
Tavasszal indul az a 725 milli-
óból megvalósuló városrehabili-
táció második üteme, mely ered-
ményeként létesítenek egy sétá-
lóutcát, létrehoznak az Eötvös
téren egy többgenerációs családi
parkot és felújítják a Fõ utat tel-
jes szélességében. Ezzel elõsegít-
ve Kanizsa gazdasági és városi
fejlõdését.

Ahogy Cseresnyés Péter polgár-
mester a városrehabilitáció második
ütemével kapcsolatban tartott sajtó-
tájékoztatóján elmondta, az elsõ
ütem folytatásaként egyrészt az elsõ
ütemben az átmenõ forgalomtól fel-
szabadult területek közösségi célra
történõ felhasználását, másrészt az
akcióterület vállalkozásainak fej-
lesztését, a belváros gazdasági po-
tenciáljának erõsítését tûzik ki célul.

A tavasszal induló munkálatok
során, a közterület rekonstrukciója
keretében felújítják a Fõ utat teljes
szélességében a Sabján Gyula ut-

cától a Hunyadi utcáig. Ennek ke-
retében a Fõ út Erzsébet tér és De-
ák tér közötti szakaszának északi
oldalát szélesítik egy forgalmi sáv
terhére, mely az egyes vendéglátó-
ipari egységek teraszainak adhat
helyet. A gépjármûforgalomtól
visszanyert területek után megma-
radt területen kétoldali kerékpár-
utat építenek ki. A Fõ út további
szakaszának felújítása keretében
kerékpárutat hoznak létre, vala-
mint felújítják a járdát.

A program keretében lezárják a
Fõ út és a Zrínyi utca közötti sza-
kaszon az Ady Endre utcát, mely-
lyel egy sétáló utcát alakítanak ki.
A Hunyadi utcai csomópontban
jelzõlámpás keresztezõdéssel és
gyalogátkelõhellyel megteremtik a
Fõ útról a balra kanyarodás lehetõ-
ségét. A beruházás keretében az út
mentén energiatakarékos közvilá-
gítási hálózat épül.

A másik közterület rekonstrukció
keretében az Eötvös téren egy több-

generációs családi parkot létesítenek.
A téren játszóparkot alakítanak ki. A
játékok kiválasztásánál hangsúlyt
fektettek arra, hogy a 2-15 évesek,
valamint az idõsebb korúak számára
is szórakozást nyújthasson. Mivel az
Eötvös tér a családok tere lesz, így a
gyermekek mellett a felnõtteknek is
szabadidõ-eltöltési lehetõséget bizto-
sítanak a szabadtéri konditerem léte-
sítésével.

– Ezzel újabb lehetõséget szeret-
nénk teremteni arra, hogy a belvá-
ros nem csak külalakjában, hanem
lehetõségeiben is megújuljon. A
megújuló belváros a gyalogosfor-
galom növekedésével kedvezõ kör-
nyezetet teremt az itt található üzle-
tek és szolgáltatók számára, amit az
önkormányzat az üzlethelyiségek
felújításának támogatásával is ösz-
tönöz. A forgalomcsillapítás a tár-
sas, társadalmi együttlétek gyako-
ribbá válását, a kereskedelmi- ven-
déglátói egységek gazdasági fellen-
dülését eredményezik – hangsú-
lyozta a polgármester.

Ahogy Horváth István beruházás
lebonyolító elmondta, száz száza-
lékban támogatott megvalósuló
elõkészítõ munkálatai már megkez-
dõdtek. A projekt fizikai megvaló-
sulása 2015 év közepére várható a
közmûvek cseréjével együtt. Az
eredeti elképzelésekkel annyiban
változtak, hogy a Deák és a Széche-
nyi tér felújítása nem szerepel a ter-
vek között. Ezek rekonstrukcióját
az önkormányzat anyagi lehetõsé-
geitõl függõen valósítják meg.

A rekonstrukcióval érintett területek
helyszínrajzai megtekinthetõk: http://
www.kanizsaujsag.hu/hirek/16927/ka
nizsai-varosrehabilitacio-masodik
uteme-a-belvarosi-elet-ujjaelesztese/

V.M.
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Megérkeztek Indiából a Sass-
Brunner hagyaték személyes
tárgyai. A relikviákat Orbán
Viktor miniszterelnök külön re-
pülõgépével szállították. A ha-
gyaték utolsó darabjait Cseres-
nyés Péter polgármester, ország-
gyûlési képviselõ fogadta és bon-
totta ki a ládákból, dobozokból
Kõfalvi Csilla igazgatónõvel va-
sárnap reggel, a gyûjteménynek
helyet adó Képzõmûvészetek
Házában.

Cseresnyés Péter a fontos ese-
mény indokaként elmondta, a
hagyaték utolsó részlete elõzõ
este érkezett haza Indiából Ma-
gyarországra, majd Nagykani-
zsára. Többet már nem várunk –
jegyezte meg. Hosszú folyamat
végén vagyunk – folytatta –, hisz
ez az út 1987-88-ban kezdõdött,
aztán volt egy újabb állomás
1997-ben, majd 2008-ban, és
most, 2013 októberében ért vé-
get. Ez az örökség, melyet két
Nagykanizsáról elszármazott
festõnõ hagyott szülõvárosára,
Nagykanizsára, ezután a város
közgyûjteményét gazdagítja, és
talán egy híd szerepét is be fogja
tölteni a két ország között. A ha-
zaszállításról elmondta, a kor-
mányt kérték meg arra, hogy se-
gítsenek, kormánygéppel, diplo-
máciai küldeményként érkezett
meg ez az anyag. Cseresnyés Pé-
ter a közremûködõk között meg-
említett még egy nagykanizsai
vonatkozást, hiszen a miniszter-
elnökségen dolgozó nagykani-
zsai hölgy is sokat tevékenyke-
dett a zökkenõmentes megoldás-
ban. Köszönet illeti a nagykövet
urat is, hisz' az õ segítségével si-
került a repülõgépre, mint diplo-
máciai küldeményt feljuttatni az
anyagot, és szintén köszönet illet
egy nagykanizsai vállalkozót,
aki Kanizsára szállította a külde-
ményt. 

Amikor a híd szerepérõl beszélt
Cseresnyés Péter, nem járt messze
az igazságtól. Ennek kapcsán arra
utalt, hogy az Indiai Köztársaság
nagykövetének elsõ útja Magyar-
országon belül a közelmúltban
Nagykanizsára vezetett. És nem
azért, mert a felújított Erzsébet tér-
re volt kíváncsi, hanem azért, mert
innen, Nagykanizsáról indult két
olyan ember a nagyvilágba, akik
nemcsak maguknak vívtak ki meg-
becsülést Indiában, hanem szemé-
lyükön keresztül Magyarország-
nak is.

Kõfalva Csilla igazgatónõ a
szakmai ismertetõ során megje-
gyezte, két éves gyûjtõmunka
elõzte meg a relikviák ideérkezé-
sét, hiszen amikor 2010-ben Indiá-
ban járt, egy kiállítás alkalmával
feltûnt neki, hogy egyetlen szemé-
lyes tárgyat sem látott a mûvészek-
tõl. A festõállványt, az ecseteket, a
ruháikat, a könyveiket széthordták
az ismerõsök, mert nem gondolták,
hogy bármilyen súlya, jelentõsége
lehet. A dobozokban többek között
voltak értékes szõnyegek a '30-as-
40-es évekbõl, a dalai lámától ka-
pott kitüntetés, az indiai miniszter-
elnöktõl kapott díj, Japán leghíre-
sebb elõadómûvészétõl kapott ru-
hák. A hosszadalmas munka most
kezdõdik el – hangsúlyozta az
igazgatónõ, hiszen minél többet
szeretnének megmutatni belõlük a
közönségnek. Abban a pillanatban,
hogy leltárba veszik ezeket a tár-
gyakat, onnantól kezdve elidege-
níthetetlen részei lesznek a múze-
umnak. Büszkék lehetünk rá – je-
gyezte meg, hozzátéve azt is, hogy
az Iparmûvészeti Múzeum már be-
jelentkezett, hogy Sass-Brunner
tárlatot szeretnének rendezni a fõ-
városban. 

Az utolsó mondatokhoz csatla-
kozva Cseresnyés Péter hozzátette,
ezáltal sokkal jelentõsebb gyûjte-
ménnyel rendelkezik az intéz-
mény, mint sok más kisebb múze-
uma az országnak, mellyel érvelni
is tudnak az állami támogatás
igénylése során. A késõbbiekben
külföldi érdeklõdésre is számot
tarthat a város – vélekedett a pol-
gármester, mivel nem elképzelhe-
tetlen, hogy az indiaiak majd azért
utaznak Nagykanizsára, mert kí-
váncsiak lesznek erre a kiállításra.

És mi ennek csak úgy tudunk meg-
felelni, ha biztosítjuk hozzá a meg-
felelõ nyitvatartási idõt és a szak-
mai hátteret.

A Nagykanizsai Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium
Zsigmondy – Széchenyi Tagin-
tézményének tanulói a Duna Is-
merettár országos vetélkedõ
döntõjébe jutva májusban máso-
dik helyezést értek el. A környe-
zetvédelmi méréstechnikusok a
vetélkedõ nyereményeként a bu-
dapesti Víz Világtalálkozón és
egy táborban vehettek részt.

A Kanizsai Harci Keszegek csa-
pata, melynek tagjai Göblyös Vik-
tória, Küne Lívia és Simonyai Ta-
más, három netes fordulót követõ-
en jutottak az országos döntõbe.
Az utolsó fordulóba került hét csa-
pat között volt pécsi, gyõri és mis-
kolci is. A kanizsai csapat nyere-
ményként részt vehetett a budapes-
ti világtalálkozón és egy termé-
szetvédelmi táborozáson is.

Ahogy Szemmelveisz Ildikó fel-
készítõ tanár kiemelte, a világtalál-
kozón hangsúlyozták, fontos ezzel
a kérdéssel foglalkozni, hiszen egy
milliárd embernek nincs egészsé-

ges ivóvize és a kórházi ágyak fe-
lén olyan embert kezelnek, akik a
rossz minõségû ivóvíz miatt lettek
betegek. Éppen ezért nemzetközi
összefogást szorgalmazott Áder
János. Az ENSZ fõtitkára Ban Ki
Mun pedig azt hangsúlyozta, je-
lentõsége van annak, hogy a Duna
partján rendezték meg a konferen-
ciát, hiszen a folyó sok országot
köt össze. Majd arról is szót ejtett,
hogy 2030-ra a Föld lakosságának
fele vízhiánnyal küszködhet. En-
nek elkerülése érdekében véget

kell vetni a féktelen pazarlásnak.
Nem csak a kormányok felelõssé-
ge a fenntartható fejlõdés, hanem
minden ország minden iparágának
együtt kell mûködnie. A négyna-
pos budapesti konferencián a
résztvevõk ajánlásokat is megfo-
galmaztak a 2015 utáni teendõk-
rõl.

Bene Csaba fõigazgató kiemel-
te, éppen ezért fontos, hogy intéz-
ményükben ilyen jellegû képzés
van, hiszen a környezettudatos fia-
talok nagy értéket képviselnek a
társadalom számára, és az együtt-
mûködés nem csupán kormányzati
szinten, hanem kis csoportok te-
kintetében is fontos. Világméretû
és helyi összefogásra is szükség
lenne, így megoldást találhatnak
arra, hogy az utánunk következõ
nemzedék is egészséges ivóvízhez
jusson.

Az Új Széchenyi Terv kereté-
ben idén országosan minden ed-
diginél nagyobb mértékben va-
lósultak meg útfelújítások,
ugyanis a Magyar Közút Non-
profit Zrt. összesen több mint
555 kilométert érintõ beruházást
hajt végre. Megyénkben idén
több mint 2,13 milliárd értékben
közel 9 kilométernyi út felújítá-
sára van lehetõsége a projekt-
gazdának. Köztük a Letenye és
Murakeresztúr közötti 2,6 kilo-
méteres szakaszon, mely 580
millióból újult meg. 

