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Kittsee csokigyár- Pozsony
2016. március 19.
Részvételi díj: 6.900 Ft/fõ

Wörthi-tó és környéke
2016. március 19.
Részvételi díj: 8.900 Ft/fõ helyett
8.500 Ft/fõ

Zarándoklat Ausztriában
Mariazell és Melk
2016. március 20.
Részvételi díj: 6.900 Ft/fõ

Hollókõi locsolkodás
2016. március 28.
Részvétei díj: 8.100 Ft/fõ

Zotter csokigyár
- Riegersburg- Graz
2016. április 16. május 21.
Részvételi díj: 4.900 Ft/fõ
A részvételi díj tartalmazza az utazás és
idegenvezetés költségét. A részvételi díj
nem tartalmazza a belépõk és a BBP biztosítás árát.

Pünkösdi búcsú - Csíksomlyó
2016. május 12-17. (3 éj)
Részvételi díj: 44.900 Ft/fõ

Barangolás toszkán tájakon
A táj szerelmeseinek
2016. május 27-31. (4 éj)
Részvételi díj: 30.000 Ft + 180 /fõ

Montenegró
2016. június 11-16. (5 éj)

Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

A részleges határzár magyarhorvát határon történõ ismételt elrendelésérõl szóló BM rendelet alapján közbiztonság védelme
érdekében a Magyarország és Horvát Köztársaság közötti határszakaszon  valamennyi személy, jármû
és szállítmány számára  Magyarország államhatára nem léphetõ át:
a MurakeresztúrKotoriba (Kotor)
vasúti határátkelõhelyen, a GyékényesKoprivnica (Kapronca) vasúti
határátkelõhelyen, valamint a MagyarbólyBeli Manastir (Pélmonostor) vasúti határátkelõhelyen.

XXVIII. évfolyam 7. szám
2016. február 25.

Részleges határzár
még harminc napig

A rendelet értemében GyékényesKoprivnica (Kapronca) vasúti határátkelõhelyen az államhatár eseti jelleggel átléphetõ, ha az
államhatár rendjének védelmét
nem veszélyezteti. A részleges határzár idõtartama harminc nap.

Részvételi díj: 75.000 Ft/fõ

Cseresnyés Péter:

Körutazás Olaszországban...

Folytatódik a reálbérek
emelkedése

2016. június 24-29. (4 éj)

Orvietó - Róma - Nápoly - Pompei
- Capri sziget - San Marinó
Részvételi díj: 99.900 Ft/fõ
Körutazás Székelyföldön...
2016. július 14-20., szeptember 22-28. (5 éj)
Részvételi díj: 20.000 Ft/fõ és 150/fõ

Svájc
2016. augusztus 18-21. (3 éj)
Részvételi díj: 65.900 Ft/fõ

A munkaadók és munkavállalók
mindenhol olyan szintû béremelésrõl tárgyalnak, amely reálbér-emelkedést hoz majd, a továbbra is alacsony infláció pedig ugyancsak
hozzájárul a reálbérek további növekedéséhez  jelentette ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)
munkaerõpiacért és képzésért felelõs államtitkára.
Cseresnyés Péter azt követõen
beszélt errõl, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közzétette,

decemberben 5,7, tavaly átlagosan
4,2 százalékkal nõttek az átlagkeresetek az egy évvel korábbihoz képest. A pénzügyi szférában dolgozók keresnek a legtöbbet, illetve a
médiumok alkalmazottainak átlagkeresete is az elsõk között van Magyarországon. Ugyanakkor a bérkiegészítés ellenére még mindig alacsony fizetést kapnak a szociális
szférában dolgozók, valamint a mezõgazdaságban dolgozók bérén is
javítani kell  tette hozzá.
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Kanizsa  Mundér

Figyeljünk a trükkös
csalókra!
Fõként idõskorúakat próbálnak becsapni a trükkös
csalók Zala megyében, kérjük
legyenek óvatosak!
A Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság illetékességi területén
az elmúlt idõszakban több eset
is történt.
Zalaszentgróton, a Katalin lakótelep egyik lakásánál megjelent két ismeretlen nõ 2016. február 16-án 9 óra 30 perc körüli
idõben. A sértett az elkövetõk
távozását követõen vette csak
észre, hogy a szekrénybõl eltûnt
140 ezer forint készpénze.
Nagykanizsán 2016. február
11-én két ismeretlen nõ ment be a
Bartók Béla utcában lévõ egyik
lakásba, ahol elterelték a 85 éves
ott élõ asszony figyelmét. Az elkövetõk azt mondták a sértettnek,
hogy õk a fölötte lakót keresték,
de nincs otthon, ezért papírt és
tollat kértek, hogy leírjanak valamit. Az idõs nõ csak másnap vette észre, hogy a szekrénybõl eltûnt 310 ezer forintja.
A Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság felhívja az állampolgárok figyelmét, hogy soha ne nyissanak ajtót idegeneknek és bármilyen indokra is hivatkoznak,
ne adjanak nekik pénzt! Gyanús
idegenek látogatása esetén jegyezzék meg személyleírásukat,
gépjármûvük rendszámát és
mondják el a rendõröknek. Járjanak utána, hogy a telefonáló az-e,
akinek mondja magát! Ne beszéljenek idegenek elõtt, nyilvános
helyen magánügyeikrõl, hiszen
ezeket az információkat a bûnelkövetõk felhasználhatják.
A rendõrség az idõsek családját,
közvetlen ismerõseit is összefogásra kéri. Ha szükséges, minden
nap hívják fel szépkorú rokonuk,
ismerõsük figyelmét a fentiekhez
hasonló történetekre, bûnelkövetési módszerekre és mondják el
nekik a rendõrség tanácsait.
Kérjük, minden hasonló esetben fogjanak gyanút, tudakozódjanak vagy értesítsék a Rendõrséget az ingyenesen hívható 0680-555-111/140 Telefontanú
zöld számán, valamint a 107,
vagy 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság

2016. február 25.

A Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság
tavaly végzett munkáját értékelték

A Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság 2015. évben végzett
munkáját értékelte Papp Károly
rendõr altábornagy, országos
rendõrfõkapitány és dr. Sipos
Gyula rendõr vezérõrnagy, megyei rendõrfõkapitány  közölte
a honlapján a szervezet.
A Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság 2015. évi rendõri tevékenységét dr. Sipos Gyula rendõr vezérõrnagy, a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje értékelte 2016.
február 17-én a fõkapitányság tanácstermében megtartott évértékelõ
értekezleten, melynek elöljárója
Papp Károly rendõr altábornagy, országos rendõrfõkapitány volt. Az állománygyûlésen elhangzott, hogy a
megye rendõrei az elmúlt év fõbb
feladatait és kiemelt célkitûzéseit
megfelelõ szakmai munkával, helytállással teljesítették.
Ennek köszönhetõen az önkormányzatok, valamint a lakosság körében végzett elégedettségi felmérés
eredménye is tükrözi a jó rendõri tevékenységet. A regisztrált bûncselekmények száma az elmúlt évhez képest 14,1%-kal csökkent, amely az
országos adat mindössze 2,16 százalékát teszi ki. A nyomozás-eredményesség a tavalyi évhez hasonlóan
60% fölött alakult. A kiemelt bûncselekmények és a közterületen elkövetett kiemelten kezelt bûncselekmények számában is visszaesés érzékel-

hetõ. A bûnügyek nyomozásának átlagos idõtartama tekintetében a megye országos szinten is jó mutatóval
rendelkezik. Az elmúlt évben 3-ról
7-re nõtt a regisztrált emberölések
száma, ennek ellenére a felderítési és
a nyomozás eredményességi mutató
is 100%-os. A kiemelkedõ szakmai
munkát bizonyítja, hogy egy 20 évvel ezelõtti emberölés nyomozása is
sikerrel zárult. A rablásokat vizsgálva megállapítható, hogy 19-rõl 13-ra
mérséklõdött a számuk.
A lopás (2832/2344), valamint a
lakásbetörések (597/447) esetszámai is jelentõsen visszaestek. A
bûncselekmények elkövetõinek felderítése mellett a rendõrség szakemberei országos és helyi kezdeményezésû bûnmegelõzési programokkal igyekeztek megszólítani az
állampolgárokat. Az iskolákban elért fiatalok mellett, eddig 44852
idõs személyt is felkerestek otthonában. Együttmûködésük eredményes és konstruktív volt a bûnmegelõzésben résztvevõ szervekkel,
szervezetekkel, éppúgy, mint a baleset-megelõzés területén.
A rendészeti állomány közterületi
jelenléte 25%-kal nõtt és a közterületeken szolgálatot teljesítõ rendõrök száma is jelentõsen növekedett,
ennek az intézkedésnek köszönhetõen a közterületen elkövetett bûncselekmények száma (1171/1026) is
komoly visszaesést mutat. A rendõri
intézkedések esetszáma több mint

