, tárgyakat
jelent, azonban nekünk és mostantól
önnek is kedves Csaba, a létezésünk
kibontakozásának a helyszínét jelen-

ti, ahol mindig van, aki meghallgat
minket  fordult Dénes Sándor Szatmári Csabához. Hozzátette, Csaba a
mai naptól magyar állampolgár lett
és ezzel otthont talált a világban, itt
Nagykanizsán. Remélhetõleg, ezen
az új alapon építheti fel élete színterét, mely állandóságot és biztos megélhetést jelent majd számára.
 Magyar állampolgárként immáron hivatalosan is közösségünk
része, így a tágabb értelemben vett
otthona már körülveszi önt, menedéket és meghallgatást biztosít 
tette hozzá a polgármester. Majd
azt kívánta, hogy magyar állampolgárként, legyen sikerekben és
szeretetben gazdag boldog élete.
V.M.

Nagykanizsa külkapcsolatainak
múltja és jövõve
A közgyûlésen elfogadták a
városunk önkormányzatának
2015. évi külkapcsolati tervének
végrehajtásáról szóló beszámolót és a 2016. évi külkapcsolati
tervre vonatkozó javaslatot.
A város külkapcsolatairól szóló beszámolóban olvasható, hogy
a külkapcsolati események elsõsorban a testvérvárosokhoz kapcsolódtak, másodsorban került
sor gazdasági és kulturális eseményekre.
Városunkba Akkóból, Bihácsról, Csáktornyáról, Kaproncáról,
Gleisdorfból, Kazanlakból, Kovásznáról, Shijiazhuangból, To-

gliattiból és Puchheimbõl érkeztek. Ptujban tavaly hatodik alkalommal rendezték meg a Partnervárosok futása elnevezésû sportversenyt, melyen részt vett a Kanizsai Futó- és Szabadidõsport
Klub nõi és férfi csapata.
Ebben az évben is hasonló,
élénk külkapcsolati viszonyt szeretnének ápolni testvérvárosainkkal, akiket a város eseményeire invitálnának. Az idei évi külkapcsolati terv végrehajtásának fedezeteként az önkormányzat a 2016. évi
költségvetésérõl szóló rendeletének tervezetébe 4,5 millió elõirányzatot tervezett be.
V.M.
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PENdroid Középiskolás Informatikai Verseny
Ahogy arról már korábban is
beszámoltunk, az elõzõ év sikerein felbuzdulva a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampusza az idei
évben is meghirdette a középiskolás diákok körében évente egyszer megrendezésre kerülõ informatikai versenyét a PENdroidot.
Ennek célkitûzése egyrészt az
adott korosztály fejlesztése és
versenyeztetése az androidos
okos telefon programozás és a játékfejlesztés területén, másrészt
junior tagként történõ becsatlakoztatásuk az egyetemen futó
PENdroid Informatikai Tehetséggondozó Programba.
Az idei versenyfelhívásra 32 lelkes
csapat regisztrált az ország számos
pontjáról  Kisvárdáról, Szegedrõl,
Debrecenbõl, valamint Egerbõl is
csatlakoztak csapatok , így a rendezvény valóban országos hírûvé vált. A
verseny szakmai része és elõselejtezõi ütemterv szerint lezajlottak, így a
múlt pénteken már csak a 10 döntõs
megmérettetésére került sor.
A csapatok egy elõre elkészített
applikációval is versenyben vol-

tak, azonban a helyszíni döntõ alkalmával is egy komoly fejlesztést
kellett létrehozniuk csupán néhány
óra leforgása alatt. A feladatok
megoldása során a csapattagoknak
nem csak az informatikai, programozói tudásra volt szükségük, hanem igazi kreativitásra és ötletességre, valamint az esztétikai érzékre is, hiszen ezek az elemek mindmind a szakértõ zsûri pontozásának alapját képezték.
Minden csapat nagyon felkészültnek bizonyult és kiváló teljesítményt nyújtott az összes feladatrészben, így sok esetben csak
minimális pontkülönbség döntött
az egyes helyezések között. A legjobbnak bizonyult fejlesztések hamarosan ingyenesen elérhetõek és
letölthetõek lesznek a Google Play
Áruházból a PENdroid alkalmazások közül.
A PENdroid középiskolás verseny döntõjének eredménye: 1.
Fazekas A83  Debreceni Fazekas
Mihály Gimnázium (felkészítõk:
Kiszely Ildikó, Simon Gyula). 2.
GoaToxic  Kaposvári Szakképzési Centrum Nagyatádi Ady Endre

Gimnáziuma, Szakképzõ Iskolája
és
Kollégiuma
(felklészítõ:
Mesterné Subicz Erika). 3. Kung
Fury  Neumann János Gimnázium Tapolca (felkészítõ: Dr. Király
Sándor). 4. Implement  Batsányi
János Gimnázium Tapolca (felkészítõ: Holló Tamás). 5. Softghosts

Szakképzõ Iskolája és Kollégiuma
(felkészítõ: Gábris Jácint). 8.
Mákosguba  Neumann János Középiskola és Kollégium (felkészítõ:
Dr. Király Sándor). 9. KóterKockák  Zalaegerszegi SzC Ganz Ábrahám Szakközépiskolája (felkészítõ: Kõmûvesné Hantos Ale-

 Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (felkészítõ: Ábrahám Ferenc Gábor). 6. CsányDroid
 Zalaegerszegi SzC Csány László
KSzKI (felkészítõ: Tüske Balázs).
7. Cseri-droid  Cserháti Sándor