Ennek a projektnek az ünnepé-
lyes zárására került sor a minap
Letenye egyedutai városrészében,
ahol elsõként Manninger Jenõ, út-
ügyi miniszteri biztos, a Zala me-
gyei közgyûlés elnöke, országgyû-
lési képviselõ köszöntötte a megje-
lenteket. Hangsúlyozta, régóta
küzdöttek azért, hogy a Letenye és
Murakeresztúr közötti szakasz
megújuljon és találjanak ehhez
megfelelõ forrást. A térségben ez a
rész jelentette a legtöbb problémát. 

Ezt követõen Cseresnyés Péter
országgyûlési képviselõ, Nagyka-
nizsa polgármestere ismertette, el-
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2013. október 24.

indult a következõ, 2014-2020-ig
tartó Európai Uniós pénzügyi cik-
lusnak a tervezése, mely az elõzõ-
höz képest más szempontok sze-
rint történik. Ugyanis a kormány-
nak az a szándéka, hogy a pénzek
jelentõs részét a gazdaság, az inf-
rastruktúra fejlesztésére fordítsák.
A minél gyorsabb ütemezés érde-
kében pedig már most megindult a
tervezés, és ezzel kapcsolatban
már Letenye polgármesterét is
megkeresték. Szeretnék, ha minél
több, az infrastruktúra fejlesztését
érintõ újítást tudnának megvalósí-
tani, mellyel a településen élõk
életét könnyíthetik meg, lehetõvé
téve a jobb közlekedést, a munká-
ba való eljutást. 

Miután Halmi Béla Letenye pol-
gármestere megköszönte a kivite-
lezõk munkáját és az egyedutai vá-
rosrészben élõk türelmét, amelyet
a nagy forróságban, a hatalmas
porfelhõben, az akadályoztatásban
tanúsítottak, Mórocz József, a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. Zala
megyei igazgatója mutatta be pro-
jekt mûszaki tartalmát.

– A közbeszerzés során kivá-
lasztott kivitelezõ elvégezte a bur-
kolat megerõsítését, az alap hely-
reállítását, szélesítését, a kopóré-
teg cseréjét. A burkolatalapok el-
készülését követõen jelentõs ré-
szen két réteg aszfaltburkolat meg-
erõsítés készült, mellyel párhuza-
mosan kivitelezték az önkormány-
zat beruházásából megvalósuló
vízelvezetõ árok építését. A belte-
rületi szakaszokon buszöblöket
építettek ki és rendezték az árok-
padkát, majd a szakemberek elvé-
gezték a tartós útburkolatjelek fel-
festését is – részletezte az igazga-
tó. Ezzel javult a forgalombizton-
ság, a szolgáltatási színvonal és az
utazási idõben is rövidülés tapasz-
talható. 

Az ünnepélyes szalagátvágást
követõ tájékoztatón elhangzott,
hogy a kormányzat kezdeményez-
te az országos útfelújítási program
beindítását, mellyel arra töreksze-
nek, hogy elvégezzék a magyar
közúthálózat rendbetételét. Erre
összesen 30 milliárd forint áll ren-
delkezésre, és ha az idõ lehetõvé
teszi október végén, november ele-

jén el is kezdik a munkálatokat. A
felújításra Zala megyében 1, 8 mil-
liárdos keret áll rendelkezésre,
melybõl 19 kilométernyi burkola-
tot tehetnek rendbe. A térségben a
Letenyét Kistolmáccsal összekötõ,
a Semjénházát és Molnárit össze-
kötõ, valamint Bak – Páka közötti
szakaszt érinti a felújítás. 

A Demokratikus Roma Veze-
tõk Szövetsége „Lumina-Lám-
pás” Tehetségmûhelyének nyári
táborában húsz fiatal vett részt.
Az ott készült alkotásokból nyílt
tárlat Jobb agyféltekés rajzkiál-
lítás címmel a Halis István Váro-
si Könyvtárban. 

A megjelenteket Kardos Ferenc,
a könyvtár igazgatóhelyettese kö-
szöntötte. Megnyitó szavaiban
Bagarus Ágnes, az önkormányzat
mûvelõdési és sportosztályának
vezetõje a tehetséggondozás fon-
tosságát emelte ki. Mint hangsú-
lyozta, valamennyiünkben ott él az
énekes, a táncos, a bûvész, a gyó-
gyító, a mesélõ. Lehet, hogy nem
hisszük el, nem érdekel bennünket,
de ez nem csökkenti a tehetséget.
Mindössze arról van szó, hogy
nem ismerjük el, vagy nem tisztel-
jük ezt a tulajdonságunkat. Ne-
künk, felnõtteknek, legyünk szü-
lõk, vagy akár egy szervezet – az a
feladatunk, hogy ezekben a tehet-
ség-utakban segítsünk a fiatalok-
nak. 

Köszöntõ szavaiban Nagy Jó-
zsef György, a Demokratikus Ro-
ma Vezetõk Szövetségének elnöke
kiemelte, kellemes meglepetés érte
a kiállított képek láttán. Ez is mu-
tatja, elõ lehet varázsolni a fiata-
lokban szunnyadó tehetséget olyan
segítõvel, mint P. Horváth Renáta
festõmûvész, tréner. A három éve
mûködõ program során sikerült
felkelteni a diákok érdeklõdését,
és megpróbálták elhitetni velük,
hogy mindegyikükben van valami-
lyen tehetség, érték, amit közösen
igyekeztek megtalálni. A siker, lel-
kesedést, erõt adott a folytatáshoz.

Gyakorlatilag a tehetség-progra-
mokból nõtte ki magát a „Lumina-
Lámpás” tanoda, ahol nap, mint
nap szembesülnek a gyerekek ten-
ni akarásával. Ezért úgy döntöttek,
más, kreativitást igénylõ területen
is segítik õket. Ennek kapcsán már
tervbe vették egy drámaszakkör
indítását is a DRVSZ keretein be-
lül. 

A megnyitóünnepség a tehetség-
mûhely növendékeinek zenei be-
mutatójával zárult.

Közel 22 millió forintot nyert
a Nagykanizsai Honvéd Kaszi-
nóért Alapítvány egy uniós pá-
lyázat jóvoltából. Az „Együtt-
Mûködünk” – a kanizsai térség
fiataljaiért elnevezésû projekt el-
sõsorban az általános iskolás ko-
rú gyermekek szabadidejének
hasznos és tartalmas eltöltését
célozza meg, különbözõ progra-
mok, szakkörök révén. 

Mint Halmos Ildikó, a Honvéd
Kaszinó igazgatója elmondta, a
pályázatban partnerként együttmû-
ködõ általános iskolákban – a He-
vesiben, a Zrínyi-Bolyaiban, a
Rozgonyiban, Miklósfán és Csapi-
ban – összesen húsz, tanórán kívü-
li szakkört, két tábort és hat, úgy-
nevezett témanapot tartanak. 

– Szervezünk – többek között -
kézmûves-, honismereti-, színját-
szó foglalkozásokat, ám egész na-
pos zenei rendezvényeket is az

említett intézményekben egészen
áprilisig. Szintén a projektnek kö-
szönhetõen, már táborozni is vit-
tünk gyermekeket, a csapi diákok
a zalaszabari kalandparkban, míg a
Bolyai tagintézmény tanulói – pe-

dagógusaik kíséretében – Balaton-
márián tölthettek el közel egy hetet
a nyár folyamán.

A Nagykanizsai Kutatók Tu-
dományos Egyesületének októ-
beri ülésén Kovács László tartott
elõadást a HSMK-ban. Hahner
Péter „Tévhitek a történelem-
ben” címû könyve alapján a ta-
nár úr nagy témát érintett.

Az egyik a földesuraknak a kö-
zépkori elsõ éjszaka joga volt, a kö-
vetkezõ szerint Hódító Vilmos óta
megszálló hadsereg nem ért el sikert
Angliában, a harmadik tévhit szerint
az ellenreformáció és az újkori ink-
vizíció lefékezte a tudományos fej-
lõdést, míg végül Magyarország év-
századokon át Habsburg gyarmat
volt. Kovács tanár úr mindezeket
történelmi tények alapján cáfolta, s
megvilágította a valós okokat.

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

A Kanizsa Dorottya Kórház
örömmel tájékoztatja a betegeket,
hogy a rekonstrukció kapcsán
megújul a Radiológiai Osztály is.
A felújítás alatt az elvégezhetõ
röntgen vizsgálatok számát átme-
netileg korlátozni kénytelenek, eh-
hez a beutaló orvosok és betegek
részérõl kis türelmet és megértést
kérnek. – tájékoztatta lapunkat
Brünner Szilveszter fõigazgató fõ-
orvos.

A rendelési idõt meghosszab-
bítva, reggel 7 órától 18 óráig áll-
nak rendelkezésre és végzik a
vizsgálatokat az aktuálisan ren-
delkezésre álló vizsgálóhelyisé-
gekben. 15 óráig az osztályos re-
cepciónál, ezt követõen a röntgen

folyosón lehet vizsgálatra jelent-
kezni.

Amennyiben nem sürgõs esetrõl
van szó, úgy elképzelhetõ, hogy fel-
ajánlanak egy délutáni idõpontot a
vizsgálat elvégzésére, melyet kér-
nek, hogy a lehetõségek figyelembe
vételével fogadjanak el és a meg-
adott idõpontban jelentkezzenek
vizsgálatra. Vidéki, kisgyermekes
és halaszthatatlan elfoglaltsággal
rendelkezõ betegeket igyekeznek a
délelõtti rendelésen megvizsgálni.

Telefonon lehetõséget biztosí-
tanak az elõzetes idõpont egyez-
tetésre, telefonszám: 0693/502-
000, 2228-as mellék. 

A felújítás elõre láthatólag há-
rom hónapon keresztül zajlik. 

MMeeggúújjuull aa RRaaddiioollóóggiiaaii OOsszzttáállyy 
–– vváállttoozziikk aa vviizzssggáállaattookk rreennddjjee

AA „„LLuummiinnaa-LLáámmppááss””
TTeehheettssééggmmûûhheellyy 
kkiiáállllííttáássaa SSzzaakkkköörröökk,,

ttéémmaannaappookk –– ppáállyyáázzaattii
ttáámmooggaattáássbbóóll

NNKKTTEE:: TTéévvhhiitteekk 
aa ttöörrttéénneelleemmbbeenn
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Képviselõi fogadóórák, alpol-
gármesteri és polgármesteri fo-
gadónapok általánosan visszaté-
rõ problémájaként jelentkezett a
város külterületén tapasztalható
áldatlan állapot, ami leginkább a
terménylopásokban és a folyton
szaporodó illegális hulladéklera-
kók keletkezésében vált kézzel-
foghatóvá. (Errõl lapunk is ké-
szített már riportot.)

Cseresnyés Péter polgármester a
panaszokat meghallgatva, több-
ször is járt a helyszíneken, és ta-
pasztalatai igazolták a polgárok
bejelentéseit. Ezt látván a város el-
sõ embere úgy döntött, mezõõri
szolgálatot kell létrehozni. Az er-
rõl szóló elõterjesztést lapzártánk
után tárgyalja a közgyûlés. Cseres-
nyés Péter lapunknak elmondta,
hogy a javaslatot azért nyújtották
be, mert a lakosság részérõl több
alkalommal felmerült, hogy más
vidéki településhez hasonlóan
Nagykanizsa közigazgatási terüle-
tén is szükség lenne a mezõõri
szolgálat bevezetésére a termény-
lopások visszaszorítása és a külte-
rületi illegális hulladéklerakók fel-
számolása céljából. A törvényben
meghatározottak szerint a mezõ-
õrök feladata az önkormányzat
közigazgatási területén található
termõföldek, az azokon levõ és ah-
hoz tartozó termények és termékek
felszerelések, eszközök, haszonál-
latok valamint mezõgazdasági
építmények, földmérési jelek õrzé-
se valamint védelme és ennek ér-
dekében szükséges intézkedések
foganatosítása. A mezõõri szolgá-
lat a szõlõhegyeken mûködõ pol-
gárõr egyesületek tevékenységét
egészítené ki, és erõsítené a Kani-
zsa közigazgatási területén találha-
tó termõföldek és azokhoz kapcso-
lódó javak biztonságosabb õrzését.
(A mezõõrök sörétes vadászfegy-
verrel is föl lesznek szerelve.)