27 ezerrel növekedett. A szabálysértés miatt indított eljárások száma a
2010. év óta folyamatosan mérséklõdött, mely az elmúlt öt év alatt közel 58%-kal lett kevesebb. A megye
közlekedésbiztonsági helyzetében
csökkent a személyi sérüléssel járó
balesetek száma (463/469).
Közúti közlekedési balesetben két
fõvel kevesebb ember vesztette életét
(18/20). A leggyakoribb baleseti ok
továbbra is a sebesség helytelen
megválasztása, az elsõbbségi szabályok megsértése, valamint a haladás
és menetirány-változtatás szabályainak be nem tartása. A legtöbb balesetet a személygépkocsi-vezetõk okozták, de szembetûnõ a kerékpárosok
által okozott balesetek (68 eset) magas száma is. Zala megye határszakaszaira minden eddiginél erõsebb
migrációs nyomás nehezedett, ennek
ellenére sikerült garantálni a schengeni külsõ határszakasz, valamint az
utas- és áruforgalom zavartalanságát.
A rendõrök hatékonyan és eredményesen léptek fel az államhatárt, illetve a biztonsági határzárat illegálisan
átlépõ és az õket segítõ személyekkel
szemben. A 2014. évhez viszonyítva
az ismertté vált embercsempészések
száma 28-ról 61-re emelkedett Zala
megyében.
A fõkapitányság vezetõje értékelõ
beszédében alapvetõ célkitûzésként
fogalmazta meg az állampolgárok
szubjektív biztonságérzetének további javítását, az elért eredményesség fokozását, a társszervekkel, továbbá az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel történõ
együttmûködés szorosabbá tételét.
Fontos a belsõ kommunikáció erõsítése, a rendõrök további szakmai ismereteinek bõvítése, valamint a
szervezeti kultúra fokozása, a rendszerszemlélet erõsítése és a szakmai
szolidaritás. A szakmai értekezlet
elöljárója kiválónak értékelte a Zala
Megyei
Rendõr-fõkapitányság
2015. évi teljesítményét, elismerését
fejezte ki az elmúlt évben elért eredményekhez és megköszönte a zalai
rendõrök munkáját.
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Tavaszi Mûvészeti Fesztivál idén is

A hagyományoknak megfelelõen idén is megrendezi a Kanizsai Kulturális Központ a Tavaszi Mûvészeti Fesztivált. Három
helyszínen, két hétig, kilenc
programmal várják az érdeklõdõket. A programokról, illetve a
fellépõkrõl sajtótájékoztató keretében számoltak be.
Ahogy Kovácsné Mikola Mária
igazgató elmondta, a kulturális
rendezvénysorozat az 1990-es
években indult útjára a Hevesi
Sándor Mûvelõdési központ szervezésében. A tavasz, a megújulás
jegyében csokorba kötötték a nívós programokat. Az évek során a
kezdeményezés töretlenül fejlõdött, egyre népszerûbbé vált a városban, olyannyira, hogy 1998-ban
fesztivállá nõtte ki magát.
 A fesztivál elismertségét jelzi,
hogy az esemény szervezõjeként
felvételt nyertünk a Magyar Mûvészeti Fesztiválok Szövetsége tagjai
közé  részletezte az igazgató.
Majd hozzátette, a Kanizsa Kulturális Központ létrejöttével,
2008-tól bõvült a nagykanizsai Tavaszi Mûvészeti Fesztivál eseményeinek otthont adó helyszínek
száma, de továbbra is a kulturálismûvészeti értékekre helyezték a
hangsúlyt. Továbbá a sorozat a mai
napig lehetõséget ad a helyi tehetségek, értékek felmutatására is.
A költségvetés idén több mint
három millió forint, melyhez támogatást biztosít az önkormányzat. A közel két évtizedes múltra
visszatekintõ, tavaszköszöntõ kulturális programsorozat ez évben is
két hetet ölel fel. Március 11-23.
között kilenc különbözõ rendezvényen, számos szereplõ lép majd
színpadra a Kanizsai Kulturális

Központ intézményegységeiben.
Az idei fesztiválon szinte valamennyi mûvészeti ág képviselteti
magát, így a fotómûvészet, a népzene, a néptánc, a jazz, a komolyés a könnyûzene, az irodalom, valamint a színházmûvészet.
 A programban nem csupán országos és nemzetközi hírnevû mûvészek és együttesek, hanem a helyi
mûvészeti élet kiválósága is szerepet
kap. A hagyomány és a minõség kötelez bennünket, szervezõket. Bízunk
abban, hogy ez alkalommal is színvonalas fesztiválprogrammal örvendeztethetjük meg a kultúrát, mûvészeteket kedvelõ, kedves közönséget 
mondta Kovácsné Mikola Mária.
Ezt követõen Marics Zsuzsanna
mûvelõdésszervezõ és Baráth
Yvette számolt be részletesen a
fesztivál programjairól. A programok sora március 11-én (17:30) a

HSMK-ban a 60 éves Kanizsa Fotóklub kiállításával veszi kezdetét,
majd 19 órától a Magyar Állami
Népi Együttes mûsorát tekintheti
meg a nagyközönség.
Másnap a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban 19 órától a Balázs
Elemér Group és az Alba Regia Kamarazenekar lép színpadra jazz koncertjével. Március 15-én családi játszó- és táncház lesz ugyanitt, a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Házban, majd
március 16-án a Péterfy  Novák Éva
Egyasszony címû könyvébõl készült
színházi elõadást tekinthetik meg a
Medgyaszay Házban. Az Egyasszony
igaz történet, mely tragikus és egyben
felemelõ példázat.
Két nappal késõbb, március 18-án
a HSMK-ban a Mobilmánia koncertjével várják az érdeklõdõket, míg 19én a Farkas Ferenc Énekegyüttes lép
színpadra a Felsõ templomban. Az
együttes erre a mûvészeti fesztiválra
különleges programmal készül,
melynek neves közremûködõje Elek
István jazz-szaxofonmûvész. Továbbá egy kortárs litván zeneszerzõ különleges hangzásokat tartalmazó,
Magyarországon még nem elõadott
darabjaiból is bemutatnak párat. Március 22-én Hernádi Judit zenés estjére várják a közönséget a HSMK-ba,
míg a programok sorát március 23-án
a Háy Come Beck zenés est zárja a
Medgyaszay Házban.
A fesztiválra a jegyek már
megvásárolhatóak.
V.M.

Belvíz Nagykanizsa határában

Hattyúk és a gázvezeték nyomvonalát jelzõ táblák egy belvízzel
borított területen, Nagykanizsa határában 2016. február 21-én.
MTI Fotó: Varga György

Idõsek
Filmklubja
A Nagykanizsai Honvéd Kaszinó Hölgyklubja 2006-ban
hozta létre az Idõsek Filmklubját. Partnernek felkérte
erre a nemes feladatra a Halis
István Könyvtárat. Létrejötte
óta a klub töretlen sikerrel mûködik. Büki Pálné klubvezetõ
mellé felsorakozott Kocsis Katalin, majd Aranyás Nóra
könyvtáros, akiknek a szakmai
tudása színvonalassá tette a
programot.
A Klub mûködése: két féléven
át kötött  elõre szórólapon kiadott- mûsorral kéthetente hétfõn 14:00-tól várja az idõseket.
A nézõk fõként az idõsügyi klubok tagságából érkeznek (alkalmanként általában 35-45 fõ), de
szívesen látott vendég bárki, aki
szereti a filmmûvészetet.
A klubtagok nemcsak a filmeket tekintik meg, hanem a kezdés elõtt Aranyás Nórától tájékoztatót kapnak a filmmel kapcsolatos háttér információkról
is. A könyvtáros könyveket is
ajánl a témával kapcsolatban,
Büki Pálné pedig tájékoztatást
ad a város civil  fõként idõsügyi  programjairól. A klubtagok szívesen fogadják, ha elsõ
kézbõl informálódhatnak a
Halis István Könyvtár és a Honvéd Kaszinó tevékenységérõl.
2016. I. félévének programjában február 29-én a Billy Elliot
(angol filmdráma), március 21én a Belle (angol filmdráma),
április 11-én Az arcnélküli ember (amerikai filmdráma), április 25-én pedig a Mese a 12 találatról címû régi magyar film
kerül vetítésre  tájékoztatta lapunkat Büki Pálné klubvezetõ.
Kanizsa

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Fotó: Varga Mónika
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A vár o s f e j l e s z t é s é é r t , f e j l õ d é s é é r t

Fotó: Bakonyi Erzsébet

7.qxd

A januári soros ülésen döntött
a képviselõtestület egy olyan
szervezet létrehozásáról, mely a
településfejlesztéssel, városrehabilitációval kapcsolatos fejlesztési programok, projektek teljes
körû elõkészítéséért, illetve ezek
megvalósításához szükséges projektmenedzsmentért felel. A
Nagykanizsai
Városfejlesztõ
Kft.t Rodekné Hederics Erika
vezeti. Vele beszélgettünk a társaság feladatairól, tevékenységi
körérõl.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezéseinek megfelelõen megváltozott az önkormányzatok feladatköre. Egyre több új feladattal és egyre nagyobb kihívásokkal szembesültek, hangsúlyos szerepet kapott
a településfejlesztés-és menedzsment.
Továbbá kellõ felkészültséget
igényelt az önkormányzatok részérõl  a szervezeti mechanizmusok
korszerûsítése szempontjából is 
az uniós fejlesztési források fogadása, a projektek megfelelõ menedzselése, a komplex feladatok végrehajtása  fogalmazott Rodekné
Hederics Erika.
A másik fontos szempont a gazdasági társaság létrehozása vonatkozásában  folytatta az ügyvezetõ
 egy tavalyi eseményhez datálható. A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program 6. Fenntartható városfejlesztés prioritása hatékony és eredményes végrehajtása
érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium az önkormányzattal
egy megállapodást írt alá, amelynek része  egyúttal kötelezettsége
 hogy olyan önálló szervezeti
egységet hozzon létre, amely biz-

tosítja a programmenedzsment feladatok ellátását, illetve mindazt,
amely ennek égisze alá tartozik.
Rodekné Hederics Erika ennek
kapcsán megjegyezte:
A 20142020 programozási
idõszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjérõl
szóló kormányrendelet alapján
közszféra szervezet kedvezményezettek a programmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok ellátását 100%-os önkormányzati
tulajdonban lévõ gazdasági társasággal is elláthatják. Ezáltal lehetõség nyílt egy olyan professzionális szervezet kialakítására,
amely biztosíthatja az összetett
mûszaki és gazdasági tevékenységek hatékony és eredményes elvégzését, ugyanakkor garantálja
az önkormányzat számára az irányítást. Megvalósulhat egy sokkal
hatékonyabb, piacorientált mûködés. A társaság tehát piaci viszonyok között, vállalkozásokra jellemzõ rugalmassággal dolgozhat.
Tevékenysége viszont teljes mértékben átlátható az önkormányzat
számára.
Arról is beszélt az ügyvezetõ,
mennyiben más fejlesztési logikát
igényel a városok részérõl a 20142020-as programozási idõszak.
 Tervszerû, térségi igényekre
szabott fejlesztések tervezése kezdõdött meg az elmúlt két évben.
Ezért is találkozhatunk egy teljesen új operatív programmal, a
TOP-pal. Egy adott település 
esetünkben a megyei jogú város 
megfogalmazhatja és eldöntheti,
melyek azok a fejlesztések, amelyekre szüksége van. Elkészült az
Integrált Településfejlesztési Stratégiánk, amely megalapozta az In-