xandra). 10. We Dont C# - Székesfehérvári Széchenyi István Mûszaki Szakközépiskola (felkészítõ:
Dömötör István).
Kanizsa
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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.
február 22. 8.00-8.30. A versenytárgyalás ideje:
2016. február 24. 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. február 22. 8.30-9.00. A versenytárgyalás ideje: 2016. február 24. 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. február 22. 8.30-9.00. A versenytárgyalás ideje: 2016. február 24. 9.20-9.30.
Erzsébet tér 18. (Hrsz: 1968/1 "r")
117 m2, üzlet, 1.800 Ft/m2/hó+ÁFA = 2.286
Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA =
127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ:
2016. február 22. 8.00-8.30. A versenytárgyalás ideje: 2016. február 24. 9.30-9.40.
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. február 22. 9.30-10.00. A versenytárgyalás ideje: 2016. február 24. 9.40-9.50.
Csengery u. 1-3 (Hrsz:2433/2/A/1)
61 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. február 22. 10.00-10.30. A versenytárgyalás ideje: 2016. február 24. 9.50-10.00.
Csengery u. 4. (1943/4/A/3)
87 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. február 22. 9.30-10.00. A versenytárgyalás ideje: 2016. február 24. 10.00-10.10.
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. február 23. 9.00-9.30. A versenytárgyalás ideje: 2016. február 24. 10.10-10.20.
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. február 22. 7.30-8.00. A versenytárgyalás ideje: 2016. február 24. 10.20-10.30.
Erzsébet tér 20. (Hrsz:1170/1/A/2 "r")
59 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. február 22. 8.30-9.00. A versenytárgyalás ideje: 2016. február 24. 10.30-10.40.
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. február 22. 9.00-9.30. A versenytárgyalás ideje: 2016. február 24. 10.40-10.50.
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. 450
Ft/m2/hó+ÁFA = 572 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50
Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen: 99
m2. A bérlemény megtekinthetõ: 2016. február
22. 8.00-8.30. A versenytárgyalás ideje: 2016.
február 24. 10.50-11.00.

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. február 22. 8.00-8.30. A
versenytárgyalás ideje: 2016. február 24.
11.00-11.10.
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. február 23. 9.45-10.15. A versenytárgyalás ideje: 2016. február 24. 11.10-11.20.
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. február 22. 8.40-9.10. A
versenytárgyalás ideje: 2016. február 24.
11.20-11.30.
Kalmár u. 6. Vásárcsarnok emeletén különbözõ 20-42 m2 alapterületû üzletek
(Hrsz: 98/A/100+) kiadók.
(Bérleti díj 300Ft/m2/hó+ÁFA, rezsiköltség
mértéke 555Ft/m2/hó+ÁFA, valamint takarítás, õrzés-védés, szemét-szállítás költségek
várható mértéke 256Ft+ÁFA/m2/hó). Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2016. február 22. 11.0011.30. A versenytárgyalás ideje: 2016. február
24. 11.30-11.40.
A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Nagykanizsa Garay u. 21. I. Emelet. Érdeklõdni a 0693/311-241 számú telefonszámon.

A versenytárgyalási felhívást, valamint a versenytárgyaláson való részvétel feltételeit
a www.nkvg.hu honlapon tekinthetik meg!
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AtlasProfilax
Tudta Ön, hogy a koponya alatt lévõ elsõ nyaki csigolya, az Atlas nem csak a fejet tartja és
támasztja alá, hanem ha elmozdult, különféle
panaszok okozója lehet?
A svájci dr. René-Claudius Schümperli több mint húsz
éve kidolgozta azt a biztonságos módszert, amellyel
meg lehet állapítani az elmozdulást és korrigálni azt. A
nagykanizsai dr. Varga Imre az õ egyik tanítványa, aki
sikeresen alkalmazza a módszert. A korrekció utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a régóta meglévõ panaszai, mint a rendszeres fejfájás,
szédülés, feszülõ nyak, derékfájás.
Elérhetõség: Nagykanizsa, Király u. 29. Bejelentkezés telefonon: 0630-959-3080

Hu-morzsák a Medgyaszay Házban
A Getup Stand up az új nemzedék humoristáinak társulata. A csapatot a Dumaszínház Fiatal Félõrültek Fesztiválján képzett humoristák alkotják, akiket
Tarnóczi Balázs, társulati vezetõ rendezett össze közös estek szervezésével. Így
biztosítva, hogy egy egész ország megismerje azokat a tehetséges fellépõket,
akik kéthetente nevetésre fakasztják a Dumaszínház Kompót Dumaklubjának
közönségét.A tagok közül több arccal találkozhatott már a nagyérdemû a
Showder Klubban, egyesekkel pedig a Rádiókabaré mûsoraiban.

A nagykanizsai fellépésen a nézõk találkozhatnak:

 Fülöp Viktorral, aki lévén tanár ember, poénjaival okít arra, hogyan óvjuk
meg magunkat a szellemi sötétségtõl. A szõke herceg történeteiben egy iskolás
naivitásával látja a világot, és értetlenül áll elõtte.
 Sallai Ervinnel, akinek élettapasztalatai annyira szerteágazóak, mint egy diófa lombkoronája. A reklámszakma nagy szakértõje, családapa, és igazi lázadó, aki
jó példa arra, hogy 40 felett, konszolidált megjelenéssel is lehet valaki punk.
 Sulyok Péterrel, aki a legszemtelenebb stand up-os. Bár tiszta idõben se
lát el az orráig se, azt kiválóan felismeri, hogy mikor vannak az életnek olyan
pillanatai, amiket nem tarthat magában.
 Tarnóczi Balázzsal, a legszabadabb bölcsésszel. Salgótarjánon, vagyis állítása szerint Kis Moszkvában nevelkedett, emiatt pedig a réz és a vasbeton határozta meg az életét hosszú évekig. Hobbija a szóvihar-vadászat, és a nyelvzsonglõrködés.
A február 18-án, 19 órakor, Medgyaszay Házban zajló mûsorhoz pedig
Winston Churchill-t idézve: Nem ígérhetek mást, csak vért és könnyeket.....nem, mégsem, inkább Gundel Takács Gábort idézem: Jó szórakozást!

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Fogadónapok,
fogadóórák

Tóth Nándor alpolgármester fogadónapot tart 2016. február 24-én
(szerda) 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.).
***
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút páratlan
házszámok, Kazanlak körút 2.,
Munkás utca, Bartók Béla utca, Hevesi Sándor utca, Rózsa utca 1., Rózsa utca 14-tõl felfelé összes házszám) önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart 2016. február 26-án
pénteken 17 órától a Hevesi Sándor
Általános Iskolában (Nagykanizsa,
Hevesi Sándor utca 2.).

Álláspályázat  Rózsa Óvoda intézményvezetõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda (8800 Nagykanizsa, Rózsa út 7. ) 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 határozott idõre, 2016. május 1-tõl - 2021. július
31-ig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa,
Rózsa út 7.
Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: A Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda (8800 Nagykanizsa, Rózsa út 7. ) alapító okiratában meghatározott a nemzeti
köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti
óvodai nevelési feladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerû és gazdaságos mûködtetése, irányítása
és ellenõrzése.
Az intézmény közfeladatai: óvodai nevelés.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a
pedagógusok elõmeneteli rendszerérõl és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történõ végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Kormány rendelet rendelkezései az
irányadóak.