Reményeik szerint a fokozot-
tabb hatósági jelenléttel csökken a
területen elkövetett jogellenes cse-
lekmények száma. Erre nagy szük-
ség lenne, hiszen a szolgálat létre-
hozását indokolják a Nagykanizsa
vonzáskörzetében lévõ zártkertek
bûnügyi adatai is. A Fõrhénc,
Cserfõ, Bagola, Szentgyörgyvári
hegy és a Látó hegy területeken ta-

valy összesen 45 betöréses és
egyéb lopás volt, míg az idén ed-
dig 31. 

Amennyiben két mezõõrt alkal-
maznak akkor a szolgálat létreho-
zási költsége az elõzetes kalkuláci-
ók szerint három millió forint sze-
mélyenként, melybõl az állam me-
zõõrönként maximálisan három-
százezer forintot megtérít. Az így
felmerülõ éves költség több mint
hat millió forint, melybõl az állam
maximálisan ötvenezer forint
fõ/hó költséget vállal magára. Az
érintett polgárokra háruló járulék
minimálisan terhelné a lakosság
pénztárcáját.

Cseresnyés Péter polgármester
mindehhez hozzátette: a mezõõri
szolgálat létrehozásáról és a mezõ-
õri járulék bevezetésérõl az érintett
területeken lakossági fórumok ke-
retében kikérik az ott élõk vélemé-
nyét. A tervek szerint az ott el-
hangzottak figyelembe vételével
hozzák majd létre az õrszolgálatot. 

Marton István képviselõ a leg-
utóbbi közgyûlésen tette fel kér-
déskén a polgármester felé, hogy
„ az Erzsébet tér északi tömb
épületébõl kinyerhetõ építõ-
anyag fejében hogy áll a közbe-
szerzési eljárás”. 

A polgármester a képviselõt ar-
ról tájékoztatta, hogy a közgyûlés
2012. március 29-én azt a döntést
hozta, hogy az épületek bontását
meg kell hirdetni azzal, hogy a
bontási munkálatok ellenértéke, az
épületekbõl kinyerhetõ anyag. Az
Erzsébet tér északi tömb épületei-
nek bontását együtt kell kezelni a
többi bontásra kijelölt épület bon-
tásával kapcsolatos teendõkkel. Az
ügyintézés folyamatosan történik.

Ahogy a válaszban olvasható, az
önkormányzat ajánlatot kért az
épület bontási munkálatai során a
kivitelezés ellenõrzésével kapcso-
latos mûszaki ellenõri feladatok el-
látására, valamint bontási kivitele-
zésre irányuló közbeszerzési eljá-
rás lebonyolítói feladatok ellátásá-
ra. Az ajánlattételi felhívásra beér-

kezett ajánlatok értékelése után
meghozott döntés alapján válasz-
tották ki a mûszaki ellenõrt, illetve
a közbeszerzési eljárás lebonyolí-
tóját. A megbízási szerzõdések
megkötése folyamatban van. 

A fentiekkel párhuzamosan
megkeresték a bontandó épülete-
ket érintõ közmû cégeket, illetve
szolgáltatókat, akiktõl ajánlatot
kértek a közmûcsatlakozások
megszüntetésére. A válaszukban
jelezték, az átadott listán szereplõ
épületeken az árajánlat megadásá-
hoz szükséges felmérési munkákat
megkezdték, véglegesítés után
megküldik az önkormányzatnak. 

Soron kívüli közgyûlésen fo-
gadták el a téli átmeneti közfog-
lalkoztatás biztosítására vonat-
kozó javaslatot. Az elõzetes
igényfelmérés alapján az önkor-
mányzati intézményekben össze-
sen 77 fõ, egyéb szervezeteknél
79 fõ, illetve az Országos Roma
Önkormányzat szervezésében
70-en vesznek részt a téli átme-
neti közfoglalkoztatásban, így
összesen 226-an. 

Az önkormányzat, mely az õt
terhelõ önrész összegét költségve-
tésében biztosította, az álláskere-
sõk foglalkoztatásának elõsegítése
érdekében februárban döntött arról,
hogy az önkormányzati intézmé-
nyekben, valamint egyéb szerveze-
teknél valósuljon meg a téli átme-
neti közfoglalkoztatás. A kérelem
benyújtási határideje október 31. 

A Zala Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja tájékoztatá-
sa szerint lehetõség nyílik arra,
hogy november 1. és április 30.
között folyamatos egyidejû téli
közfoglalkoztatási és képzési
program valósuljon meg. Utóbbi
célja, hogy a közfoglalkoztatási
rendszert kiegészítve kompenzálja
a téli hónapokban a lehetõségek
beszûkülését és az érintettek jöve-
delmének csökkenését. A közfog-
lalkoztatáshoz kapcsolódó képzés
maximális idõtartama december 1.
– március 31-ig tart. A kormány
döntése értelmében a téli átmeneti
közfoglalkoztatást 6 órás munka-

rend keretében kell biztosítani,
száz százalékos támogatással. 

A közfoglalkoztatási bér bruttó
56.625 forint, a garantált bér brut-
tó 72.600 forint. A munkavezetõt
megilletõ közfoglalkoztatási bér
62.288 forint, míg a garantált fize-
tés 79.860 forint. A közfoglalkoz-
tatásban az önkormányzati intéz-
mények közül a Nagykanizsai
Központi Rózsa Óvoda, a Thúry
György Múzeum, a Kanizsai Kul-
turális Központ, az Egyesített Böl-
csõde, a polgármesteri hivatal, a
kiskanizsai, a miklósfai, a palini, a
Hevesi Sándor, a Kõrösi – Péterfy,
a Rozgonyi úti és a Zrínyi – Bolyai
általános iskolák, a Szivárvány
EGYMI, az Egészségügyi Alapel-
látási Intézmény, valamint a Halis
István Városi Könyvtár vesznek
részt. 

A szervezetek, gazdasági társa-
ságok közül a Nagykanizsai Hon-
véd Kaszinóért Alapítvány, a
Nagykanizsai Egyesített Szociális
Intézmény, a családsegítõ és gyer-
mekjóléti központ, a Via Kanizsa
Nonprofit ZRt., a Nagykanizsa és
Térsége TISZK, a Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgálta-
tó ZRt., a Kanizsa Felsõoktatási
Alapítvány, a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat Bóbita Családi Nap-
közi, a VOKE, az „Élettér” Állat-
és Természetvédõ Egyesület, a vö-
röskereszt területi szervezete, va-
lamint az Országos Roma Önkor-
mányzat nevében Nagy József
György, a DRVSZ elnöke. 

Az álláskeresõk foglalkoztatásá-
nak elõsegítése érdekében indo-
kolt, hogy az önkormányzati intéz-
ményekben, egyéb szervezeteknél
további foglalkoztatás valósuljon
meg, amelyhez az önkormányzat-
nak száz százalékos állami támo-
gatásra tekintettel önrészt nem kell
biztosítania. 

A szeptember végi közgyûlésen
dr. Károlyi Attila képviselõ azzal a
kéréssel fordult a polgármester-
hez, hogy szerezze be a Csapatká-
polna elidegenítésével kapcsolatos
adásvételi szerzõdést a nagykani-
zsai körzeti földhivatalban, mivel
a Jézus Szíve Plébánia az épületet
értékesítette. 

A képviselõ interpellációjában
ezt az adás-vételt elfogadhatatlan-

LLaakkoossssáággii ffóórruummookkoonn eeggyyeezztteettnneekk aa
llééttrreehhoozzaannddóó kkaanniizzssaaii mmeezzõõõõrr sszzoollggáállaattrróóll

AAzz EErrzzsséébbeett ttéérr 
éésszzaakkii ttöömmbbjjéénneekk
bboonnttáássáárróóll

AA ttééllii ááttmmeenneettii 
kköözzffooggllaallkkoozzttaattáássrróóll

MMeeggttáámmaaddhhaattjjáákk 
aa CCssaappaattkkááppoollnnáátt
aajjáánnddéékkoozzóó
sszzeerrzzõõddéésstt
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nak minõsítette. Jelezte, készíteni
fog egy elõterjesztést, melyben a
közgyûlésnek azt javasolja, tá-
madják meg az ajándékozási szer-
zõdést és állítsák helyre az eredeti
állapotot. 

A képviselõ által elmondottak
alapján azért van erre szükség,
mert a Jézus Szíve Plébánia nem
tett eleget a szerzõdésben foglal-
taknak, miszerint helyreállítják az
épületet, így „hajléktalanok tanyá-
jává” vált.

Cseresnyés Péter polgármester a
feltett kérdésre válaszában leírta,
az adásvételi szerzõdés másolatá-
nak beszerzése folyamatban van,
már megkereste ez ügyben a Zala
Megyei Kormányhivatal Nagyka-
nizsai Járási hivatal Járási Földhi-
vatalát. 

További 18 szociális és gyer-
mekvédelmi szakellátási intéz-
mény állami átvételérõl szóló ja-
vaslatot nyújtott be az Ország-

gyûlésnek Balog Zoltán emberi-
erõforrás-miniszter.

A törvényjavaslat melléklete
szerint Balog Zoltán Békéscsaba,
Debrecen, Gyõr, Kalocsa, Kecske-
mét, Miskolc, Nagykanizsa, Pécs
és Tatabánya összesen 18 szociális
és gyermekvédelmi intézmény ál-
lami átvételére tesz javaslatot.
Ezek között van szenvedélybete-
gek otthona, fogyatékos emberek
ápológondozója, illetve lakóottho-
na, gyermekotthon, nevelõszülõi
hálózat, valamint úgynevezett utó-
gondozó otthon is.

A parlament honlapján olvasha-
tó törvényjavaslat indoklása fel-
idézi: a települési önkormányzat-
ok fenntartásában lévõ fogyaté-
kos, pszichiátriai beteg, továbbá
szenvedélybeteg emberek szako-
sított szociális ellátását nyújtó in-
tézmények, valamint a gyermek-
védelmi szakellátást biztosító in-
tézmények 2013. január elsejével
állami fenntartásba kerültek. A te-
lepülési önkormányzatok ellátási
kötelezettségét e célcsoportok és
ellátások esetén megszüntették,
ezen kötelezettségek az államhoz
kerültek az intézmények egységes
irányítású és fenntartható mûkö-
désének biztosítása érdekében. Az

átvett intézményekkel kapcsola-
tos fenntartói feladatok ellátására
a kormány a Szociális és Gyer-
mekvédelmi Fõigazgatóságot je-
lölte ki.

Az úgynevezett vegyes profilú
integrált intézményeinek átvétele
viszont akadályba ütközött, mi-
vel ugyanazon telephelyen, egy
épületben láttak el önkormányza-
ti és az állam ellátási kötelezett-
ségébe kerülõ feladatot is. Így a
törvényjavaslat célja, hogy vég-
rehajtsák a még integrált intéz-
mények “profiltisztítását” és az
állami feladatellátást szolgáló in-
tézményrészeket átvegye az ál-
lam.

Az átvett integrált intézmé-
nyekkel kapcsolatos jogviszony-
ok tekintetében a települési ön-
kormányzatok helyébe 2014. ja-
nuár elsejével jogutódként az ál-
lam lépne, ezzel együtt az integ-
rált intézménytõl átvett feladat
nyújtására kötött megállapodás
vagy ellátási szerzõdések is meg-
szûnnek.