tegrált Területi Programok létrejöttét. Az elkövetkezendõ idõszakban
tehát ezek lesznek azok a fejlesztések, amelyeket meg is valósíthatunk.
Rodekné Hederics Erika hozzáfûzte: minden megyei jogú város
rendelkezik egy ehhez szükséges
indikatív keretösszeggel, amely
Nagykanizsa esetében közel 8 milliárd forint: ezt a TOP-keretében
használhatja fel.
A városfejlesztõ társaság feladatkörének újabb, szintén nagyon
fontos szegmensét is részletezte az
ügyvezetõ.
 A miniszterelnök úr látogatása
során Magyarország Kormánya,
valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata együttmûködési megállapodást írt alá a
Modern Városok Program keretében. Ennek jóvoltából nagy horderejû fejlesztések állnak elõttünk.
Ezek elõkészítése, végrehajtása
szintén társaságunk feladata lesz,
illetve minden más pályázati lehetõség kiaknázása is. A határon átnyúló programok  a Magyarország-Horvátország, Magyarország
 Szlovénia, a Magyarország 
Ausztria  szintén ide tartozik. Ám
szem elõtt tartjuk a közvetlen
brüsszeli, és a hazai források nyomon követését is. Az elmúlt idõszakban nagyon sok projektet valósított meg a város. Ezen projektek fenntartása szintén feladatunk.
Rodekné Hederics Erika hangsúlyozta: a város a terület- és településfejlesztési projektjein keresztül is erõsíteni kívánja azokat a fejlõdési elemeket, amelyekkel
Nagykanizsa és térsége potenciálja, erõforrásai még inkább kibontakoztathatóak, aktivizálhatóak. A
térségi gazdaságfejlesztés, ezáltal
pedig a foglalkoztatottság növelése Nagykanizsa kiemelt céljai közé
tartozik. A város vezetése folyamatosan szem elõtt tartja azon
tényt, mely szerint Nagykanizsa és
térsége akkor képes a gyors és dinamikus fejlõdésre, ha az infrastrukturális környezet kedvezõ feltételeket tud biztosítani a vállalkozások további fejlõdéséhez, növekedéséhez, illetve az új befektetõk
megjelenéséhez.
Mind az Integrált Területi Programban, mind pedig a Modern Városok Programban hangsúlyos
elem az Ipari Park fejlesztése 
emelte ki példaként Rodekné Hed-

erics Erika, annak kapcsán, hogy
az imént ismertetett kiemelt, városfejlesztési koncepciókat vázolta.
A Nagykanizsai Városfejlesztõ
Kft. gazdálkodásába is betekintést
nyújtott az ügyvezetõ.
 A már említett, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló törvény tartalmazza, melyek egy önkormányzat közfeladatai. Ide tartozik a településfejlesztés, illetve
ehhez köthetõen a különbözõ projektek elõkészítése, tehát ezen feladatokat közfeladat-ellátás kertében tervezzük végrehajtani.
Ugyanakkor a projektek megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatásokat már az
önkormányzattal kötött eseti megbízási szerzõdések keretében kívánjuk ellátni.
Egy-egy projekt esetében az elõkészítési szakasz nagyon fontos
kérdés  folytatta. Több száz milliós és milliárdos projektek elõkészítésérõl van szó, amely  sok
egyéb tényezõ mellett  alaposan
kidolgozott tervezést, elõkészítést,
projektfejlesztést igényel. A projektmegvalósítás idõszakában a
költségek elszámolhatóvá válnak a
projektek terhére.
Ami a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. szakmai csapatát illeti,
heten dolgoznak közösen, az Erzsébet tér 20-as szám alatti irodában.
Mûszaki-, pénzügyi-, gazdasági
szakember, két projektmenedzser,
projektasszisztens is nap, mint nap
azon dolgozik  az ügyvezetõvel
együtt  hogy Nagykanizsán a továbbiakban is különbözõ fejlesztések valósuljanak meg.
Szabó Zsófi

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
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A helyi gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatást támogató uniós pályázatok jelentek meg
Újabb négy, közvetlenül a helyi
gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás bõvítését támogató pályázati felhívás jelent meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében,
együttesen 59,6 milliárd forint értékben  tájékoztatta Rákossy
Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós
források felhasználásáért felelõs
államtitkára az MTI-t.
A helyi gazdaságfejlesztést segítõ pályázat 5,6 milliárd forintos keretösszegére támogatási kérelmeket
önállóan és konzorciumvezetõként
kizárólag a megyei jogú városok
önkormányzatai nyújthatnak be.
A felhívás kiemelt célja az önkormányzatok és az önkormányzati
többségi tulajdonú vállalkozások
kisléptékû termék-elõállításhoz
kapcsolódó logisztikai fejlesztéseinek támogatása. Eredményeként a

helyi mezõgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatását, a helyi termékek értékesítési
csatornáinak infrastrukturális támogatását szolgáló agrárlogisztikai beruházások valósulhatnak meg.
A települési önkormányzatok
közétkeztetési feladatai ellátásának a helyi alapanyagokra alapozott továbbfejlesztéséhez szükséges infrastruktúra és eszköz fejlesztése is megvalósulhat a nem
vidéki térségekben.
A társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztést támogató felhívás keretöszszege 21 milliárd forint, erre önállóan és konzorciumvezetõként szintén
kizárólag a megyei jogú városok önkormányzatai pályázhatnak.
A konstrukció keretében a helyi
és térségi jelentõségû, turisztikai
vonzerõt jelentõ kulturális, épített
vagy természeti örökség turisztikai
hasznosítására, fejlesztésére nyílik

Balogh Antalra emlékezve
Tisztelt Gyászoló Gyülekezet! Kedves Tóni Bátyám!
Nagykanizsa sportszeretõ közönségét, az önkormányzatot képviselve,
a családot jól ismerve, több családtaghoz kötõdve tisztelettel búcsúzom
Balogh Antaltól, a sportújságírótól. Nagykanizsa sportéletének hû krónikása volt õ - közel fél évszázadon át! Sokat dolgozott hatalmas munkabírással, Erika írógépével, így egy szekrénnyi, több ezer oldalas kanizsai sportdokumentumot õriz otthona, amely önmagában is páratlan érték. Én most nem az olajipari történésekrõl is hagyománytisztelõ módon
író embert kívánom megidézni, hanem azt a sportolót, sportszeretõt,
sportvezetõt, sporttudósítót, sportújságírót, aki 50 éven át majdnem
minden fontos kanizsai sporteseményen ott volt.
A halállal a maradók is kevesebbek lesznek. Így például elröppen
Nagykanizsa sporttörténetének elmúlt 5 sikeres évtizede, amelynek Balogh Antal hû tanúja volt. A sportújságírói mivoltnak elsõsorban nem az
iskola a feltétele, hanem inkább az elhivatottság, a sportban való széleskörû jártasság, a nagyfokú munkabírás: azaz, hogy valakinek mindene
legyen a sport Tóni Bátyám ilyen, szinte élete végéig aktív ember
volt. Kedvenc sportágai elsõsorban a labdajátékok (foci, kézilabda és
kosárlabda) voltak, de tudósított szinte minden Kanizsán lebonyolított
versenyrõl: többek között a sakkozók, tekézõk, vívók, úszók, vízilabdázók, kerékpárosok és bokszolók sikereirõl is. Közel 20 sajtóorgánumnak
tudósított: köztük a Népsport  Nemzeti Sport, Népszava, Magyar Rádió, Zalai Hírlap, Dunántúli Napló, Kanizsa Újság és még több megyei
és helyi, városi lapnak. Közremûködött a sportot is tartalmazó városi kiadványok szerkesztésében, megírásában: például Nagykanizsa: A minõségi kézilabdázás kialakulása és története (1951-1986), Nagykanizsa:
Kanizsai olajos focitörténet (1945-1994) (10 ezer példány!), Kanizsa
Almanach, õ volt a Kanizsai Enciklopédia (1999) sporttörténeti szócikkeinek szerzõje, Õ a szerzõje a: Nagykanizsa sakktörténete  Út a
magyar bajnoki címig címû reprezentatív, egyedülálló könyvnek, mely
1919-tõl 2013-ig tárgyalja büszkeségünk, a kanizsaikumnak is beillõ
kanizsai sakk dicsõséges történetét. Balogh Antal sportújságírói munkásságával, életmûvével kiemelkedõt alkotott, így 2009-ben rászolgált a
Nagykanizsa Sportjáért kitüntetõ címre, melynek (tudom) nagyon
örült.