Meghívó
A KOMMUNIZMUS
ÁLDOZATAINAK
EMLÉKNAPJÁN,
2016. február. 25-én,
délután 17 órakor
az Ötvenhatos
Emlékkertben,
a kopjafánál, elhelyezzük
mécseseinket.
Kérjük a város együtt érzõ
polgárait, hogy velünk együtt
gyújtsanak. egy-egy mécsest.
Magyar Politikai Foglyok
Szövetsége Nagykanizsai
Szervezete - 56' Szövetség
Nagykanizsai Szervezete

2016. február 11.

Pályázati feltételek:
- az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsorolt - felsõfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség,
- legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idõre, teljes munkaidõre szóló
alkalmazás vagy a megbízással egyidejûleg pedagógusmunkakörben történõ, határozatlan idejû teljes munkaidõre
szóló alkalmazás,
- a Kjt. 20. § (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való
megfelelés,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve
bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- büntetlen elõélet,
- cselekvõképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó részletes szakmai életrajzát,
- a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyzõ által hitelesített
másolatát,
- az elõírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlõ igazolását,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy

a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
2. a pályázati eljárás a Közgyûlés döntéshozó ülésén a
napirendnek a nyilvános ülésen történõ tárgyalásához
hozzájárul,
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) öszszeférhetetlenség 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. május 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 4.
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: "Nagykanizsa Központi Rózsa
Óvoda intézményvezetõ"
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A
Kjt. és a Kjt. vhr. elõírásainak megfelelõen a pályázatokat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése Humán Bizottsága - a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésrõl Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közgyûlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, döntéséhez beszerzi a nevelõtestület, a szülõi
szervezet és a Nemzeti Pedagógus Kar szakmai véleményét. Döntésének eredményérõl valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyûlésnek a
Humán Bizottság meghallgatását követõ soros ülése, legkésõbb 2016. április 30.
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes
oldalán (elérhetõ: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), Oktatási és Kulturális Közlöny, Nagykanizsa Megyei
Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu ), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, Homokkomárom Község honlapja
(www.homokkomárom.hu), Hosszúvölgy Község honlapja
(www.hosszuvolgy.hu), Fûzvölgy Község honlapja
(www.fuzvolgy.hu),
Liszó
Község
honlapja
(www.liszo.hu), Sormás Község honlapja (www.sormas.hu)
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályáztatóval kapcsolatban további információ a
www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhetõ.

2016.02.10.

11:41

Page 9

Kanizsa  Hirdetés

2016. február 11.

Pályázható önkormányzati bérlakások
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, Ady E. u. 5. 1. em. 4.
A lakás alapterülete: 31 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése:
belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.864
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével
megegyezõ idõtartamú.
2. Nagykanizsa, Ady E. u. 5. 2. em. 3.
A lakás alapterülete: 74 m2, szobaszám: 2+fél szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése:
belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 40.256
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével
megegyezõ idõtartamú.
3. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. 9. 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.
4. Nagykanizsa, Fõ u. 8. 1/2/15.
A lakás alapterülete: 65 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege:
38.220 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2016. február 11. 13.00.  13.30.
5. Nagykanizsa, Kazanlak krt. 14./ C. III. em. 11.
A lakás alapterülete: 33 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése:
városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 15.048 Ft. A
lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama:
5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ
idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2016. február 11. 09.00. - 09.30.
6. Nagykanizsa, Király u. 30. 1/1.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi
terület. Költség alapú bérleti díj összege: 36.360 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év,
vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2016. február 11.
13.30.  14.00.
7. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3. C/1/3.
A lakás alapterülete: 59 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 26.904 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2016. február 11. 09.00.  10.00.
8. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3. E/2/2.
A lakás alapterülete: 52 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 23.712 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5
év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2016. február
11. 09.00.  10.00.
9. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3. F/1/1.
A lakás alapterülete: 59 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 26.094

Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével
megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2016. február 11. 09.00.  10.00.
10. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3. G/1/3.
A lakás alapterülete: 59 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 26.904
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével
megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2016. február 11. 09.00.  10.00.
11. Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 56. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.266 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja:
2016. február 11. 10.30.  11.00.
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Ötleteket
várnak
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyûlése 145/2014. (VI. 26.) sz.
határozatával döntött a hatályos
jogszabályoknak megfelelõ új településrendezési terv elkészíttetésérõl.
Kérem Nagykanizsa Megyei Jogú
Város lakóit, ingatlantulajdonosait
és helyi vállalkozóit, hogy a készítendõ településrendezési tervhez ötleteiket, javaslataikat, igényeiket
juttassák el írásban 2016. február
28-ig Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalába
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.).
Dénes Sándor polgármester

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. fsz. 3.
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: 2016. február 10. 9.00.  10.00.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. 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 lakás megtekintésének idõpontja: 2016. február 10. 9.00.  10.00.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 3.
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: 2016. február 10. 9.00.  10.00.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. 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: 2016. február 10. 9.00.  10.00.
5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 1.
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 lakás megtekintésének idõpontja: 2016. február 10. 9.00.  10.00.
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: 2016. február 26.

MEGHÍVÓ
Szeretettel
hívjuk és várjuk a
NAGYCSOPORTOS
ÓVODÁSOKAT
családtagjaikkal együtt a
PIARISTA ISKOLA
rendezvényeire.

PIAR SULI-MURI I.

Vidám programok
a gyermekeknek,
tájékoztató a szülõknek:
február 20.
szombat 9.30

PIAR SULI-MURI II.
Játékos délelõtt
ovisoknak,
ismerkedési lehetõség
tanítóinkkal:
február 27.
szombat 9.30
Helyszín:

Piarista Általános Iskola
Gimázium Kollégium és BDCÓ
Nagykanizsa,
Sugár út 11-13.
(Bejárat a Királyi Pál utca felõl.)