A javaslat szerint a tulajdonjog
és a fenntartói jog átszállása nem
érinti az átvett intézmény területi
ellátási kötelezettségét, férõhe-
lyeinek a szociális, gyermekvé-
delmi szolgáltatások területi lefe-

dettségét figyelembe vevõ finan-
szírozási rendszerbe történõ befo-
gadottságát. Az átvett integrált
intézmény vezetõjének, gazdasá-
gi vezetõjének a vezetõi megbí-
zását a munkáltatói jog gyakorló-
ja 2014. július elsejéig visszavon-
hatja.

D.J. - MTI - V.M.
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VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa, 

Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Ha még idén
jogosítványt

szeretnél,
akkor jelentkezz

a 2013.10.28-án 16 órakor
induló személyautó

tanfolyamunkra.

Elmélet díja csak 5000 Ft

Részletfizetés! 
Ingyenes 

tankönyvkölcsönzés!

Ízleld meg az édes csodákat!
III. Tortafesztivál
Torta és süteménykészítõ verseny, kiállítás és kóstolás

A helyszín: Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont
Az idõpont: 2013. november 9.

A Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont sok-sok eseménye közül nép-
szerûség tekintetében kiemelkedik a Tortafesztivál, idén november 9-
én már harmadik alkalommal kerül megrendezésre.
Gyere és élvezd a látványt, ízleld a süteményeket és érezd jól ma-
gad akár versenyzõként akár kóstolóként jössz!
Családi-baráti társaságok, egyesületek, iskolák, cégek, klubok vagy
magánszemélyek torta illetve sütemény kategóriában indulhatnak. Tor-
ta kategórián belül a burkolt, krémes és grillázs, míg a sütemény kate-
góriákban édes, sós és reform finomságokkal is várjuk a nevezéseket.
A helyszínen nem kell sütni, a rendezvényre készen várják az édes,
sós finomságokat. Érdemes nevezni, hiszen minden kategória elsõ há-
rom helyezettjére értékes díjak várnak, a különlegességeket különdíjjal
jutalmazzuk.
Nevezési díj nincs, csupán kedv, elszántság és egy jól bevált re-
cept szükséges a részvételhez. 

Az üzletközpont vendégei, vásárlói szórakoztatásáról zenés-táncos-
énekes színpadi produkciók, bemutatók, vásár, csokiszökõkút, kávé-
kóstolás és minden korosztály érdeklõdését megcélzó kísérõ progra-
mok gondoskodnak. Mindenkit szeretettel várunk!

Jelentkezési határidõ a Tortafesztiválra november 3-ig a
judit@matrixmm.hu e-mail címen. Bõvebb információ: 70/3418853,
cukrászati, esztétikai kérdésekben Pintér Szilvia cukrász, ötletgaz-
dához fordulhatnak a pinter.szil@gmail.com e-mail címen.

35.qxd  2013.10.22.  11:53  Page 5



KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa 2013. október 24.6

TTáájjéékkoozzttaattóó aa rreezzssiiccssöökkkkeennttééssrrõõll,, aa 22001122.. éévvii
CCLLXXXXXXVV.. ttvv 9911..§§-aa aallaappjjáánn aaddóóddóó kköötteelleezzeettttsséégg
tteelljjeessííttéésséérrõõll ((tteerrmméésszzeetteess sszzeemmééllyy)) 

TTáájjéékkoozzttaattóó aa rreezzssiiccssöökkkkeennttééssrrõõll,, aa 22001122.. éévvii
CCLLXXXXXXVV.. ttvv 9911..§§-aa aallaappjjáánn aaddóóddóó kköötteelleezzeettttsséégg
tteelljjeessííttéésséérrõõll ((ttáárrssaasshháázz,, llaakkáásssszzöövveettkkeezzeett))  

BBeeééppüülltt aa rreezzssiiccssöökkkkeennttééss aa sszzeemmééttddííjjaakkbbaa iiss - úújj sszzeemmééttddííjjaakk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló NAGYKANIZSA -
NETTA - PANNONIA Hulladéklerakót Üzemeltetõ Kft. (székhelye: Nagyka-
nizsai Regionális Hulladéklerakó, nagykanizsai 01003 hrsz.) ügyvezetõi tisztsé-
gének betöltésére.

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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló Via
Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
(székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pá-
lyázatot hirdet a Fogyatékkal Élõk Integrált Intézménye (8800 Nagykanizsa, Ûr-
hajós u. 6.) intézményvezetõ (magasabb vezetõ) álláshelyének teljes munkaidõ-
ben, közalkalmazotti kinevezés szerinti munkakör mellett történõ betöltésére. 

A részletes pályázati kiírások megtalálhatóak a www.nagykanizsa.hu honla-
pon/Felhívások menüpontban. 

ÁÁlllláássppáállyyáázzaattookk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a
következõ munkakörök betöltésére:
1. Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály - osztályvezetõ
2. Közterület Felügyelet - közterület-felügyelõ
A részletes pályázati hirdetmények közzétéve a Nagykanizsa Megyei Jogú Város
honlapján (www.nagykanizsa.hu) és a Nemzeti Közigazgatási Intézet közszol-
gálati portálján (www.nki.gov.hu). 

ÁÁlllláássppáállyyáázzaattookk 33..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pá-
lyázatot hirdet a Thúry György Múzeum (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi
u. 62.) igazgatói (magasabb vezetõ) beosztásának betöltésére. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
pályázatot hirdet a Kanizsai Kulturális Központ (székhelye: 8800 Nagyka-
nizsa, Széchenyi tér 5-9.) igazgatói (magasabb vezetõ) beosztásának betöl-
tésére. 

A részletes pályázati kiírás megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapon/Állás-
kínálat/Önkormányzati intézmények menüpontban.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaattookk 22.. 
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2013. október 24. KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa 7

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a
2013. évi kulturális keret felhasználására
A pályázat célja Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének az önkor-
mányzat közmûvelõdési feladatairól szóló 22/2013. (V.03.) önkormányzati ren-
delete alapján. A támogatást az alkotómûvészeti, az elõadó mûvészeti, a múzeu-
mi, a könyvtári, a levéltári, a közmûvelõdési és az örökségvédelmi tevékenysé-
gek tekintetében a részletes kiírásban megfogalmazott célokra lehet nyújtani.
A részletes pályázati kiírás és a letölthetõ pályázati adatlap a
www.nagykanizsa.hu honlapon /Felhívások menüpontban tekinthetõ meg.
A benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Mû-
velõdési és Sportosztály (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. ).
A benyújtás határideje: 2013. október 25.

KKuullttuurráálliiss kkeerreett 22001133..

Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút, Munkás utca, Rózsa
utca 14-tõl végig páros házszámok, Rózsa utca 21-tõl végig páratlan házszámok)
önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2013. október 25-én (pénteken) 17
órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi út 2.).

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások
Minisztériumával együttmûködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet
alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kí-
vánó fiatalok számára.
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelke-
zõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik:
a) a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások, vagy
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvé-
telt nem nyert érettségizettek; és a 2014/2015. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatá-
si intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsõoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Az ösztöndíj idõtartama 3X10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi fél-
év. A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. - Mûvelõdési és Sportosztály. 
A pályázat benyújtási határideje: 2013. november 15.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.

BBuurrssaa HHuunnggaarriiccaa „„BB””

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások
Minisztériumával együttmûködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet
alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára a
2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév elsõ félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelke-
zõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsõoktatási intézményben  (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alap-
képzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanul-
mányaikat. Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmá-
nyi félév (2013/2014. tanév második, illetve a 2014/2015. tanév elsõ féléve).
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Er-
zsébet tér 7.  - Mûvelõdési és Sportosztály.
A pályázat benyújtási határideje: 2013. november 15.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.

BBuurrssaa HHuunnggaarriiccaa „„AA””

Felhívás!
December elején jelenik meg Deregi László: PÉK PÁL címû könyve, mely a kani-
zsai költõ, tanár életét, pályafutását mutatja be. A kiadványt megjelentetõ Infor-
matika Kiadó várja azok jelentkezését, akiknek birtokában van még Pék Pál
egyedi jellegû kézirata, fotója, melynek megjelentéséhez hozzájárulnak. 
Az anyagok leadhatók Miklós Ildi néni tanárnõnél, telefon: 0630-591-2899. 

(Az akció 2013. október 10 - november 30-ig)

Multifokális lencse AKCIÓ 20-30 %
Az akció 2013. október 31-ig érvényes.
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A Netta-Pannonia Kft. nemré-
giben tartotta fennállásának 20
éves évfordulója alkalmából ren-
dezett összejövetelét, amelyre
közel 80 település polgármeste-
re, az országos lefedettségbõl
adódóan számos fontos üzleti
partner és a fõbb beszállítók
képviselõi voltak hivatalosak. A
rendezvény kiváló alkalmat te-
remtett arra, hogy a cég vázolja
a mûködését jelenleg meghatá-
rozó fõbb tényezõket, valamint
azt, hogy a múltra építkezve mi-
képpen is lehet megfelelni a jövõ
kihívásainak. 

Ennek kapcsán kérdeztük Hor-
váth Balázst, a cég ügyvezetõjét:
mi az, ami meghatározza jelen pil-
lanatban a Netta-Pannonia Kft mû-
ködését.

– Ebben az évben a Netta-Pan-
nonia Kft több fontos projektet is
végrehajt idõben egymás mellett.
Egyrészt folyik a tulajdonosválto-
zásból adódó névváltozás miatt az
új arculat kialakítása, ami nem-
csak abban jelenik meg, hogy az
autóink oldalát lepkék borítják,
hanem egy egységes kommuniká-

ció folyik a komplex arculatváltás
mellett. 

Fontos cégjogi változások is
folynak ezzel párhuzamosan. En-
nek oka szintén egyrészt a tulajdo-
nosváltozásból, másrészt pedig az
új hulladéktörvénybõl és az ehhez
kapcsolódó jogszabályi változá-
sokból eredeztethetõ. 

Engedélyeink megújítása, illet-
ve az új, a gyûjtésbe bekapcsolódó
cégek szükséges dokumentumai-
nak beszerzése is folyamatosan vé-
gigkíséri tevékenységünket, ami
nemcsak komoly szakmai feladat,
hanem anyagilag is rendkívül
megterhelõ. 

Szintén komoly kihívás elé állított
minket, hogy az év elejétõl, illetve
év közben közel 40 település önkor-
mányzata döntött úgy, hogy változ-
tatni kíván a hulladékelszállítást fi-
zetõ személyén, és a korábbi közvet-
len önkormányzati térítés helyett a
lakosságot tette meg a szolgáltatás
anyagi vonzatának viselõjévé. 

A rezsicsökkentés végrehajtása,
s ezzel kapcsolatosan a lakosság
minél teljesebb körû informálása
szintén ennek az évnek egyik fõ
feladata (lásd: lapunk 6. oldalán).

– Hogyan képes a cég ezeknek a
sokrétû és összetett feladatoknak
megfelelni?

– Mûködésünk során számta-
lanszor találtuk magunkat szembe
váratlan, vagy éppen nehéz hely-
zetekkel. A megoldás kulcsa sze-
rintem mindannyiszor abban rej-
lett, hogy a kollégák elkötelezet-
tek voltak abban, hogy csapatként
gondolkodva, együtt próbáljanak
meg ezeken úrrá lenni. A húsz év
komoly eseményei közé tartozik:
a cég megalapítása 1993 õszén és
tevékenységének megkezdése
Nagykanizsa városában és még
további 14 településen; a várossal
közös tulajdonú hulladéklerakót
üzemeltetõ cég létrehozása 1995-
ben; a somogyi terjeszkedés elin-
dítása 1996-ban, amikor is szer-
zõdést kötöttünk Nagyatád váro-
sával; 2002-ben Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Városával megújított
közszolgáltatási szerzõdés; az új
telephely kialakítása s tevékeny-
ségünk egy helyre csoportosítása
2005-ben; a Zalaispa Hulladék-

gazdálkodási Projekt keretében
létrejött létesítmények üzemelte-
tésének megkezdése 2006-ban;
2009-ben a Netta Kft. megvétele,
majd beolvasztása; a 2010-ben át-
adott nagyatádi Hulladékkezelõ
Komplexum megépítése több
mint 200 millió forintos költség-
gel; valamint 2012. október 15-én
a tulajdonosváltás megvalósulása
és a már említett új arculat beve-
zetése.

