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Kanizsa

Befejezõdtek a csatornaháló-
zat és szennyvíztisztító telep ki-
vitelezési munkálatai Nagykani-
zsa érintett városrészeiben vala-
mint 12 környezõ községében. A
már elkészült létesítményeket –
több hónapos próbaüzem után –
pénteken adták át Magyarszent-
miklóson a lakosságnak és a tele-
pülések vezetõinek. 

Az ünnepélyes avatáson Hor-
váth Zoltán, Magyarszentmiklós
elsõ embere örömmel üdvözölte a
beruházást, melynek jóvoltából a
falu infrastruktúrája teljessé vált. 

Majd Tóth Nándor, a Nagyka-

nizsai Regionális Szennyvíztár-
sulás elnöke összegezte az elmúlt
idõszakban az érintett települése-
ken megvalósított munkafolya-
matokat. Elmondta, a kivitelezés
889 napot vett igénybe, és a 11.1
milliárd forint összköltségû pro-
jekt részét képezi még a nagyka-
nizsai szennyvíztelep jelenleg is
zajló rekonstrukciója, illetve a
város csatornarendszerének kor-
szerûsítése.

– Az imént átadott szakasz pe-
dig 4 milliárd forintból épült meg.
A kivitelezõ Szabadics Zrt. és a
Közgép Zrt. alkotta SZK Kanizsa
Konzorcium a csatornahálózat bõ-

vítése során több mint 43 kilomé-
ternyi gerincvezetéket fektetett le,
a házi bekötéseket szolgáló csõve-
zeték össz-hosszúsága közel 27
km – ezek 2738 háztartás ráköté-
sét teszik lehetõvé a csatornaháló-
zatra. A megépült nyomóvezeték-
hálózat pedig 56 km-nél is hosz-
szabb, valamint a munkálatokat
végzõ vállalkozásoknak még 27
átemelõ-állomást is meg kellett
építeniük – hangsúlyozta Tóth
Nándor. Ahogy azt is, hogy a be-
ruházás 71 %-át az EU Kohéziós
Alapja biztosította, majdnem 13
%-kal járult hozzá a magyar állam 

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
és közel 16 % volt a települések

önrésze, amely azonban a kivite-
lezés során csökkent, mivel az ál-
lam a falvak/településrészek saját
hozzájárulásának nagy részét át-
vállalta. A csatornahasználat díjai
pedig azonosak lesznek azzal az
összeggel, amit a nagykanizsai la-
kosok fizetnek – szögezte le a
szennyvíztársulás elnöke. 

Cseresnyés Péter, városunk pol-
gármestere beszédében arra hívta
fel az emberek figyelmét, hogy
Nagykanizsa térségi szerepet kí-
ván betölteni, amely felelõsséggel
is jár – ehhez pedig elengedhetet-
len, hogy – amint a projekt kap-
csán is látszik – komolyan és tény-
legesen együttmûködjön a környe-
zõ településekkel. 

– Ennek egyik bizonyítéka az
is, hogy kitartó munkával sike-
rült elérnünk, a települések ön-
részére (amely egyébként köve-
telménye volt a beruházásnak)
jelentõs támogatást kapjunk – az
önerõ alapnak köszönhetõen sok
százmillió forintos „gondoktól”
szabadultak meg az érintett ön-
kormányzatok. S nem elhanya-
golható az sem, hogy a kivitele-
zési munkálat több száz ember-
nek biztosítottak munkát, ezáltal
megélhetést – emelte ki Cseres-
nyés Péter. 

Kovács Tamás, a Szabadics Zrt.
vezérigazgatója az ünnepségen rá-
világított a beruházás nagyság-
rendjére, illetve köszönetét fejezte
ki – jelképesen egy ásóval – a
résztvevõ települések polgármes-
tereinek, a munkafolyamatokban
szintén érintett másik cég képvise-
lõinek, és a tervezõ mérnöki gár-
dának. 

A kanizsai lakosok számára
pedig jó hír – mint az esemé-
nyen rendelkezésünkre bocsá-
tott sajtóközleménybõl kiderül -
hogy városunkban a csatorna-
építési, bõvítési és rekonstruk-
ciós munkákkal már júniusban
végeztek (ekkor megtörtént a
mûszaki átadás-átvételi eljárás
is) így megkezdõdött az út-
helyreállítás is, amik – várható-
an – október végéig befejezõd-
nek. A szennyvíztisztító telep
építési munkálatainak – gya-
korlatilag – szintén végéhez ér-
tek, ugyanis már júliustól zajlik
az egy éves próbaüzem.

Kanizsa

Pasi Tuominen, a Finn Köz-
társaság rendkívüli és meghatal-
mazott nagykövete látogatott
Nagykanizsára, ahol városunk
polgármestere, Cseresnyés Péter
köszöntötte. 

Pasi Tuominen 2007-tõl vezetõ-
je a finn Külügyminisztérium kon-
zuli osztályának. Korábban több
pozícióban is dolgozott a miniszté-

riumban, így a politikai, a kereske-
delempolitikai, a jogi osztályon,
államtitkári tanácsadóként, vala-
mint a stockholmi finn nagykövet-
ségen. A budapesti nagykövetség
vezetését 2012 szeptemberében
vette át.

– Az elmúlt években a Finn
Nagykövetség és városunk közt na-
gyon jó kapcsolat alakult ki, és ez
többek között a nagykanizsai Ma-

gyar – Finn Egyesületnek köszön-
hetõ, akik rendszeresen ápolják a
baráti kapcsolatot. Reméljük, ez a
kötelék a továbbiakban is megma-
rad, és tovább erõsödik a két nép
közti kapcsolat – üdvözölte a nagy-
követet Cseresnyés Péter. Majd fel-
idézte, hogy a korábbi nagykövettel
sokat beszéltek arról, hogyan lehet-
ne gazdasági kapcsolatokat építeni
Finnország és e térség között. 

Ezt követõen a polgármester pár
mondatban bemutatta városunkat,
szót ejtve a történelmérõl, a jó
földrajzi elhelyezkedésérõl, a kör-
nyezõ településekkel való kapcso-
latáról és a térségben betöltött sze-
repérõl is. 

A délután folyamán, a belvárosi
sétát követõen ellátogattak a nagy-
kanizsai Ipari Parkba és az Inkubá-
torházba, majd Nagyradára men-
tek, ahol a Cézár Pincészetbe invi-
tálták a nagykövetet a Magyar –
Finn Egyesület szervezésében,
melynek elnöke Vincze József. 

V.M.
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A versenyszféra és a vállalko-
zások biztonságának elõsegítését
szorgalmazta az a tudományos
konferencia, amit városunkban
tartottak meg csütörtökön. Az
eseményen országos illetve me-
gyei, rend-és katasztrófavédelmi
szervezetek elöljárói vázolták
azokat a cselekvési terveket, me-
lyek – elsõsorban – az élénkülõ
piaci verseny résztvevõinek kí-
nálnak fokozottabb komfortér-
zetet a jövõben. 

Legutóbb 2010-ben szervezett a
Magyar Rendészettudományi Tár-
saság országos érdeklõdésre szá-
mot tartó rendvédelmi tanácsko-
zást Nagykanizsán „EU-elnökség-
Rendõrség” címmel, melyen vé-
delmi szervezetek vezetõi vettek
részt: ekkor hazánk Európai Uniós
soros elnöksége alatti kötelessége-
ket, feladatokat ismertették promi-
nens rendõri vezetõk. 

Ezúttal pedig a versenyszférá-
ban résztvevõk biztonságának
szempontjait vették górcsõ alá a
konferencia résztvevõi. Ennek
megteremtése – mint Dr. Németh
József rendõr alezredes, a Rend-
õrség Tudományos Tanácsának
elnöke köszöntõjében rávilágí-
tott – mindenki érdekében áll, az
állami-  és magánszektornak
egyaránt. A Rendõrség Tudomá-
nyos Tanácsa, a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampusza és a
Belügyi Tudomány Tanács égi-
sze alatt lezajlott eseményen el-
hangzott továbbá az is, ahhoz,
hogy a vállalkozások és az embe-
rek biztonságban éljenek közös
gondolkodás és kollektív munka
szükséges az élet minden szeg-
mensében. 

– Városunk példáját nézve,
ahol a versenyszféra folyamato-
san bõvül, hiszen több új, külföldi
hátterû vállalkozás nyitotta meg

kapuit, a biztonság kulcskérdés,
ahogy az is, hogy – elsõsorban – a
lakosok biztonságban érezzék
magukat. Természetesen ehhez
hozzájárul a rendezett, komfortos
környezet is, mely növeli a biz-
tonságérzetet – mondta üdvözlõ
beszédében Cseresnyés Péter.
Nagykanizsa polgármestere – a
konferencia egyik védnökeként –
hangot adott annak a ténynek,
hogy városunk kiváló közbizton-
sága sokak érdeme. 

E gondolattal egyetértésben tar-
totta meg elõadását Dr. Christián
László egyetemi docens is, aki sze-
rint ez a biztonság nemcsak egy
szervezet munkájának eredménye. 

A konferencia további részében
a versenyszféra biztonságának
fenntartásában résztvevõ szerveze-
tek hatékonyságának növelése, a
speciális feladatokra történõ ered-
ményes felkészülés – és az ehhez
kapcsolódó aktualitások – ismerte-
tésérõl taglalták a résztvevõk. 

Kanizsa 
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Aki találkozott már a Demok-
ratikus Roma Vezetõk Szövetsé-
gének programjaival, tapasztal-
hatta, hogy Nagykanizsán szá-
mos népszerû szakmai progra-
mot és színes roma kulturális
eseményt rendezett meg. Ezek
laikusoknak és hozzáértõknek
egyaránt nagyszerû összejöve-
telt, a fiatal tehetségeknek pedig
bemutatkozási, tanulási lehetõ-
séget nyújt minden esztendõben. 

A VI. Országos Roma Fesztivál
megrendezésének kapcsán beszél-
gettünk Nagy József Györggyel, a
DRVSZ elnökével.

– Kezdetben mi volt a céljuk az
elsõ fesztivállal, és hogyan változ-
tak elképzeléseik az évek során? 

– A Demokratikus Roma Veze-
tõk Szövetsége 2002 novemberé-
ben kezdte meg mûködését annak
az elsõdleges célnak a meghatáro-
zásával, hogy tevékenységével
hozzájáruljon az emberi jogok ér-
vényesülésén keresztül a Dél-Du-
nántúlon élõ cigányság életkörül-
ményeinek javításához. A szerve-
zet folyamatosan bõvülõ tevé-
kenységgel képviselte és képviseli
a Magyarországon élõ hátrányos
helyzetû, elsõsorban roma szárma-
zású személyek érdekeit, képzési,
foglalkoztatási és oktatási projek-
tek megvalósításán keresztül.

E mellet hangsúlyos célként fo-
galmazódott meg a roma kulturális
értékek megõrzésének szándéka, a
kultúra fennmaradását, átadását
elõsegítõ rendezvények, rendez-
vénysorozatok megszervezése, le-
bonyolítása. Az évek során ez a cél
kibõvült azzal a törekvéssel, hogy
az évente megrendezett, nagy siker-
rel lebonyolított kulturális rendez-
vényeink hozzájáruljanak a váro-
sunkban élõ roma és nem roma la-
kosok kölcsönös elfogadásához,
egymás kulturális különbözõségeit
toleráló magatartásához. A különb-
ségek ugyanis értéket jelentenek,
többféle megoldási lehetõséget vet-
nek fel a hétköznapi élet problémá-
inak megoldásához. Az öröm és a
nehézség ugyanis minden közössé-
get egyformán érint, hogy ki mi-
lyen feloldási és megoldási techni-
kákkal rendelkezik, az egymás szá-
mára is hasznos mintát jelenthet. 

A zene, a tánc, és a fesztiváli han-
gulat oldja a társadalmi csoportok
közötti feszültséget, közös érzéseket
hoz felszínre, így elõsegíti az ellen-

tétek feloldását. Rendezvényünk ép-
pen ezért nem csak a roma lakosság-
nak szólt és szól, hanem a többségi
társadalom tagjait is szeretettel vár-
tuk és várjuk. A közönség soraiban
fiatalok és idõsek, romák és nem ro-
mák együtt tapsolnak a fellépõ mû-
vészeknek, együtteseknek. Az idei
fesztivál sikerét mutatja, hogy az
esemény helyszínéül szolgáló terem
teljesen megtelt. A fesztivál elsõ fe-
lében szereplõ ifjú fellépõk még
szárnyaikat próbálgató tehetség-ígé-
retek, õket követték azok a fiatalok,
akik már jelentõsebb szakmai múlt-
tal, bemutatkozási lehetõséggel ren-
delkeztek. Õk már egy olyan felnö-
vekvõ zenész generáció tagjai, akik
az elsõ fesztivál megrendezésének
idején még kicsi gyerekek voltak,
mára pedig tehetséges zenészekké
váltak, akik saját kultúrájukat, iden-
titásukat közvetítik felénk, nézõk fe-
lé. A program második felében lép-
tek fel azok a nagy múltú, nemzet-
közi sikerekkel rendelkezõ zené-
szek, együttesek, akiknek a mûsora
a fiatalok számára motivációt, míg a
közönség számára kiemelkedõ mû-
vészi élményt jelentettek.

– Felmerül a kérdés: kulturális
rendezvényként vagy fesztiválként
határozható meg a program?