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa  Szeniorok iskolája

2016. február 11.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanács 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 0620-3990726

JELENTKEZÉSI LAP

JELENTKEZÉSI LAP

SZENIOROK ISKOLÁJA - BEVEZETÉS AZ ANGOL NYELVBE
 KEZDÕ (ingyenes, összesen 30 órás képzés idõsek részére)
Jelentkezési határidõ: 2016. március 1. (kedd). 12.00 óra

SZENIOROK ISKOLÁJA  "EZÜSTNET KANIZSA"  KEZDÕ
(ingyenes, heti 3 órás, összesen 30 órás õszi számítógépes képzés idõsek részére)
Jelentkezési határidõ: 2016. március 1. (kedd) 12.00 óra

A JELENTKEZÕ NEVE:
Leánykori neve: ..................................................................................
Születési helye: ......................................Szül. idõ: ............................
Lakcíme: .............................................................................................
Telefonszáma:.........................................E-mail címe:.........................
Legmagasabb iskolai végzettsége: ......................................................
Szakmai végzettsége: ..........................................................................
A tanfolyam választott idõpontja: kedd, szerda, péntek, mindegy (a beosztás megkönnyítése érdekében legalább 2 megfelelõ napot kérünk
megjelölni aláhúzással). Ünnepélyes tanévnyitó: 2016. március 10.(csütörtök) 15.00 óra. Helye:Medgyaszay Ház nagyterme. A megnyitón ismertetjük a csoportbeosztásokat, egyéb hasznos információkat, emiatt a
megjelenés kötelezõ!
A képzések Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi
Tanácsa szervezésében, az önkormányzat, a Batthyány Lajos Gimnázium és a dr.Mezõ Ferenc Gimnázium támogatásával valósulnak meg, 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, 2016. ..................... Aláírás:........................................

A JELENTKEZÕ NEVE:
Leánykori neve: ..................................................................................
Születési helye: ......................................Szül. idõ: ............................
Lakcíme: .............................................................................................
Telefonszáma:.........................................E-mail címe:.........................
Legmagasabb iskolai végzettsége: ......................................................
Szakmai végzettsége: ..........................................................................
A tanfolyam választott idõpontja : hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, péntek (a beosztás megkönnyítése érdekében két napot kérünk megjelölni!)
Ünnepélyes tanévnyitó: 2016. március 10.(csütörtök) 15.00 óra. Helye:
Medgyaszay Ház nagyterme.
A megnyitón ismertetjük a csoportbeosztásokat, egyéb hasznos információkat, emiatt a megjelenés kötelezõ!
A képzések Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi
Tanácsa szervezésében, az önkormányzat és az oktatási intézmények
támogatásával valósulnak meg, 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, 2016. ..................... Aláírás:........................................

JELENTKEZÉSI LAP

JELENTKEZÉSI LAP

SZENIOROK ISKOLÁJA  BEVEZETÉS AZ ANGOL NYELVBE
 HALADÓ (ingyenes, összesen 30 órás képzés idõsek részére)
Jelentkezési határidõ: 2016. március 1. (kedd). 12.00 óra

SZENIOROK ISKOLÁJA - EZÜSTNET HALADÓ (ingyenes, heti
3 órás, összesen 30 órás õszi számítógépes képzés idõsek részére
Jelentkezési határidõ: 2016. március 1. (kedd) 12.00 óra

A JELENTKEZÕ NEVE:
Leánykori neve: ..................................................................................
Születési helye: ......................................Szül. idõ: ............................
Lakcíme: .............................................................................................
Telefonszáma:.........................................E-mail címe:.........................
Legmagasabb iskolai végzettsége: ......................................................
Szakmai végzettsége: ..........................................................................

A JELENTKEZÕ NEVE:
Leánykori neve: ..................................................................................
Születési helye: ......................................Szül. idõ: ............................
Lakcíme: .............................................................................................
Telefonszáma:.........................................E-mail címe:.........................
Legmagasabb iskolai végzettsége: ......................................................
Szakmai végzettsége: ..........................................................................

A tanfolyam idõpontja: minden csütörtök 15.00 órától. Ünnepélyes tanévnyitó: 2016. március 10. (csütörtök) 15.00 óra. Helye: Medgyaszay
Ház nagyterme. A megnyitón ismertetjük a csoportbeosztásokat, egyéb
hasznos információkat, emiatt a megjelenés kötelezõ.
A képzések Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi
Tanácsa szervezésében, az önkormányzat és a Batthyány Lajos Gimnázium, valamint a dr.Mezõ Ferenc Gimnázium támogatásával valósulnak
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.

A tanfolyam idõpontja : minden csütörtök 15 órától Ünnepélyes
tanévnyitó: 2016. március 10. (csütörtök) 15.00. Helye: Medgyaszay
Ház nagyterme. A megnyitón ismertetjük a csoportbeosztásokat, egyéb
hasznos információkat, emiatt a megjelenés kötelezõ!
A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi
Tanácsa szervezésében, az önkormányzat és a nagykanizsai gimnáziumok 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, 2016. ..................... Aláírás:........................................

Nagykanizsa, 2016. ..................... Aláírás:........................................

A jelentkezési lap kitöltve leadható a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) portáján elhelyezett gyûjtõdobozban továbbá a Halis István Könyvtárban.
Bõvebb Információ: Dr.Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó, telefon: 0620-8492309, e-mail: idosugyitanacs@gmail.com
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Kanizsa  Hirdetés

2016. február 11.
JELENTKEZÉSI LAP
SZENIOROK ISKOLÁJA  BEVEZETÉS A NÉMET NYELVBE
 KEZDÕ (ingyenes õszi, összesen 30 órás képzés idõsek részére)
Jelentkezési határidõ: 2016. március 1. (kedd) 12.00 óra
A JELENTKEZÕ NEVE:
Leánykori neve: ..................................................................................
Születési helye: ......................................Szül. idõ: ............................
Lakcíme: .............................................................................................
Telefonszáma:.........................................E-mail címe:.........................
Legmagasabb iskolai végzettsége: ......................................................
Szakmai végzettsége: ..........................................................................
A tanfolyam választott idõpontja : hétfõ, kedd, szerda, mindegy (a
beosztás megkönnyítése érdekében legalább 2 megfelelõ napot kérünk megjelölni aláhúzással). Ünnepélyes tanévnyitó: 2016. március
10.(csütörtök) 15.00 óra. Helye: Medgyaszay Ház nagyterme. A megnyitón ismertetjük a csoportbeosztásokat, egyéb hasznos információkat, emiatt a megjelenés kötelezõ!
A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi
Tanácsa szervezésében, az önkormányzat, a Batthyány Lajos és a dr.
Mezõ Ferenc Gimnázium támogatásával valósul meg ezen két
intézmény 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, 2016. ..................... Aláírás:........................................
A jelentkezési lap kitöltve leadható a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) portáján elhelyezett gyûjtõdobozban továbbá a Halis István
Könyvtárban. Bõvebb Információ: Dr.Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó,
telefon: 0620-8492309, e-mail: idosugyitanacs@gmail.com

