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Kanizsa

A próbaüzemet követõen,
Olaszország legnagyobb szivaty-
tyúgyártó cége, a DAB csoport
ünnepélyesen megnyitotta a közel
ötezer négyzetméter alapterületû
új gyártóüzemét Nagykanizsán.
Az ipari parkban lévõ üzemcsar-
nokot a legmodernebb energeti-
kai megtakarítást jelentõ techno-
lógiák alkalmazásával építették.
A beruházás összértéke megha-
ladta az 1 milliárd forintot.

A keleti piacok szempontjából
stratégiai jelentõségû üzem a DAB
magyarországi részlegeként új
gyártóerõt biztosít az olasz cégcso-
port számára, ahol a tervek szerint
néhány éven belül akár egymillió
szivattyút lehet gyártani. A kanizsai
szivattyúgyár hosszú távon mint-
egy 150 új munkahelyet teremt.

Az eseményen többek között
részt vett Maria Assunta Accili,
Magyarország olasz nagykövete,

Enrico Barbieri, az Olasz Külke-
reskedelmi Intézet budapesti igaz-
gatója, Carlo Prola, a DAB cso-
port elnöke, Attilio Conca igazga-
tó, dr. Czomba Sándor, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium foglalkoz-
tatáspolitikáért felelõs államtitká-
ra, és Cseresnyés Péter polgármes-
ter, országgyûlési képviselõ.

Az üzemcsarnokban megrende-
zett avatóünnepségen Attilio Conca,
a DAB csoport ügyvezetõ igazgató-
ja megvárta, míg átöltöztek a gépek
mögött még néhány perccel ezelõtt
dolgozó alkalmazottak, s leültek a
széksorokba a meghívott vendégek
közé, csak azután kezdte el a beszé-
dét. A cég stratégiai okokból válasz-
totta ezt a helyszínt, mivel fontos
szerepet játszhat mind a keleti pia-
cok felé való terjeszkedésben, mind
a cég fejlesztési terveiben, amely
közel egymillióval több elektromos
szivattyú gyártását várja el a követ-
kezõ ötéves idõszakban. „A nagyka-

nizsai gyártást tehát nem lehet jelen-
téktelennek tekinteni – hangsúlyoz-
ta Attilio Conca, hanem stratégiai
jelentõségû lesz, mivel ennek kö-
szönhetõen tudunk majd eleget ten-
ni a közeljövõ elõreláthatólag nö-
vekvõ keresletének.” 

A Dab Pumps cégcsoport, amely
1975-ben, az Olaszország észak-
keleti területén elhelyezkedõ Pado-
va városában kezdte meg tevékeny-
ségét, mára a világszinten jelentõs
márkanevek közé tartozik a vízfor-
gató technológiák, szivattyúk,
elektromos szivattyúk és szivattyú-
rendszerek ágazatában, mind a ház-
tartási, mind a mezõgazdasági és
ipari felhasználású berendezések
piacán. Ennek az új gyártóegység-
nek köszönhetõen a DAB a keres-
kedelmi képviseleteket és a gyártó-
üzemeket is beleszámítva ma már
17 helyszínen van jelen az öt konti-
nensen. A cégcsoport egyértelmûen

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
olyan modern elektronikára épülõ

innovatív technológiai megoldások
megvalósítását tûzte ki maga elé, ame-
lyek jelentõs teljesítményt és a legjobb
eredményeket garantálják használat
közben, és amelyek alacsony energia-
fogyasztású mûködéssel járnak együtt.
– Így fejezte ki Attilio Conca a meg-
elégedését a több mint 38 éve tartó si-
kersorozat Nagykanizsán megvalósult
újabb állomásán.

Cseresnyés Péter polgármester
beszédében kiemelte: tervszerû,
hatékony városmarketing munká-
val próbáltuk felhívni a figyelmet
Nagykanizsára. Terveztünk, dol-
goztunk mindannyian – vállalko-
zók (magyarok és külföldiek),
munkavállalók, az önkormányzat
dolgozói és talán ennek is köszön-
hetõ – az elmúlt idõszak más sike-

rei mellett – az a tény, hogy a DAB
Production Hungary Kft. Nagyka-
nizsán megvetette a lábát! 