– Az új arculat bevezetése kap-
csán pályázat meghirdetésére is
sor került. Mi lett ennek az ered-
ménye?

– Közel 400 pályamû érkezett
be hozzánk a 2013 tavaszán meg-
hirdetett pályázat kapcsán, aminek

a témája „A lepke és a természet”
volt. Nemcsak az általános iskola
alsó- és felsõtagozatos tanulóit,
hanem a középiskolásokat is meg-
szólítottuk: utóbbiak fotósorozat-
tal, illetve irodalmi alkotással is
pályázhattak (Kálovics Enikõ írá-
sát a 9. olalon olvashatják), míg
elõbbiek különbözõ képzõmûvé-
szeti alkotásokat nyújtottak be. A
pályázat ünnepélyes eredményhir-
detésekor (képeink a 9. oldalon, a
nyertesen listája keretes anya-
gunkban) több mint 30 elismerést
adtunk át, a beadott pályamûveket
pedig a HSMK Õsze András Galé-
riájában lehet megtekinteni e hó-
nap végéig. A résztvevõk motivá-
lása és elismerése volt a célunk az-
zal, hogy valamennyi képzõmûvé-
szeti alkotást benyújtó részére ki-
osztásra kerül egy album, melyben
az összes pályamûvet bemutatjuk. 

– A jövõ szempontjából mi az,
ami az elkövetkezõ idõszakban a
legmeghatározóbb lesz?

– Mindenképpen még tovább
szeretnénk bõvíteni a szolgáltatási
palettát, ez lehet a rezsicsökkentés-
bõl adódó árbevétel-kiesés részbeni
egyensúlyozásának egyik módja.
Ennek egyik megnyilvánulása,

hogy Nagykanizsa város területén a
hó- és síkosság mentesítési munká-
latokat ez év novemberétõl cégünk
fogja végezni. Elõrehaladott álla-
potban van egy építési törmelék fel-
dolgozóhely kialakítása is, amivel
megpróbáljuk ezen hulladékok to-
vábbi hasznosítását elérni. Fontos
feladat a közszolgáltatás átültetése
az erre a célra kialakított Futurus-
Pannonia Nonprofit Kft-be illetve
Viridis-Pannonia Nonprofit Kft-be.
Ezzel lehetõvé válik, hogy a három
cég által nyújtott szolgáltatási pa-
letta az új hulladéktörvénynek is
megfeleljen, valamint teljes körû
szolgáltatást nyújtson. Így lesznek a
Pannonia-cégcsoporthoz tartozó
cégek az önök szolgáltatói.

PPaannnnoonniiaa:: aa mmii sszzoollggáállttaattóónnkk 

A rajzpályázat díjazottja. Alsó tagozat: I. Horváth Cintia 4. osztály, II.
Sziva Dániel 1/a., III. Füle Tamara, Nyakas Emese 1/b. Különdíj: Bölecz
Bence 1/b. További díjazottak: Szalabán Hédi 3/b., Tompos Tamara 1/a.,
Szekerese Alexandra 1/a., Kis Lídia 1/b., Köteles Kata 1/b., Baranyai Lili
4. osztály. Felsõ tagozat: I. Vass Veronika 6/a., II. Balogh Anna 5. osztá-
ly, III. Lennert Tamara 5/a., Salamon Kata 8/a. Különdíj: Gaál Villõ 7/a.
További díjazottak: Csuha Gyula 5/b., Kiss Nóra 5/a., Horváth Alex Endre
5., Vaski Flóra 5/a., Vass Veronika 6/a., Hegedûs Zsófia. 

A fotópályázat középiskolás díjazottjai: I. Novák Eszter 9/a., II. Baj
Bonita 10/e., III. Szendrei Lilla 10/a. 

A mesepályázat középiskolás díjazottjai: I. Kálovics Enikõ 12/b., II. Szabó-
Thomka Sámuel 11/b., III. Pap Kornél 9/a. Különdíj: Vida Stefánia 9/a.

AA lleeppkkee ééss aa tteerrmméésszzeett ccíímmûû ppáállyyáázzaatt eerreeddmméénnyyeeii
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A lepke felkészült, hogy új életét
megkezdhesse a lankás dombok és
buja virágok között. Nem emlékezett
rá mióta volt bebábozva, csak azt tud-
ta, hogy fontos célja van. Meg kell
hódítania a természetet! Tudta, hogy-
ha egyszer kiszabadul ebbõl az átha-
tolhatatlan börtönbõl, akkor számára
majd nem létezik lehetetlen, szárnya-
ival körberepüli a vadvirágok lila me-
zejét és annyi édes illatú táplálékot
szív magába, amennyit csak lehetsé-
ges. De most elbúsult, hogy még vár-
nia kell, hisz a múmiabáb, amiben
benne ragadt, még nem fogja meg-
nyitni elõtte kapuit, õ pedig nem tör-
heti csak úgy át. Úgy döntött, hogy
alszik még egy keveset és meglátja,
mit hoz a holnap. Másnap arra ébredt,
hogy valami nyomasztó, sötét árnyék
takarja el elõle a napot, ezért csak
ijedten húzta össze magát, nehogy
észrevegyék, habár akkor sem tudott
volna menekülni, ha szeretett volna.
Egy ember tornyosult a levél fölé,
mely alatt a kis lepke himbálódzott,
rákészülve, hogy végre kiléphessen a
szorító bilincsbõl, mely testét fogta és
nem akarta elengedni. Az ember még
mindig ott téblábolt, cipõje nem
messze a védtelen bábtól, megder-
mesztve a kicsi, ártatlan szívet. Ám
ekkor a hatalmas lénynek jobb dolga
akadt és dübörgõ léptekkel tovább
állt, nem törõdve a levéllel és az azon
kapaszkodó, barna múmiabábbal,
melybõl egy új élet kívánkozott kife-
lé. Miután az árnyék elillant - áten-
gedve a Napot a levelek és fûszálak
között - a lepke megnyugodott és új-
ra magabiztosnak érezte magát. Azt
gondolta, hogy csakis az õ jelenléte
járult hozzá, hogy az emberi lény
ilyen gyáván megfutamodjon. El is
döntötte magában, hogyha egyszer
innét kiszabadul, akkor odarepül az
elõbb még itt terpeszkedõ „nagy lép-
tûhöz” és szárnyainak porával be-
szórja, de úgy, hogy az soha ne tudja
magáról lemosni. A lepke vágyai im-
már elérhetetlenül nagyok voltak.
Egyre csak álmodozott, hevesen ver-
desõ szívvel. Elképzelte, hogy vajon
milyen színû lesz a szárnya. Kéket
szeretett volna. Szerette a kéket, mert
kék volt az ég és a víz, erre jól emlé-
kezett még hernyó korából. Virágo-
kat akart szagolni, érezni az illatot,
mely áthatja a levegõt. Harangvirág-
ban szeretett volna aludni a többi tár-
sával és pajkosan kergetõzni a zöld
erdõkben, a vaskos, megnyúlt fatör-
zsek körül. De a báb még nem enge-
dett. A lepke szíve most már valóság-

gal forrongott. Düh szította, át akart
törni a kemény burkon, mely körbe-
láncolta és nem engedte lábait ki-
egyenesedni, szárnyait kinyújtóztat-
ni. Szívó szájszerve is egyre jobban
hozzápréselõdött a barna hártyához,
mely körülfonta. Eljött a harmadnap
is, és a kis lepke erõs nyomást érzett.
A Nap megvilágította õt és a bábot.
Ekkor azonban egy friss harmatcsepp
gördült le a levélrõl, végigszántva a
burkot, melyben a lepke lakozott.
Éles, repedésszerû hang hallatszott és
a burok felpattant, a lepke pedig- im-
már készen az életre- bújt ki és hagy-
ta el eddigi otthonát. Lábaival utat
nyitott maga elõtt, majd mikor a szár-
nyai is kiszabadultak, a magasba re-
pült és boldogan csapkodta egymás-
nak kék színû, pikkelyes szárnyait.
Ahogy meglátta az elsõ virágot,
örömtõl ittasan kezdett el körözni fe-
lette, majd rászállt a lila színû, erezett
csészelevélre. Itt az ideje, hogy bele-
kóstoljunk, gondolta a lepke, majd
nyelvét kiengedte és belenyalt az iste-
ni nedûbe. Ennél finomabb étek még
nem érintette kis szájszervét, így
csaknem az egész virágot kiszipo-
lyozta. Csak azután döbbent rá, hogy
szegény virágból minden életet kiszí-
vott. A szomorúság keserû érzése
szorította össze a lelkét, amiért mo-
hósága miatt egy életnek kellett kárba
vesznie, csakis miatta. Megtelepedett
a virágon és egész nap el sem hagyta.
Éhesen és üres fejjel gyászolta a lila
szirmú élõlényt, mely egy árva moz-
dulattal sem ártott neki. Ekkor eldön-
tötte, hogy legközelebb majd bölcsen
jár el, és nem csak egy virágból fog
enni. 

Azóta a kis lepke bölcsebb lett.
Virágról virágra száll, és jól meg-
gondolja, hogy mikor mennyit
egyen, hisz nem szerette volna,
ha véletlenül még egy virág életét
kioltja. A virágok ezért nagyon
megkedvelték és kinyílásuk után
azonnal felajánlották magukat a
kék lepkének és gyermekeinek.
Amikor azonban elérkezett a vég-
idõ a lepke számára, aki immár
bölcs öreggé vált, méltóan bú-
csúztatta mindenki. A természet
befogadta. A virágok szirmaikat
hullajtották érte és betakarták a
kis testet, majd odaadták a fáknak
és a szélnek, hogy méltó helyre
kerüljön. A kis lepke unokái pe-
dig méltóképp viselték ezután ne-
vét, a „Bölcset” és teljes lelkük-
kel követték apjuk cselekedeteit,
hogy aztán, ha eljön az õ idejük,
rájuk is mindenki úgy gondoljon,
mint Bölcsre, a kék lepkére, akit
a fák méltóképp fogadtak levele-
ik közé.

Kálovics EEnikõ: 
A BBölcs
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KÜLGAZDASÁGI 
PROGRAMJAINK

XVII. Kanizsai Bútoripari és
Lakberendezési Kiállítás és Vásár

A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara a Faipari Szakosz-
tály Egyesülettel közösen szer-
vezte meg október 1-6. között a
XVII. Kanizsai Bútoripari és Lak-
berendezési Kiállítás és Vásárt a
Kanizsa Centrumban. A bútorkiál-
lítást október 1-én Cseresnyés Pé-
ter polgármester, dr. Polay József
a NAKKIK elnöke és Hohl Lász-
ló a Faipari Szakosztály Egyesület
elnöke nyitotta meg. 

Bútoripari Üzleti Est

Október 4-én a kiállítók és szak-
mai szervezetek részvételével Bú-

toripari Üzleti Estet tartottunk a
Medgyaszay Házban. A rendez-
vényt dr. Polay József elnök nyitot-
ta meg, majd Cseresnyés Péter pol-
gármester köszöntötte a megjelen-
teket. A külpiacra lépés lehetõsége-
irõl Héra István, a Kárpát Régió
Üzleti Hálózat Lendvai irodájának
irodavezetõje tartott elõadást. 

A kiállítás díjait (Legszebb
stand - Kanizsa Bútor Kft., Leg-
jobb asztalosipari termék - Zoldit
Kft., Legjobb kárpitos termék -
Königs-Art Kft.) Molnár Péter az
Országos Asztalos- és Faipari
Szövetség elnöke adta át a vállal-
kozások képviselõinek.