Pedagógus díszdiplomák igénylése
Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedõ
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben részesülõ pedagógusokat.
Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell a képzõ intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát (munkahelyek,
jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél másolata - ha van ilyen),
valamint az aranydiploma-várományosoktól a munkakönyvük másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok Nagykanizsa
Megyei Jogú Város honaljáról letölthetõk, vagy a Polgármesteri Hivatal Humán
és Hatósági Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15.) átvehetõk.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élõ nyugállományú pedagógusokat, akik 50, 60, 65, 70, 75 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2016. március
1-ig juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályára, hogy idõben továbbíthassuk a képzõ intézményekhez.
A felhívással kapcsolatban érdeklõdni lehet Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályán személyesen (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15.) vagy telefonon (+36 20 8492334 ).
Díszdiplomához szükséges iratok:
- KÉRVÉNY A DÍSZDIPLOMA KÉSZÍTÉSÉHEZ
- NYILATKOZAT AZ ADÓBEVALLÁSHOZ
- KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY A FELSÕFOKÚ INTÉZMÉNY FELÉ
- MEGHATALMAZÁS
Kérjük, hozza magával a következõ dokumentumokat:
- MUNKAKÖNYV VAGY HATÁROZAT AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
- ÖNÉLETRAJZ
- EREDETI OKLEVÉL, VAGY KORÁBBI DÍSZDIPLOMA MÁSOLATA

11

Nyugdíjasházi bérlakások
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. február 26.
(péntek). Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási
Csoport Nagykanizsa, Ezsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó. A licitálás idõpontja:
2016. március 1. (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.
A pályázaton való részvétel feltételei:
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.
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 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.  2.000.000 Ft, Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.  2.400.000 Ft. A
licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
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.

Hétfõtõl lezárásra kerül a Fõ út felsõ szakasza
A kivitelezés gyorsabb elõre haladása, valamint a közmûvezetékek
kiváltása miatt lezárásra kerül a Fõ út Felsõ templom és a Hunyadi u.
közötti szakasza. A Huszti tér felé haladó közlekedés a Felsõtemplom
elõtti útszakaszra, illetve a Katona József utca irányába terelõdik át. A
busz közlekedés ismételten a Zrínyi utcában bonyolódik le. A forgalom
a projekt várható befejezési határidejéig, vagyis április végén térhet
vissza a Fõ útra.
A kivitelezés ideje alatt szíves türelmüket, és megértésüket kérik!

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

5.qxd

5.qxd

2016.02.10.

12

11:41

Page 12

Kanizsa  Sport+

Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-465
e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu
www.kanizsaikultura.hu
Február 13. 10-18 óra
VII. KANIZSAI ESKÜVÕ
KIÁLLÍTÁS
Minden, ami esküvõ nem csak
menyasszonyoknak! Divatbemutatók, mûsorok,
A belépés DÍJTALAN! Információ: +36 30 424-1455.
Február 15. 15 óra
MÛVÉSZET ÉS TERÁPIA Varga Károly és Szûcs István amatõr képzõmûvészek kiállítása.. Megtekinthetõ: március 10-ig.
Február 18. 19 óra
Filharmónia - Fortissimo bérlet
2015/2016. SAVARIA
SZIMFONIKUS ZENEKAR
Vezényel: Mark Stringer. Szóló: Kiss
Márton-zongora. P.I. Csajkovszkij: bmoll zongoraverseny op.23. A.
Bruckner: IV. Romantikus szimfónia
(Esz-dúr). Belépõdíj: 3400 Ft, 10 %
kedvezményt nyújtunk nyugdíjasoknak, diákoknak.
Február 21. 18 óra
Bérleten kívüli színházi elõadás
Kálmán Imre: MARICA GRÓFNÕ
- nagyoperett két felvonásban, a budapesti Bulvárszínház elõadásában.
Belépõdíj: I. hely 3400 Ft, II. hely
2900 Ft.

Február 13. 9-13 óra
I. FELNÕTT BÖRZE
Szeretnél csinos darabokat jó áron
beszerezni? Árulhatsz, vásárolhatsz,
vagy mindkettõt egyszerre. Információ: kiss.zsanett@kanizsaikultura.hu. A belépés DÍJTALAN!
Február 13. 20 óra
DIRTY FUSION koncert
Újra összeállt a nagykanizsai Dirty
Fusion zenekar! Új énekessel és
részben új mûsorral a rock zene kedvelõinek. Belépõdíj: 500 Ft. Büfé
lesz a helyszínen.
Február 18. 19 óra
HUMORZSÁK - Stand Up est 2 felvonásban. A budapesti Get Up Stand
Up elõadása, a Showder Klub és a
Rádiókabaré humoristáinak közremûködésével. Belépõdíj: 1200 Ft.

Február 16.
FEL A NETRE! - BIZTONSÁG
Kezdõ 2. szint számítógépes tanfolyam. Részvételi díja: 6 500 Ft.
Február 17.
NETEZZ TOVÁBB, NAGYI! KLUB. Téma: az új EDGE böngészõ.
Február 19. 18 óra
HADTÖRTÉNELMI ESTÉK SOROZAT. Négyesi Lajos: Szigetvár
1566-os ostroma
Február 20. 16.30 óra
CSALÁDI JÁTSZÓ - TÁNCHÁZ

2016. február 11.