Apolgármester kiemelten köszönetet
mondott a már régebb óta a városunk-
ban tevékenykedõ olasz tulajdonú vál-
lalkozások vezetõinek, akik felhívták
otthoni kollégáik figyelmét Nagykani-
zsára, a város vonzó gazdasági lehetõsé-
geire. Hiszen ahhoz, hogy a DAB és
Nagykanizsa egymásra találjon, õk na-
gyon sok segítséget nyújtottak. 

Az olasz tulajdonú vállalat ta-
valy vásárolta meg 27 ezer négy-
zetméteres ingatlanát ipari par-
kunkban, amelyen környezetbarát
csarnokot építettek, és már meg is
kezdõdött a szivattyúk összeszere-
lése. A több mint 1 milliárd forint-
ból megvalósult gyáregység a be-
ruházás elsõ ütemét jelenti, ame-
lyet további elemek követnek. 

– Az önkormányzat pedig, úgy,
ahogyan eddig, igyekszik közre-
mûködõként minden segítséget
megadni, hogy az együttmûködés
gyümölcsözõ legyen. Például a
DAB és az egyetem helyi kam-
puszának vezetõi között is kapcso-
latot teremtettünk. 

Gazdasági stratégiánkat tehát
Nagykanizsa adottságaira, hagyomá-
nyaira, a rendelkezésünkre álló erõ-
forrásokra, a tudatos munkára és a

fejlesztésekre alapozzuk. A városban
rendelkezésre áll a jól képzett, már
munkatapasztalattal rendelkezõ szak-
embergárda, és egy olyan oktatási
struktúra, amely rugalmas, és képes

alkalmazkodni a piaci igényekhez.
Ehhez társul a Nagykanizsa fekvésé-
bõl adódó logisztikai központi sze-
rep. Egy olyan ipari övezet része a
város, amely összekapcsolja a dél-né-
metországi, ausztriai és észak-olasz-
országi iparvidéket, és komoly lehe-
tõséget kínál a kelet vagy dél felé ter-
jeszkedni kívánó vállalkozásoknak.
Ezek sorában a DAB fontos stratégi-
ai partnerünk, hiszen a vállalatcsoport
remélt piaci sikere egyben Nagykani-
zsa sikere is – hangsúlyozta a város-
vezetõ. – Ez a beruházás is azt bizo-
nyítja, hogy megfelelõ stratégiával,
tudatos gazdaságfejlesztõ munkával
teremthetõ olyan környezet, amely
vonzó a befektetni kívánó, munka-
helyteremtõ vállalkozások számára. 

Ehhez olyan innovatív cégekre
van szükségünk, mint a DAB. Ép-
pen ezért bízom abban, hogy cé-
gük további fejlesztésekben gon-
dolkozik, így egyre fontosabb sze-
replõje lesz Nagykanizsa gazdasá-
gi életének – zárta beszédét Cse-
resnyés Péter polgármester.

Maria Assunta Accili nagykövet
gratulált ahhoz a „házassághoz”,
amely az olasz ipar egyik gyöngy-
szeme és Nagykanizsa városa kö-
zött köttetett. Kifejezte köszönetét
Cseresnyés Péter polgármesternek
és a kormánynak azért a támogatá-
sért, amelyet a cég alapításához,
fejlesztéséhez nyújtottak. Kinyil-
vánította azt a reményét is, hogy
sikeres munkájával a cégcsoport
más olasz befektetõket is arra bá-
toríthat, hogy ide települjenek. 

Czomba Sándor államtitkár az
örömteli eseménnyel kapcsolatban ki-
emelte, amikor egy cég komoly dön-
tést hoz az életében arról, hogy milyen

módon alakítsa a jövõjét, számos alter-
natívát megvizsgál. Milyen az adott
országban a beruházási környezet,
mennyire kiszámíthatóak az adózási
és egyéb jogszabályok, és rendelke-
zésre áll-e megfelelõ számban és mi-
nõségben a munkaerõ. Sok tényezõt
figyelembe véve a DAB úgy döntött,
Magyarországra, ezen belül Nagyka-
nizsára hozza a jövõjét. Az államtitkár
megígérte, segítik a cég terjeszkedését,
bõvülését, és utalt a Központi Statisz-
tikai Hivatal aznap megjelent adataira
is, mely szerint 1992 óta nem dolgoz-
tak ennyien Magyarországon, mint
most, és a munkanélküliség 5 éve volt
utoljára ilyen alacsony. 