lehetõség, a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése
érdekében.
Elsõsorban azok a helyi, illetve a
térségi jelentõségû fejlesztések nyerhetnek el támogatást, amelyek nem
részei országos vagy nemzetközi hálózatoknak, de a térségben, illetve a
helyben tartózkodás idejét meghoszszabbító lehetõséget jelentenek.
A barnamezõs területek rehabilitációjára összesen 6,4 milliárd
forintos keretösszeggel jelent meg
pályázat. Célja a vállalkozások és
befektetõk, valamint a lakosság
számára vonzó, környezetileg
fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása.
Az intézkedés elsõsorban infrastruktúra-fejlesztéseket támogat,
amelyek javítják a települések általános környezeti állapotát, segítik fenntartható fejlõdési pályára
állításukat, továbbá hozzájárulnak
a települések lakosságának meg-

tartásához. Kizárólag a megyei jogú városok önkormányzatai jogosultak támogatási kérelmet benyújtani.
A zöld város kialakítását támogató felhívás 26,6 milliárd forintos
keretösszeggel elsõsorban azokat
az infrastruktúra-fejlesztéseket segíti, ahol a beruházások során
olyan technológiákat, módszereket
alkalmaznak, amelyek környezetés természetvédõ módon biztosítják a település mûködését.
Fontos, hogy a kialakított városi
közterületek alkalmasak legyenek
a családok és a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez, és a
fejlesztések a városi zöld környezet megteremtéséhez is hozzájáruljanak. Erre a felhívásra szintén
a megyei jogú városok önkormányzatai jogosultak pályázni 
ismertette az államtitkár.
MTI - Kanizsa

Sportvezetõként a Gelsei Vörös Meteor Sportkör elnöke is volt, s a
Nagykanizsai Bányász Sportkör ügyvezetõ titkára is és a Nagykanizsai
Gazdász SK elnökségi tagja a hõsidõkben. De lehet, hogy Tóni bátyám 6-szoros járási sakkbajnoki eredményére lenne a legbüszkébb
Azt azonban tudom, hogy Balogh Eszter nevû unokája sakksikereire nagyon-nagyon büszke volt
Természetesen munkásságának fontos és szerves része volt szakszervezeti vezetõi mivolta, s az így végzett tömegsport koordinálási feladat Említendõ a Rotary Hírmondó kiadása 1992-2004 között, a MOL
Bányász Hírlap fõszerkesztõje volt 2000-tõl 2015-ig. Ötvenéves a kõolaj és földgázbányászat címû KFV-s kiadvány társszerkesztõje volt
1987-ben. Így hely- és ipartörténeti munkássága sem elhanyagolható.
Minden egyes emberi tudatnak meg kell birkóznia a gondolattal, hogy
önnön létezése véges. Viszont az ember addig élhet, amíg emlékeznek
rá. Bölcsülvén kezdek rádöbbenni, hogy az élet ajándék is, ha erõsödõ
szeretet marad utána. Ez sikerülhet, ha az életre gondolunk, nem pedig
a halálra Az élet szolgálat, a halál: felszabadulás. A mély gyász,
amelyet egy szeretett lény halálakor érzünk, abból a megérzésbõl fakad,
hogy minden egyénben rejlik valami leírhatatlan, valami, ami csak rá
jellemzõ, és ezért teljességgel pótolhatatlan  De Arany Jánossal mondom: A Lélek él: találkozunk! Gyökössy Endrét is szeretném idézni
vigaszul: A halál hozzátartozik az élethez. De azt is tudom, hogy nem
pont, hanem kettõspont.
Így kell, hogy legyen nyoma a gyásznak. Így tudunk csak elengedni,
fájdalommal  de sok megmaradó sportemlék keserédes örömével: a
szép emlékekkel a fájdalmas jelenen át az örökkévalóság felé vezetõ
úton. Az emlékezés védelem is a múló idõ ellen, mert emlékek egyenlege a jelen, amely tulajdonképpen a múltak összege. Ezért emlékezzünk,
és éljünk tovább: ki a valóságban, ki az örökkévalóságban!
Veres Péter szerint Magyarország története a Balogh család története
(van egy ilyen címû nagyregénye). Így mi Balogh-ok szimbolikusan
és kitágítva is mondhatjuk: amit magunknak csinálunk, az velünk hal
meg, amit másokért és a világért teszünk, megmarad és halhatatlan
Tóni bátyám, nyugodj békében!
Balogh László képviselõ, az önkormányzat Humán Bizottságának elnöke
(Elhangzott 2016. február 18-án Balogh Antal sportújságíró temetésén.)
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Sikeres mesterségekrõl,
sikeres vállalkozásokról Miklósfán
Szabad
szombat a
könyvtárban
A Halis István Városi
Könyvtár szombaton nem
csak nyitott kapukkal, hanem
különleges programokkal is
várja az olvasókat.
A fiatalabb korosztály kézmûves foglalkozásokon vehet
részt, a felnõttek pedig érdekes bemutatókon, elõadásokon  adta hírül közösségi oldalán a könyvtár. Megtudhatják, mi is az oxyfa, sõt, láthatnak fotókat egy eltûnõben lévõ világról is. Az Élõ Történelem Teaházban pedig fiatal,
történelem szakos könyvtárosok mutatják be, hogyan lehet filmek segítségével megidézni egy-egy történelmi témát és idõszakot.
Sz.Zs.

A fenti témakörben a Miklósfai
általános iskola egykori tanulói 
Reizner Attila és Reizner Tamás
asztalosok, Novák Adrienn cukrász, valamint Vadkerti-Tóth János és Vadkerti-Tóth Jánosné Marianna mezõgazdasági vállalkozók  mutatkoznak be elkészült
munkáikról, alkotásaikról saját
maguk által készített fényképekkel az intézmény galériájában. A
kiállítással azt a célt tûzte ki az
oktatási intézmény vezetése, hogy
a tanulókhoz közelebb hozza az
Alkotó Embert, az alkotás örömét. A tárlatot a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara
képviseletében dr. Balogh Imre
nyitotta meg.
Beszédében kiemelte: a kiállítás
képeit szemlélve tapasztalható, bármihez nyúltak az alkotók, azt szívesen, örömmel tették és igényesség
járta át a munkájukat. Itt, ebben az
iskolában kapták meg azokat az alapokat, miszerint tisztelni kell a munkánkat, precízen kell elvégezni, és
az sem mindegy, hogy mit adok ki a
kezembõl. Hiszen az minket is minõsít, hogy szép-e, tetszetõs, igényes, vagy csak összecsapott a kész
termék. Fontosnak tartotta elmondani, hogy az az iskola, amely 10-20
éve a kisgyermekkorból ilyen felnõtteket tudott kibocsátani, a mai
napig megõrizte azt a szellemiséget.

A Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.
NAGYKANIZSAI csapatába keres

GÉPKOCSIVEZETÕT
Hosszútávon gondolkodó, megbízható, munkatársat keresünk,
aki nagy munkabírással, jó kommunikációs és kapcsolatteremtõ készséggel,
C kategóriás jogosítvánnyal és GKI vizsgával rendelkezik.
Mûszaki jellegû végzettség, nehézgépkezelõi tanfolyam,
(darukezelõi, rakodógép kezelõi), E, D kategóriás jogosítvány,
ADR megléte a felvételnél elõnyt jelent.
Fényképes önéletrajzát elérhetõségeinek feltüntetésével,
valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok,
jogosítványok fénymásolatát
2016. március 4-ig juttassa el címünkre:
Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
munkaügyi vezetõ

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Balogh Imre méltató szavait követõen Bakonyi Józsefné megbízott intézményvezetõ hangsúlyozta: a kiállítással egyben köszönetet
mondanak azoknak a pedagógusoknak is, akik ezeket az ifjakat
annak idején elindították.
Az ünnepséget a tanulók hangszeres elõadása keretezte. Az alábbiakban az egyik kiállító, Vadkerti-Tóth Jánosné Mariann és kis
családja tanulságos történetét szeretnénk megosztani olvasóinkkal.
2002-ben ismerkedett meg a férjével Jánossal, és innen indult el a
közös idõszámításuk. Ebben a röpke 13 évben próbálták megvalósítani az álmaikat, kisebb-nagyobb
sikerrel. A galéria falain látható
képek nemcsak a szakmájukat, hanem a hivatásukat tükrözi  jelenti
ki határozottan Mariann. A földmûvelés, a répasavanyítás és a méhészkedés szó szerint az életük.
 Annak idején, amikor még mi is
ennek az iskolának a falai közt tanultunk, egészen más céljaink, vágyaink voltak az életünk további
folytatásáról  vallja. János villanyszerelõnek tanult, ez a szakma már
akkor is nagyon keresett volt a munkaerõpiacon. Elvégezte az iskolát,
elkezdett dolgozni, de valahogy nem
volt megelégedve a helyzetével.
 A nyolcadikos pályaválasztáson
mindenáron a kereskedelmi suliba
készültem, de nem vettek fel. Nem
volt más lehetõségem, mint felvételizni az akkori szakiskolába. Varrónõnek tanultam, így érettségivel
együtt szakmát is szerezhettem, de
egy évre rá már a technikusi bizonyítványom is megvolt. Sok mindent
nem tudtam kezdeni ezekkel a papírokkal, mert ugyanúgy a varrógép

mögött kötöttem ki, mint bárki más,
aki ezt a szakmát választja. Kétévi
pályafutásom bõven elég volt arra,
hogy rádöbbenjek, nem szeretném
életem végéig ezt tenni  mondta.
 Fiatal kamaszként az ember
gyereke nem tudja, mi is lenne az
igazi pályaválasztási irány. Hiába
várják el tõlünk, hogy jó döntéseket
hozzunk a további életünkkel kapcsolatban. Van, aki rögtön eltalálja a
neki legmegfelelõbb utat, és bizony
van, akinek nem sikerül. Mi is így
jártunk, ma már egyikünk sem dolgozik az elsõ választott szakmájában. A lényeg az, hogy idõvel mindenki megtalálja a számára legmegfelelõbb tevékenységet, azt a munkát, amiben jól érzi magát, és sikeres
tud lenni, amibõl el tudja tartani a
családját is. Mert dolgozni mindenkinek kell, így mûködik a világ!
 Aztán a sors úgy hozta, hogy
anyuka lettem. Közben férjemmel
elkezdtünk dolgozni a földeken, növényeket termesztettünk, ültettünk,
vetettünk, gondoztunk, arattunk, késõbb méhészkedésbe fogtunk. Mivel
mindkettõnkhöz nagyon közel áll a
természet, a föld szeretete, kérdés
sem volt számunkra, hogy milyen
úton haladunk tovább. Mindegyik tevékenységi körünk saját választáson
alapult, azért mert ezekkel szeretünk
foglalkozni, ez az életünk. Sokan talán lenézik a mi választásunkat, ami
idõközben a hivatalos szakmánk is
lett. Csak az tudja, mennyi örömmel
jár a föld mûvelése, aki ebben él. Hiszünk benne, hogy egyre több fiatal
találja meg benne a lehetõséget a jó
élethez. Mi ebben vagyunk egészek,
sikeresek, boldogok.
B.E.
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Elõzzük meg a helyi
vízkárokat