– Jó kérdés. Alapvetõen kulturá-
lis rendezvényként indítottuk el
azzal a szándékkal, hogy hagyo-
mányt teremtsünk. Nagy örö-
münkre ez sikerült is, hiszen min-
den évben megrendeztük, és mára
már fesztivál jellegûvé vált. Olyan
tehetséges, magas mûvészi színvo-
nalat képviselõ elõadók részvéte-
lével, akik már komoly nemzetkö-
zi sikereket tudhatnak maguk mö-
gött. Másrészt a programjainkat
mindig úgy állítjuk össze, hogy
egész napos tartalmas színes idõ-
töltésre adjon lehetõséget a részt-
vevõknek. Délelõtt mindig szak-
mai kihívásokra keresünk megol-
dásokat, délután pedig tartalmas
kulturális programokat szervezünk
az érdeklõdõk számára, vagyis
több programelembõl áll a feszti-
vál, és pont ez adja meg a különle-
gességét, egyediségét. Az érdeklõ-
dõ elmegy a délelõtti szakmai kon-
ferenciára, meghallgatja a számára
fontos elõadásokat, melyekbõl ér-
tékes információkat meríthet, míg
a szünetekben összefut rég nem lá-
tott ismerõsökkel, barátokkal,
szakemberekkel. Leülnek beszél-
getni, megisznak egy kávét, majd

délután és este a kulturális progra-
mok színes forgatagában mindenki
jól érezheti magát. 

– A rendezvény mérete évek óta
dinamikusan növekszik. Mit gon-
dol, minek köszönhetõ ez a népsze-
rûség?

– Rendezvényeinken mindig
megtelnek a széksorok, a konfe-
rencián és a mûvészeti programo-
kon egyaránt. Azt gondolom, a
népszerûségének alapvetõen két
oka van. Az egyik nagyon lénye-
ges ok, hogy Nagykanizsán egyre
inkább elfogadottá válik a ro-
ma/cigány kultúra, az emberek
nyitottabbak, szeretnének többet
megtudni róla. A másik ok, hogy
számos olyan országosan elismert,
népszerû együttest hívunk meg,
akik valódi vonzerõt jelentenek.
Idén fellépett többek között a Ka-
raván Família, a Kanizsa Csillagai,
a Rumungro Gipsy Band, a Pécsi
Roma Csillagok, az Igricek együt-
tes, Eliseba, a pécsi Khelipeske
együttes. Nagyon lényeges a ren-
dezvény szempontjából a hiteles-
ség is, ugyanis ha nem bíznának az
emberek bennünk, akkor otthon
maradnának, nem tisztelnék meg
jelenlétükkel az összejövetelünket.
Egyszer sikerülhet teltházas prog-
ramot szervezni, a folyamatos nép-
szerûség azonban csak következe-
tes, elkötelezett és közösségünk
érdekeit szem elõtt tartó munkával
teremthetõ meg – hangsúlyozta
Nagy József György. 

– Az idei fesztivált a Kanizsa
Csillagai együttessel közösen va-
lósították meg. Mi volt ennek az
oka?

– Évek óta együtt dolgozunk a
Horváth Zoltán által vezetett Kani-
zsa Csillagai együttessel. Minden
évben szerepet kaptak a program-
jainkon, mert közösségünk kultu-
rális értékeit évtizedek óta magas
színvonalon közvetítik, erõsítik a
fiatalok kulturális identitását, és
nem utolsó sorban a zenén keresz-
tül hidat építenek a roma/cigány
közösség és a többségi társadalom
között.

Idén összekötöttük eseményein-
ket, mert úgy gondoltuk, munkás-
ságuk példaértékû, és közös ün-
nepségeink keretein belül szeret-
tünk volna tisztelegni tevékenysé-
gük elõtt, és megköszönni az el-
múlt 20 év munkáját.

B.E.
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Október 15. a Fehér Bot
Napja. A fehérbot a vakok ut-
cai közlekedésének közismert
és elengedhetetlen segédeszkö-
ze. A nemzetközi nap célja a
közvélemény figyelmének fel-
hívása a vakok és a gyengén-
látók sajátos helyzetére, keres-
ve gondjaik megoldásának le-
hetõségeit, a társadalomba va-
ló teljesebb értékû beilleszke-
désük útját. Városunkban is
kapcsolódik rendezvény e nap-
hoz. 

A közel 400 tagot számláló Va-
kok és Gyengénlátók Zala Megyei
Egyesülete a Fehér Bot Napját ok-
tóber 10-én, csütörtökön 10 órától
tartja a Medgyaszay Házban. A
kulturális mûsorral színesített ösz-
szejövetelen elõadások hangzanak
el a különbözõ segédeszközökrõl,
valamint alkalmazásukról a gya-
korlatban. Az egész napos rendez-
vény az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma pályázati támogatásá-
val valósul meg. 

A délutáni segédeszköz bemuta-
tóra minden érdeklõdõt szeretettel
várnak – mondta Molnár Béla, az
egyesület elnöke. A civil szervezet
minden hónapban tart összejöve-
telt. November 15-én Zalaegersze-
gen tartanak egészség napot, ahol
a betegségmegelõzésrõl, egészség
megõrzésrõl és az egészséges táp-
lálkozásról hallhatnak szakmai
elõadást.  A december 20-ai kará-
csonyi ünnepségük helyszíne
Keszthely lesz, ahol nemcsak szép
mûsorral, hanem ajándékkal is kö-
szöntik a tagokat. 

Az egyesület idén tavasztól
együttmûködik a Vakok Állami
Intézetével a látássérült szemé-
lyek elemi rehabilitációjában.
Szakképzett tiflopedagógus segít-
ségével az élet minden területén
segítséget kaphatnak a látássérült
emberek: többek között megta-
nulhatnak fehérbottal közlekedni,
speciális kommunikációs ismere-
tekre tehetnek szert, elsajátíthat-
ják a segédeszközök napi haszná-
latát. 

B.E.

Segítséget
kaphatnak aaz
élet mminden
területén
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A soros közgyûlést követõ köz-
meghallgatáson öt városlakó in-
tézett kérdést Cseresnyés Péter
polgármesterhez.

Ferincz Jenõ levélben is megírta
öt kérdését. Arra volt kíváncsi, mi-
lyen haszna volt a városnak abból
a 2011-12-ben kötött 19 tanács-
adási szerzõdésbõl, melyért az ön-
kormányzat kimutatása szerint
több mint 250 millió forintot fizet-
tek ki. Ennek kapcsán azt is szeret-
te volna megtudni, hogy a törvény
melyik pontja alapján, és miért
nem minõsül ez közérdekû adat
megismerése iránti igénynek. Azt
is meg akarta tudni, miért nem ka-
pott másolatot a polgármesterrel
folytatott közérdekû beszélgetésé-
nek magnófelvételérõl, és írásos
anyagáról. A felek egyenjogúságá-
nak elve alapján õt is megilletné.
Mi a véleménye arról – szólt a pol-
gármesterhez, amikor Cseresnyés
Péter még alpolgármester volt –
hogy szerinte 2010. június 24-ei
közgyûlés törvénysértõ módon,
napirend levezetése közben küldte
el szabadságra Marton István pol-
gármestert. Szerinte törvénysértõ
volt valamennyi döntés, többek
között a Zsigmondy-Széchenyi és
a Cserháti Középiskolák összevo-
nása, és a fõigazgató kinevezése is.

Hogyan lehetséges az – folytatta
Ferincz Jenõ –, hogy a kulturális
bizottság úgy szavazott meg Dobri
Noémi egyesülete számára támo-
gatást, hogy a pénzelosztó kulturá-
lis bizottság tagja az a Dobri Noé-
mi, aki a pénzt megkapta. Önök
szerint nem összeférhetetlen az,
hogy az elosztási bizottság egyik
tagja önmagának szavaz meg tá-
mogatást?

Végül megkérdezte, miért nem
csökkentették még mindig az agg-
lomerációs csatornahálózat kiépíté-
séhez szükséges lakossági önrész
összegével megemelt vízdíjat?

Cseresnyés Péter válaszában
megjegyezte, semmilyen vissza-
élés nem történt, minden egyes fo-
rint, ami az önkormányzat számlá-
jára jött, megvan, és a csatorna-be-
ruházás még nem fejezõdött be.

Értekes Katalin, Palin lakótelep
buszvárója ügyében szólt kritikus
hangnemben a testülethez, mellé-
kelve egy képet az építményrõl,

mely szavai szerint közutálat tár-
gyát képezi.

Cseresnyés Péter polgármester
válaszában kiemelte, írásban rész-
letesen tájékoztatják a buszmegál-
ló kialakításának eddigi fejezetei-
rõl. „Nem feledkeztünk el a hely-
zet megoldásáról. A jelenlegi, és
kritizált buszmegálló félig-meddig
kényszermegoldásként született,
mert csak így lehetett megoldani
azt, hogy az emberek tudjanak
közlekedni a járdán, ne építsék rá
magánterületre, és mégis fedett he-
lyen tudjanak rossz idõben vára-
kozni az emberek.” A polgármes-
ternek az volt a kérése, ne a rossz
szándékot, vagy a lustaságot felté-
telezzék, mert volt egy olyan hely-
zet, amit a jogszabályok betartásá-
val nehéz volt megoldani. Ígérete
szerint pár hónapon belül megol-
dódik a helyzet.

Palotás Tibor, mint mondta, a
városlakók érdekében kérte a kép-
viselõk segítségét. Példaként hozta
fel egy ismerõsének esetét, akinek
egy egyhónapos számlatartozása
miatt minden fizetési emlékeztetõ,
értesítés nélkül, két hónappal ké-
sõbb már egy tatabányai követe-
léskezelõ cég küldött egy 9500 fo-
rintos számlát, mely tartalmazta
már az 1783 forintos behajtási ju-
talékot és a 2540 forint adminiszt-
rációs díjat is. Véleménye szerint
elõzetesen értesíteni kellett volna a
tulajdonost, vagy korlátozni szá-
mára a vízhasználatot.

Alpár Zoltán, a Berzsenyi utca
14/A tízemeletes lakóépület közös
képviselõje a jegyzõtõl kért tájé-
koztatást arról az önkormányzattól
küldött, hulladékszállítással kap-
csolatos levélre, mely azt tartal-
mazza, hogy köteles közölni a
gyûjtõedények térfogatát, a be-
gyûjtés gyakoriságát, valamint a
lakásokba bejelentett személyek
számát. Ennek kapcsán a közös
képviselõ azt rótta fel, hogy ha a
társaságnak érvényes szerzõdése
van a szolgáltatóval, miért kell
most az alapító okiratot bemutatni.
A társasházi törvény alapján nincs
kötelezõ lakónyilvántartás, csak
abban az esetben, ha a társasház
Szervezeti és Mûködési Szabály-
zata ezt elõírja, és a nyilvántartás
vezetésére a közös képviselõt vagy
az intézõ bizottság elnökét erre fel-

hatalmazza. Ilyen nyilvántartás ná-
luk nincs. A közös képviselõnek
nincs hatósági jogköre ellenõrizni
az ingatlanba bejelentett állandó,
vagy ideiglenesen bejelentett sze-
mélyeket. A társaság ilyen adatbá-
zist nem kezel, ennek nyilvántartá-
sa állami illetve közigazgatási fel-
adat. Megkérdezte, ki fogja követ-
ni a lakásokba folyamatosan be, il-
letve kijelentkezõ személyeket.
Továbbá azt is megkérdezte, hogy
azon társasházakban, ahol az
SZMSZ nem írja elõ a külön tulaj-
donban lakók számának nyilván-
tartását, azok milyen adatszolgál-
tatást kötelesek küldeni.

A válaszban a polgármester el-
mondta, még a rezsidíj csökkentés
elõtt azon gondolkodtak, hogyan
lehetne igazságosabbá tenni Nagy-
kanizsán a hulladékszállítást, és
hogyan lehetne mérsékelni a díja-
kat, és emiatt született az a gondo-
lat, hogy meg kellene keresni a kö-
zös képviselõket. A cél az volt, ho-
gyan lehet a hulladékszállításban
díjat csökkenteni.

A válaszokat 15 napon belül
írásban is megkapja valamennyi
felszólaló.

A legutóbbi soros ülés napi-
rendjei közt szerepelt az Egyesí-
tett Bölcsõde alapító okiratának
módosítása is. 

Az intézményt vezetõ Körmendi
Viktória szeptemberben a családok
bölcsõdei elhelyezési igényeire tekin-
tettel és a szakemberek egyenlõ ará-
nyú terhelése érdekében fordult kére-
lemmel az önkormányzathoz, amely
a tagbölcsõdék férõhelyszámának
módosítására irányult. Ennek értel-
mében a Rózsa Bölcsõde jelenlegi fé-
rõhelyszáma 6 fõvel csökken, a Me-
seházé pedig – amibe jelenleg negy-
ven gyermek jár- ugyanennyivel nõ.  

Változnak az intézmény szakmai
programjai is, valamint november-
tõl az intézmény elnevezése is. Így
másfél hónap múlva Nagykanizsai
Egyesített Bölcsõde néven látja
majd el – változatlan feltételek
mellett – a gyermekellátását. 

A közgyûlésen megszavazták a
Fogyatékkal Élõk Integrált Intéz-
ménye intézményvezetõi pályáza-
tának közzétételére vonatkozó
határozatot, melyet október 8-án
írnak ki és december 31-én ter-
jesztenek a közgyûlés elé. 

Mivel a májusi soros ülésen az
álláshelyre beérkezett pályázatok
elbírálására vonatkozó határozatot
eredménytelennek nyilvánították,
így június 1-tõl december 31-ig
Horváthné Kápolnás Katalin men-
tálhigiénés csoportvezetõt bízták
meg, hogy munkaköre mellett lássa
el az intézményvezetõi feladatokat. 

A pályázathoz részletes szak-
mai önéletrajzot, a képesítést iga-
zoló okiratokat, illetve a szociális
szakvizsgáról szóló oklevél köz-
jegyzõ által hitelesített másolatát
kell csatolni, valamint az elõírt
szakmai gyakorlat meglétének hi-
telt érdemlõ igazolását, az intéz-
mény vezetésére, fejlesztésére
vonatkozó programját és az er-
kölcsi bizonyítványt. A munka-
kör betöltéséhez öt év felsõfokú
végzettséget vagy felsõfokú szak-
mai képesítést igénylõ, a gyer-
mekvédelem, a szociális ellátás,
az egészségügyi ellátás, illetve a
közoktatás területén betöltött
munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat szükséges.