Horvát-Magyar Infokommu-
nikációs Konferencia 2013

Kamaránk október 4-én konfe-
renciát tartott a magyar ICT válla-
latok külpiacra lépésének ösztön-
zésre és kapcsolatépítésük elõsegí-
tése érdekében a Medgyaszay
Házban. 

A rendezvényen elõadást tartott
Bojár Gábor a Graphisoft SE Zrt.
társalapítója, igazgatóság elnöke,
Pintér Zsuzsanna INNOSKART
IKT Klaszter ügyvezetõje és
Vereb István az Üzleti Randi Klub
ügyvezetõje. 

Külgazdasági pályázataink az
NGM_SZERZ/102/1/2012. számú pá-
lyázati támogatásból valósulnak meg. 

Kedvezményes kiállítási 
lehetõség a 2014-es Verõcei 
Nemzetközi Kiállításon 
és Vásáron

A Horvát-Magyar Infokommu-
nikációs Konferencián Milan
Vanðura a Verõcei Gazdasági Ka-
mara titkára felajánlotta, hogy a
2014. januárjában Verõcén sorra
kerülõ nemzetközi kiállításon és
vásáron a Nagykanizsai Kereske-
delmi és Iparkamarának ingyene-
sen biztosítanak egy 12 m2-es ki-
állító helyet. Amennyiben a nagy-
kanizsai kamarához tartozó vál-
lalkozások is igényelnek kiállító
helyet, azt kedvezményesen biz-
tosítják számukra. Vanðura úr el-
mondta, hogy a vásáron 38 ország
kiállítói vesznek részt és kb.
30.000 fõ látogatóra számítanak. 

OKTÓBERI 
PROGRAMELÕZETES

 VI. Magyar-Orosz 
Nemzetközi Gazdasági 
Fórum és Üzletember Találkozó

Október 24-25-én Budapesten,
a Hotel Heliában a Vállalkozók

Klubja Egyesület szervezésében
immár hatodik alkalommal rende-
zik meg a Magyar-Orosz Nemzet-
közi Gazdasági Fórumot és Üzlet-
ember-találkozót. A kétnapos ren-
dezvényen a meghívott elõadók
mellett magyarországi és oroszor-
szági vállalkozók vesznek részt. 

A részletes program és a jelent-
kezési lap a www.vallalko-
zokklubja.hu oldalon található 

A rendezvényt az alábbi társ-
rendezvénnyé fogadott konferen-
ciánkkal együtt szíves figyelmük-
be ajánljuk.

 Soproni Vámszakmai Napok
A Vám-, Jövedéki és Adóügyi

Szolgáltatók Szövetsége novem-
ber 5-6-án rendezi meg a Vám-
szakmai Napokat Sopronban. A

rendezvény fõbb témái: Magyar-
ország gazdasági és pénzügyi
helyzete, külgazdasági tájékozta-
tó, a termékhamisítás és a szelle-
mi jogok védelme, vámaktualitá-
sok, a termékforgalom kiemelt
szempontjai az Áfa-tv-ben, nem-
zetközi ügyletekhez kapcsolódó
szolgáltatások áfá-ja és számlázá-
sa. Jelentkezési határidõ: 2013.
október 30. Bõvebb információ:
www.vjaszsz.hu

Pénztárgépcsere: 
újabb fontos határidõ
Október 1-tõl a cserére kötele-

zettek csak akkor üzemeltethet-

KKaanniizzssaa –– KKaammaarraa 2013. október 24.10

Nagykanizsai Kereskedelmi 
és Iparkamara

8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671

Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,

Honlap: www.nakkik.hu

MEGHÍVÓ
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

és a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával

„Iránytû aaz oorosz ppiacra”
címmel konferenciát és üzletember találkozót szervez a magyar és orosz gazdasági kapcsolatok 

szorosabbra fûzése érdekében. 
Idõpontja: 2013. október 28. Helyszíne: Medgyaszay Ház (8800 Nagykanizsa, Sugár u. 5)

Rendezvényünkre várunk minden érdeklõdõt, aki tájékoztatást szeretne kapni a magyar és orosz gazdasá-
gi kapcsolatokat elõsegítõ intézkedésekrõl és szívesen konzultálna olyan üzleti szereplõkkel, akik szintén

nyitni szeretnének az orosz piac felé.

A rendezvény a NGM_SZERZ/102/1/2012 sz. szerzõdés alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósul meg.
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nek elektronikus naplóval nem
rendelkezõ hagyományos pénz-
tárgépet, ha van online kapcsolat-
ra képes pénztárgép beszerzésére
vonatkozó szerzõdésük vagy a
forgalmazó által visszaigazolt
megrendelésük. 

A pénztárgépek cseréjéhez az
500 millió forintnál kisebb árbe-
vételû vállalkozások támogatást
igényelhetnek, legfeljebb öt gép
erejéig, gépenként 50 ezer forint
összegben. Feltétel, hogy az on-
line pénztárgépet december 31-ig
üzembe helyezzék. 

A pénztárgépek cseréjével kap-
csolatos legfrissebb információ-
kat megtekinthetik kamaránk
honlapján. 

Tájékoztató a TSZSZ 
mûködésének megkezdésérõl

Augusztustól újabb eszközzel
védekezhetnek a késedelmes fize-
tés ellen a hazai építõipari vállal-
kozások. Megkezdte mûködését
az iparági lánctartozások vissza-
szorítását célzó törvénymódosítá-
sok kapcsán létrehozott Teljesítés-
igazolási Szakértõi Szerv, mely
kérelemre az építési szerzõdéshez
kapcsolódó teljesítést ellenõrizhe-
ti - és legfeljebb 60 nap alatt – a
bíróság által elfogadott szakvéle-
ményt állít ki. A testület feladata,
hogy az építési szerzõdésekbõl
eredõ vitákban szakértõi véle-
ményt adjon, ha a teljesítésigazo-
lás kiadása nem történt meg, a ki-
adását vitatják, vagy kiadásra ke-
rült ugyan, de kifizetés nem tör-
tént. Az eljárást kezdeményezõ fél
székhelye szerint illetékes területi
kereskedelmi és iparkamaránál,
vagy az MKIK-nál kezdeményez-
hetõ az eljárás. Elektronikus úton
való, az MKIK-nál történõ be-
nyújtás esetén a kérelem a TSZSZ
eljárása iránt a kerelem@mkik-

tszsz.hu e-mail címre küldhetõ
meg. További információ:
www.nakkik.hu.

Elindult az MKIK GVI 2013. 
októberi online konjunktúra 
felvétele 
A kamarák idei szokásos, má-

sodik konjunktúra felvételére
2013. október 1. - 31. között ke-
rül sor az MKIK GVI vezetésé-
vel. Ez a vizsgálat a legkiterjed-
tebb, legtöbb céget felmérõ adat-
felvétel a magyarországi vállalati
konjunktúravizsgálatok között.
Kérjük, hogy szakítson idõt a
kérdõív kitöltésére, mely 10-12
percet vesz igénybe. A kérdõív
ide kattintva tölthetõ ki:
http://ola.gvi.hu/konjunktura A
kitöltött kérdõíveket 2013. októ-
ber 31-ig várjuk.

Az elektronikus építési napló 
vezetése lépésenként
A Belügyminisztérium rendel-

kezésünkre bocsátotta a segédle-

tet az e-építési napló használatá-
val kapcsolatban. A segédlet átve-
hetõ kamaránk szolgáltató irodá-
jában és honlapunkon is elérhetõ. 

Ennek egy bõvebb, képernyõ-
képpel is megtûzdelt változata,
felkerült az e-epites.hu oldalra. A

folyamatosan frissülõ képernyõ-
képek miatt célszerû a www.e-
epites.hu/e-epitesi-naplo oldalt is
figyelemmel kísérni.

Õszi pályaorientáció
Az idei évben nehéz döntés

elõtt állnak a nyolcadikosok, hi-
szen a szeptembertõl életbe lépõ
új szakképzési rendszer ismeret-
len a számukra. A jól megalapo-
zott döntés elõkészítésében ka-

maránk is igyekszik segítséget
nyújtani a tanulók és szüleik ré-
szére. Õsszel osztályfõnöki órá-
kon és szülõi értekezleteken tájé-
koztatjuk az érdeklõdõ iskolákat
a várható változásokról, az új ten-
denciákról. 

Hasznos segítséget jelenthet a
ZMKH Munkaügyi Központjá-
nak Nagykanizsán megrendezés-
re kerülõ "Pályaválasztási Kiállí-
tása", ahol a régebbi évektõl elté-
rõen üzemlátogatásokra látogat-
hatnak el a tanulók, a szülõkkel
együtt elõadásokat hallgathatnak
meg a rendezvény keretein belül
a HSMK-ban 2013. október 25-
26-án. Az elõkészítésben kama-
ránk segítséget nyújt a szerve-
zõknek. 

Bízunk abban, hogy segítsé-
günkkel megalapozott döntéseket
hozva sikeres évet zárhatnak vég-
zõs tanulóink. „A pályaorientáci-
óval kapcsolatos tanácsadási és

szervezési feladatok végrehajtása
az NFA terhére a Nemzetgazdasá-
gi Minisztérium támogatásával
valósul meg. (NFA-KA-NGM-
5/2012/TK)”.

Megérkezett a segítség
Zajlik az Útdíj hitelkérelmek 
befogadása és feldolgozása
A KAVOSZ Vállalkozásfejlesz-

tési Zrt. augusztus 16-án meg-
kezdte az autópályák, autóutak és
fõutak használatáért fizetendõ,
megtett úttal arányos útdíj finan-
szírozását szolgáló Útdíj hitelké-
relmek befogadását. Az Állami
Autópálya Kezelõ Zrt.-nél re-
gisztrált kis- és középvállalkozá-
sok az általuk üzemeltett, útdíj fi-
zetésre kötelezett gépjármûvekre,
jármûvenként maximum 1 millió
forintos, rulírozó jellegû - azaz
visszafizetés esetén ismételten,
akár többször is igénybe vehetõ -
forgóeszközhitelt igényelhetnek
az Útdíj Hitelprogram keretében.

Bõvebb felvilágosításért ke-
resse fel Szolgáltató irodánkat!
Kollégáink térítésmentes ta-
nácsadással, gyors, szakszerû
ügyintézéssel várják! Tel.:
93/516-670; 30/754-3616

Elindult az újabb 
MNB-hitelprogram 
Október elsejével elindult a

Magyar Nemzeti Bank Növeke-
dési Hitelprogramjának (NHP)
második szakasza. A program ke-
retében összesen 2000 milliárd fo-
rint keretet biztosít a jegybank
nulla százalékra a hitelintézetek-
nek 2014. december 31-ig. Elsõ
körben 500 milliárd áll rendelke-
zésre.

Széchenyi Kártya Program
170 ezer vállalkozás nem tévedhet! Keresse nálunk a népszerû hiteleket!