Bár az idei tél szárazabb volt a korábbi évekhez mérten, az elkövetkezõ idõszakban még számolni lehet jelentõsebb mennyiségû
csapadékkal. Az elmúlt héten számottevõ csapadék hullott le országszerte, így nem szabad megfeledkezni a vízelvezetõ árkok karbantartásáról, szükség esetén mielõbbi tisztításáról.
A hirtelen lezúduló vagy a napokig tartó folyamatos csapadék következtében fokozottan terhelõdnek a vízelvezetõ árokrendszerek, ezért
rendszeresen végre kell hajtani a szükséges karbantartási munkálatokat, törekedve arra, hogy a vízelvezetõ rendszerek bármikor képesek
legyenek betölteni rendeltetésüket.
A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása alapján Zala
megye kettõszázötvennyolc településébõl nyolcvannégy települést
veszélyeztethet ár vagy belvíz. A belvíz- és más helyi vízkárok megelõzésének szerves részét képezik azok a hatósági ellenõrzések,
amelyek keretében a katasztrófavédelem polgári védelmi szakterülete már évek óta Zala megye területén több száz kockázati helyszínen ellenõrizte a belterületi vízelvezetõ rendszereket. A hatósági
munka azonban csak az egyik eleme a megelõzésnek, hisz a tisztítást és a karbantartást a tulajdonosoknak, illetve a kezelõknek kell
elvégeztetniük. Belvíz és egyéb vízkárok ugyan ilyenkor is elõfordulhatnak a lehullott csapadék mennyiségétõl függõen, de a tisztítással elérhetõ, hogy az erre kialakított rendszerek a lehetõ legtöbb
vizet elvezessék.
Veszélyforrás lehet az árokrendszerben a víz útjába kerülõ bármilyen akadály, ami meggátolja a víz elfolyását, vagy felduzzasztja azt.
Ilyen esetekben a környezõ kertekben vagy akár lakóházakban is kárt
tehet a víz. Az ellenõrzést végzõk általános tapasztalatai szerint az
alábbi problémák a leggyakoribbak:
 az elvezetõk és az átereszek feliszapolódnak;
 hiányos vagy tönkremegy a külterületi vízelvezetõ hálózat;
 az átereszek beszakadnak vagy feltöltõdnek;
 egyes utcákból hiányoznak a csatornák és az elvezetõk;
 a partoldalak növényzete elburjánzik.
Az ellenõrzéseink tapasztalata, hogy a legtöbb tulajdonos megértette a karbantartás és a megelõzõ intézkedések fontosságát. Ezt
bizonyítja, hogy a belterületi vízelvezetõk visszaellenõrzése során
a tulajdonosok és kezelõk a meghatározott intézkedéseket pár kivétellel már minden esetben megtették, a fennmaradó kötelezések
végrehajtását pedig beütemezték. A várható csapadékosabb idõjárás miatt fokozottabban kell ügyelni a vízelvezetõ árkok mûködõképességére.
Fotó: Prepok Attila tûzoltó alezredes
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2016. február 25.

Tájékoztató hivatásos
gondnokok képzésérõl
A Zala Megyei Kormányhivatal a 25/2003. (V.13.) ESZCSM rendelet 2.§
(2) bekezdése alapján megszervezi a hivatásos gondnokok képzését.
A képzés idõtartama 28 óra, mely az írásbeli vizsga 1 órás idõtartamát is magába foglalja.
A képzés helye: Zala Megyei Kormányhivatal 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi
u. 10. Ideje: 2016.április 25-26-27-28. A vizsga idõpontja: 2016. május 6.
A képzés díja: 35.000-40.000 Ft/fõ a jelentkezõk számától függõen.
A résztvevõket a Zala Megyei Kormányhivatal oktatási és az adott szakterületen gyakorlati tapasztalattal rendelkezõ munkatársai készítik fel a vizsgára, illetve a gondnokok gyakorlati teendõire.
A képzésen történõ részvétel feltétele a pontosan kitöltött jelentkezési lap és a
végzettséget igazoló irat (érettségi bizonyítvány vagy diploma) fénymásolatának 2016. március 31-ig történõ megküldése a Zala Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Fõosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté u. 22.) részére, vagy a szitane.laura@zalakozig.hu email címre. A képzési díj befizetésének módjáról a jelentkezõket 2016. április
15-ig elektronikus úton tájékoztatjuk.
A képzésben résztvevõk a tanfolyam sikeres elvégzésérõl a Zala Megyei Kormányhivatal által kiadott tanúsítványt kapnak, illetve nyilvántartásba kerülnek
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál, mely alapján hivatásos gondnoki tevékenységet folytathatnak.
A jelentkezési lap a kapcsolódó anyagok között található.
Érdeklõdni a 92/509-819 telefonszámon, vagy a szitane.laura@zalakozig.hu
email címen lehet.
Zala Megyei Kormányhivatal

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 honlapjáról 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

Véradás
A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete Adventi Véradóhetet tart a Nagykanizsa Sugár u. 28 szám alatti véradóban. 2016.03.01. (kedd)
09:00 - 12:30 óra Kanizsa Pláza. 2016.03.03. (csütörtök) 12:30  14:00 óra
Vöröskereszt, Sugár u. 28. 2016.03.03. (csütörtök) 15:30  18:00 óra Bajcsa.
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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.
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.
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Fogadónapok,
fogadóórák
Dénes Sándor polgármester fogadónapot
tart 2016. március 9-én (szerdán) 8.30 órától 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I.
emeleti tárgyalójában.
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapját 2016. március 2-án (szerdán) tartja
8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal
I. emeleti tárgyalójában.
***
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.).
Dénes Sándor a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje 2016. március 10-én (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart
a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Dr. Erdõs László, az 1. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap elsõ keddjén 17
órától a Palini Általános Iskolában, majd
18 órától a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idõsek Klubja II. épületében (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.).
Karádi Ferenc a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje 2016.
március 7-én (hétfõ) fogadóórát tart 16
órától a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési
Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.),
majd 17 órától Miklósfán, a Mindenki Házában (Nagykanizsa, Kápolna tér 2.)
Szõlõsi Márta a 3. számú választókerület
önkormányzati képviselõje fogadóórát tart
minden hónap 1. hétfõjén 17-18 óráig a
Batthyány Lajos Gimnáziumban. (Rozgonyi u. 23.). További elérhetõségek:
0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu,
szmarta25@hotmail.com.
Tóth Nándor a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje 2016.
március 7-én (hétfõ) fogadóórát tart 17 órától a Polgármesteri Hivatal Bajcsai Kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári
u. 65.), majd 18 órától Kiskanizsán, a volt
Nagyrác Úti Általános Iskola ebédlõjében
(Nagykanizsa, Nagyrác u. 26.).

Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az
alábbi ingatlant: Nagykanizsa, Ipari
Park, 4378/59 hrsz-ú beépítetlen terület. A telek mérete: 14295 m2. Kikiáltási ára: 56.900.000 Ft + Áfa. A versenytárgyalás idõpontja: 2016. március 9én 10.00 óra. A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21. VG
Zrt. irodaház, 1. emelet 22.
Eredménytelen versenytárgyalás esetén ezt követõen minden héten, a versenytárgyalási felhívásban megjelölt
idõpontokban lehet jelentkezni.
A versenytárgyalás részletes feltételeirõl, a megtekintés idõpontjáról,
valamint az ingatlanokra vonatkozó
adatokról a www.nagykanizsa.hu valamint a www.nkvg.hu honlapokon
lehet tájékozódni. Telefonon tájékoztatás: 0693-311-241/116. mellék.

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

2016. február 25.

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 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 tanfolyamok a következõ héten kezdõdnek.
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:........................................
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
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 tanfolyamok a
következõ héten kezdõdnek.
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.
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, mindegy. (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 tanfolyamok a következõ
héten kezdõdnek.
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
SZENIOROK ISKOLÁJA - EZÜSTNET HALADÓ (ingyenes, heti
3 órás, összesen 30 órás 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 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 tanfolyamok a
következõ héten kezdõdnek. 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:........................................

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 25.
JELENTKEZÉSI LAP
SZENIOROK ISKOLÁJA  BEVEZETÉS A NÉMET NYELVBE
 KEZDÕ (ingyenes, 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: kedd, szerda, csütörtök, 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 tanfolyamok a következõ héten kezdõdnek.
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:........................................
JELENTKEZÉSI LAP
SZENIOROK ISKOLÁJA  BEVEZETÉS A NÉMET NYELVBE
 HALADÓ (ingyenes, 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 idõpontja: szerda 15 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 tanfolyamok a következõ héten
kezdõdnek.
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:........................................
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2016. évi kulturális keret
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2016. évi kulturális keret felhasználására
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól szóló 22/2013. (V.03.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
Pályázat tárgya: a támogatást az alkotómûvészeti, az elõadó mûvészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a közmûvelõdési és az örökségvédelmi tevékenységek tekintetében az alábbi célokra lehet nyújtani: a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és egyetemes értékek létrehozására, megõrzésére, digitalizálására,
valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetõvé tételére; b) a kulturális ágazatot érintõ évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre;
c) a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történõ részvételre; d) a
mûvészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építõmûvészettel kapcsolatos tevékenységekre; e) a kultúrateremtõ, kultúraközvetítõ, valamint
egyéni és közösségi tevékenységekre, a kiemelkedõ szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek által alapított díjakhoz
való hozzájárulásra; f) kulturális vidékfejlesztésre; g) kulturális jellegû civil és
nonprofit szervezetek támogatására; h) határon túli magyar kultúra támogatására;
i) nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának támogatására.
A pályázók köre: Nagykanizsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkezõ jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány), költségvetési szerv.
A támogatás formája: közvetlen vissza nem térítendõ támogatás.
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100 %-át, de legfeljebb 5.000.000 forintot nem haladhatja meg, ezen felül a pályázónak a pályázott cél teljes költségvetésének legalább 20%-ával a pályázat benyújtásakor
már rendelkeznie kell. Ezen összeg származhat más pályázaton elnyert vagy
egyéb, de nem az önkormányzattól kapott támogatásból.
Rendelkezésre álló forrás: 20.000.000 forint
A pályázat benyújtásának helye, ideje: 1) A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoporthoz kell
benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em.15. ajtó), egy példányban.
2) A benyújtás határideje (postára adás végsõ dátuma): 2016. április 10.
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthetõ a város honlapjáról:
www.nagykanizsa.hu.