A pályázónak nyilatkoznia kell
arról, hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggésben szük-
séges kezeléséhez, valamint a  nyil-
vános ülésen történõ tárgyalásához
hozzájárul. Szociális szakvizsgával
nem rendelkezõ pályázónak –
amennyiben nem mentesül letétel-
ének kötelezettsége alól – vállalnia
kell annak a kinevezést követõ két
éven belüli megszerzését, valamint
az álláshely elnyerése esetén eleget
kell tennie vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének. 

Az intézményvezetõnek a
Nagykanizsa, Ûrhajós u. 6. szám
alatti 50 férõhelyes Fogyatékkal
Élõk Otthona, a 10 férõhelyes Fo-
gyatékkal Élõk Gondozóháza, a 20
férõhelyes Fogyatékkal Élõk Nap-
közi Otthona, valamint a Támoga-
tó Szolgálat színvonalas szakmai
munkájának, gazdálkodásának
szervezését, irányítását, valamint
ellenõrzését kell ellátnia. 

PPaalliinnii bbuusszzvváárróórróóll,, hhuullllaaddéékksszzáállllííttáássrróóll ––
kkéérrddéésseekk aa kköözzmmeegghhaallllggaattáássoonn

BBööllccssõõddeeii 
nnéévvvváállttoozzááss ééss
fféérrõõhheellyy mmóóddoossííttááss

AA FFooggyyaattéékkkkaall ÉÉllõõkk 
IInntteeggrráálltt IInnttéézzmméénnyyéénneekk
vveezzeettõõii áálllláássppáállyyáázzaattaa
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2013. október 3.

A közgyûlésen elfogadták a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázat
2014. évi fordulójához történõ csat-
lakozásra vonatkozó javaslatot.

Az ösztöndíjpályázat rendszere
2000-ben jött létre az Oktatási Mi-
nisztérium, a települési és a me-
gyei önkormányzati együttmûkö-
désével. Az önkormányzatok szá-
mára a részvétel önkéntes. A meg-
ítélt támogatások tekintetében hat
féléves idõtartamra vállal kötele-
zettséget. Ez alapján 2013-ban az
A típusúra több mint egy millió fo-
rintot fizettek ki, és 2014-ben is
körülbelül ennyi várható.

2014-ben a csatlakozás esetén az
eddigi évek tapasztalatai alapján a
B típusú pályázatra körülbelül 10
fõ támogatása várható, míg az A tí-
pusúra 140. Utóbbinál a támogatás
összegét a felsõoktatási intézmé-
nyekben tanuló nagykanizsai fiata-
lok szociális helyzete alapján álla-
pítják meg. Az elõzetes kalkulációk
szerint 7,85 millió forint támogatás
várható. Az esetleges eltérések mi-
att az önkormányzat a 2014-es
költségvetésében 8 millió elkülöní-
tését javasolja a pályázat két típu-
sának jövõ évi fordulójára. 

Jövõ év március 31-en lejár a
Halis István Városi Könyvtár
igazgatójának megbízása, így az
önkormányzatnak pályázatot
kell kiírnia a magasabb vezetõi
posztra.

Az ehhez szükséges feltételek
már az elõterjesztésben is olvasha-
tóak, magát a pályázati kiírást pe-
dig október 15-ig kell közzétenni.
A döntést elõkészítõ szakmai bi-
zottság munkájában részt vesz a
kulturális feladatok felelõs alpol-
gármester, az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottság elnöke,
a Közalkalmazotti Tanács vagy
közalkalmazotti megbízott és az
országos könyvtáros  szakmai
szervezet egy-egy tagja is. A vég-
sõ döntést pedig a közgyûlés hoz-
za majd meg, várhatóan jövõ év
február végi ülésén. Az új igazga-
tó öt évig, 2019. március 31-ig lát-
ja majd el a bibliotéka vezetését. 

B.E. - Sz.Zs. - V.M.

IIssmméétt ppáállyyáázzhhaattnnaakk
öösszzttöönnddííjjrraa

KKöönnyyvvttáárriiggaazzggaattóó
kkeerreesstteettiikk

A Magyar Kardiológusok Tár-
sasága és a Magyar Nemzeti Szív-
alapítvány minden év szeptembe-
rének utolsó vasárnapján, a Szí-
vünk Napján felhívja a figyelmet
a szív és érrendszeri megbetege-
dések kiemelkedõ gyakoriságára,
és bemutatja azokat a hatékony
megelõzési módszereket, amelye-
ket a mindennapi életben is lehet
alkalmazni.

Köztudott, a szív és érrendszeri
betegségek több áldozatot szednek
Magyarországon, mint valameny-
nyi más betegség, baleset és más
halálok együttesen. A betegségek
jelentõs része azonban megelõzhe-
tõ, elsõsorban egészséges életmód-
dal.

A Szívbetegekért Egyesület ez
alkalomból egész napos progra-
mot szervezett a HSMK-ban. A
megjelenteket Hegedûs György-
né, az egyesület elnöke köszön-
tötte, majd Dr. Matoltsy András,
a Kanizsai Dorottya Kórház Bel-
gyógyászati Osztályának osz-
tályvezetõ fõorvosa, az egyesület
elnökségi tagja szólt az óvodá-
sokhoz, és az õket kísérõ felnõt-
tekhez. Beszédében kiemelte,
minden második halálesetet a
szívbetegségek okozzák hazánk-
ban, azt azonban kevesen tudják,
ezek döntõ többségét meg is le-
hetne elõzni. Ehhez azonban az
kellene, hogy az év minden
egyes napja a szívünk napja le-
gyen, mert kampányszerûen nem

lehet sikereket elérni, csak céltu-
datos, következetes életmódbeli
változásokkal. 

A rendhagyó összejövetelen az
egyesület idén külön hangsúlyt
fektetett arra, hogy a legfiatalabb
korosztályt, a gyerekeket is meg-
tanítsák az egészséges életmódra.
A városvezetés képviseletében
Balogh László, az OKISB elnöke
köszöntötte a megjelenteket, s a
szívrõl, mint jelképrõl beszélt ne-
kik elsõsorban. Szívünk egy átla-
gos életben 2-3 milliárdot dob-
ban, és lehet akár szívdobbanással
is mérni az idõt. Azt az idõt,
amelybõl nekik még nagyon sok
van. Azt ajánlotta, kérjék meg az
idõsebbeket, szülõket, nagyszülõ-
ket, hogy ne cigarettázzanak, ha-
nem sportoljanak, mozogjanak, és
táplálkozzanak egészségesen. 

Végül Böjti Istvánné vezetõ
óvónõ szavait követõen Havasiné
Andrasek Magdolna, a Rozgonyi
Óvoda vezetõjének irányításával
ovis torna következett. Bekapcso-
lódhattak kézmûves foglalkozások-
ba, végül az egészséges táplálkozás
jegyében sokféle gyümölcsöt, fi-
nomságot kóstolhattak meg. A fel-
nõtteket délutánra várták a szerve-
zõk elõadásokkal, egészségügyi
mérésekkel, bemutatókkal és válto-
zatos kulturális programokkal.

B.E.

SSzzíívvüünnkk NNaappjjaa –– ggyyeerreekkeekkkkeell,, ffeellnnõõtttteekkkkeell
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A Nagykanizsai Idõsügyi
Kerekasztal másodízben végzett
felmérést az idõsek körében vég-
zett önkéntes munkáról. 

Antal Istvánné, zsûri elnök tájé-
koztatása szerint 18 idõsügyi klub
adta be felmérõlapját, s adott tájé-
koztatást arról a sokrétû – elsõsor-
ban sorstársaikat segítõ – tevé-
kenységrõl, amelyet 2012. október
1-tõl 2013. szeptember 5-ig vég-
zett. Kiemelkedõ eredményrõl szá-
moltak be a Bajcsai Klub, a Szív-
betegek Egyesülete, a Nagyfény
Egyesület, a Honvéd Kaszinó
Hölgyklubja és a Pedagógusok
Klubja tagjai.

NNoorrvvééggiiaa aa PPlláázzáábbaann

A Kanizsa Fotóklub és a Ka-
nizsa Plaza közös együttmûkö-
désében létrejött Kanizsa Fotó-
klub Galéria õszi szezonnyitó
tárlatán Horváth Zoltán mutat-
kozott be színes és fekete-fehér
képeivel. 

Hajók, magas hegyek, sziklás
tájak, vízesés, napsütötte öblök, és
jellegzetes norvég épületek mérta-
ni pontossággal megszerkesztett
kompozíciója Norvégia tájaira ka-
lauzolja vásárlás közben a látoga-
tókat. Az egy hónapig látogatható
kiállítást Teleki László, a helyi Ro-
ma Nemzetiségi Önkormányzat el-
nöke nyitotta meg. Köszöntõt Vá-
mos Zsolt, a Kanizsa Plaza igazga-
tója mondott.

A Magyar Írók Szövetségé-
nek kezdeményezésére 1984-
tõl minden évben szeptember
21-én ünneplik a Magyar Drá-
ma Napját, annak emlékére,
hogy 1883-ban ezen a napon
volt Madách Imre Az ember
tragédiája címû drámai költe-
ményének õsbemutatója a
Nemzeti Színházban.

A Magyar Dráma Napját ünnep-
li – immár hagyományosan – a
Mezõ Irodalmi Köre. Ez alkalom-
ból pénteken a 150 éve született
Bródy Sándorra emlékeztek. Bró-
dy Sándor (1863-1924) magyar
író, drámaíró és publicista. Hatás-
sal volt többek között Ady Endré-
re, Móricz Zsigmondra, Krúdy
Gyulára, Szomory Dezsõre és
Molnár Ferencre is.

Az irodalmi kör tagjai Dónay
Beatrix tanárnõ vezetésével Bródy
Sándor: A tanítónõ címû mûvébõl
adtak elõ jeleneteket. A nap célja
az volt, hogy felhívja a figyelmet a
magyar drámairodalom gyöngy-
szemeire – tájékoztatta lapunkat
Kincsesné Gerõ Jusztina.

A Nagyrécsei Népi Sütõ- Fõzõ-
asszonyok egy csoportja az idei
évben is meghívást kapott a "X.
Kóstolja meg Magyarországot"
elnevezésû programra, Nyíregy-
házára a Sóstói Múzeumfaluba.

A rendezvényen a nagyrécseiek
dödöllét, paradicsomos húsos répa-
levest, lángost és paprikás perecet
készítettek. A szépen feldíszített sá-
tornál szinte egész nap nagy volt az
érdeklõdés a vidéki ízek után. 

Kíváncsian figyelték, hogy is
készül el a dödölle, majd a kóstoló
után ismét sorba álltak egy újabb
adagért. A paradicsomos húsos ré-
paleves üstje mellett is sokan kí-
váncsiskodtak, hiszen ezen a vidé-
ken nem ismert a kerékrépa. Akik
megkóstolták nagy elismeréssel
szóltak róla. A táskákból elõkerül-
tek az edények, hogy az otthon
maradottak is meg tudják kóstolni
ezt a különleges ételt.

– Ezúton is szeretnénk köszöne-
tet mondani a meghívásért, vala-

mint a Múzeumfalu dolgozóinak a
kedves fogadtatásért – mondta Sa-
lamon Lászlóné.

„Meseszerû, múlt vagy jövõ-
béli alkotások?” Erre a kérdésre
is megtalálhatják a választ
mindazok, akik megcsodálják
Szõke Péter Jakab festményeit a
Palini Általános Iskola galériá-
jában. Azokat az élénk színvilá-
gú képeket, melyekbe a fiatal,
útkeresõ alkotó belecsempészte
sajátos, „jakabi” mágiáját. 

Amely nem más, mint a mûvész
lelki ereje, amit ecsetvonásai jó-
voltából a munkáin is felfedezhe-
tünk. Érdekes világ ez a Szõke Pé-
ter Jakabi dimenzió: elsõsorban
azért, mert elrepít a saját „üveghe-
gyén” túlra, így olyan távoli he-
lyekre utazhatsz képei segítségé-
vel, ahol – ha máskor nem, gyer-
mekkorodban – már biztosan jár-
tál. Ez pedig a mesék szépsége, a
legendák és a talányok végelátha-
tatlan labirintusa, melyben „sze-
rencsét próbálhat”, az „ezerarcú
lány”, a „több lelkû” férfi – akár a
csillagos ég alatt, akár a perzselõ
nap forróságában. A fõvárosban
élõ Szõke Péter Jakab festményei
habár sokféleképpen értelmezhe-
tõek, egy dolog azonban biztos:
élet van bennünk, mégpedig olyan
vitalitás, ami valóban csak egy fia-
tal, szárnybontogató alkotó mun-
káiban lelhetõ fel. Így szín-és for-
mavilága közel áll a jövõ generáci-
óhoz is, ezért a Palini Általános Is-
kolások örömmel fedezték fel a
„jakabi” festmény-meséket a tárlat
szerdai ünnepélyes megnyitóján,
ahol Péntek Lászlóné igazgatóhe-
lyettes mondott köszöntõ beszédet.
Majd az intézmény diákjai mutat-
ták be „saját” meséjüket: Lázár Er-
vin Négyszögletû Kerek Erdeje,
Dömdödöm és társai igazán illet-
tek abba a fantáziálás határait sú-
roló légkörbe, ami – a festmények-
nek köszönhetõen – belengte az is-
kola auláját. A Kendlimajori Lud-
vig Nemzetközi Mûvésztelep láto-
gatói körében ismert, elismert és

közkedvelt Szõke Péter Jakab
munkásságát Lengyák István galé-
riavezetõ pedagógus méltatta. Be-
szédében a líra és a költészet nyel-
vét segítségül hívva elmondta, mi-
lyenek lehetnek egy 21. századi al-
kotó álmai, amiket a mûvész való-
ra is váltott – ennek ékes bizonyí-
tékai a kiállított festmények. Majd
Szõke Péter Jakab szólt az intéz-
mény diákjaihoz, akiket – a maga
„bohókás” módján – biztatott raj-
zolásra, festésre: „Ugyanúgy,
ahogy ti, én is festõnek szület-
tem…

A ZöldSzempont Iroda által
kiírt névadó pályázaton a Mik-
lósfai Általános Iskola ÖKO
szakkörének tagjai 12 névvel pá-
lyáztak. Közülük Veres Lázár
Vilmos I. díjas lett az „ÖKO-
SZEM” név javaslatával. 