A szalagátvágási ceremóniát
egy „családias” mozzanat elõzte

meg. Attilio Conca bejelentette,
2014 januárjában átadja az igazga-
tó székét Sandro Stramarenek. A
leendõ igazgató megjegyezte: bol-
dog, s egyben aggódik is. Egy ne-
héz küldetést kell teljesítenie, ’hisz
nem lesz könnyû megismételni azt
az eredményes munkát, amit
Attilio végzett az elmúlt 17 évben.
A DAB történetében egy fontos lé-
pést ünnepelnek ma Nagykanizsán
– hangsúlyozta, megjegyezve azt
is, hogy a gyár felépítése sok em-
ber munkájának köszönhetõ.

Megtudtuk, a gyártás most kez-
dõdött 20 fõállású alkalmazottal,
de a cél, hogy 2013 végére 50-re,
2014-ben 120-ra, és 2015-ben
160-ra növekedjen az itt dolgozók
száma. Leginkább a hagyományos
termékekre koncentrálnak, lakos-
sági berendezéseket gyártanak a
kanizsai üzemcsarnokban.

B.E. 
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A Thúry György Múzeumban
az állandó és idõszaki kiállításo-
kon túl októbertõl egy rendszere-
sen megújuló mini tárlatot is
megtekinthetünk. Az újra terüle-
ti státusszal bíró intézményben a
sorozat elsõ elemeként Nagyka-
nizsa város egykori díszlobogójá-
nak maradványát tekinthetik
meg az érdeklõdõk november-
ben. 

Az ünnepi alkalmakkor használt
díszlobogót Ketting Ferenc és Noll
József tanárok rajzai alapján a ka-
nizsai nõegyletek hímeztették Bu-
dapesten Istók János bronz turul-
madarával díszített Országzászló
emlékmû 1933-as avatására. Egyik
oldalát az angyalok által tartott
kiscímer, másik oldalát a Zrínyi-
címer díszítette. A zászlószalago-
kat a polgári leányiskola növendé-
kei készítették. Trianon emlékére
félárbocon lengett mindvégig,
amíg a szobor a téren állt. 

A II. világháború után rombol-
ták le az emlékmûvet, azonban a
turulmadarat a beolvasztási pa-
rancs ellenére sikerült megmente-
ni. Ezt késõbb a Thúry György
Múzeum õrizte és a Városvédõ
Egyesületnek köszönhetõen
1990-ben avatták fel újra a Deák
téren.

A díszlobogót a városházán
õrizték, és 1945 tavaszán a visz-
szavonuló csapatok magukkal
akarták vinni Németországba.
Azonban dr. Haba Antal kórházi
fõorvos és Gerócs István nyugdí-
jas tûzoltó parancsnok, akik ép-
pen akkor légoltalmi szolgálatot
teljesítettek, meghiúsították ter-
vüket. A derekukra tekerték a lo-
bogót és a szalagot, így sikerült
az épületébõl kivinniük. Elõször
Gerócs István lakásán, majd ro-
kona, fakosi pincéjében rejteget-
ték. 

Az ünnepi lobogó magyar
kiscímert és Zrínyi címert áb-

rázoló tûfestéses hímzésû kö-
zépsõ részeit és egy megmaradt
zászlószalagot 1968-ban adták
át a Thúry György Múzeum-
nak.

V.M
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2013. november 7.

A Kanizsai Dorottya Kórház-
ban lezárult a Rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése a Nyu-
gat-dunántúli Régió egészség-
ügyi intézményeiben elnevezésû
pályázat keretében megvalósuló
elsõ beruházási fázis. Ennek ke-
retében újították fel a volt nõ-
vérszálló földszinti részét, ahol a
reszocializációt támogató egyéni
és csoportterápiák tartására nyí-
lik majd lehetõség. 

– A 2013-as év a Kanizsai Do-
rottya Kórház sikerévének számít.
Soha nem látott mértékû fejlesztési
források érkeznek az intézménybe.