Ju jitsu  hatékony önvédelmi
rendszer tanulható Nagykanizsán

Napjainkban egyre aktuálisabb és fontosabb, hogy a váratlan mentális és fizikális támadással szemben hatékonyan meg
tudjuk védeni magunkat. Ehhez
nyújthat segítséget a nagykanizsai ju jitsu csapata, ahol hatékony önvédelmi rendszer sajátítható el.
Az edzések keretében többek
között ütéseket, rúgásokat, feszítéseket és elvezetéseket tanulhatnak a jelentkezõk. Ezek a hatékony önvédelmi rendszer részei.
Az edzéseket Varga György (barna öv, 2 kyu) vezeti. Érdeklõdni is
nála lehet a +36 20 9155279-es

telefonszámon. Az edzéseket
minden kedden és csütörtökön
tartják 19:30-21:00 óráig a Nagykanizsai Judo Klub  Röntgen
Kanizsa edzõtermében (Balatoni
u. 8.). Tizenhat éves kortól, nemtõl és elõképzettségtõl függetlenül mindenkit szívesen látnak a
teremben.
De mi is az a ju jitsu? Egy korábbi cikkünkben már olvashattak róla, hogy a világ legtöbb
rendvédelmi szerve ezt használja,
ugyanis az önvédelem szempontjából ez a ju jitsu a legalkalmasabb harcmûvészeti rendszer, hiszen a testfelépítéstõl függõen a
test minden része önvédelmi esz-

köz lehet. Magába foglalja a testtest elleni harc pusztakezes vagy
akár a fegyveres változatát egyaránt.
 Az elsajátításához sok edzés,
kitartás, önfegyelem, erõfeszítés
szükséges. Rövid út nincsen 
hangsúlyozta Varga György.
A ju jitsut a katonák fejlesztették
ki harcostársaik számára, mely segítségével akkor is sikeresen küzdhettek, ha nem volt náluk fegyver.
Mivel általában vérre menõ küzdelmek zajlottak, így csak a jó
technikák maradhattak fenn, így
finomodott, és lett egyre precízebb
a ju jitsu.
A ju jitsu egy nyitott rendszer,
mely az adott kor sajátosságaihoz
alkalmazkodik, a kor igényeinek
megfelelõen változik és alakul.
Nem ragaszkodik a tradicionális
formákhoz.
Az évek során pedig rájöttek arra is, hogy minden funkcionális
védekezési eszköz lehet, így a bot,
a kés vagy akár a kötél is. Az önvédelmen túl, a ju jitsu az állóképesség, az erõnlét javítására, valamint konfliktushelyzetek gyakorlásával a feszültség levezetésére is
egyaránt alkalmas azon túl, hogy
növeli a magabiztosságot.
V.M.
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Horoszkóp
III.21.IV.19. Kos
A bolygóállások szerint jelentõs akadályok
nehezíthetik a tervei megvalósításában. Ne
legyen türelmetlen, ha egyedül nem tud
boldogulni, alkalmazkodjon jobban a környezetéhez. Ha kell, kérjen segítséget.

IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket a
facebook-on!

A közeljövõben magánéleti problémák nehezíthetik meg a mindennapjait. Most elsõsorban azon törje a fejét, hogy miként szabadulhatna meg tõlük minél elõbb. A szervezetét pedig erõsítse fel vitaminokkal.

V.21.VI.21. Ikrek
A bolygóállások szerint egy idõre ne kezdjen semmilyen vállalkozásba, mert anyagi
kockázatot jelenthetnek. Nyugodjon bele,
ha kissé változtatnia kell az elképzelésein,
mert elõbb-utóbb minden megoldódik.

VI.22.VII.22. Rák
Hogyha hétvégére elfárad a sok tennivalótól, szunyókáljon egyet. Lelje örömét az
egyszerû, hétköznapi dolgokban, aztán vigye véghez elképzeléseit. Ha ragaszkodik
valakihez, azt mutassa ki gyakrabban.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Úgy tûnik, a régi tervei hamarosan valósággá válnak. Ha kihasznál minden kínálkozó
alkalmat, az jelentõs anyagi gyarapodással
jár az ön számára. A dolgokat ne siettesse, a
feszültségét csökkentse tornával.

VIII.23.IX.22. Szûz
Nemcsak anyagi szempontból számíthat elõnyös napokra. A Vénusz bolygó is tartogat
meglepetéseket az ön számára, de ez egyelõre
még legyen titok. Hogyha fáradtnak érzi magát, csak az idõjárásban keresse az okát.

IX.23.X.22. Mérleg
Ha teheti, törjön ki a megszokott napi rutinból, és változtasson a szokásain. Ha a baráti
társaságától nem tud feldobódni, akkor szüneteltesse egy idõre a találkozásokat. A csillagok ismét anyagi elõnyöket ígérnek.

X.23.XI.22. Skorpió
Ne keressen semmiféle összefüggést a hangulata és az egészségi állapota között. Az
idõjárás változás nagyobb hatást gyakorol
önre, mint a barátai. Jó ha tudja, a Vénusz
bolygó kellemes meglepetéssel készül.

XI.23.XII.21. Nyilas
Ha körültekintõbben szervezi meg a szabadnapjait, azzal jót tesz mindenkinek.
Érzékenységét egy kissé tegye félre. Legyen hûséges és gondoskodó a párjához,
így nem kell elutasítástól tartania.

XII.22.I.20. Bak
Okosan teszi, ha tanul a saját tévedéseibõl, és
nem esik bele ismét ugyanabba a hibába. Ha
vannak sürgõs döntést igénylõ feladatai, minél elõbb tegye túl rajtuk magát. Aztán kedvére foglalkozhat a legújabb hobbijával.

I.21.II.19. Vízöntõ
Ne töltse az idejét semmittevéssel még akkor sem, ha nincs munkája. Törekedjen némi egyensúlyra a magánéletében, így könynyebben átvészeli a bizonytalan idõszakot.
Ne feledje, a rossz után csak jó jöhet.

II.20.III.20. Halak
Az értelmetlennek tûnõ munkahelyi vitákat lehetõleg kerülje el mostanában. A
vágyait tisztán és egyértelmûen fogalmazza meg a párjának. Csak így számíthat arra, hogy meg is valósulnak.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Meghívó

Meglovagolva a növekvõ népszerûséget

A miklósfai dr. Kotnyek István Kertbarátkör szeretettel meghív Nagykanizsáról
és környékérõl minden
szõlõsgazdát, a szõlõ
aranyszínû sárgulás FITOPLAZMA betegségérõl, és az ellene történõ
védekezésrõl szóló elõadásra.

A II. Kanizsa Open darts nyílt
versenyt rendezték a bajcsai mûvelõdési házban, s a mind népszerûbb sportági eseményre immár negyvenen (képünkön) neveztek  nem csupán Nagykanizsáról. Versenyzõk érkeztek még
Kaposvárról, Keszthelyrõl, Lentibõl, Szombathelyrõl és Zala-

egerszegrõl is, hogy az 501 és
dupla kiszállós szabályok keretében bizonyítsák ügyességüket.
Nos, a színvonalra nem is lehetett
panasz, a hét táblára csak úgy záporoztak a nyilak, amikor egy-egy ellenfél három-három dobásonként
váltotta egymást a dobóvonal mögött.