Nyereménye egy családi belépõ
a Kerecseny-Réti tanyára – tudtuk
meg Szmodics Józsefnétõl, az in-
tézmény vezetõjétõl.

Szinte egymást érik majd a
színházi elõadások, koncertek és
a különbözõ rendezvények az el-
következendõ idõszakban a Ka-
nizsai Kulturális Központ
(KKK) intézményeiben. 

Az õszi-téli program kavalkád
kapcsán tartott sajtótájékoztatón
Farkas Tibor elmondta, az ese-
ménypaletta összeállításakor igye-
keztek minden korosztály igényé-
hez, érdeklõdési köréhez igazodni. 

– Színházba a gyermekeket, kö-
zépiskolás korú fiatalokat és fel-
nõtteket egyaránt várjuk. A legki-
sebbeket mesejátékokkal, a fiata-
lokat musicaldarabokkal invitáljuk
a Hevesi Sándor Mûvelõdési Köz-
pontba. Az idõsebb korosztály pe-
dig 15 elõadás közül választhat. A
Hevesi-, Rátkai- vagy Bródy-bér-
letet váltók 5-5 színdarabot tekint-
hetnek meg – vázolta a KKK igaz-
gatója, hozzátéve: a bérlet árak – a
Hevesit kivéve, amely drágult –
változatlanok maradtak. 

A helyi közönség körében nép-
szerû színtársulatok is pódiumra
lépnek, ám városunkba látogatnak
a Nemzeti Színház mûvészei is.

ÖÖnnkkéénntteess mmuunnkkaa 
aazz iiddõõsseekk kköörréébbeenn

MMaaggyyaarr DDrráámmaa NNaappjjaa
aa MMeezzõõbbeenn

NNaaggyyrrééccsseeii íízzeekkkkeell
NNyyíírreeggyyhháázzáánn

MMeesséékk aa lláánnyyrróóll,, 
aa ffiiúúrróóll ééss aazz áállmmookk
vviilláággáárróóll

MMiikkllóóssffaaii ddiiáákk 
eellssõõddííjjaass lleetttt 
aa nnéévvaaddóó vveerrsseennyyeenn

KKuullttuurráálliiss 
pprrooggrraammddöömmppiinngg
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Többek között Reviczky Gáborral,
Kern Andrással, Hernádi Judittal,
Kulka Jánossal, Trokán Péterrel,
Bánfalvy Ágival, Koltai Róberttel
és Galla Miklóssal is találkozhat-
nak a színházba járók. Vígjátékok,
musicalek egyaránt szerepelnek az
elõadások repertoárjában, csak-
úgy, mint komoly hangvételû dara-
bok – ismertette Kovácsné Mikola
Mária, a HSMK intézményegység
vezetõje.

Ám nemcsak a színházszeretõ-
közönségnek kínál tartalmas és ér-
tékes órákat a KKK õszi-téli éva-
da, hanem a zenekedvelõknek is. A
november 8-9 én tartandó, immár
40 éves Kanizsa Nemzetközi Jazz-
és Világzenei Fesztiválon a mûfaj
„krémjei” adnak koncertet a Heve-
si Sándor Mûvelõdési Központ-
ban. A Filharmónia Bérlet jóvoltá-
ból pedig komolyzenei hangverse-
nyeket, modern- és népzenés mû-
veket hallgathat meg a nagyérde-
mû.

Folytatódik a nyáron megkez-
dett Kanizsa Kulturális Kincsei te-
hetségkutató verseny is, ezúttal a
18 éven felüliek mutathatják meg
a nyilvánosság elõtt, miben tûn-
nek ki kortársaik közül. A Med-
gyaszay Házban október 17-18-án
tartandó döntõre még várják a je-

lentkezõket – emelte ki Farkas Ti-
bor, ahogy azt is, hogy több ízben
klubkoncertek helyszínéül is szol-
gál majd a KKK ezen intézmény-
egysége. Csakúgy, mint a Stand
Up Comedy Estnek, melyen a hu-
mor és a Rádiókabarék nagyágyúi
mellett amatõrök – akár helyi te-
hetségek is – felléphetnek. Errõl
részleteket a „Humortechnikum”
közösségi oldalán kaphatnak az
érdeklõdõk. 

Szintén a Medgyaszay Házban
önálló estet tart novemberben az
ismert életmódfejlesztõ énekesnõ,
Bagdi Bella is. 

A részletes programokról a
www.kanizsaikultura.hu oldalról
tájékozódhatnak olvasóink. 

Kele József és Borsos Beáta, a
Magyarország legszebb kertjei
országos verseny normálkert ka-

tegóriás fõdíjasai a Vackor óvo-
dában fûszer- és növénykertet
telepítettek az óvodás gyerme-
kek hathatós közremûködésével. 

– Az óvoda évek óta kiemelt fi-
gyelmet fordít arra, hogy megis-
mertesse a gyermekekkel a kör-
nyezõ világot, illetve arra nevelje
õket, hogy szeressék, óvják a ter-
mészetet – mondta Lenkovits Szil-
via tagóvoda-vezetõ. Hozzátette,
az ovisaik aktívan részt vesznek a
környezet formálásában, a növé-
nyek, az állatok gondozásában. A
madarakat télen rendszeresen ete-
tik. Azért döntöttek a kert kialakí-
tása mellett, hogy a növények fej-

lõdését is jobban meg tudjuk ne-
kik mutatni, és tevékenyen kive-
hessék a részüket ezekben a fo-
lyamatokban. Ezen túl pedig a
Vackor óvoda beadta pályázatát a
Zöld Óvoda 2013 cím elnyerésére
is.

A kert létrehozásában, melyhez
hasonló minikert a piarista óvodá-
ban már található, az óvodásokon,
Kele Józsefen és Borsos Beátán túl
a szülõk és a Zalaerdõ Zrt. is részt
vállalt. 

B.E. - Sz.Zs. - V.M.
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A Zala Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság „Idõskorúak
bûnmegelõzési kortárssegítõ
program”-ot indít annak ér-
dekében, hogy ajánlásai, in-
formációi minden Zala me-
gyei szépkorú emberhez el-
jussanak.

Fõ célunk egy folyamatosan
mûködõ, önkéntes hálózat lét-
rehozása, amely az idõsek
problémáit megértve, megfele-
lõ kommunikációval, a minden-
napi élethelyzeteik során keresi
fel az idõseket és adja át a leg-
szükségesebb prevenciós taná-
csokat. Célkitûzésünk a jogsér-
tések számának csökkentésén, a
lakosság szubjektív biztonság-
érzetének növelésén túl a helyi
közbiztonság erõsítése.    

A program megvalósításához
olyan önkéntes, nyugdíjas em-
berek jelentkezését várjuk, akik
szívesen segítenek nekünk, és
vállalják, hogy egy képzésen
(megfelelõ létszámú jelentkezõ
esetén lakóhelyükön) is részt
vesznek. 

A jelentkezéseket 2013. ok-
tóber 10-ig Bükiné Papp Zsu-
zsanna rendõr õrnagy asszony,
a Zala Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság Bûnmegelõzési Alosz-
tályának vezetõje az alábbi el-
érhetõségeken várja:

Telefon: 06/92/504-379 21-10-es
mellék. Mobil: +36/20/278-4157. E-
mail: bukinep@zala.police.hu. Le-
velezési cím:  Zala Megyei Rend-
õr-fõkapitányság Bûnügyi Igazga-
tóság Bûnmegelõzési Alosztály
(8901 Zalaegerszeg, Balatoni út 4.)

Hetvenkedõ
Hatvanasok
figyelem!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk veszélyes és elek-
tronikai hulladékgyûjtési akciót szervez az alábbi idõpontokban és
helyszíneken:
Péntek:
1. október 11. 1330-1340 Kisfakos, buszmegálló
2. október 11. 1350-1400 Bagola, buszforduló
3. október 11. 1415-1440 Sánc, posta elõtti buszmegálló
4. október 11. 1455-1520 Katonarét, Táncsics tér
5. október 11. 1530-1610 Hevesi u. ABC
6. október 11. 1620-1650 Zemplén u. ABC mögött
7. október 11. 1700-1730 Rózsa u. kispiac
8. október 11. 1740-1810 Kazinczy u.
9. október 11. 1825-1840 Alsótemplom elõtti parkoló
Szombat:
10. október 12. 0800-0840 Palin, Szálfa u.
11. október 12. 0850-0920 Napraforgó tér
12. október 12. 0935-1000 Petõfi u.-Honvéd u. sarok
13. október 12. 1130-1215 Kiskanizsa, Templom tér
14. október 12. 1230-1240 Bajcsa, Polgármesteri Hivatal
15. október 12. 1255-1330 Nagyrác utcai (volt) iskola
16. október 12. 1340-1410 HMSK parkoló
17. október 12. 1420-1450 Miklósfa, ABC
18. október 12. 1500-1530 Olaj ABC

Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt. 

VVeesszzééllyyeess ééss eelleekkttrroonniikkaaii hhuullllaaddéékkggyyûûjjttééssii aakkcciióó

FFûûsszzeerr- ééss nnöövvéénnyykkeerrtt
aa VVaacckkoorr oovviibbaann 

A mai napon Halász Gábor, a
Helikon Rádió igazgatója és
Péter Árpád felelõs szerkesztõ
úgy döntött: Zala megye há-
rom adója, a Helikon Rádió
(Keszthely-Nagykanizsa) és a
Helikon Rádió Egerszeg (Za-
laegerszeg) a jövõben nem
játssza Dopeman dalait. 

Megítélésünk szerint a rapper
múlt hétvégi akciója túlmegy a
közéleti szerepvállalás demok-
ratikus normáin. Úgy véljük,
egyetlen közéleti szereplõ sem
mutathat olyan példát, amely az
erõszakot és a brutalitást emeli
követhetõ és elfogadott mintává. 
Álláspontunk és döntésünk nem
politikai természetû, kizárólag
az erkölcs és a demokrácia szi-
lárd talaján állva hoztuk meg.  

Zalaegerszeg, 2013. október 1.

Halász Gábor rádióigazgató
Péter Árpád felelõs szerkesztõ

AA HHeelliikkoonn RRááddiióó aa
nneemm jjááttsssszzaa
DDooppeemmaann ddaallaaiitt
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Az EU Kohéziós Alapjának támogatásával tetõ alá hozott fejlesz-
tés a Nagykanizsa és térsége szennyvíz-elvezetési agglomerá-
ció eddig ellátatlan területeit fedi le. Ide tartozik a város korábban
csatornázatlan területei mellett épp egy tucat környékbeli település
– Bocska, Eszteregnye, Fityeház, Fûzvölgy, Homokkomárom,
Hosszúvölgy, Magyarszerdahely, Magyarszentmiklós, Rigyác,
Semjénháza, Szepetnek és Zalaszentbalázs. Rigyácon a fejlesz-
tés két ütemben zajlott, de ez év augusztusára befejezõdött a má-
sodik ütem is. A csatornázás valamennyi önkormányzat életé-
ben fontos elõrelépést jelent, nemcsak a település komfortja és
az itt lakók életminõsége, de a környezetvédelem terén is. A lakos-
ság több mint 50 százaléka már rá is kötött a rendszerre.

Az ünnepségen elhangzott: a kivitelezési munkálatok, beleért-
ve a 8 hónapos próbaüzemet is, összesen 889 napot vettek
igénybe. Tóth Nándor, a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztár-
sulás elnöke elmondta: örömmel nyugtázható, hogy a kivitele-
zõk határidõre elkészültek, és a próbaüzem minden fennaka-
dás nélkül lezajlott – így a rendszert nyugodt szívvel lehet átad-
ni az üzemeltetõ Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt.-nek. Cseres-
nyés Péter, Nagykanizsa polgármestere, országgyûlési képvise-
lõ megköszönte a kanizsaiaknak az útfelbontásokkal járó kelle-
metlenségek elviselését. Azt mondta: megérte türelmesnek lenni,
mivel a beruházás jelentõsen növeli az itt élõk komfortját, rá-
adásul az építés helyi vállalkozóknak is munkát adott. A kivitele-
zõi konzorcium képviseletében jelen lévõ Kovács Tamás, a
Szabadics Zrt. vezérigazgatója pedig az érintett polgármesterek-

nek, a társulás elnökének és a projektmenedzsment tagjainak
kis emlékásót adott át. 

A kivitelezés teljes költsége egyébként közel négymilliárd forint,
egészen pontosan 3.786.000.000 Ft volt. A beruházás terv szerin-
ti összköltsége a szennyvíztisztító-telep fejlesztésével és a nagy-
kanizsai rekonstrukciós munkálatokkal együtt ennél jóval több,
nettó 11,1 milliárd forint. A végleges üzembe helyezési eljárással
megkezdõdött a garanciális idõszak, melynek hossza 60 hónap.
Ezen idõszak alatt van lehetõsége a megrendelõ Szennyvíztársu-
lásnak – esetleges hibás teljesítés, nem megfelelõ mûszaki minõ-
ség kiderülte esetén – a kivitelezõvel szemben szavatossági igényt
érvényesíteni.