Jelenleg öt európai uniós pályázatot,
és ezek mellett egy másik, minisztéri-
umi pályázatot koordinálunk, össze-
sen több mint 5 milliárd forint érték-
ben. Ezek a programok a kivitelezési
fázisaikban vannak – emelte ki kö-
szöntõjében Dr. Brünner Szilveszter
fõigazgató fõorvos az intézmény „C”
épületének emeleti tanácstermében.
A pályázatok által nyújtotta lehetõsé-
geknek köszönhetõen jobb eszközök-
kel, európaibb körülmények között
gyógyulhatnak a páciensek, és dol-
gozhatnak a kórház alkalmazottai. 

Afejlesztések egy újabb állomásá-
hoz érkeztek, elkészült a fent megne-
vezett pályázat keretében megvaló-

suló elsõ beruházási ütem. A 220
millió forint összértékû program elsõ
fázisaként megújították a volt nõvér-
szálló földszinti részét, így az osztály
egy újabb résszel bõvül. Itt a jövõben
egy olyan egységet alakítanak majd
ki, amely a fekvõbeteg ellátást köve-
tõen a betegek társadalomba való
visszailleszkedését fogja támogatni.
Egyéni és csoportterápiás keretek
között nyílik lehetõség munka- (tan-
konyha), mûvészet- és mozgásterá-
piás egységek mûködtetésére. A be-
ruházással magas színvonalú pszi-
chiátriai rehabilitációs ellátást bizto-
síthatnak a városunkban és a régió-
ban egyaránt. 

A projekthez még három köz-
beszerzés társul, elõreláthatólag
november végén megérkeznek a
szükséges informatikai eszközök
és a bútorzat is. A projekt kereté-
ben a kórház „B” épületének 2.
emeletén mûködõ pszichiátriai
osztály rehabilitációs részlege is
megújul. Arra az idõre pedig az
osztály a felújított volt nõvérszál-
ló épületébe költözik. A munkála-
tokat február végére fejezik be. A
korszerû szemléletû fejlesztés ké-
sõbbiekben a nappali ellátási for-
ma feltételeinek is megfelel.

V.M.
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Emléktáblát állíttatott a
Csengery út 12. számú mûemlék
épület falára a Városvédõ Egye-
sület. Ezzel a város valamennyi
mûemléképületén márványtábla
jelzi építésének idõpontját, stílu-
sát, építtetõjének nevét.

1865-ben, amikor korai ro-
mantikus stílusban a ház fel-
épült, a mai Csengery útból csak
az itteni rövid szakasz, az Iván
utca létezett. Az izraelita „cultus
község” e bérházában éltek a
szomszédos iskolák tanítói is.
1872-ben a földszint északi fe-
lén kezdte meg mûködését a pol-
gári fiúiskola. Egy év elteltével
költözött az Ady utca 1. szám
alá, majd 1878-ban a számára
emelt Zrínyi utcai épületbe – ol-
vasható a márványtáblán, me-
lyet Deák-Varga Dénes városi
fõépítész és Cserti Tibor, az
egyesület elnöke leplezett le. 

Az avatóünnepségen Cserti Ti-
bor elmondta, az egyesület egyik
fõ célkitûzése a város történelmi
értékeinek feltárása, bemutatása,
közkinccsé tétele, melyek sorába
szervesen illeszkedik a város épí-
tészeti értékeinek megismertetése. 

Avatóbeszédében Deák-Varga
Dénes városi fõépítész felhívta a
figyelmet arra, hogy a ház a város
legjelentõsebb épületei közé tar-
tozik. 1865-ben készült el, de
nem tudni, ki tervezte. Jelentõsé-
gét az adja, hogy egy új stílust
hozott a város építészetébe, a ko-
rai eklektikát. Ha figyelmesen vé-
gignézzük a régi, ennél is korábbi
kanizsai épületeket, azt láthatjuk,
hogy a 18. században meglehetõ-
sen szerény építészeti megjele-
nést, kevés díszítést viseltek ma-
gukon. Ennek részben anyagi
okai voltak. A változás az 1860-
as évektõl kezdõdõen állt be, a
vállalkozók Kanizsán is újra el-
kezdtek építkezni. Akkori szem-
mel nézve ez a Csengery utcai
ház nagyon elegáns, díszes épület
volt. A díszes ablakkerete mellett
külön figyelmet érdemel az épü-
let átlagosnál díszesebb kapuzata,
az épületnek szép karaktert adó
oszlopfõkkel.

B.E.