Ráadásul jó néhány versenyzõnek érdemes is volt útra kelnoie, hiszen a
gyõzelmet végül Pósfai Miklós szerezte meg Szombathelyrõl, második
a keszthelyi Antal Gergõ, míg harmadik a zalaegerszegi Bedõ Ferenc és a
nagykanizsai Parély József lett.
P.L.

A részvétel ingyenes.
Elõadó:
Kósa Béla
növényvédelmi felügyelõ
Helyszín:
Mindenki Háza
(Miklósfa Kápolna tér 20.)
Idõpont:
2016. február 22. 18 óra

Tartják negyedik helyüket
Kanizsai Vadmacskák SE (4.)
 TFSE (1.) 52-68 (12-20, 17-13,
5-22, 18-13)
Amatõr nõi NB I Nyugati csoport kosárlabda-mérkõzés, találkozó a 8. fordulóból. Nagykanizsa,
70 nézõ. Vezette: Esztergályos,
Németh A.
Kanizsa: Fekete (22/12), Hegyi
(5), Horváth E., Herman A. (5),
Kardos (10). Csere: Fuisz (3),
Karancz (1), Bánhegyi (6),
Zsámár, Horváth N., Kováts,
Scheiber. Edzõ: Gábor Erzsébet.
A listavezetõ elleni halasztott
mérkõzésükön már az 5. percben
idõt kértek a kanizsaiak, amivel
rendezni is tudták soraikat és Fekete Csilla, valamint Herman Aliz

pontjaival igyekeztek is felzárkózni. A második negyedben összeszedett játékkal rukkoltak elõ a házigazdák, Bánhegyi Beatrix és
Kardos Réka pontjaival a különbség a két csapat között így mindössze négy pontra olvadt. A nagyszünet után ismét az egyetemi csapat kezébe került az irányítás és újból ellépett a TFSE a házigazdáktól  már a találkozó 25. percére.
Az utolsó játékrészben ismét magára talált a KVSE, feljavult a támadó- és védõjátékuk, igaz, azzal
már csak csökkenteni tudták a hátrányukat.
Gábor Erzsébet: Az esõ helyezett egyetemisták ellen a harmadik
negyed kivételével fiatal csapa-

INGATLAN

cos terület eladó. Villany van.
Érd.: 0693-315-526 (7762K)

Ne hagyja ki az állami támogatás lehetõségét! Nk-án a belvárosban közel 700 m2-es építési terület eladó. Családi és társasház
építésére is alkalmas. Érd.: 0630227-3294 (7759K)
Eszteregnyén karbantartott,
jó állapotú, egyszintes családi
ház (106 m 2) eladó. (Kanizsai lakásra csere érdekel) Irányár: 8,9
millió Ft. Érd.: 0630-433-5446
(7752K)
Szentgyörgyvári hegy III.
hegyháton 1 hektár (20 éves) aká-

SZOLGÁLTATÁS
Dajka, pedagógia és gyógypedagógiai asszisztens vizsgára
felkészítés indul Nagykanizsán
részletfizetéssel. Tel.: 0630637-4083,
0620-423-7877
(7760K)
Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Tel.: Balaskó István, 0630-597-1530 (7749K)
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb.,

tunk nem játszott alárendelt szerepet.
Kanizsai Vadmacskák SE (4.)
Tatai SE (10.) 64-57 (23-19, 2119, 16-14, 4-5)
Amatõr nõi NB I Nyugati csoport kosárlabda-mérkõzés, 11. forduló. Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette: Csabai, Koncsek B.
Kanizsa: Fekete Cs. (33/12),
Hegyi, Horváth E. (2), Herman A.
(15/6), Kardos (6). Csere: Fuisz
(8), Karancz, Bánhegyi, Zsámár,
Scheiber, Horváth N. Vezetõedzõ:
Gábor Erzsébet.
Herman Aliz és Fekete Csilla
hármasaival már 8 pontos is volt a
hazaiak elõnye a mérkõzés hatodik percében, igaz, a negyed végére a vendégek zárkózni tudtak.
A második tíz perc elején a tataiak zóna védekezését a vendéglá-

tók átjátszották, Fekete továbbra
is elemében volt, de a KomáromEsztergom
megyeiek
ismét
visszajöttek a meccsbe. Nagyszünet után a kanizsaiak újból elhúztak, már 15 pont is volt az elõnyük, de a 25. perctõl ismét viszszaesett a KVSE, dekoncentráltak
lettek és nyolc pontra csökkent a
fórjuk. A záró játékrészben sem
találták igazán a ritmust a dél-zalaiak, támadójátékukba több hiba
is csúszott, pontatlanokká váltak,
így jól jött a tetemesebb vezetésük, hiszen akkor a Tatai SE már
csak csökkenteni tudta összeszedett hátrányát.
Gábor Erzsébet: Összességében végig vezetve sikerült hoznunk a kötelezõ gyõzelmet.

valamint összegyûjtött, szállításra
elõkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7763K)

A NaGESZ nyári intézménykarbantartási munkáihoz FESTÕ
SZAKMUNKÁSOKAT KERESÜNK 3 HÓNAPIG TARTÓ HATÁROZOTT IDEJÛ
SZERZÕDÉSSEL, 2016. június
15-ös belépéssel. Jelentkezni a
06-30-407-7236-os telefonszámon lehet.

Almavásár

Nk-án a Zemplén úti
Randevú presszóban
szombatonként 10-12
óráig! 8 fajta alma és almalé
kapható akciós áron.
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.