A beruházás nagyságrendjét jól jellemzik a számok. A 12 telepü-
lés szennyvíz-elvezetését szolgáló csatornahálózat két ágát kivite-
lezõ SZK Kanizsa Konzorcium az ún. észak-nyugati, valamint dél-
nyugati régió csatornahálózat bõvítése során több mint 43 kilomé-
ternyi gerincvezetéket fektetett le. A házi bekötéseket szolgáló
csõvezeték össz-hosszúsága közel 27 kilométer, ezek 2738 háztar-
tás rákötését teszik lehetõvé. A megépült nyomóvezeték-hálózat
pedig 56 kilométernél is hosszabb – ez valamivel több, mint köz-
úton a Nagykanizsa-Zalaegerszeg közötti távolság. Mindezek mel-
lett – ahol a terepszint nem teszi lehetõvé a szennyvíz gravitációs
úton történõ továbbítását – a vállalkozónak 27 átemelõ-állomást is
meg kellett építenie, amelyek közül 14 ún. regionális hálózati át-
emelõ.

Nagykanizsa városában a csatornaépítési, bõvítési és rekonst-
rukciós munkálatokat az S-E Nagykanizsa Konzorcium végezte.
A mûszaki átadás-átvételi eljárás még ez év júniusában meg-
történt a városban, és a közlekedési korlátozásokat nehezen vi-
selõ kanizsaiak nem kis örömére elindult az út-helyreállítási mun-
kálatokkal párhuzamosan zajló 6 hónapos próbaüzem. Várható-
an október végéig a helyreállítások is befejezõdnek. Gyakorlati-
lag befejezte az építési munkálatokat a rendszer harmadik ele-
mét építõ kivitelezõ, a kanizsai szennyvíztisztító telep fejlesz-
tésével megbízott ESZ-2011 Nagykanizsa Konzorcium is: a júliu-
si mûszaki átadással ott is az egy esztendeig tartó próbaüzem
vette kezdetét.

2013. október 3.8 KKaanniizzssaa –– HHiirrddeettééss

Nagykanizsai Regionális 
Szennyvíztársulás
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
www.kanizsacsatorna.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Elkészült Nagykanizsa és környékén
a szennyvizes beruházás – birtokba
adták a régiós létesítményeket
2378 háztartás számára nyílott meg a csatornahálózatra
kötés lehetõsége

Megtörtént a létesítmények birtokbaadása, miután 12 érintett
környékbeli településen, valamint Nagykanizsa-Bajcsa és Nagy-
kanizsa-Korpavár városrészen a kivitelezési munkák befejezté-
vel sikeresen lezajlott az elõírt próbaüzem. A„Nagykanizsa agg-
lomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejleszté-
se” névre hallgató fejlesztési projekt vége felé közeledve a ma-
gyarszentmiklósi közparkban tartottak átadó ünnepséget.
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Dátum Gyógyszertár neve, címe telefonszáma Ügyeleti idõ
2013. október 1. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 22:00-06:00
2013. október 2. SZENT GYÖRGY TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 22:00-06:00
2013. október 3. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00-06:00
2013. október 4. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22:00-07:30
2013. október 5. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 20:00-08:00
2013. október 6. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 19:00-06:00
2013. október 7. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00-06:00
2013. október 8. KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 22:00-06:00
2013. október 9. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 22:00-06:00
2013. október 10. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 22:00-06:00
2013. október 11. REMÉNY GARAY U. 14. 93/314-967 22:00-07:30
2013. október 12. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 20:00-08:00
2013. október 13. SZENT GYÖRGY TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 19:00-06:00
2013. október 14. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00-06:00
2013. október 15. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22:00-06:00
2013. október 16. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22:00-06:00
2013. október 17. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00-06:00
2013. október 18. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00-07:30
2013. október 19. KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 20:00-08:00
2013. október 20. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 19:00-06:00
2013. október 21. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 22:00-06:00
2013. október 22. REMÉNY GARAY U. 14. 93/314-967 22:00-06:00
2013. október 23. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 08:00-06:00
2013. október 24. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 22:00-06:00
2013. október 25. SZENT GYÖRGY TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 22:00-07:30
2013. október 26. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 20:00-08:00
2013. október 27. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 19:00-06:00
2013. október 28. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22:00-06:00
2013. október 29. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00-06:00
2013. október 30. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00-06:00
2013. október 31. KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 22:00-06:00

GGyyóóggyysszzeerrttáárrii üüggyyeelleett NNaaggyykkaanniizzssáánn - ookkttóóbbeerr

Aradi udvar

10.00 óra Himnusz
A Hevesi Sándor Általános Is-

kola  diákjainak ünnepi mûsora.
Közremûködik a Magyar Hon-
védség 64. Boconádi Szabó Jó-
zsef Logisztikai Ezred

Ünnepi beszédet mond: Cse-
resnyés Péter polgármester, or-
szággyûlési képviselõ

Koszorúzás
Szózat

Nagykanizsai Ipari Park 
(Garay utca 21.)

11.30 óra
A Gábor Áron szobor ünnepélyes
avatása. Közremûködik a Ma-

gyar Honvédség 64. Boconádi
Szabó József Logisztikai Ezred

Székely kert

14.00 óra
Hagyományõrzõ huszárok nyo-

mában indul a Hevesi Sándor Álta-
lános Iskola és a keleti városrész me-
nete a Polgári Kanizsáért Alapítvány
szervezésében a Székely kertbe.

A nyergestetõi szabadsághar-
cosok emlékfenyvesénél ünnepi
beszédet mond: Dénes Sándor al-
polgármester 

Kérjük, hogy koszorúzási szándékukat
elõzetesen jelezzék a +36 20 849 2310-es
telefonszámon vagy a janzsone.kriszti-
na@nagykanizsa.hu e-mail címen.

„A szabadság fájának nagy öntözés kellett: vérrel, verítékkel,
keserû könnyekkel. Mert a szabadságot, hazát, nemzeti nagyságot

nem adják ingyen az istenek. Kincsekért kincseket adtunk.”
(Jókai)

Meghívó 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel
meghívom Önt és családját 2013. október 4-én (pénteken) az
1848/49. évi forradalom és szabadságharc hõsi halottainak tiszte-
letére rendezendõ megemlékezésére.

Cseresnyés Péter 
polgármester 

Ünnepi program

„Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.

Nem téve semmit, nem akarva semmit,
hatnak tovább.”

(Kosztolányi Dezsõ)

EEllmmeenntt aa BBööllccssõõddee
NNaaggyykköövveettee

Nagy tiszteletnek örvendõ, a
kisgyermeknevelésért elkötele-
zett szakembertõl búcsúzunk. 

2013. szeptember 27-én, 96
éves korában elhunyt Szé-
chenyi Lajosné, ezrek Muci
nénije, a nagykanizsai böl-
csõde legidõsebb nyugalma-
zott nevelõje. 

Széchényi Lajosné, Muci néni
az iskolai tanulmányainak befe-
jezését követõen kezdte pályáját
a kisgyermekek neveléséért, vé-
delméért tevékenykedõ Orszá-
gos Gyermekvédõ Liga munka-
társaként. A legtöbb nagykani-
zsai az egykori Hamburger böl-
csõdében találkozhatott e csodá-
latos kisgyermeknevelõvel. A
bölcsõdék indulásától mindvégig
ott volt megingathatatlan hitével,
szeretetével, sugárzó derûjével.
A szülõk, és a pályatársak köré-
ben egyaránt nagy tiszteletnek
örvendõ Muci néni elhivatottsá-
ga, embersége, és nyitottsága,
szakmai öröksége nyugdíjba vo-
nulása után is hatott. 2013-ban a
nagykanizsai bölcsõdék történe-
tét feldolgozó készülõ kiadvány
fõvédnökeként – a mindenkori
bölcsõdei dolgozók nevében – a
Bölcsõde Nagykövete címet
adományozta neki az Egyesített
Bölcsõde intézménye.

Muci nénivel a legbájosabb,
örök mosolyú deputáció érke-
zik a Teremtõnk elé. Kedves
Nagykövetünk, mosolyra bíz-
tatónk, Isten Veled!

A mindenkori bölcsõdei dol-
gozók nevében búcsúzik a
Nagykanizsai Egyesített Böl-
csõde vezetése.

Dr. Etler Ottó önkormányzati képvi-
selõ fogadóórát tart 2013. október 7-
én 17 órától a Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskolában.
Dénes Sándor a 12. számú egyéni
választókerület önkormányzati kép-
viselõje minden hónap második csü-
törtökén 17 órától fogadóórát tart a
Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai
Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt.
Flórián tér 30.).
Dr. Károlyi Attila önkormányzati
képviselõ fogadóórát tart minden hó-
nap második szerdáján 17 órától a
Kõrösi Csoma Sándor Általános Is-
kolában.
Sajni József önkormányzati képviselõ
fogadóórát tart 2013. október 7-én
(hétfõn) 16 órától 17 óráig a ligetváro-
si óvodában, 17 órától 18 óráig a Vé-
csey Általános Iskolában, 18 órától 19
óráig Miklósfán a Mindenki Házában.
E-mail: sajni.jozsef@nagykanizsap-
mh.hu.
Szõlõsi Márta a 9. számú választó-
kerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap I.
hétfõjén 17,00 órától a Zrínyi Mik-
lós Általános Iskolában. (Zrínyi M.
u. 38.). Tel.: 30/301-8185,  e-mail:
szolosi.marta@fidesz.hu, szmar-
ta25@hotmail.com.
Tóth Nándor önkormányzati képvise-
lõ fogadóórát tart 2013. október 7-én
(hétfõn) 18 órától Bajcsán a Kultúr-
házban, aznap 19 órától Kiskanizsán a
volt Nagyrác utcai iskola ebédlõjében.

KKééppvviisseellõõii
ffooggaaddóóóórráákk 
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló Via Kani-
zsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (székhe-
lye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére.
Feladat: a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, a köztulajdon-
ban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló 2009. évi CXXII.
törvényben, valamint a Zrt. alapító okiratában az igazgatóság jogkörét gyakorló
vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
A megbízás idõtartama, formája, díjazás: a vezérigazgatót a Közgyûlés határo-
zott idõre, 2014. január 1. naptól kezdõdõen 2018. december 31. napjáig tartó 5
évre választja meg, azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerzõdés megkötésétõl
számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes
felmondás joga, a felmondási idõ a közléstõl számított 4 hónap.
A vezérigazgatói feladatok ellátása a Gt. alapján, a Ptk. megbízásra vonatkozó sza-
bályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a Zrt. Java-
dalmazási Szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak fi-
gyelembevételével - a Közgyûlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõé-
let, egyetemi vagy fõiskolai végzettség, vezetõi gyakorlat, az alábbi területek va-
lamelyikén eltöltött gyakorlat: városüzemeltetési, vagyonkezelési, gazdálkodási,
mûszaki, beruházási területek.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: a pályázó-
nak a feladat ellátására vonatkozó szakmai koncepciója, a pályázó aláírt
szakmai önéletrajza, a pályázati feltételként elõírt iskolai végzettséget iga-
zoló okirat másolata, a pályázati feltételként elõírt vezetõi és szakmai gya-
korlat hitelt érdemlõ igazolása, három hónapnál nem régebbi eredeti ható-
sági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is,
hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vo-
natkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizo-
nyítványt kérelmezte), a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll
cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, vele szemben
a Gt. 23. és 25. §-aiban meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi okok
nem állnak fenn, a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-téte-
li kötelezettséget vállalja, más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál
betöltött vezetõ tisztségviselõi megbízatás után részesül-e javadalmazás-
ban, milyen díjazásra tart igényt, hozzájárul a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, a dön-
téshozó részérõl a pályázati eljárásban résztvevõk általi megismeréséhez, a
pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e, a pályázat elbírálása során az
elõkészítõ bizottsági üléseken, illetõleg a döntéshozó Közgyûlés ülésén a
napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
A pályázat benyújtási határidejének leteltét követõen a pályázati eljárásban - az er-
kölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetõség. Az érvényes erköl-
csi bizonyítvány eredeti példányát legkésõbb a bizottsági meghallgatáson be kell
nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 8.
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy
személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben, zárt borítékban
kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: "Via Kanizsa Nonprofit Zrt. vezérigaz-
gatói pályázat".
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
A határidõben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizott-
ság a pályázók meghallgatásával véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra.
A pályázat elbírálására vonatkozó elõterjesztést - a pályázók meghallgatása nélkül
az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja.
A döntést a Közgyûlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghall-
gatásával várhatóan a 2013. november havi soros ülésén hozza meg.
A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyil-
vánítsa.
A pályázattal kapcsolatos információ: a pályázattal kapcsolatban további felvi-
lágosítás személyesen vagy telefonon (Tel.: 06-20-849-2301) Cseresnyés Péter
polgármestertõl kérhetõ. 
A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu), Zalai Hírlap önkormányzati ol-
dala, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt –– VViiaa KKaanniizzssaa vveezzéérriiggaazzggaattóó

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Sza-
bályzatának módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése rendezés alá vonta a hatályos
rendezési terv Alkotmány u. - Lovarda u. - belterületi határ - 4089 hrsz-ú út ál-
tal határolt tömbre vonatkozó részét. A tervdokumentáció módosítását a B & H
Régió Bt. készített el.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI: 8.) kormányrendelet 28. (3) bekezdé-
se szerint partnerségi egyeztetést a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdál-
kodó szervezetekkel valamint az egyházakkal kell lefolytatni. 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a 97/2013. (III. 28.) számú hatá-
rozatának 3. b.) pontja értelmében: „A véleményezési szakaszban, vagy tárgya-
lásos eljárás esetén a véleményezendõ anyag helyben szokásos közzétételével
(hirdetmény az önkormányzati hirdetõtáblán valamint a Kanizsa TV-ben, a Ka-
nizsa Lokálpatrióta hetilapban és a Zalai Hírlapban) kerül sor a lakosság bevo-
nására.” – Ezért a módosított tervet 2013. október 19-ig kifüggesztjük a Polgár-
mesteri Hivatal elõcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthetõ.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a
városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett le-
vélben jelezhetik.