Márványtábla 
a CCsengery 112.
falán
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A város szélén, a Camping ut-
cában közel egy éve indultak
meg a Nagykanizsára tervezett
javító-nevelõ intézet tereprende-
zési munkálatai. A terület rend-
betételét követõen a tavasz folya-
mán bekötésre került az elektro-
mos áram-rendszer is. Az eltelt
esztendõ során csitultak, és egy-
re kevesebb embert vonzottak a
kezdetben indulatoktól sem
mentes lakossági fórumok. Ez
egyértelmûen köszönhetõ a
nagykanizsai egyházközségek
összefogásának, valamint a vá-
rosvezetés folyamatos, tájékoz-
tató és felvilágosító tevékenysé-
gének. Az aggódó, vagy éppen el-
lenzõ kanizsai polgárok több
turnusban is Debrecenbe láto-
gathattak, ahol saját szemükkel
gyõzõdhettek meg az ország
egyik legjobban mûködõ javító-
nevelõ intézetének mûködésérõl,
mindennapjairól.

Talán a személyes tapasztalat, és
a város egyházközségeinek szere-
tetteljes, gondoskodó hozzáállása,
no, meg az intézet által – elõrelát-
hatólag – már a jövõ évben realizál-
ni lehetséges, száznál több új mun-
kahely – tanárok, õrök, nevelõk,
irodai és technikai alkalmazottak. –
is segített egy pozitív képet kialakí-
tani a város lakóinak többségében a
tervezett beruházásról.

A Kanizsa Hetilap utánajárt az
egyházi vezetõk véleményének, és
érdeklõdött Magyari Lászlónál, a
beruházást bonyolító debreceni ja-
vító-nevelõ intézet igazgatójánál is
a projekt jelenlegi állásáról.

Páhy János atya, a Sarlós Bol-
dogasszony Egyházközség plébá-

nosa, a kaposvári egyházmegyei bí-
róság vezetõje egyértelmû állás-
pontját fogalmazta meg a javító-ne-
velõ intézettel kapcsolatban, de az
atya véleményét osztotta a világi
ügyek intézõje, Szilajka Ferenc is:

– A tavasz folyamán, a májusi
egyházi képviselõtestületi ülésün-
kön került szóba konkrétan a Princi-
pális, város felõli oldalára tervezett
javító-nevelõ intézet ügye. A beru-
házás nem Kiskanizsa területére
esik, mégis, mivel a mi egyházköz-
ségünk van a legközelebb a tervezett
intézményhez, így két szempont is
megfogalmazódott bennünk. Egy-
részt, hogy egyházközségünk ve-
gyen részt valamilyen formában az
intézet mindennapjaiban, a fiatalok
lelki gondozásában, másrészt pedig
kapcsolódjon be már a tervezés fo-
lyamatába is, hisz jó lenne az egyhá-
zi célok megvalósulása érdekében
egy imaházat, kápolnaszobát kiala-
kítani a majdani intézet területén.
Érthetõ, hogy a kiskanizsai hívek
egy része gyanakodva tekint a javí-
tóintézetre, hisz egy természetes tá-
volságtartás mindenkiben van. De
mi nem zárkózunk el sem a javítóin-
tézeti nevelésre ítélt fiatalok lelki
gondozásától, hitoktatásától, sem
pedig a különbözõ ünnepségeken
való aktív részvételtõl sem. Az egy-
háznak egyik alapvetõ szerepe a
megbocsátásban, a jó útra terelés-
ben, a lelki gondozás és lelki segít-
ség nyújtásában, a megnyugvás ke-
resésének az elõsegítésében áll.
Ezért tekintünk szeretettel és pozití-
van a nagykanizsai javítóintézetbe
kerülõ gyerekekre is, és mindent
meg fogunk tenni azért, hogy segít-
sük õket a társadalomba való vissza-
illeszkedésbe és a helyes út megtalá-

lásában. Ez egy nemes cél, egy kül-
detés is, ami elõl nem zárkózhatunk
el. És most nem csak az egyházköz-
ség, hanem az egyházmegye – és re-
ményeim szerint a hívek – vélemé-
nyét is megfogalmaztam. Persze az
is nyilvánvaló, hogy minden egyes
fiatalon nem fogunk tudni segíteni,
mert ez személyfüggõ is, de ha csak
egy gyermeket is meg tudunk men-
teni a bûntõl, a bûnözõi élet poklá-
tól, akkor úgy gondolom, van, lesz
értelme a munkánknak – fogalmaz-
ta meg véleményét Páhy atya.