Nincs két egyforma vállalkozás, és a problémáik is különböznek. Egy dologban azonban mind megegyeznek: a fo-
lyamatos mûködéshez pénzre van szükségük. A Széchenyi Kártya Program 6 hitelterméke közül valamelyik biz-
tosan megoldást nyújt a hazai kkv szektor finanszírozási problémáira. 
A napi likviditási problémák áthidalására a Széchenyi Kártya folyószámlahitelt, a készletek, alapanyagok finanszírozá-
sára a Széchenyi Forgóeszközhitelt, a hosszabb távon megtérülõ fejlesztésekhez az akár tízéves futamidejû Széchenyi
Beruházási Hitelt választhatják. 2012 tavaszától pedig az uniós pályázatokon való részvételt segítõ két új termék, a Szé-
chenyi Önerõ Kiegészítõ Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelõlegezõ Hitel is elérhetõvé vált a vállalkozások szá-
mára. Az Agrár Széchenyi Kártya pedig az agrárium igényeire szabott egyedülálló hitelkonstrukció. 
2013. április 23-tól módosultak a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói. A Széchenyi Beruházási Hitel, a Széchenyi Ön-
erõ Kiegészítõ Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelõlegezõ Hitel konstruk-
ciók esetében a kamattámogatás mértéke a futamidõ elsõ három évére évi 5
%-ra, az Agrár Széchenyi Kártya esetében pedig 4%-ra emelkedik.
Kamaránk foglalkozik a fenti hitelkérelmek befogadásával és a bankokhoz
történõ közvetítésével. Ha Önnek most vagy a jövõben hitelre lenne szüksége
vállalkozása fellendítéséhez, érdemes tájékozódnia a hitellehetõségekrõl.
Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerû ügyintézés-
sel várják.
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Tel.: 0693/516-670; 0630/754-3616
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Október 24. 14.30 óra
Ifjúsági bérlet
Harsányi Gábor - Gyarmati Ist-
ván - Siliga Miklós: PESTI SRÁ-
COK - musical két részben
A budapesti Fogi Színház elõadása
Fõbb szereplõk: Pászthy Viktória,
Zádori Szilárd, Ondrik János,
Harsányi Gábor, Márton Fruzsina
Rendezõ: Harsányi Gábor érdemes
mûvész. Belépõdíj (pótszék): 1 200
Ft.
GYERMEK AGYKONTROLL
Október 28-29-én, a HSMK-ban
agykontroll tanfolyam indul gyer-
mekek részére. Jelentkezés és fel-
világosítás: Kelemen Gyula 06-
30/929-9752.
Október 28. 10 óra
SZÜNIDEI KÉZMÛVES 
JÁTSZÓHÁZ
Õszi dekoráció készítése.
Október 29. 14 óra
SZÜNIDEI KÉZMÛVES
JÁTSZÓHÁZ
Tökfaragás (a tököt hoznia kell)
Október 29. 19 óra
Színház - Rátkai bérlet
André-Fényes-Szemes: LULU -
zenés komédia
Ivancsics Ilona és Színtársai
(Szentendre) elõadása. Fõbb sze-
replõk: Koltai Róbert, Ivancsics
Ilona, Bodrogi Attila. Rendezõ:
Koltai Róbert.Belépõdíj: 3500 Ft.

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

UNIVERZUM KIS KERETBEN
- A néphagyomány által meg-
õrzött motívumkincs átörökíté-
se a 21. század díszítõmûvé-
szetébe. 
KUSTÁR ZSUZSA ÉLETMÛ-
VÉT BEMUTATÓ KIÁLLÍTÁS
Megtekinthetõ: november 2-ig.
ARANYKOR. NAGYKANIZSA
A DUALIZMUS KORÁBAN -
fotókiállítás. Megtekinthetõ: no-
vember 2-ig.

Október 24. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi sorozat
A SZÉKELY MENYECSKE
MEG AZ ÖRDÖG
Fabók Mancsi Bábszínháza.
Elõadja: Fabók Mariann 
színmûvész és bábos 
mesemondó.
Belépõdíj: 800 Ft.

Több mint száz féle ízû pogá-
csát és stanglit kóstolhatott meg
a nagyközönség a hétvégén im-
már második alkalommal meg-
tartott Pogácsa és Stangli Mulat-
ságon a Kanizsa Centrumban. A
kulturális mûsorokkal színesí-
tett rendezvénynek – ahogy ta-
valy – idén is volt „tétje”, ugyan-
is 16 csapat versengett azért,
hogy nassolnivalóival lenyûgöz-
ze a látogatókat, mindemellett
pedig a szakmai zsûrit.

A hagyományos, „nagyanyáink”
szája íze szerint sütött pogácsákon,
stanglikon túl a versenyzõk saját
kreativitását tükrözõ „kelt” tész-
tákból sem volt hiány a gasztro-
programon, amit a Kanizsa Cent-
rum marketingmûhelye szervezett.
Tették mindezt azért – a cég veze-
tõjének, Milassin Tamásnak szava-
ival élve – hogy egy tartalmas,
sokrétû, amolyan „szem-szájnak
ingere” rendezvénnyel invitálja-
nak korosztálytól függetlenül min-
denkit a bevásárlóközpontba, mint
a közelgõ, november 9-i tortafesz-
tiválra. 

Természetesen a szombati ese-
ményen a fõ hangsúly elsõsorban
az ételeken volt: sós, édes és re-
form elvek alapján készített desz-
szertekkel várták az érdeklõdõket

a helyi- és környékbeli csapatok.
Az érdeklõdõk ízlelgethettek – a
közkedvelt sajtos, töpörtyûs válto-
zaton kívül – habos, juhtúrós, má-
kos, szilvalekváros, kecskesajtos,
kapros-tökös, sõt még almás pogá-
csát, stanglit is – több baráti és cé-
ges társaság standjáról. 

Ám egyénileg érkezett ver-
senyzõvel is találkozhattak a mu-
latság résztvevõi: egy kétgyerme-
kes, nagykanizsai családanyával,
aki – mint minden gasztro-fesz-
tiválon – ismét kivívta a látoga-
tók és az ítészek elismerését. Né-
meth Mónika egymaga 12 féle
pogácsával, stanglival érkezett a
rendezvényre, amely – mint el-
mondta – közel 8 órányi
sütkörészés eredménye.

– Aki szeret sütni-fõzni, an-
nak nem mindez nem fáradtság.
Egyébként is szeretem az olyan
programokat, amiknek közös-
ségépítõ erejük van – hangsú-
lyozta a kereskedelmi és varró-
nõi végzettségû hölgy, akit férje
és egyik kisfia is elkísért a „mu-
latságra”. 

– Idén –sok más mellett – sajt-
krémes, borsos és zöldséges pogá-
csákkal, stanglikkal is „készül-
tem”, s bízom benne, hogy – hi-
szen a sok üres tányér ezt mutatja
– nem sikerültek rosszul.

A zsûri tagjai, Czeglédi László
és Szabó Vilmos szerint a verseny-
zõk kitettek magukért, pedig a
„szigorú” szakmai szempontoknak
igazán nehéz megfelelni. 

– Értékeltük a pogácsák és
stanglik küllemét, ízét, a nevezõk
egyedi ötleteit, illetve a sütéshez
felhasznált összetevõk minõségét
is, ugyanakkor idén a versenyzõk
kreativitása az, ami leginkább
szembeötlõ.

A rendezvény záróakkordjaként
kihirdették és értékes jutalmakkal
díjazták a legfinomabb pogácsák,
stanglik készítõit. 

Eredmények:
Édes kat.: 1. helyezett: Nagyré-

csei Édes Anyukák, 2. helyezett:
Tüttõ János Nótaklub, 3. helyezett:
-. Sós kat.: 1. helyezett: Németh
Mónika, 2. helyezett: Tüttõ János
Nótaklub, 3. helyezett: Nagyrécsei
Édes Anyukák és Eraklin Táncklub
Egyesület. Reform kat.: 1 helye-
zett: Eraklin Táncklub Egyesület,
2. helyezett: Halis István Városi
Könyvtár, 3.helyezett:  -. Különdí-
jak: Legszebb stand:  Halis István
Városi Könyvtár. Leglelkesebb
csapat: Interspar. Legtöbbet sütött
termék: Kanizsa Pékség. Leginno-
vatívabb: Németh Mónika.

Sz.Zs.

PPooggááccssaa,, ssttaannggllii ééss jjóó hhaanngguullaatt –– 
mmiinnddeenn mmeennnnyyiissééggbbeenn
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2013. október 24.

Horoszkóp

Ezekben a napokban nem érzi jól magát
sem a munkahelyén, sem otthon. Ennek hát-
terében ne keressen betegséget, csupán
energiaszintjével akad némi gond. Hogy ez
megváltozzon, igyon több gyümölcslevet.

A munkahely-változtatás jó hatással lesz
családi kapcsolataira, és anyagi helyzeté-
re egyaránt. Örüljön ennek a helyzetnek,
és ne engedje, hogy az esetleges kezdeti
sikertelenség elvegye a lendületét.

A csillagok állása szerint elismerésre szá-
míthat a munkájában. Energiatartalékát
azonban ne merítse ki teljesen, mert várat-
lan kihívások érhetik. Töltõdjön fel, kap-
csolódjon ki mozgással, sportolással.

Használja ki a kellemes õszi napokat, és
építse a kapcsolatait. A félreértések elke-
rülése végett adjon egyértelmû választ
családtagjai kérdéseire, így elkerülheti a
nézeteltéréseket. 

A hétvégén vizsgálja át a pénzügyeit. Ha
úgy érzi, fárasztó a folyamatos spórolás,
most engedjen meg magának többet az
eddigieknél. Nézegessen kirakatokat, s
ha szükségét érzi, vásároljon.

Mostanában mindenben kiegészítik egymást
a párjával. A határozottság azonban önnek
erõsebb oldala, ezért szívesebben magára vál-
lalja a fontos döntéseket otthon. A csendes
hétvégét nem zavarják meg érzelmi viharok.

Szép napokra számíthat október végén.
Sikereket ér el a magánéletében és a mun-
kájában egyaránt. Egy váratlan találkozás
hatására olyan örömben lehet része, hogy
akár madarat is lehet fogatni önnel. 

Akár gondolatolvasó is lehetne mostanában.
Könnyen kitalálja szerettei vágyait, és segít
a megvalósításukban. Semmiféle váratlan
esemény nem zökkenti ki a nyugalmából,
háborítatlanul élhet a hobbijának is. 

Változatos impulzusok érhetik ismerõsei ré-
szérõl a hétvégén. Ha nem tudja pozitívan ér-
tékelni azt a helyzetet, amibe belesodródik,
gondolkodjon el, és változtassa meg a véle-
ményét, hiszen minden jó, ha a vége jó.

Ha lehetõsége adódik rá, a hétvégét töltse
a szabadban. Napozzon, gyûjtsön energiát,
de ne feledkezzen meg arról, hogy a napo-
záshoz már fel kell öltözni. Keressen al-
kalmat a rokoni találkozókra is.

Ha úgy ítéli meg, bátran álljon ki az iga-
záért, és ne törõdjön vele, ha emiatt némi
konfliktusba keveredik akár a legjobb ba-
rátjával is. Szûrje le ebbõl saját magának
a tapasztalatokat, és nyugodjon meg.

Változatlanul szereti az ünnepeket, az
összejöveteleket. Csupán némi súlyfeles-
legtõl kell ilyenkor tartania. Ez ne szegje
a kedvét, hiszen az a legfontosabb, hogy
jól érzi magát. 

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
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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 a belvárosban, Hunyadi utcá-
ban közel 700 m2-es építési terület.
Érd.: 0630-227-3294, 0630-448-6072.
(7608K)

Fûnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
0620/510-2723. (7589K)

Kidobásra szánt hûtõjét, televíz-
ióját, mikróját, mosógépét, stb. el-
szállítom. Tel.: 0620/510-2723
(7590K)

Megvételre keresek porcelánokat,
bélyeggyûjteményt, régebbi bizsukat,

új és régi festményeket, kerámia és
porcelán falitálakat. Tel.: 0630-332-
8422 (7612K)

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)

2013.10.29. KEDD 16:30 – 18:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2013.10.31. CSÜTÖRTÖK 10:00 – 12:30 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2013.10.31. CSÜTÖRTÖK 14:00 – 16:30 Felsõrajk – Mûvelõdési ház,
Szabadság u. 54. 

VVéérraaddáássookk iiddõõppoonnttjjaaii

Vasárnap rendezték a VIII.
Kanizsa Futófesztivál sportese-
ményét a kiskanizsai Szent Fló-
rián térrõl rajtolva, s a verseny
keretében bonyolított 50 km-es
táv egyben az országos bajnok-
ságnak számított.

A leghosszabb távra nevezõk már
reggel nyolckor elrajtoltak, s egé-
szen a murakeresztúri fordulóig kel-
lett eljutniuk, míg visszakanyarod-
hattak Kiskanizsa felé. A félmara-
tonin (21 km) indulók Fityeházig,

míg a 10 km-en bizonyítók Bajcsáig
jutottak a népes mezõnyben.