SSzzaabbáállyyoozzáássii tteerrvv ééss HHeellyyii ÉÉppííttééssii 
SSzzaabbáállyyzzaatt

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata versenytárgyaláson értékesíteni
kívánja az alábbi ingatlanát: Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. I. emelet 3. szám
alatti 81 m2 lakás. Kikiáltási ár: 7.700.000 Ft. Nagykanizsa, Sugár u. 16/D. pin-
ceszinti, 38 m2 lakás. Kikiáltási ár: 870.000 Ft. A versenytárgyalások kezdõ idõ-
pontja: 2013. október 8-án 9.30 óra. A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa,
Garay u. 21. VG Zrt. Irodaház. Eredménytelen versenytárgyalás esetén minden
ezt követõ keddi munkanapokon, a hirdetmény visszavonásáig  lehet jelentkezni.
A versenytárgyalás részletes feltételeit a www.nagykanizsa.hu valamint a
www.nkvg.hu honlapokon lehet megtekinteni. Telefon: 311-241/116 mellék.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss

Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapja 2013. október 30-án (szerda) 8:30-
12:00 óráig lesz a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.
Dénes Sándor alpolgármesteri fogadónapja 2013. október 9-én (szerda) 15:00-
17:00 óráig lesz a Polgármesteri Hivatal I. emelet 11. irodában.

AAllppoollggáárrmmeesstteerrii ffooggaaddóónnaapp ccsseerree

A Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet al-
ternatív napközbeni ellátást nyújtó munkatárs munkakör betöltésére. Be-
nyújtási határidõ: 2013. október 18. Részletes információk: https://kozigal-
las.gov.hu; www.nagykanizsa.hu; www.zalakomár.hu.
A Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet csa-
ládgondozó munkakör betöltésére zalakomári intézményébe. Benyújtási ha-
táridõ: 2013. október 18. Részletes információk: https://kozigallas.gov.hu;
www.nagykanizsa.hu; www.zalakomár.hu.
A Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet csa-
ládgondozó (utcai szociális munka) munkakör betöltésére. Benyújtási határ-
idõ: 2013. október 18. Részletes információk: https://kozigallas.gov.hu;
www.nagykanizsa.hu; www.zalakomár.hu.
A Nagykanizsa Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet hatá-
rozott ideig tartó közalkalmazotti jogviszony keretében családgondozó mun-
kakör betöltésére. Benyújtási határidõ: 2013. október 18. Részletes informáci-
ók: www.nagykanizsa.hu; www.zalakomár.hu.

AA NNaaggyykkaanniizzssaaii CCssaallááddsseeggííttõõ ééss 
GGyyeerrmmeekkjjóóllééttii KKöözzppoonntt áálllláássppáállyyáázzaattaaii
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2013. október 3.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló NAGYKA-
NIZSA - NETTA - PANNONIA Hulladéklerakót Üzemeltetõ Kft. (székhelye:
Nagykanizsai Regionális Hulladéklerakó, nagykanizsai 01003 hrsz.) ügyveze-
tõi tisztségének betöltésére.

Feladat: A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, a köztulajdon-
ban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló 2009. évi CXXII.
törvényben, valamint a Kft. alapító okiratában az ügyvezetõi tisztségre meghatá-
rozott feladatok ellátása.
A megbízás idõtartama, formája, díjazás: az ügyvezetõt a Közgyûlés javaslatára a
Kft. taggyûlése határozott idõre, 2014. január 1. naptól kezdõdõen 2018. december
31. napjáig tartó 5 évre választja meg, azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerzõdés
megkötésétõl számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélkü-
li rendes felmondás joga, a felmondási idõ a közléstõl számított 4 hónap.
Az ügyvezetõi feladatok ellátása a Gt. alapján, a Ptk. megbízásra vonatkozó sza-
bályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a Kft. Java-
dalmazási Szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak fi-
gyelembevételével - a Közgyûlés javaslatára a Kft. taggyûlése állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõé-
let, egyetemi vagy fõiskolai végzettség, felsõfokú mûszaki vagy természettudomá-
nyi végzettség (amennyiben az egyetemi, vagy fõiskolai végzettség nem mûszaki
vagy természettudományi jellegû).
Elõnyt jelent: egyetemi vagy fõiskolai környezetvédelmi végzettség, vezetõi gya-
korlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: a pályázónak a feladat el-
látására vonatkozó szakmai koncepciója, a pályázó aláírt szakmai önéletrajza, a pályá-
zati feltételként elõírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, vezetõi gyakorlat
esetén, annak hitelt érdemlõ igazolása, három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági
erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pá-
lyázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte), a pályázó arra
vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt, vele szemben a Gt. 23. és 25. §-aiban meghatározott kizárási és ösz-
szeférhetetlenségi okok nem állnak fenn, a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettséget vállalja, más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál
betöltött vezetõ tisztségviselõi megbízatás után részesül-e javadalmazásban, milyen dí-
jazásra tart igényt, hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, a döntéshozó részérõl a pályázati eljárásban
résztvevõk általi megismeréséhez, a pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e, a pá-
lyázat elbírálása során az elõkészítõ bizottsági üléseken, illetõleg a döntéshozó Köz-
gyûlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
A pályázat benyújtási határidejének leteltét követõen a pályázati eljárásban - az er-
kölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetõség. 
Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésõbb a bizottsági meg-
hallgatáson be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 8.
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.),
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben zárt boríték-
ban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: "NAGYKANIZSA - NETTA -
PANNONIA Kft. ügyvezetõi pályázat". 
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
A határidõben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizott-
ság a pályázók meghallgatásával véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra.
A pályázat elbírálására vonatkozó elõterjesztést - a pályázók meghallgatása nélkül
az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja. A Közgyûlés a bizottsá-
gi vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával várhatóan a 2013. no-
vember havi soros ülésén dönt a taggyûlésen képviselt javaslatról.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatos információ: a pályázattal kapcsolatban további felvi-
lágosítás személyesen vagy telefonon (Tel.: 06-20-849-2301).Cseresnyés Péter
polgármestertõl kérhetõ.
A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu), Zalai Hírlap önkormányzati ol-
dala, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt –– NNeettttaa-PPaannnnoonniiaa üüggyyvveezzeettõõ

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló Nagy-
kanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. (székhelye: 8800 Nagykani-
zsa, Garay u. 21.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére.

Feladat: a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, a köztulajdon-
ban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló 2009. évi CXXII.
törvényben, valamint a Zrt. alapító okiratában az igazgatóság jogkörét gyakorló
vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok ellátása.

A megbízás idõtartama, formája, díjazás: a vezérigazgatót a Közgyûlés határo-
zott idõre, 2014. január 1. naptól kezdõdõen 2018. december 31. napjáig tartó 5
évre választja meg, azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerzõdés megkötésétõl
számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes
felmondás joga, a felmondási idõ a közléstõl számított 4 hónap.
A vezérigazgatói feladatok ellátása a Gt. alapján, a Ptk. megbízásra vonatkozó sza-
bályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a Zrt. Java-
dalmazási Szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak fi-
gyelembevételével - a Közgyûlés állapítja meg.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõé-
let, egyetemi vagy fõiskolai végzettség, vezetõi gyakorlat, az alábbi területek va-
lamelyikén eltöltött gyakorlat: vagyonkezelési, mûszaki, beruházási, pénzügyi,
gazdasági területek.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: a pályázónak
a feladat ellátására vonatkozó szakmai koncepciója, a pályázó aláírt szakmai ön-
életrajza, a pályázati feltételként elõírt iskolai végzettséget igazoló okirat máso-
lata, a pályázati feltételként elõírt vezetõi és szakmai gyakorlat hitelt érdemlõ
igazolása, három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány,
amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól el-
tiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a
pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte), a pályázó arra vo-
natkozó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt, vele szemben a Gt. 23. és 25. §-aiban meghatározott kizárási
és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn, a 2007. évi CLII. törvény szerin-
ti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja, más köztulajdonban álló gaz-
dasági társaságnál betöltött vezetõ tisztségviselõi megbízatás után részesül-e ja-
vadalmazásban, milyen díjazásra tart igényt, hozzájárul a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, a
döntéshozó részérõl a pályázati eljárásban résztvevõk általi megismeréséhez, a
pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e, a pályázat elbírálása során az elõké-
szítõ bizottsági üléseken, illetõleg a döntéshozó Közgyûlés ülésén a napirend
tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
A pályázat benyújtási határidejének leteltét követõen a pályázati eljárásban - az er-
kölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetõség. 
Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésõbb a bizottsági meg-
hallgatáson be kell nyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 8.

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy
személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben, zárt borítékban
kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: "Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt. vezérigazgatói pályázat".

A pályázat elbírálásának módja és határideje:
A határidõben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizott-
ság a pályázók meghallgatásával véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra.
A pályázat elbírálására vonatkozó elõterjesztést - a pályázók meghallgatása nélkül
Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja.
A döntést a Közgyûlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghall-
gatásával várhatóan a 2013. november havi soros ülésén hozza meg.
A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyil-
vánítsa.

A pályázattal kapcsolatos információ: a pályázattal kapcsolatban további felvi-
lágosítás személyesen vagy telefonon (Tel.: 06-20-849-2301) Cseresnyés Péter
polgármestertõl kérhetõ.
A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu), Zalai Hírlap önkormányzati ol-
dala, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt –– VVaaggyyoonnggaazzddáállkkooddáássii
ééss SSzzoollggáállttaattóó ZZrrtt.. vveezzéérriiggaazzggaattóó

Az „Élettér” Állat- és Természetvédõ Egyesület 2013. október 5-én 13.00-17.00
óráig tartja az Állatok Világnapi rendezvényét. Helyszín: TESCO áruház melletti
füves terület.  Az eseményre a szervezõk minden érdeklõdõt tisztelettel várnak.

ÁÁllllaattookk VViilláággnnaappjjaa aa TTeessccoo mmeelllleetttt
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Október 4.
LEPKÉK ÉS A TERMÉSZET - a
Netta-Pannónia rajzpályázatának kiál-
lítása. Megtekinthetõ: október 31-ig.
Október 4. 10 óra - Aradi Udvar
ÜNNEPI MÛSOR AZ ARADI
VÉRTANÚK TISZTELETÉRE
Közremûködnek: a Hevesi Sándor
Általános Iskola diákjai.
Október 4., 18. 10.15 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra 0-
3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit
zenepedagógus (30/6160-847)
Részvételi díj: 700 Ft/család.
www.kerekito.hu
Október 10. 19 óra
DUMASZÍNHÁZ 
NAGYKANIZSA
Fellépnek: Kõhalmi Zoltán és Dom-
bóvári István. Belépõdíj: 2 500 Ft, a
belépõjegyek elõvételben a nagyka-
nizsai Tourinform (Csengery u. 1-
3.), és a dumaszinhaz.jegy.hu olda-
lon kaphatók.

Október 10. 9 óra
9 óra A Nagykanizsai Vakok és
Gyengénlátók Egyesületének kul-
turális bemutatóval kibõvített éves
konferenciája. 
13 óra Akadálymentesített
eszközök bemutatója
A belépés díjtalan.

A JOURNEY TO INDIA / INDI-
AI UTAZÁS - Kiállítás Sass Brun-
ner Erzsébet és Brunner Erzsébet
Indiában festett alkotásaiból.
Megtekinthetõ: november 25-ig.
TÁJAK, KOROK - Z. Soós Ist-
ván kiállítása. Megtekinthetõ: no-
vember 10-ig.

UNIVERZUM KIS KERETBEN
- A néphagyomány által megõrzött
motívumkincs átörökítése a 21.
század díszítõmûvészetébe
KUSTÁR ZSUZSA ÉLETMÛ-
VÉT BEMUTATÓ KIÁLLÍTÁS
Megtekinthetõ: november 2-ig
ARANYKOR. NAGYKANIZSA
A DUALIZMUS KORÁBAN -
fotókiállítás. Megtekinthetõ: no-
vember 2-ig.

Október 7. 9 óra
KATTINTS RÁ, NAGYI! - számító-
gépes tanfolyam nyugdíjasoknak. A
tanfolyam 25 órás, díja 1.000 Ft. Nyug-
díjas igazolvány szükséges! Alapisme-
retek, Internet, E-mail témákkal.
Október 8. 19 óra
OLÁH KÁLMÁNNAL ÉS TIM
RIES DUÓ 
Belépõdíj: 1000 Ft

Idén ismét megrendezésre ke-
rül a Látás Hónapja elnevezésû
kampány országszerte. Ennek
keretében Nagykanizsán, mint
kijelölt üzletben, a Sashalmi Op-
tikában is jelentkezhetnek in-
gyenes látásellenõrzésre és szak-
tanácsadásra az érdeklõdõk.
Mindezt két helyen is megtehe-
tik, egyrészt a Sugár út 1. szám
alatt, másrészt a Platán sor 1-
ben. A kampány ideje alatt az
oda látogatókat diplomás opto-
metrista vizsgálja meg.  

A látás hónapja a Magyar Lát-
szerész Szövetség és az optika
szakma által közösen létrehozott
kampány. A szervezõk célja, hogy
kialakítsák és fejlesszék a magyar
lakosság látáskultúráját, ezáltal
elõsegítsék a megfelelõ látáséles-
séggel elért biztonságosabb köz-
lekedést és a teljesebb életet.