Szintén támogatják a beruhá-
zást, és az intézet kanizsai megva-
lósítását Deme Dávid lelkész, a
Nagykanizsa-Szepetneki Társult
Evangélikus Egyházközség, illetve
Hella Ferenc lelkipásztor, a Nagy-
kanizsai Református Egyházköz-
ség vezetõi is.

Hella Ferenc hangsúlyozta: rend-
kívül fontos az egyház közremûkö-
dése a félresiklott életek helyreállí-
tásában, a megbotlott fiatalok he-
lyes útra terelésében. Ez a társada-
lom, ez mindannyiunk érdeke.

Magyari László, a debreceni
„mintaintézmény” igazgatója –
kérdéseinkre válaszolva – is rend-
kívül pozitív véleményt fogalma-
zott meg a projekt egészével kap-
csolatosan:

– Hogy áll jelenleg a Nagykani-
zsára tervezett javító-nevelõ inté-
zeti beruházás ügye?

– A kivitelezõ kiválasztására irá-
nyuló közbeszerzési eljárás elin-
dult, jelenleg bírálati szakaszban
van. Terveink szerint a kivitelezõ-
vel történõ szerzõdéskötés, és az
építkezés, ezzel együtt a gáz és
vízközmû beszerelése a 2013. év
IV. negyedévében valósul meg.

– Mind a három egyházközség
pozitívan, segítõkészen áll az inté-
zet ügye mellé. Ezt közvetítik a vá-
ros, és a hívek felé is. Milyen mó-
don tervezik bevonni az egyháza-
kat az intézmény életébe?

– Rendkívül fontosnak tartom az
egyházak pozitív hozzáállását, rö-
videsen fel fogjuk venni képvise-
lõikkel a kapcsolatot, és szeret-
nénk kidolgozni az együttmûködé-
sünk alapjait. A megvalósítás so-
rán a szakmai tartalomfejlesztés
keretén belül külön is szerepet fog
kapni a lelki gondozás egyházi for-
mája is. A fizikai megvalósítás ré-

szeként pedig ökumenikus imate-
rem kerül kialakításra.

– Egyetért-e azzal az ötlettel,
hogy az intézet gyakorlatilag is a
város szerves részét képezze? Pél-
dául, a gyerekek vegyenek-e részt
különbözõ mûsorokkal ünnepsége-
ken és kulturális rendezvényeken,
kapcsolódjanak-e be az állatmen-
helyen folyó munkába, esetleg se-
gédkezzenek-e más intézményeknél,
vegyenek-e részt szemétgyûjtési ak-
cióban, játszótér-felújításban?

– A létesítendõ javítóintézet jelle-
génél fogva, zárt jellegû mûködési
mechanizmusra épülõ, elsõsorban
speciálisan gyermekvédelmi felada-
tokra szakosodott intézmény-típus
lesz. Természetesen amennyiben a
városvezetés, illetve a helyi társa-
dalmi környezet, valamint az intéz-
ményhálózat ezt jónak látja, úgy
szívesen integrálódunk, és veszünk
részt a lokális célkitûzések elérésé-
nek eredményes végrehajtásában is.
Igyekszünk kapcsolatot keresni az
oktatási intézményekkel, gazdasági
szereplõkkel, civil szereplõkkel
szakmai programunk sikeres meg-
valósítása érdekében.

– Az intézet tervez-e a területére
konyhakertet, ahol a gyerekek ma-
guk tudják majd megtermelni az ál-
taluk elfogyasztott zöldségeket?
Ugyanígy, állatok gondozását fel-
vállalnák-e az intézeten belül, mind-
ezeket terápiás célból elsõsorban?

– A tervezett javítóintézet profil-
jába beleillik a mezõgazdasági te-
vékenység, célunk: olyan progra-
mok megvalósítása, amellyel elõ-
segítjük növendékeink önálló élet-
vitelének kialakítását, mellyel se-
gítjük eredményes társadalmi in-
tegrációjukat.