P.L.
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Ismét az eredményeké volt a
fõszerep a Kanizsai Birkózó
Sportegyesületnél, két elõtérben
lévõ sportolójuk, Németh Márton és Egyed Balázs már egy
korcsoporttal és súlycsoporttal
feljebb lépve, a junior korosztályban (18-20 évesek) szerepelhetnek.
Mivel a junior korú versenyzõk
már a felnõttek között is indulhatnak, a kanizsaiak szõnyegre is léptek az év elsõ szabadfogású felnõtt
rangsorversenyén.
A fõvárosban, a Vasas SC-nél
megrendezett erõpróbán az olimpiai kvalifikációs versenyekre készülõ válogatott kerettagok nem
vettek részt, így nyílt volt a versengés minden súlycsoportban a
legjobb helyezésekért. A két kanizsai egyazon súlycsoportban, 57
kg-ban mérlegelt, végül Balázs a
dobogó tetejére állhatott, míg Márton ezüstérmet vehetett át Varga
Jánostól, Mexikóváros kötöttfogású olimpiai bajnokától (képünkön
a nagykanizsaiak az 1968-as
aranyérmessel).
 A korcsoport-váltás külön is

Felnõtt arany és ezüst

Jön a Rákóczi
Az elmúlt hétvégén folytatódott a Téli mûfüves labdarúgó-bajnokság, melynek nagykanizsai minicsoportjában
a Kiskanizsai Sáskák továbbra is tartja vezetõ helyét.

odafigyelést igényel versenyzõinknél, hiszen a birkózó 18 és 21
éves kora között alapozza meg azt
az erõnléti és technikai tudását,
melybõl felnõtt sportpályafutása
során építkezni tud  avatott be
sportszakmai kérdésekbe is minket
a kanizsaiak trénere, Szatmári
Zsolt.  Örülök, hogy jól sikerült

Egyednek és Némethnek is a verseny, de ezt az évet elsõsorban
nem az eredménycentrikusság jellemzi nálunk, hanem a felzárkózás
fizikális, taktikai, valamint technikai téren a junior és a felnõtt mezõnyhöz.
P.L.

Jó néhány dobogós helyezéssel

A Nagykanizsai Torna Egylet
1866 és a Nagykanizsai Judo
Klub-Röntgen Kanizsa cselgáncsozói Zalaegerszegen elõbb a
Magyar Judo Szövetség által
rendezett serdülõ B korcsoportos diákolimpián oktatási intézményeiket képviselték, majd regionális rangsorversenyen bizonyíthattak.
Az NTE diák A korcsoportos fiataljai magasabb korosztályban bizonyíthattak, közülük Nagy
Krisztofer (Miklósfa) 66 kg-ban
második helyezést ért el. Az NJK-

15

tól Mód Zalán (Rozgonyi) 55 kgban indult és szintén második helyen végzett a súlycsoportban.
A szintén egerszegi utánpótlás
regionális rangsorversenyen 17
csapat 200 judokája nevezett és
nem csupán a szûken vett régiónkból érkeztek fiatalok a megmérettetésre. Az NTE 15 fõs
együttese végül 18 éremmel térhetett haza és a csapatverseny második helyét (alsó képünkön) szerezte meg a házigazda Zalaegerszegi Judo Sportegyesület mögött, illetve a Kaposvári Sport Iskola elõtt.

NTE-eredmények. Diák D korcsoport (10 év alattiak). 1. helyezettek: Musztács Izabella, Garai
Emese, Szeghy Tamás, Sárközi
Rajmund, Garai Nimród és Nagy
Adrián. 2. helyezettek: Kovács
Ákos, Lipódi Márton. Diák B korcsoport (11 évesek): 1. helyezett
Termõ Kristóf. 2. helyezett:
Garamszegi Bálint. 3. helyezettek:
Musztács Medárd és Termõ Kristóf. Diák A korcsoport (12 évesek):
1. helyezettek: Kovács Zoltán, Kovács Olivér, Nagy Krisztofer. 2. helyezett: Kovács Zoltán. 3. helyezett: Köveskáli Regõ.
NJK-eredmények. 1. helyezettek: Nagy Kornél (D-26 kg), Lõdri
Dániel (D-36 kg), Nagy Olivér (A54 kg). 2. helyezettek: Korcsmáros
Luca (D-24 kg), Sipos Barnabás
(D-24 kg), Simon Barnabás (D-28
kg), Révész Dávid (D-33 kg), Szabó Gellért (D-36 kg), Vaska Botond (D-38 kg), Herczeg Valter D41 kg), Tamás Levente (D +41 kg),
Persics Péter (C-45 kg). 3. helyezettek: Farkas Zétény (D-30 kg),
Babics Lajos (B-32 kg), Kele Julianna (B-36 kg), Keller Ádám (B41 kg), Korcsmáros Dávid (A-38
kg), Karádi Barnabás (A-45 kg).
P.L.

Téli mûfüves bajnokság,
nagykanizsai csoport: Semjénháza SE (5.) - Olajmunkás SE
Gellénháza (2.) 1-9 (1-3). G.:
Szollár, illetve Bencze P. (3),
Odonics (3), Szabó Bence (2),
Orbán I. (öngól). Szepetnek
SE (3.) - Becsehely KSE (6.)
5-4 (3-1). G.: Horváth J. (2),
Bilák, Kollár, Szabó Benjamin, illetve Balassa I. (2),
Mezriczki, Molnár M. Letenye
SE (4.) - Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE (1.) 1-3 (01). G.: Major, illetve Ötvös (2),
Rácz Sz.
A küzdelmek február 13-án
délután folytatódnak az Olajmunkás - Becsehely, Kiskanizsa - Szepetnek és a Semjénháza - Letenye találkozókkal.
Múlt szombaton az UFC
Nagykanizsa megyei elsõ osztályú labdarúgó csapata negyedik elõkészületi találkozóját
vívta tavaszi szezonja elõtt,
melynek keretében az NB III-as
Tarr Andráshida SC legénységét látta vendégül.
A kanizsaiak kapujában például az a  távozó Szekeres
Pétert váltó  Osbáth Balázs
állt, aki õsszel még a hidaiaknál védett a harmadik vonalban, ráadásul Gombos
Zsolt bevetette azt a (még próbázónak tekinthetõ és õsszel a
szlovén harmadik ligában hét
gólig jutó) Péntek Adriánt is,
aki két hete a ZTE FC U19 ellen 3-2-re megnyert találkozón
már duplázott nagykanizsai
színekben. Ezúttal azonban
nem ment neki (sem) olyan
jól, hiszen az Andráshida 0-0s félidõ 2-0-ra gyõzött az Olajbányász-mûfüvesen. Dobos
Sándor együttesének góljait
Tóth Benjámin és Szegleti
Gergely jegyezték.
Szombaton 11 órától az UFC
Nagykanizsa ellenfele újabb
felkészülési mérkõzésén a
szebb napokat is látott Kaposvári Rákóczi lesz az Olajbányász-mûfüvesen.
P.L.
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Multifokális lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2016. február 29-ig érvényes.

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