2016. évi verseny- és élsport keret
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2016. évi verseny- és élsport keret felhasználására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a sportról szóló 74/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban: rendelet) alapján a 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet verseny- és élsport mûködésének, a verseny- és élsport mûködéséhez szükséges létesítmény fenntartásának, mûködtetésének, sportrendezvények támogatására.
A pályázat témája: Nagykanizsa város területén mûködõ verseny- és élsport
2016. évi támogatása.
A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
mûködõ, hivatalosan bejegyzett, az önkormányzattal együttmûködést igénylõ
és elfogadó, az önkormányzat által támogatott testneveléssel és sporttal foglalkozó jogi személyek, gazdálkodó szervezetek.
A mûködési célú támogatás nyújtásának feltételei: a támogatásra rendelkezésre álló összeg 62 000 E Ft.
A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás. 500 E Ft-ig egy öszszegben a megállapodás aláírását követõ 30 napon belül; 500 E Ft felett két
részletben: elsõ részlet a megállapodás aláírását követõ 30 napon belül, második részlet legkésõbb szeptember 30-ig.
Támogatandó célok: verseny- és élsport mûködésének támogatása, a versenyés élsport mûködéséhez szükséges létesítmény fenntartásának, mûködtetésének
támogatása, sportrendezvények támogatása.
Pályázat benyújtásának határideje és helye: pályázni kizárólag a pályáztató által
kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes körûen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésõbb 2016. március 31. napjáig kell eljuttatni a következõ címre:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em., 5. ajtó
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthetõ a város honlapjáról:
www.nagykanizsa.hu.
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Kanizsa  Kultúra

Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-465
e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu
www.kanizsaikultura.hu
MÛVÉSZET ÉS TERÁPIA
Varga Károly és Szûcs István amatõr képzõmûvészek kiállítása. Megtekinthetõ:
március 15-ig.
Február 27. 15-19 óra
"Eddig még csak hegedûszóban meséltem, de ezután világosan akarok beszélni:
akarjuk-e, hogy legyen Magyarország?"
(Arany János)
KONFERENCIAA MIGRÁCIÓS VÁLSÁGRÓL - a Polgári Kanizsáért Alapítvány rendezésében. Földi László, Lánczi
Tamás, Márfi Gyula, Nógrádi György és
Sántha Hanga elõadásukat követõen válaszolnak a hallgatóság írásos kérdéseire.
Február 28.
DANCESTAR HUNGARY 2016
Szervezõk: European Show Dance Union
és a Szan-Dia Fitness Sport Club. Információ: Vágó Lászlóné 06-30/500-9555
Március 1. 19 óra
TEMPERAMENTO - Szentpéteri Csilla
& Band koncertshow! Látványos, nagy-

szabású és nem komolyzenei! Belépõdíj:2500 Ft, 2900 Ft, 3400 Ft.
Március 3., 10., 17., 24., 31. 10 és 11 óra
KEREKÍTÕ - mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160847. Részvételi díj: 700 Ft/család.
Március 4., 18. 18 óra
GÉMKAPOCS
TÁRSASJÁTÉK
KLUB. A klub DÍJTALAN! Vezeti:
Temesi Róbert és Szûcs Sándor
További információ: 0630/283-2511

Február 26. 19 óra
RETRO KÁVÉHÁZI ESTÉK
Titkok és érzések- CSERHÁTI ZSUZSA
emlékest. Belépõdíj: elõvételben: 1400
Ft, a helyszínen: 1800 Ft.
Február 27. 15 óra
JELMEZES BULI KICSIKNEK
az Édes Kettes zenekarral. Belépõdíj: 500
Ft (a jegyeket kizárólag elõvételben február 22-ig lehet megvásárolni a Medgyaszay
Házban). Információ: 0630/448-8800

Február 27-28.
MÓRICZ ASZTALITENISZ KUPA -

Amatõr felnõtt kategória. Szombat egyéni, vasárnap páros verseny. Kezdés: 14
óra. Nevezés a helyszínen.

2016. február 25.

A rejtõzködõ tehetségekre is figyelünk

Fotó archív: Bakonyi Erzsébet

7.qxd

Korántsem biztos, az igazán
tehetséges diák az, akit képességei alapján annak tartunk. Vannak rejtõzködõ talentumok.
Olyan gyerekek, akikrõl hoszszabb idõ alatt derül ki, hogy bizonyos területeken rendkívüli
adottsággal rendelkeznek. Kollégáimmal közösen mindkét típusba tartozó tanuló útját igyekszünk egyengetni. Csakúgy, mint
a gyengébb kvalitással rendelkezõ társaikét
E szellemben folyik a pedagógiai munka az idén immár harminckilenc éves Péterfy Sándor Tagintézményben. Pedig a majd háromszázötven diák mindegyikére odafigyelni sokszor nem könnyû, ám
egy akkreditált, kiváló tehetségponttól, amilyen a Péterfy, mindez
úgymond elvárható.
A megtisztelõ, egyben kimagasló címmel nemrégiben tüntették
ki az intézményt. Errõl, ahogy
még számos más péterfys jó hírrõl, érdekes programról, Horváth
Tiborné tagintézményvezetõ számolt be újságunknak.
 A tehetségpont feladata a tehetségek felfedezése, tanácsadás,
pályaorientáció, a tehetséges fiatalok ellátása személyre szabott információkkal. A tehetségpontokat
a Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács
hívta életre, Tehetséghidak Program részét képezi. Az akkreditált
kiváló tehetségpont cím elnyeréséhez egy több lépcsõs szigorú eljárásnak, helyszíni vizsgálatnak kellett, hogy megfeleljen az iskola.
Ebben segítséget nyújtott a Nagykanizsa és Térsége Tehetségsegítõ
Tanács is  összegezte Horváth
Tiborné. Azt is, hogy a Péterfy
tagintézmény két területen dolgo-

zott ki tehetségsegítõ programot.
Az egyik a testi nevelés, a másik a
matematika oktatás.
Mind a tanórai keretek, az
emelt szintû testnevelés, a 7-8. évfolyamos csoportos matematika
oktatás és a tanórán kívüli tevékenységek, a duatlonozás, a Játszszunk matematikát! jó gyakorlat, a
stratégiai játék szakkör az elõbb
említett tehetségterületeket erõsíti,
színteret ad a tehetséggondozásra.
Az elnyert cím három évre szól,
utána újra meg kell újítani.
Az intézményvezetõ arról is mesélt, miként választották ki azokat
a tanulókat, akik részt vesznek a
programban.
 A mozgás terén hamarabb észrevehetõ, ha egy diák ügyesebb,
mint társai. A matematikánál
mindez másként mûködik. Éppen
ezért elõzte meg egy azonosítási
folyamat magát a speciális tehetséggondozást. Amiben, csakúgy,
mint pedagógia-dandárjában köszönettel tartozom kollégáimnak.
Tantestületi csapatmunka eredménye iskolánk újabb szakmai elismerése az Örökös Öko-iskola és az
Elõminõsített referencia iskola
cím mellett  mondta Horváth
Tiborné.
Ahogy azt is, pedagógusok különbözõ képzéseken, szakmai elõadásokon is szereztek további, a
tehetséggondozáshoz kellõ ismereteket.
Hogy mûködik élesben a különleges képességû gyerekek oktatása? Az intézmény tanári gárdája és
a gyerekek együttmûködésén túl a
szülõk hathatós részvétele nélkül
elképzelhetetlen a kiemelt képzés:
tanórákon, a délutáni szakkörökön
és az edzéseken szintén. A tehetségprogram erre is lehetõséget biz-

tosít. Ahogy számtalan más dologra, amik szintén a talentumok képességfejlesztésére, brillíroztatására szolgálnak. Ilyenek voltak a
tanulmányutak, különbözõ programok, amin részt vettek a gyerekek.
Kirándultak a Csodák Palotájában,
sõt, részt vettek a Forma 1 idõmérõ futamán is
A gyerekekbe fektetett munka
pedig meghozta gyümölcsét: errõl
árulkodnak az elismerésre méltó,
szép versenyeredmények. Duatlonból a megyei diákolimpián elsõ
lett a péterfys csapat. Futóversenyeken szintén remekeltek a tanulók.
Ám a tehetséggondozás más területein is öregbítették iskolájuk
hírnevét a diákok. Sok más mellett, például, az országos katasztrófavédelmi versenyen és az elsõsegélynyújtó-megmérettetésen 5.
helyezést értek el, a megyei természetismereti versenyrõl negyedik,
biológiából pedig a második helyezéssel tértek haza a péterfysek.
A negyedik osztályosok nyelvtanból az elsõ és a harmadik helyet
szerezték meg.
Ha pedig már a jó híreknél tartunk, Horváth Tiborné annak is
hangot adott, hogy a közelmúltban a Kõrösi-Péterfy iskola közös
diákcsapata bejutott a játékos
sportvetélkedõ diákolimpia országos döntõjébe, amit március
elején rendeznek meg Mezõtúron. Ám addig sem telnek események, rendezvények nélkül a
mindennapok a Péterfyben. Február 27-én Ovi-Suli programra
várják a leendõ elsõsöket és szüleiket. Áprilisban pedig a Hungarikumok hetének ad otthont az
iskola.
Sz.Zs.