Magyarországon közel 1,5 mil-
lióan még sosem vettek részt
szemvizsgálaton, pedig látásunk
az egyik legfontosabb érzékszer-
vünk, a szemünk állapotával még-
is érdemtelenül keveset foglalko-
zunk. A látásvizsgálat során nem
csak egy esetleg késõbb súlyossá
váló szembetegség, de például a
cukorbetegség, vagy akár magas
vérnyomásra utaló jelek is felfe-
dezhetõk. A gyakori fejfájás, a
rossz közérzet kiváltó oka több
esetben lehet az éles látás és a di-

optriakorrekció hiánya, vagy nem
megfelelõ látásjavító eszköz hasz-
nálata. S ezekben a problémákban
szinte minden korosztály érintett,
mert az élet- és munkakörülmé-
nyek változásával egyre több em-
bernek, és egyre fiatalabb korban
van szüksége korrekcióra. Ebben a
hónapban ez a térítés nélküli szol-
gáltatás ingyenes látásellenõrzés-
bõl és szaktanácsadásból áll.

– Amennyiben úgy érzi, hogy látá-
sa nem kielégítõ, vagy egyszerûen
csak kíváncsi, hogy milyen a látás-
élessége, keressen fel minket a már
megadott helyek egyikén, ahol sze-
mész szakorvosok és látszerész áll
rendelkezésükre. Nálunk a szakérte-
lem párosul minõséggel, az ízléssel
és a korrekt árakkal, így a széles vá-
lasztékból, a legújabb vizsgálati eljá-
rásokkal tökéletesen személyre sza-
bott szemüveget tudunk készíteni, s
mindezért akár Szép kártyával vagy
Erzsébet utalvánnyal, valamint üdü-
lési csekkel is fizethetnek – mondta
Sashalmi Erika látszerész mester. 

Napjainkban a szemüveg, már
nem csak egyszerû látásjavító esz-
köz, hanem megjelenésünk egyik
legmarkánsabb kiegészítõjévé vált,
ezért hasznossága mellett az is fon-
tos, hogy néz ki. A Sashalmi Optiká-
ban a tökéletesen személyre szabott
szemüveg készítése a megyében
egyedülálló módon, egy csúcstech-
nológiás VisiOffice készülék pontos
mérései alapján történik. Az így ké-

szített szemüveg erõlködésmentes,
ötször precízebb látásélményt bizto-
sít. Ez a ma létezõ legmodernebb
eszköz ahhoz, hogy a szemüvegke-
ret és lencse kiválasztásánál a lehetõ
legjobban döntsön. Egyedülálló mé-
rési módszerekkel – mint az eyecode
szemforgáspont mérés és a domi-
náns szem figyelembevétele – ké-
szül el a tökéletesen személyre sza-
bott szemüveg. A másik újdonság a
Varilux S 4D, amely egy új generá-
ciós eszköz, melyet az Essilor, egy a
szemüveglencse gyártásban világve-
zetõ cég fejlesztett ki. Áttöri a multi-
fokális lencsék eddigi korlátait, és
széles látóteret, gyors reakcióidõt,
valamint mozgás közben is stabil lá-
tásélményt biztosít. 

A Sashalmi Optikában a most, a
kampány keretében ingyenes lá-
tásvizsgálat mellett lehetõség van
szürkehályog és glaucoma szûrésre,
egyénre szabott kontaktlencsék ren-
delésére, napszemüvegek vásárlásá-
ra, munka- és védõszemüvegek ké-
szítésére, illetve egyéb kiegészítõk
(nagyító, hõmérõ, szemüvegtokok,
stb.) vásárlására is. Az üzletben a
kampányidõszakon kívül is lehe-
tõség van szemorvosi vizsgálatra,
amely feladatot Dr. Joós Mária sze-
mész adjunktus hétfõnként 15.30-
16.30 óráig, míg Dr. Czigány Ró-
bert szemész fõorvos szerdánként
15-17 óráig lát el.

(X)

AA llááttááss hhóónnaappjjaa aa SSaasshhaallmmii OOppttiikkáábbaann
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Horoszkóp

Ha van munkája, becsülje meg. Ne változ-
tasson egyelõre még akkor sem, ha úgy tû-
nik, anyagilag jobban járna. Ha ingerülten
hagyja el az otthonát, fordítson több figyel-
met a közlekedési szabályok betartására.

Nehezen tûri az idõjárás-változást, éppen
ezért könnyen idegessé válhat. Célszerû lesz
10-ig elszámolnia, mielõtt megossza má-
sokkal is a véleményét valamirõl. A plety-
kákra ne figyeljen ezekben a napokban.

Bátran tervezze a kiadásait, mert a csilla-
gok állásának köszönhetõen anyagi siker
koronázza a nyári szorgoskodását. A hét-
vége jó alkalmat nyújt családi találkozók
szervezésére is.

Egy jelentéktelennek tûnõ vásárlás miatt
magasröptû szóváltásba keveredhet a
kedvesével. Egy olyan találkozás élmé-
nyét ígérik a csillagok, melynek köszön-
hetõen megváltozik anyagi helyzete.

Ha arra kéri a párja, hogy tartsa titokban
a sikereit, és ne dicsekedjen el vele min-
denkinek, akkor jól teszi. Irigykedõkre
amúgy sincs szüksége senkinek. Ha tehe-
tik, töltsenek el minél több idõt együtt. 

Vonzódik a titokzatos dolgokhoz, a titok-
zatos helyekhez, eseményekhez, szemé-
lyekhez. Egy közeli ismerõse szinte lebi-
lincseli a megnyilvánulásaival. Fogadja
szemrebbenés nélkül a bókjait.

A bolygóállások szerint szomjas a szere-
tetre, de ezt nehezen meri kinyilvánítani
a társának. Önnek is kell némi áldozatot
hoznia azért, hogy jól érezze magát. Ne
húzza az idõt, hanem cselekedjen.

Olyan kívánsága is teljesülhet a hétvégén,
amelyrõl azt hitte, sosem valósulhat meg.
Pénzbe nem kerül, ne aggódjon. Nyugod-
tan mosolyoghat a beszélgetõtársaira
ugyanúgy, ahogy eddig tette.

Ha éppen azon töri a fejét, hogyan vál-
toztasson a párkapcsolatán, akkor szedje
össze magát, és mondja ki bátran, mit
szeretne. Ha megunta az örökös vendég-
lõbe járást, változtasson végre a sorsán.

Sok idõt, energiát igénylõ vállalkozásba
fogott. A csillagok állása szerint barátai
támogatásával és kitartással el is érheti a
célját. Jó után jár, de útközben ne csak az
eszére, hanem a szívére is hallgasson.

Gyógyító energiákra lesz szüksége hama-
rosan, s mindezekben részesülhet is a hé-
ten, mert az idõjárás nem kényszeríti szo-
bafogságra. Zaklatottsága hamar elmúlik,
ha azokat hívja magával, akiket kedvel.

Úgy tûnik, a munkájában folyamatos si-
kereket ér el, de érzelmi élete nem har-
monikus, hiába tesz meg mindent érte.
Jóra fordult az idõjárás, keresse a kikap-
csolódást, a barátai társaságát.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19. Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

RAMDA
FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS

Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222

Kalodás fa (éger szél) 1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (éger) 1x1x1,70 m3 14.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél) 1x1x1,70 m3 15.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (akác, tölgy, kõris, bükk) 1x1x1,70 m3 18.000 Ft+áfa
Kalodás fa (éger, nyár) 1x1x1,70 m3 22.200 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy, bükk vegyes) 1x1x1,70 m3 24.200 Ft+áfa
Kalodás fa (akác) 1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa

(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
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Nk-án a Király u. 31-ben 86 m2-es
tetõtéri, igényes lakás saját, zárt parko-
lóval és padláshasználattal eladó.
Irányár: 12,5 millió Ft. Tel.: 0630/542-
2272 (7581K)

Eladó 1110 m2-es közmûvesített te-
lek, bontandó, vagy teljes felújításra
szoruló 30 m2-es kis házzal (Kis-
kanizsa, Pápai út 22/A.). Ajánlatokat a
„Megegyezés” jeligére kérem a Szer-
kesztõségbe.

Eladó a belvárosban, Hunyadi utcá-
ban közel 700 m2-es építési terület.

Érd.: 0630-227-3294, 0630-448-6072.
(7608K)

Belvároshoz közeli, 61 m2-es,
2+félszobás, garázsos, kertes, társas-
házi lakás pincével, padlással, kevés
közös költséggel eladó. Érd (munka-
idõben): 0630-9292-704 (7611K)

Televízió javítása az otthonában!
Villámcsapott Tv-k javítása, szakvéle-
mény kiállítása. Tel.: 0630-597-1530
Balaskó István. (7610K)

Weber 8601 Saint Gobain perlit bá-
zisú hõszigetelt  vakoló, 17 zsák, áron
alul, valamint 2000 db nagyméretû,
bontott tégla eladó. Tel.: 0630-227-
3294 (7600K)

55/173/48 éves fiatalos megjelenésû,
egyszerû, kedves, de komoly gondolko-

dású, õszinte, minden téren megbízható
nõ, kinek érdeklõdési témakörei: asztro-
nómia, orvostudomány, élet- és egészség
védelem, állatszeretet. Keresi hasonló
érdeklõdésû férfi ismeretségét. Kizáró-
lag komoly kapcsolatot keresek! Levele-
ket „Fehér rózsa” jeligére a szerkesztõ-
ségbe, vagy a faktumok@gmail.com e-
mail címre kérek. (7605K)

2013.10.08. (kedd) 09:00 – 14:00 óra Magyar Vöröskereszt Nagykanizsa
Területi Szervezet (Sugár u. 8.) 2013.10.10. (csütörtök) 10:00-13:00 óra
Magyar Vöröskereszt Nagykanizsa Területi Szervezet, 14:30 – 16:30 óra Sor-
más IKSZT (Sormás, Fõ u. 5.).

VVéérraaddáássookk iiddõõppoonnttjjaaii

Nagykanizsai Teke SE – TK
Resznek 6:2. NB II Dél-nyugati
csoport férfi csapat teke-mérkõzés,
1. forduló. Nagykanizsa. A kanizsa
pontszerzõk: Dr. Molnár József,
Bánhegyi János, Magyar Gábor,
Bende Zsolt. Vendég pontszerzõk:
Szabó Péter, Boczkó András. Ifjú-
ságiak: Sipos Károly - Bogdán Ta-
más 1:0

Úrkúti TK (5.) – Nagykanizsai
Teke SE (2.) 2:6. NB II Dél-nyuga-
ti csoport férfi csapat teke-mérkõ-
zés, 2. forduló. Úrkút. Úrkúti pont-
szerzõk: Haas Péter, Gubicza Lõ-
rinc. Kanizsai pontszerzõk: Dr.
Molnár József, Magyar Gábor, Bán-

hegyi János, Bende Zsolt. Ifjúsági-
ak: Németh Martin - Sipos Károly
0:1.

Fehér Zsolt és Magyar Gábor kö-
zött mindössze egy fa döntött utób-
bi tekézõ javára, a többi párosítás
esetében azonban a gyõztes fél alap-
vetõen biztosan hozta a sikert. A ka-
nizsaiak ezzel második bajnokijukat
is sikerrel vették.

Nagykanizsai Teke SE (1.) –
Bázakerettye SE (9.) 6:2. NB II
Dél-nyugat csoport férfi csapat te-
ke-mérkõzés, 3. forduló. Nagyka-
nizsa. Eredmények: dr. Molnár J. -
Bakon 435:410, Bánhegyi J. - Fö-
dõ 409:416, Magyar G. - Fülöp Cs.

424:450, Tóth T. - Szõke Gy.
425:394, Magyar Z. - Iványi
442:396, Bende - Szelényi
439:394 - Kanizsai pontszerzõk:
Dr. Molnár József, Tóth Tibor,
Magyar Zoltán, Bende Zsolt.
Bázakerettyei pontszerzõk: Födõ
Zsolt, Fülöp Csaba. Ifjúságiak:
Vigh Levente - Goór Sándor 0:1

A kanizsaiak harmadik meccsü-
ket is behúzták, s újabb hazai mér-
kõzés vár rájuk, hiszen október 13-
án a tabellán negyedik helyen álló
Zalakaros SE-t fogadja a listaveze-
tõ Nagykanizsai Teke SE.

P.L.

BBeelleelleennddüülltteekk aa kkaanniizzssaaii tteekkéésseekk

A Csónakázó-tó a kajak-ke-
nusok korosztályos Kanizsa Ku-
pa versenyének szolgált helyszí-
nül, természetesen a házigazda
Kanizsa KKK mellett több más
egyesület kajakosaival is az in-
dulók között.

A kanizsaiak dobogós eredmé-
nyei. MK-1 gyermek I. korcsoport
fiú 2000 m - 2002-es születésûek: 1.
hely SüleTamás. 2003: 1. Kurucz
Levente. MK-1 gyermek I-III.kor-
csoport leány 2000 m - 2001: 2. Var-
ga Viktória, 3. Gerencsér Adrienn.
MK-1 gyermek II-III. korcsoport fiú
2000 m - 2000: 3. Gerencsér Máté.
MK-1 gyermek kezdõ kategória fiú
800 m - 1999: 1. Pécsi Péter, 2. Káldi
Levente. 2001: 2. Németh Ágoston,
3. Nagybata Bálint. 2003: 1. Kuzs-
ner Mátyás, 2. Németh Dávid. 2004:
1. Baranya Dominik, 2. Kassa K.
Kolos. 2005-2006: 1. Markotán Ger-
gõ, 2. Magura Benedek, 3. Káldi Bo-
risz. MK-1 gyermek kezdõ lány 800
m - 1999-2000: 1. Bednyák Boglár-
ka, 2. Gyenesi Szaffi. 2001: 2. Kém
Veronika. 2003-2004: 2. Varga Lili,
3. Riczu Nóra. K-1 serdülõ fiú 2000
m: 1. Vért Levente, 2. Simon Csaba.