– Nyugaton, de elsõsorban az
USA-ban nagyon elterjedtek az
úgynevezett „börtönlátogatások”
iskolás csoportok által, a megelõ-
zés jegyében. Mi a véleménye, mû-
ködhetne-e ez például Nagykani-
zsán, tehát, hogy a javító-nevelõ
intézetbe alkalmanként iskolás
csoportok látogatnának el, elsõ-
sorban bûnmegelõzési célból?

– Támogatjuk a bûnmegelõzési
programokat, és nyitottak vagyunk
annak különbözõ formáit is befo-
gadni, illetve aktívan részt venni
bennük. Keresni fogjuk az ez irá-
nyú együttmûködési lehetõségein-
ket is.

Dr. Papp Attila

AA nnaaggyykkaanniizzssaaii eeggyyhháázzkköözzssééggeekk ((iiss)) vváárrjjáákk 
ééss ttáámmooggaattjjáákk aa jjaavvííttóó-nneevveellõõ iinnttéézzeetteett
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A közgyûlés elfogadta a közle-
kedési létesítmények 2014. évi
fejlesztésére vonatkozó javasla-
tot, mely értelmében, városunk-
ban több utat és járdát is felújí-
tanak.

A város fejlõdéséhez nagyban
hozzájárul a városunk infrastruk-
túrájának, az utaknak, a járdáknak,
a parkolóknak, a gyalogátkelõhe-
lyeknek és az autóbuszmegállók-
nak a felújítása, illetve létesítmé-
nyek építése. 

A 2014. évi fejlesztések tartalmá-
ról elõzetesen már most döntött a
közgyûlés, így a szükséges tervdo-
kumentációk tavaszra elkészülnek,
a végleges döntés meghozatalához
a tervezõi költségkalkulációk ren-
delkezésre állhatnak, így a kivitele-
zés is idõben megindulhat majd. Az
elõzetes szakmai egyeztetések alap-
ján javasolják a Bagolai sor útfel-
újítását, parkoló építését, a Bajcsy-
Zsilinszky E. utca nyugati végén a
járdaépítést, a Kassa utca, a Platán
sor, a Tripammer utca és a Keleti
városrész útjainak felújítását, a Vá-
roskapu krt. déli végén a járdaépí-
tést, a Sugár, a Vörösmarty, a Hu-
nyadi és a Pivári utcákban pedig út-
és járdafelújítását. A tervezési fel-
adatokhoz szükséges 6 millió forin-
tot a 2014. évi költségvetésben biz-
tosítják. 

Nagykanizsa településrende-
zését már régóta önkormányzati
rendelet szabályozza, ugyanak-
kor mindez, illetve az ehhez kap-
csolódó szabályozási terv a gyak-
ran változó önkormányzati, vál-
lalkozói és lakossági terület-fel-
használási és építési szándékok
miatt többször, és több ponton is
módosult jóváhagyása óta. A vál-
toztatásra – valamint ennek köz-
gyûlés elõtt történõ tárgyalására
– az elmúlt hónapban további új
igények jelentkeztek.

Egyik ilyen terület a Kaposvári
út, a Téglagyári út és a Bakónaki-
patak által körbezárt tömbben ta-
lálható, ahol a tulajdonos – egy
magánszemély – kertészeti fólia és
növények árusítására alkalmas te-

lephelyet szeretne létesíteni. Eh-
hez viszont szükséges a település-
rendezési terv módosítása: az in-
gatlan belterületbe csatolása, mû-
velésbõl való kivonása. Ugyanak-
kor a fõépítész, Deák-Varga Dénes
szakvéleményében leírtak szerint
az említett ingatlan-rész zöldterü-
letbe van besorolva – egy 2006-os
rendelet alapján – és ennek folytán
a belterületbe vonással sem válna
automatikusan beépíthetõvé – eh-
hez még a szabályozási terv módo-
sítására is szükség lenne. Mivel az
önkormányzatnak jelenleg nem fû-
zõdik érdeke sem e terület fejlesz-
téséhez, sem közcélú zöldterület
kialakításához, így egyaránt szük-
ségesnek volt a belterületbe vonás
és a zöldterületi- felhasználás tör-
lése. További fontos szempont az
is, hogy a törvény értelmében egy
adott település beépítésre szánt te-
rülete csak olyan felhasználás cél-
jára növelhetõ, amilyenre egy eset-
leges beépítés kijelölt helyszínén
nincs megfelelõ terület. Viszont
Nagykanizsán számos olyan ingat-
lan található – többek között az
Ipari Park, Csengery utcai iparte-
rület, Kiskanizsa, Vágóhídi út –
ahol a kérelemben említett kerté-
szeti vállalkozás elhelyezhetõ len-
ne, így a felmerült igénynek törvé-
nyi akadálya van. Továbbá város-
rendezési szakmai szempontból
sem támogatható az elõterjesztés-
ben szereplõ kérelem, hiszen ak-
kor a jövõben nem lehetne lehetõ-
ség a mögöttes terület össz- városi
szempontból is hasznos fejleszté-
sére sem. 