www.kanizsaujsag.hu
Kövesse híreinket
honlapunkon is
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ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal
munkahelyi ajánlatairól bõvebben:
Autószerelõ
Szobafestõ
Informatikus
Esztergályos
Hentesáru raktáros
Lakatos
Szakács, pincér
Kõmûves
Kárpitos
Gyártósori szerelõ
Asztalos

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 ált. iskola
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.
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Horoszkóp
III.21.IV.19. Kos
Számítson arra, hogy a munkaköréhez kevésbé tartozó feladatokkal
bízzák meg. Szakmai kihívásként
éli meg ezt az új helyzetet.
IV.20.V.20. Bika
Ne hagyja idegesíteni magát senkitõl sem. Ha szükséges, tartsa távol
magát a rokonaitól, és egy idõre helyezze elõtérbe a vágyait.
V.21.VI.21. Ikrek
Határtalan optimizmusával bármibe
képes belevágni. Könnyedén legyõzi a távolságokat. Legyen szó gyaloglásról, vagy kerékpározásról.
VI.22.VII.22. Rák
Ne engedje, hogy egy félreértés kellemetlen órákat vetítsen a párkapcsolatára. Mondja ki a kívánságát, mert
Fortuna segíteni fogja mindenben.
VII.23.VIII.22. Oroszlán
Magánéletére kiható, jelentõs változásokra számíthat a közeljövõben.
A jó hírek hallatára szinte ön sem
ismer magára.
VIII.23.IX.22. Szûz
Ha nap, mint nap boldognak szeretné érezi magát, nem kell erre sokat
várnia. A tavaszi virágok felhõtlen
örömben részesítik önt is.
IX.23.X.22. Mérleg
Ha év elején kevesebb volt a boldog
óra a párkapcsolatában, akkor itt az
ideje, hogy változtasson. Egy esküvõ csodákat tehet az emberrel.
X.23.XI.22. Skorpió
Nem kell böjtölnie, bármilyen fazonú ruhát felvehet a hétvégi buliba. Immunrendszere erõs, messzire
elkerülik a vírusok.
XI.23.XII.21. Nyilas
Ne számolja az irigyei számát, járja
tovább a saját útját. Anyagi nehézségei egyelõre nem lesznek, bármit
megvásárolhat a kedvesének.
XII.22.I.20. Bak
A közeljövõben izgalmas napokra
számíthat. Érzelmi életét kissé felbolygatja egy messzirõl érkezõ ismerõse. Kezelje higgadtan a helyzetet.
I.21.II.19. Vízöntõ
Ha nem hagyják nyugodni a teendõi, akkor is hagyjon idõt magának
a kikapcsolódásra. Anyagilag bármit megengedhet magának.
II.20.III.20. Halak
Bizonyára ismeri a régi mondást,
úgy fogjon a munkához, hogy más
is hozzáférjen. Tegyen így, és akkor
nem fog nap, mint nap elfáradni.
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Továbbjutókkal
a területire
A tekézõk megyei diákolimpiáját rendezték a napokban Zalaegerszegen és az úgynevezett B
kategóriában, vagyis a nem igazolt versenyzõk mezõnyében kategóriájában a nagykanizsai Tollár Levente 257 fával elsõ, míg
Árok Domonkos 211 fával második helyet szerzett. Az A kategóriában, vagyis az igazolt versenyzõknél mezõnyében Vigh Levente 275 fával a harmadik helyezést
szerezte meg. Egy házzal arrébb,
de ugyanúgy az andráshidai városrészben már a felnõtt megyei
egyéni versenyek során a férfiaknál Istiván Attila (560) Nagykanizsáról és Illés Imre (565) a
zalakarosiaktól jutott tovább a területi döntõbe. Az említett területit Vas megyében rendezik március 12-13-án, a pontos helyszínt a
késõbbiekben jelölik ki.

A kötöttfogást is próbálgatják
Zalaegerszegen kötöttfogású
nyugat-magyarországi (Vas, Zala, Somogy és Baranya megyét
felölelõ) területi birkózó versenyt rendeztek. A Magyar Birkózó Szövetség szabályainak értelmében olimpiai pontokat
gyûjthettek az egyesületek a dobogós helyezések után, ezért is
volt nagy az érdeklõdés: 14 csapat 192 versenyzõje mérlegelt.
A kanizsai birkózók (képünkön)
leginkább a szabadfogású szakágat
képviselik, de edzõjük, Szatmári
Zsolt szerint a diák I, diák II, serdülõ korcsoportokban mindkét fogásnemet gyakorolni kell, hiszen
csak a késõbbiekben válhat véglegessé, hogy ki milyen fogásnemben lehet sikeresebb. A kanizsai
birkózók 12 fõvel képviseltették
magukat a versenyen és a jövõre
nézve biztató eredményeket értek
el.

A Baja ellenit hozták
Tatabányai KC (2.)  Kanizsai
Vadmacskák SE (4.) 88-52 (28-7,
21-14, 21-18, 18-13)
Amatõr nõi NB I Nyugati csoport kosárlabda-mérkõzés, 12. forduló. Tatabánya, 100 nézõ. Vezette: Nepp L., Nagy V. Kanizsa: Fekete (13/9), Fuisz (8/3), Hegyi
(12/6), Horváth E. (2), Kardos (6).
Csere: Gutai (6), Herman A. (5),
Scheiber, Zsámár, Bánhegyi. Vezetõedzõ: Gábor Erzsébet.
Dekoncentráltan kezdtek a kanizsaiak és pontatlanul játszottak az elsõ negyedben. A hazaiak érvényesítették egyben magassági és erõfölé-

nyüket is, a nagykanizsaiak hátrányukat csak a második játékrész közepén, Hegyi Vivien zsinórban dobott
hét pontjával tudták csökkenteni a
vendégek. Nagyszünet után a Vadmacskák pontosabban dobtak, a találkozó ezen szakaszában Fekete
Csilla és Gutai Flóra volt leginkább
eredményes. Onnan egészen a találkozó 34. percéig jó ritmusban is támadott a KVSE, de a találkozó végjátékában újból sokat hibáztak és ismét érvényesült a tatabányaiak rutinja, egyben erõ- és magassági fölénye.
Gábor Erzsébet: Az elsõ negyedet
leszámítva helytálltunk a nagyobb já-

INGATLAN

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.: 0630-3521342, 0620-431-0895 (7765K)

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)
Eszteregnyén karbantartott,
jó állapotú, egyszintes családi
ház (106 m2) eladó. (Kanizsai lakásra csere érdekel) Irányár: 8,9
millió Ft. Érd.: 0630-433-5446
(7752K)
Szentgyörgyvári hegy III.
hegyháton 1 hektár (20 éves) akácos terület eladó. Villany van.
Érd.: 0693-315-526 (7762K)

2016. február 25.

SZOLGÁLTATÁS
Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Tel.: Balaskó István, 0630-597-1530 (7749K)
Kidobásra szánt televízióját,

Nyugat-magyarországi területi birkózó verseny, Zalaegerszeg. Kanizsai
eredmények. Diák II korcsoport
(2005-2006-ban születettek). 35 kg:
1. hely Fata Rajmund. 42 kg: 3.
Balazsin Zdenkó és Bodógh Endre.
46 kg: 2. Vass Máté. 50 kg: 2. Dányi
Bátor Márton. 50 kg: 3. Põcze Bence.

Diák I korcsoport (2003-2004-ben
születettek). 35 kg: 2. Ladányi Benedek, 3. Zaka Zénó. 85 kg: 3. Ladányi
Bálint. Serdülõ korcsoport (20012002-ben születettek). 63 kg: 2. Salamon Máté. 85 kg: 5. Vass Bence.

tékerõt képviselõ hazaiakkal szemben.
Kanizsai Vadmacskák SE (4.)
 Bajai NKK (7.) 73-62 (19-8, 1916, 20-20, 15-18)
13. forduló. Nagykanizsa, 70 nézõ.
Vezette: Tóth K., Németh A. Kanizsa: Fekete (17/6), Fuisz (18), Hegyi
(7/3), Horváth E. (2), Kardos (17).
Csere: Herman A. (10), Bánhegyi (2),
Gutai, Horváth N., Zsámár, Scheiber.
Vezetõedzõ: Gábor Erzsébet.
Jól kezdõdött a találkozó a kanizsaiak számára és az elsõ negyed
utolsó két percében Fekete Csilla
és Fuisz Viktória kosaraival tíz
pont fölé nõtt a különbség két csapat között. A második tíz percben
továbbra is jó ritmusban támadtak
a hazaiak és Kardos Réka is csatla-

kozott a hazaiak eredményes kontingenséhez. 21 pontosra nõtt a
KVSE elõnye, innen azonban a
Bajai NKK még tudott zárkózni.
Nagyszünet után felváltva estek a
kosarak, majd Herman Aliz egyéni
teljesítménye tett arról, hogy ismét
húsz fölé kússzon a különbség. Az
utolsó játékrészben már inkább a
küzdelem dominált, a végére pedig
Fekete és Kardos pontjai tették biztossá, hogy a két együttes között kétszámjegyû maradjon a különbség.
Gábor Erzsébet: Az elsõ húsz
percben nyújtott jó teljesítményünkkel sikerült megszereznünk a számunkra nagyon értékes gyõzelmet.