MK-2 I-III. korcsoport fiú 2000
m: 3. Süle Gergõ-Gerencsér Máté.
MK-2 kezdõ fiú 800 m: 1. Németh
Dávid-Kuzsner Mátyás. MK-2 kez-
dõ leány 800 m: 3. Varga Lili-Kém
Veronika. K-2 serdülõ fiú 2000 m: 1.
Vért Levente-Simon Csaba.

Itthon 
lapátoltak iifjú
reménységeik

A fõvárosi Mexikói úton talál-
ható lõtéren a Magyar Sportlö-
võk Szövetsége a Nemzeti Ver-
senyszámok Országos Bajnoksá-
gát rendezte meg, melyen a
Nagykanizsai Polgári Sportlö-
vész Egylet puskásai országos
bajnoki címet is szereztek, vala-
mint egyéni és csapatversenyben
további érmekkel térhettek ha-
za.

Lássuk az eredményeiket. Nyílt
irányzékú kispuska 30 lövéses fek-
võ testhelyzet versenyszámban a
férfiak csapatversenyében orszá-
gos bajnok a PSLE Nagykanizsa
lett Szobolics János, Horváth Kár-
oly, Horváth Szilárd összeállítás-
ban (képünkön a dobogó legfelsõ
fokán). Ugyanennek a számnak az

egyéni versenyében Szobolics Já-
nos második helyen végzett 275
körös teljesítménnyel, Horváth
Károly negyedik (273), Horváth
Szilárd pedig nyolcadik helyen
(271) zárt.

A standardpuska 30 lövéses fek-
võ testhelyzet kategóriában a kani-
zsai férfi csapat (Harsányi Bálint,
Horváth Károly, Obermaier Nán-
dor) bronzérmes lett.

Nyílt irányzékú kispuska 30 lö-
vés fekvõ testhelyzetû számban a
nõk csapatversenyében a kanizsai
PSLE (Papp Józsefné, Pölöskeiné
Hertelendi Erika, Papp Bernadett)
a második helyen végzett, míg
egyéniben Papp Józsefné bronzér-
mes lett.

P.L.

SSzzeerrffööllöötttt jjóóll ccéélloozzttaakk aa PPSSLLEE llöövvéésszzeeii
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Ha szeptember vége, akkor a
nagykanizsai Lubics Szilvia ult-
ramaratonista számára jö-
het(ett) az Athén-Spárta közötti
Spartathlon kihívása. Ezúttal
ráadásul ismerõs érzés is foghat-
ta el a görögországi 246 km tel-
jesítése közben (pontosabban
utána...), hiszen 2011 után ismét
megnyerte a nõk versenyét.

Lubics Szilvia (Kanizsai Futó-
klub) ezúttal 28:03:04 óra alatt
tudta le a távot és messze a 36 órás
szintidõ alatt volt a minden elis-
merést megérdemlõ teljesítménye.

Lubics Szilvia 2011-ben is a
Spartathlon nõi gyõztese volt az
Ultrabalatonon aratott sikere mel-
lett, tavaly pedig az Ultrabalaton
abszolút elsõje lett, a Spartathlon
nõi mezõnyében pedig harmadik.

Lubics SSzilvia:
két eesztendõvel
ezelõtti
érzésekkel...

Heat Group Kanizsa Vízilab-
da Sport Egyesület (5.) – Hód-
mezõvásárhelyi Vízilabda Sport
Club (4.) 20-15 (4-3, 7-2, 4-3, 5-7)

OB I B B-csoport férfi vízilabda
mérkõzés, 2. forduló. Nagykani-
zsa, 30 nézõ Vezette: Bujka, Ko-
vács S. Kanizsa: Kiss Cs. - Szilva-
sán 4, Fábry 1, Kéri 2, Virt M. 1,
Kaszper G. 4, Kádár 3. Csere: Ba-
kó 3, Bencz, Cserdi 2, Klie, Vitári.
Edzõ: Németh Zsolt.

Az elõzõ heti kiadós vereség
okozta csorba kiköszörülése volt a
célja a kanizsai vízilabdázóknak a
bajnokság második fordulójában.
Az újpestiek elsõ fordulójában 18-
6-os gyõzelmet arattak a KVSE el-
len, s a hódmezõvásárhelyiek sem
ígérkeztek könnyû ellenfélnek, hi-
szen az alföldiek nagyon megverték
a szolnokiak OB I B-s legénységét.

Úgy is indult a találkozó, hogy
nem lesz sétagalopp a vendéglá-
tók számára, mivel ugyan a veze-
tés magukhoz ragadásával nem is
volt gond, de a vásárhelyiek szo-
rosan tapadtak rájuk. A Kanizsa
mintha csak kopírozta volna az
Újpest VSE elsõ fordulóbeli tel-
jesítményét, hiszen az elsõ felvo-
nás után a második negyedben
igencsak elléptek ellenfelüktõl.
Megúszásokkal tartották folya-
matos nyomás alatt ellenlábasuk
kapuját, s remek felsõ sarkos
bombákkal amortizálták a HVSC
lelkesedését. A harmadik nyolc
percben a lendülete alább hagyott
ugyan Németh Zsolt tanítványai-
nak, de akkor már valóban kezük-
ben volt a mérkõzés sorsa, s az
utolsó játékrész alakulásába még
az is belefért, hogy a kissé kien-

gedjenek. A hazai legénység el-
bírta újdonsült centerének, Ah-
med Abbasnak a hiányát, aki még
mindig a múlt idényben összesze-
dett eltiltását töltötte. S jegyez-
zük meg azt is: a történések nem
csupán a medencében zajlottak,
hiszen az elsõ negyed végén a
vendégek trénere húzta meg vál-
lát egy kidobott labda után nyúj-
tózkodva, majd a negyedik elõtt
Szilvasán Bence egy látványos
svédcsavarral találta fejen a tõle
mintegy 15 méterre a medence
szélén álló edzõjét. Aki ugyan te-
kintetével követte egy ideig játé-
kosa mozgását, de eszébe sem ju-
tott „kiparancsolni” a vízbõl csa-
pata egyik erõsségét...

Németh Zsolt: „Magabiztosan
tudtuk hozni a hazai mérkõzésün-
ket, aminek természetesen nagyon
örülünk.”

P.L.

NNeemm ssppóórroollttaakk aa ggóóllookkkkaall

Z.Becsali-Tungsram (16.) –
Nagykanizsai LE (15.) 0-1 (0-1)

Megyei I. osztályú labdarúgó-
bajnokság, 7. forduló. Zalaeger-
szeg, 50 nézõ. Vezette: Németh I.
(Mentes, Szente). G.: Völgyi (31.).
NLE: Gyulai A. - Schuller, Hollen-
der, Kocsis D., Szép D., Zsirai A.
(Molnár M., 85.), Völgyi, Szabó I.,
Turóczi, Nagy M. (Lõrincz P.,
87.), Anger (Kovács P., 76.). Edzõ:
Gyulai Csaba.

Igazi hatpontos találkozón lett
ötpontos a Nagykanizsa legénysé-
ge, de úgy is fogalmazhatunk,
hogy megtört a jég, hiszen a kani-
zsaiak az idény során elõször
gyõztek. Most persze lehetne azzal
is operálni, hogy az NLE neve
alatt sikerült ez elsõként bajnoki
meccsen, illetve hogy idegenben

elõbb sikerült, mint hazai pályán,
de a lényeg, hogy az alsóházi rang-
adón Völgyi Dávid találatával
megtört a jég, gyõzött az NLE.

Tóth-Hús Zalagrár
Pókaszepetk SE (14.) – Horváth-
Méh Kiskanizsai Sáskák SE
(10.) 0-0

Pókaszepetk, 50 nézõ. Vezette:
Kubicsek (Matyi, Aczél). Kiska-
nizsa: Munkácsi - Ganzer, Csordás,
Kálovics Á., Horváth G., Dolmá-
nyos M., Kovács B., Földesi, Né-
meth R. (Zborai, 66.), Piecs, Kálc-
sics F. Edzõ: Sneff Ferenc.

A Kiskanizsa is a megye „északi
körzetébe” látogatott, s nagy takti-
kai csatát követõen ért el döntet-
lent a zöld-fehéreknél. Ezen páro-
sítás esetében is használhatjuk az
alsóházi kiemelt meccs titulusát,

vagyis mindkét fél számára fontos
lett volna a gyõzelemért járó há-
rom pont. A döntetlennel talán
mégis a vendégek lehetnek elége-
dettebbek.

Megyei III. osztály, Déli cso-
port: Palin FC (2.) - Petriventei SE
(11.) 3-1 (1-0). G.: Horváth
G.(26.), Horváth Zs. (51.), Kani-
zsai D. (73.), illetve Pintarics (85.).
Miklósfa SE (4.) - Eszteregnye SE
(10.) 4-2 (3-2). G.: Ladeczky (30.),
Pongrácz L. (37.), Németh T. (44.),
György Zs. (83.), illetve Dely
(25.), Borbély F. (45.). Belezna SE
(12.) - Bajcsa SE (14.) 7-2 (3-0).
G.: Hammer (1.), Jekisa (24., 50.,
54., 76.), Töreki (44., 60.), illetve
Pap A. (70.), Székelyhidi K. (84.)

P.L.

Nagykanizsai Izzó SE (8.) –
MKP Siklós KC (10.) 33-32 (16-
11)

NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 2. forduló.
Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette:
Blaskó, Dobovai.

Izzó SE: Tóth Á. - Füle 6, Szabó
G. 9/1, Zsigmond 11, Tompek 1,
Kiss G. 3, Senger. Csere: Dencs B.
(kapus), Horváth B. 2, Beck 1, Ko-
vács B., Nagy B. Játékos-edzõ:
Kiss Gergely.

A mérkõzés alaphangulatát
már az új edzõvel, Ojtó Tamás-
sal készülõ junior együttes si-
kere alapozta meg, míg a fel-
nõttek Kiss Gergely játékos-
edzõvel futhattak neki a máso-
dik forduló mérkõzésének. A
hazaiaknál továbbá bemutatko-
zott a kettõs igazolással Csur-
góról Kanizsára került Szabó
Gergely és Zsigmond Gergely
is. Mint idõvel az a találkozón
kiderült, a vendéglátó legény-

ség igencsak hasznukat látta a
meccs folyamán...

Az elõzõ idényben még egy osz-
tállyal feljebb szereplõ Siklóst az
elsõ tíz percben a hazaiak szinte
lerohanták. Szabó nyitotta a gólok
sorát, majd csatlakozott hozzá
Zsigmond, aki zsinórban három-
szor talált be, aztán Szabó duplá-
zott. Ekkor Tóth Ákos a kapuban
gyakorlatilag lehúzta a rolót, így a
7-1-es elõny már sejtetett valamit a
továbbiakra nézve. Egészen a

meccs 55. percéig nem is volt kü-
lönösebb probléma (31-26), on-
nantól azonban a vendégek zár-
kóztak, de a hazai sikert már nem
tudták megakadályozni. 

A pécsi elsõ fordulóbeli – nem
kis különbségû –  kisiklást az Izzó
SE okos játékkal feledtette.

Kiss Gergely: „A pályára lépõ
játékosok hozzáállását egyértel-
mûen a fegyelmezett produkció és
a gyõzniakarás jellemezte. Vala-
mennyiüket dicséretet illeti és bí-
zunk a hasonló folytatásban.”

P.L.

GGyyõõzzeelleemmmmeell ddeebbüüttáállóó jjááttéékkooss-eeddzzõõ

A szigligeti várban mintegy
százhúsz íjász, harmadszor mér-
te össze erejét a szezonban. A
verseny fõdíja, egy, a gyõztesre
szabott értékes íj volt. A Kanizsa
Íjász Egyesület versenyzõi biza-
kodhattak, hiszen az elõzõ két
találkozót Horváth István ki-
emelkedõ pontszámmal nyerte,
így meglett az elsõség. Nõi kate-
góriában Csingerné Berta Judit
ezüst-, míg férfi kategóriában
Németh Gábor bronzéremmel
térhetett haza.

GGyyõõzztteess 
aa kkaanniizzssaaii eessééllyyeess
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START Oktatási Kft. (NyT: 20-0193-04, AL: 026)

Nagykanizsa, Arany János u. 8.
Tel.: 0693/325-973, 0630/435-1875
www.startoktatas.eu

SZEMÉLYGÉPKOCSI
tantermi képzés 

Október 9-én 16:00 óra (H-Sz-P: 16.00-20.00), 
Október 12-én 08:00 óra (Szo-V: 08.00-12.00), 
vagy válaszd e-learning képzésünket

vagy a kettõt együtt!

GKI fuvarozó, autóbuszvezetõ
ADR tanfolyam

Jelentkezési határidõ: 
Október 9. (szerda) 12.00 óra

Vizsga: október 19. (szombat) 9.00 óra

2 . 2 0 0  F t / g y a k o r l a t i  ó r a

A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az aláb-
bi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget: 
Gyógypedagógus felsõfokú megegyezés szerint
Pénztáros középfokú megegyezés szerint
Fuvarszervezõ szakirányú megegyezés szerint
Kézi befejezõ varró 8 általános megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Nemzetközi gépjármû vezetõ szakirányú megegyezés szerint
Darukezelõ szakirányú megegyezés szerint
Esztergályos szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Villanyszerelõ szakirányú megegyezés szerint
Kárpitos szakirányú megegyezés szerint
Marós 8 általános megegyezés szerint
Autófényezõ szakirányú megegyezés szerint
Autószerelõ szakirányú megegyezés szerint
Szakács szakirányú megegyezés szerint

A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri ajánlataival
kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800 Nagykanizsa, Fõ út 24., Föld-
szinti Információs hirdetõ táblán) vagy a www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet. Ügyfélfo-
gadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
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