A délután két órai befutó nem csu-
pán az eredményhirdetést „hozta ma-
gával” az egyes kategóriákban, de
Cseresnyés Péter, városunk polgár-
mestere a Kanizsai Futóklub „spártai
hõseit”, vagyis a közelmúltban lezaj-
lott Spartathlon ultramaratoniját telje-
sítõ futóit is köszöntötte. Így állhatott
a nõk mezõnyében Görögországban
immár másodszor élen végzett
Lubics Szilvia Kiskanizsán is a dobo-
gó legfelsõ fokán – igen, versenyen

kívül is – Rudolf Tamással és
Sznopek Józseffel együtt (képünkön),
hiszen utóbbi két futó is eredménye-
sen tudta le a majd' 250 km-es távot.

Eredmények:
Ultrafutó 50 km-es országos baj-

nokság. Nõk, felnõtt: 1. Elek Dóra
Zsuzsanna, 2. Ferenczy Krisztina.
Szenior: 1. Druskó Zsófia, 2. Lintz
Edina. Férfiak, felnõtt: 1. Steib Péter,
2. Kovács Zsolt, 3. Lakatos Roland.
Szenior: 1. Ács László, 2. Weinber
Ferenc, 3. Maczó András. 10 km,
férfiak, felnõtt: 1. Vránics Álmos, 2.
Trencséni Zsolt, 3. Pulai Gábor. Sze-
nior: 1. dr. Czigány Róbert, 2. Lelkó
Attila, 3. Jeszenõi Csaba. Nõk, fel-
nõtt: 1. Bognár Anna, 2. Gosztonyi
Erika, 3. Vránics Virág. Szenior: 1.
Zborai Gyuláné, 2. Slejher Lívia.
Félmaraton, nõk, felnõtt: 1. Papné
Konczos Beáta, 2. Dara Hajnalka, 3.
Gazda Rita. Szenior: 1. Radóné Ka-
rácsony Enikõ, 2. dr. Rácz Erika, 3.
Horváth Judit. Férfiak, felnõtt: 1. Né-
meth Gábor, 2. Vránics László, 3.
Gorza István. Szenior: 1.. Kovács
Imre, 2. Kispál Csaba, 3. Bakos Atti-
la. 50 km párban, férfiak: 1. Boris
memorial, 2. Hírös Pockok Honvéd
SE, 3. Magyarkanizsa. Nõk: 1. Szuf-
lás csajok, 2. Futócipõ gyilkosok, 2.
Bevállalós csajok.

P.L.

KKöösszzöönnttööttttéékk aa SSppaarrttaatthhlloonn 
ffuuttóókklluubbooss hhõõsseeiitt

A közelmúltban Velence tele-
pülésének körzetében rendezték
az 5. Dupla Vasember Ultratriat-
lon országos bajnokságot, amely
7600 méter úszást, 360 kilométer
kerékpározást és 84,4 kilométer
futást foglalt magában.

Az egy hétvégét felölelõ verse-
nyen a nagykanizsai TRI-CO Triat-
lon Klub részérõl Vránics László is
az indulók között volt. Az 1972-es
születésû versenyzõ remekül szere-
pelt, hiszen a férfiak mezõnyében az
abszolút elsõ helyet szerezte meg.

– Az úszás a megszokottnál job-
ban sikerült, viszont így is 24 perc
hátrányban kezdhettem meg a ke-
rékpározást, ami mindig a legerõ-
sebb, így kedvenc számom is –
kezdte a triatlonos. – Sajnos az
úszás után elõjött az allergiám az
élõvíztõl, ezért többször is szünetet
kellett tartanom. A kerékpárpálya
egy 4 km-es körön volt kialakítva
sok kanyarral, így nehéz és techni-
kás volt, ami kedvezett nekem. A fu-
tásra már több mint másfél órás
elõnnyel mentem ki és jó iramban is
futottam a feléig, de itt azért egy fél-
órás szünetet be kellett iktatnom
szédülés miatt. A pihenõ után sze-
rencsére rendbe jöttem és végül
23:55:57 órás idõvel nyertem.

Amúgy a magyar csúcsot is a
TRI-CO színeiben versenyzõ triat-
lonos tartja 23:41 órával, amit ta-
valy Szlovéniában ért el egy Vi-
lágkupa versenyen – akkor az egy
második helyet jelentett számára.

DDuupplláánn iiss
vvaasseemmbbeerr

PMFC-Matias (5.) – Nagyka-
nizsai TE 1866 (7.) 1-3 (0-1)

Nõi NB II Nyugati-csoport lab-
darúgó-mérkõzés, 7. forduló.
Pécs. Az eddigi egy gyõzelmük
mellé szerzett újabb három pon-

tot az NTE 1866 csapata. Hozlár
Edina juttatta vezetéshez a kék-
pirosakat a 21. percben, majd a
második félidõben az egykori
„Munkás” nõi szekciója igencsak
belelkesedett. Egyenlítésük után

is támadásban maradtak a hazai-
ak, viszont a csapatként ezúttal
remekül teljesítõ kanizsaiak a 89.
percben Somogyi Zsuzsanna ré-
vén egy félpályás indítást váltot-
tak gólra, amit a játékvezetõi
hosszabbítás harmadik percében
Halász Dóra még egy találattal
megtoldott.

NNeemm mmiinnddeennnnaappii hhaajjrráávvaall......
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UNI Gyõr-Széchenyi Kosár-
labda Akadémia – Kanizsai Vad-
macskák SE 56-45 (21-12, 10-9,
9-12, 16-12)

Amatõr nõi NB Nyugati csoport
kosárlabda-mérkõzés, 1. forduló.
Gyõr, 50 nézõ. Vezette: Józsa A.,
Sentényi.

Kanizsa: Fekete Cs. (13), Hegyi
(1), Jurkó (8), Oros (8), Gutai.
Csere: Kardos (5), Bernáth, Törõ-
csik 2, Nagy D. (8), Karancz, Her-
man A. Edzõ: Gábor Erzsébet.

A hazaiak rajtoltak jobban az
idény elsõ fordulójának mérkõzé-
sén, a vendégek csak a késõbbi ne-
gyedekben tudták felvenni a ritmust.
Ezt csak tetézte, hogy lepattanózás
terén is a dél-zalaiak fölé nõttek a
kisalföldiek, ezzel nem is volt kérdé-
ses a gyõztes csapat kiléte.

Kanizsai Vadmacskák SE (7.)
–  Tatabányai KC (3.) 61-70 (12-
18, 15-16, 17-16, 17-20)

Nõi NB Amatõr kosárlabda-mér-
kõzés, 2. forduló.. Nagykanizsa, 50
nézõ. Vezette: Szalai Zs., Németh S.

Kanizsa: Fekete Cs. (11/3), Kar-
dos (4), Nagy D. (14/8), Jurkó (8),
Oros (14). Csere: Hegyi (1), Törõ-

csik, Herman (6/3), Bernáth, Hor-
váth E. (3). Edzõ: Gábor Erzsébet.

Az elsõ negyed közepétõl léptek
el a vendégek hat ponttal, onnantól
a hazaiak kinti dobásai pontatla-
nok lettek, valamint a lepattanók
megszerzésében is alulmaradtak.
A nagyszünet után aztán feljavul-
tak a vendéglátók, támadásaikat a
magas játékosaik pontosan fejez-
ték be, valamint a megszerzett vé-
dõ lepattanókból is gyorsan indul-
tak, ledolgozva nyolcpontos hátrá-
nyukat. A végjátékban a rutinos
vendégek végül bebiztosították
gyõzelmüket.

Gábor Erzsébet: „Fiatal csapa-
tunk nagyot küzdve maradt alul a
változatos mérkõzésen, melyen a
döntõ helyzetekben érvényesült a
vendégek nagyobb rutinja.”

SMAFC-NYME (7.) – Kani-
zsai Vadmacskák SE (6.) 70-81
(17-16, 16-20, 22-23, 15-22)

Nõi Amatõr NB Nyugati-cso-
port kosárlabda-mérkõzés, 3. for-
duló.. Sopron, 50 nézõ. Vezette:
Esztergályos, Gráczer.

Kanizsa: Fekete Cs. (13/6),
Kardos (4), Nagy D. (9), Jurkó

(19), Oros (12). Csere: Hegyi
(16/6), Törõcsik, Herman (8),
Horváth E., Bernáth. Edzõ: Gábor
Erzsébet.

A hétközi mérkõzést a hazaiak
kezdték nagyobb koncentráció-
val, hiszen az 5. percben már 10-
2 volt az állás – oda. Innen kezd-
te meg a felzárkózást a Vadmacs-
kák, hogy a második tíz perc ele-
jén aztán a kanizsai csapat produ-
káljon 10-1-es szériát. Nagyszü-
net után Oros Laura és Jurkó No-
émi pontjaival meg is õrizték elõ-
nyüket Gábor Erzsébet tanítvá-
nyai, sõt a 38. percben Fekete
Csilla sikeres hármasával már 15
ponttal is vezettek.

Gábor Erzsébet: „A második
félidõben a játék minden elemében
a vendéglátók fölé kerekedtünk, és
ezzel sikerült megnyernünk a mér-
kõzést.”

A hölgyek számára a folytatás
október 26-án 17 órától követke-
zik, amikoris a Kiss-Lenke KS
együttese ellen mérkõznek a Cser-
háti csarnokban. Jó esély kínálko-
zik egyben arra is, hogy eddigi
szereplésüket Gábor Erzsébet ta-
nítványai 50 százalékosra módo-
sítsák.

P.L.

SSoopprroonnbbaann vvoollttaakk áásszzookk
Aquaprofit-Nagykanizsai TSK

(1.) – ASS-Makói SVSE (9.) 9:3
NB I-es sakk csapatbajnoki

mérkõzés, 3. forduló. Nagykani-
zsa. Eredmények (elöl a hazaiak):
Erdõs V. - Mihók 0,5:0,5, Lenic -
Szalai K. 1:0, Márkus - Horváth
Zs. 1:0, Ribli - Csonka B. 0,5:0,5,
Lupulescu - Balla 0,5:0,5, Bánusz
- Leviczky 0,5:0,5, Prohászka -
Nagy Hegyesi 1:0, dr. Flumbort -
Hajnal 0,5:0,5, Galyas - Cabarka-
pa 0,5:0,5, Kántor - Csirik 1:0,
Bodó - Nagy D. 1:0, Gara T. - Ju-
hász 1:0

– Jókora késéssel kezdhettük
a mérkõzést, hiszen a vendégek
késtek – kezdte Papp Nándor, a
kanizsaiak csapatvezetõje. – Rá-
adásul a végeredmény senkit ne
tévesszen meg, mivel egy rop-
pant szívós ellenféllel találta
szembe magát a csapat. A 9:3
úgy jött össze többek között,
hogy a partik túlnyomó többsége
bizony csak a játék ötödik órájá-
ban dõlt el. Viszont gyõzel-
münkkel elsõ számú együtte-
sünk egy ponttal a Paks elé ke-
rült a tabellán.

EEllõõzztteekk
aa kkaanniizzssaaiiaakk
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KKaanniizzssaa –– HHiirrddeettééss 2013. október 24.16

A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az
alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehe-
tõséget: 

Gyártáselõkészítõ-mûvezetõ szakirányú megegyezés szerint
Minõségbiztosítási mérnök felsõfokú megegyezés szerint
Gépészmérnök felsõfokú megegyezés szerint
Fuvarszervezõ szakirányú 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
Hegesztõ szakirányú megegyezés szerint
Nehézgépkezelõ szakirányú megegyezés szerint
Motorfûrész kezelõ szakirányú megegyezés szerint
Tehergépjármû szerelõ szakirányú megegyezés szerint
Hálózat szerelõ betanított munka megegyezés szerint

A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800 Nagy-
kanizsa, Fõ út 24., Földszinti Információs hirdetõ táblán) vagy a www.nyuga-
trmk.hu honlapon kérhet. Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8:00
-16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
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