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

ÁLLÁS

TÁRS
55 éves sportos vállalkozó keres
csinos hölgyet 40-50 éves korig,
szabadidõ eltöltésére. Leveleket a
szerkesztõségbe, Tavasz jeligére
várom. (7766K)

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.

P.L.

A NaGESZ nyári intézménykarbantartási munkáihoz FESTÕ
SZAKMUNKÁSOKAT KERESÜNK 3 HÓNAPIG TARTÓ
HATÁROZOTT IDEJÛ SZERZÕDÉSSEL, 2016. június 15-ös
belépéssel. Jelentkezni a 06-30407-7236-os telefonszámon lehet.
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Termelték a gólokat

A már harmadik alkalommal
Nagykanizsán mini-edzõtáborozó osztrák USV Dechantskirchen részvételével nemzetközi futballtornát rendeztek az
Olajbányász-mûfüvesen, melyre
a házigazda megyei I. osztályú
UFC Nagykanizsa (képünkön
sárga-feketében) mellett a megyei második vonalban szereplõ
Z-Service Zalaszentmihály érkezett.
Elõzõleg úgy tervezték, hogy az
ausztriai vendégek két csapattal állnak fel, végül azonban hármas tornává alakították a programot, melynek keretében körmérkõzéses rendszerben játszottak a csapatok kétszer 25 perces találkozókat. Az elsõ
meccsen a Dechantskirchen 3-1-re
gyõzött a Zalaszentmihály ellen,
majd az UFC 7-0-ra verte a szentmihályiakat. Az utolsó mérkõzésen
a házigazda nagykanizsaiak 4-2-re
gyõztek az osztrákok ellen, Gombos Zsolt edzõ együttesének találatait Péntek Adrián (2), Horváth Balázs és Varga János jegyezték.

Idõközben zárult a megyei Téli mûfüves bajnokság nagykanizsai csoportjának is a küzdelemsorozata, s az utolsó játéknapra
maradt a döntõnek is beillõ
Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE  Olajmunkás SE párosítás. A kiskanizsaiak három ponttal álltak a Gellénháza elõtt, a ta-

Teremben ismételtek
Mivel a labdarúgó megyei
bajnokság osztályaiban a hétvégi forduló-halasztás van terítéken, így még mindig kiemelt érdeklõdésre tarthat
számot a teremfoci világa. A
sorból nem maradt ki a kanizsai öregfiúk népes csapata
sem, hiszen a szeniorok labdarúgó tornáján 12 együttes
mérte össze erejét a Zsigmondy-csarnokban.

lálkozó pedig 3-3-ra (Sáska-gólszerzõk: Lukács I., Dolmányos,
Kálcsics F.) végzõdött úgy, hogy
Sneff Ferenc legénysége végig
kezében tartotta a találkozót. A
Sáskák ezzel csoportjukat meg is
nyerték.
P.L.

Nem volt ellenszer a kipontozódásokra
Racionet Honvéd II (8.)  Kanizsa Vízilabda SE (4.) 11-8 (3-2,
2-4, 3-2, 3-0)
OB I B A-csoport férfi vízilabdamérkõzés, 13. forduló. Budapest, 50
nézõ. Vezette: Benczur, Birri. Kanizsa: Pelle - Fábry, dr. Kaszper 2, Kéri, Virt M., Cseh 4, Kis Zs. Csere:
Kiss Cs. (kapus), Bakó, Cserdi I. 1,
Klie, dr. Gulyás, dr. Szécsi 1, Kocsmár. Edzõ: Simonka Ferenc.
Az elsõ negyedben a Honvéd
emberelõnybõl gyorsan vezetést

szerzett, de Cseh Attila akciógóljával, majd Szécsi Dávid emberelõnyös találatával már a kanizsaiaknál volt az elõny. A házigazdák
azonban újítani tudtak és akciógólokkal vissza is vette a vezetést.
A második játékrészben tovább
tartott a fõvárosiak lendülete, melyet a vendégeknek idõkéréssel sikerült megtörni, a kapuban Pelle
Balázst pedig Kiss Csaba váltotta.
Onnantól Cseh Attila duplázása,
Cserdi István és Kaszper Gábor
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akciógóljai aztán ismét a kanizsai
elõnynek ágyaztak meg.
A harmadik negyedben Cseh és
Kaszper ismét eredményes volt, de
a Honvéd három akciógólja azt jelentette, hogy a vendéglátók egalizálni tudtak. Az utolsó felvonásban
a KVSE többször is emberhátrányba került, ketten cserével kipontozódtak, ami fizikálisan és mentálisan is felõrölte a kanizsaiakat.
P.L.

A két hatos csoportból az
azokban azonos helyezéssel bírók játszottak a torna elsõ, valamint harmadik pozíciójáért, de
természetesen a vigaszküzdelmek sem hiányozhattak a sorból.
Végül ahogy a kispályás szenior
bajnokságot, a terembeli küzdelmeket is  címvédõként  a MUVILL legénysége nyerte.
III. Kustán és Társai Öregfiúk Teremlabdarúgó Torna,
eredmények. Döntõ: MU-VILL
 Puncs Fagyizó FC 2-0. A 3.
helyért: Tip-Top - 2. FC Almalé
0-0 (büntetõkkel: Tip-Top). A
végeredmény: 1. MU-VILL, 2.
Puncs Fagyizó FC, 3. Tip-Top,
4. 2. FC Almalé. Vigaszág döntõ: FC Blackburry - Igazságügy
4-0. A. 3. helyért: Kustán és
Társai FC - FC Kau 2-0. A torna különdíjasai. Gólkirály:
Sneff Ferenc (Gelka-Hirtech) 7
találattal. Legjobb játékosa:
Kalinics Gábor (MU-VILL).
Legjobb kapus: Gyulai Attila
(MU-VILL). Hanusz Zsolt-díj a
legsportszerûbb
csapatnak:
Istiván Autó együttese.

A tavaszi szezont nyitották a férfi kézilabdázók
Múlt szombaton kezdte a
Nagykanizsai Izzó SE NB II-es
férfi kézilabda csapata a tavaszi
szezonját, a kanizsaiak a Délnyugati csoport tabelláján második Pécsi VSE II vendégei voltak. A pontvadászat folytatása
elõtti munkáról, illetve változásokról az együttes edzõje, Takács
Balázs beszélt.
 Január 5-én kezdtünk a srácokkal és heti négy edzéssel készültünk a rajtra  fogalmazott Takács Balázs.  A tréningeket több
helyen tarthattuk, hiszen Kanizsa
mellett volt, amikor Zalakomárban, Murakeresztúron, vagy éppen

Nagybajomban készültünk. Úgy
érzem, a felkészülésünk ennek ellenére nem sikerült rosszul, hiszen
erõnlétben és koncentráció terén is
elõrébb léptünk. Persze tudjuk,
hogy a puding próbája az evés,
mindenesetre az edzõmérkõzések
alapján a védekezésünk például
idõnként kimondottan jónak volt
tekinthetõ.
Játékosmozgás terén nagy változás nem volt a klubnál, inkább a
sérülésekbõl adódó hiányzásokat
kell átvészelniük.
 Pákozdi Gábor a fõvárosi
Honvédhoz távozott, Füle Csaba
viszont egy egyeztetés után viszszatért hozzánk Letenyérõl. Ne-

hézséget inkább az jelent, hogy
Kovács Balázs Budapestre ment
dolgozni, Simon Bence pedig
Sopronba került. Úgy tûnik, a
csurgói kettõs igazolású Márton
Rolandra többet számíthatok a tavasszal, s bízom abban, hogy ez
Musits Norbert esetében is igaz
lesz. A kapusoknál fejtörést az
okoz, hogy Tóth Ákos síelés közben szedett össze sérülést, így a
tavaszi szezon elsõ felében Zsobrák Zoltán és Dencs Balázs között oszlik majd meg a hálóõri
feladat.
S hogy miként alakult a pécsiek
elleni találkozó, arról árulkodik a
szoros végeredmény, vagyis a ka-

nizsaiak végig a vendéglátók nyomában voltak.
Pécsi VSE II (2.)  Nagykanizsai Izzó (7.) 25-24 (12-11)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 12. forduló.
Pécs, 100 nézõ. Vezette: Horváth
Z., Simó.
A mérkõzésen a legeredményesebb kanizsai Kiss Gergely volt 9
találattal, õt a Bátor Gábor, Márton
Roland, Metzger Dániel hármasa
követte 4-4 góllal. Javításra szombaton 17 órától nyílik lehetõség, az
Izzó akkor a Zsigmondy-csarnokban a Hõgyészi SC-t fogadja.
P.L.
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Építkezõk, asztalosok, ácsok figyelem!
A Ramda Kft. Fûrészáru kereskedése új telephelyén áll
továbbra is minden kedves ügyfelének rendelkezésére.

KAPHATÓ:

w Épületfa különbözõ méretben és hosszban, nagy választékban.
w Egyedi méretek vágását vállaljuk saját fûrészüzemünkben.
w Az itt vásárolt fák gyalulását is megrendelheti rövid határidõvel.
w Asztalos minõségû fával is rendelkezünk.
w BÕVÍTETTÜK ÁRUKÉSZLETÜNK: OSB lappal, II.-III. osztályú
rétegelt lemezzel, lambériával, hajópadlóval.
Keressen minket:

Ramda Kft. Nagykanizsa, Magyar u.166. szám alatt (Nafta benzinkút mellett)

Multifokális specialista

Komplett szemüvegrendelés
már 9990 Ft-tól!
Gyermek és felnõtt szemvizsgálat,
kontaktlencse illesztés,
szürkehályog-, glaukómaszûrés.
u

dr. Czigány Róbert
szemész fõorvos

u

dr. Joós Mária

szemész adjunktus
A cukorbetegség miatt évente
ezer ember veszíti el a látását,
pedig többségük
megmenthetõ.

Keressen minket, hogy
segíthessünk!

Multifokális lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2016. február 29-ig érvényes.

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