A Csengery utca, Erdész utca és
a Sörgyár utca körbefogásában lé-
võ területen – pontosabban a Csen-
gery u. 89/a-97. számú részén – az
övezeti szabályozás megváltozta-
tását kérelmezte a helyszínen tevé-
kenykedõ fémipari-hulladékfel-
használási vállalkozás vezetõje. A
Csengery utca keleti oldalán álló
ingatlanok kisvárosi lakóterületi
övezeti besorolását nagyvárosira
szerette volna módosíttatni, mivel
cége nem tudja betartani – tevé-
kenysége során – a számára enge-
délyezett zajkibocsátási értéket, az
50 decibelt. Az ügyvezetõ állítása
szerint, így ellehetetlenül munka-
végzésük, ezért kéri a telephelyük-
kel szemközti lakó-ingatlanok
övezeti átsorolását. Ugyanis a
nagyvárosi lakóterületre már 55
decibeles zajterhelési határérték
vonatkozik, amit már a vállalkozás
is be tudna tartani. A fõépítészi vé-
lemény alapján az érintett négy,
egyemeletes társasház és az egy

ikerház helyesen kerültek anno
kisvárosias lakóterületi övezetbe,
más kategóriába történõ átsorolá-
suk alapján pedig még akár az épü-
letmagasságukat is meg lehetne
változtatni, vagy helyettük több-
szintes épületeket is emelhetnének
– ez viszont nem lenne helyes és
célszerû településképi-, szerkezeti
szempontból sem. Az is fontos
szempont volt a döntés során,
hogy a zajterhelési határok meg-
emelésével az egykori MÁV laká-
sok értéke is csökkenne. Így a ké-
relmet nem támogatta a közgyûlés
most sem, bár nem újkeletû prob-
lémáról van szó, hiszen a már em-
lített vállalkozás több alkalommal
kereste fel a városvezetést: leg-
utóbb zajgátló kerítés építésének
engedélye kapcsán, amit támoga-
tott is a testület. Azonban a cég
szerint az ilyen védõ kerítés kivite-
lezése költséges, így erre mégsem
került sor. 

A határozati javaslat település-
rendezésre vonatkozó mindkét
pontját támogatták a képviselõk,
tehát az északkeleti városrészben
lévõ területet nem csatolják belte-
rületbe és nem vonják ki a mûvelés
alól sem, illetve – a második eset-
ben – nem minõsítik át a kisvárosi
övezetet nagyvárosi kategóriájúvá. 

A közgyûlés támogatta a Ka-
nizsai Dorottya Kórház Dél-du-
nántúli egészségügyi térséghez
való csatlakozását. A térségvál-
tás az egészségügyi ellátórend-
szer valamennyi szereplõje szá-
mára elõnyökkel jár.

A kórház fõorvosa, dr. Brünner
Szilveszter kereste meg az önkor-
mányzatot a csatlakozással kap-
csolatban, mivel májusban kére-
lemmel fordultak a Gyógyszeré-
szeti Egészségügyi Minõség- és
Szervezetfejlesztési Intézethez,
azonban az intézet az önkormány-
zat szándéknyilatkozatát kérte.

A kórház korábban, az egész-
ségügyi ellátórendszer struktúrájá-
nak átalakítása során a Nyugat–du-
nántúli régióhoz került besorolás-
ra. Ebbe közel 1,5 millió lakosú
ellátóterület tartozik, így Zala,
Vas, Veszprém és Gyõr-Moson-
Sopron megye. Városunk szakmai
potenciája elhelyezkedése és a
rossz közlekedési viszonyok miatt

kihasználatlan. Ahogy a fõorvos
fogalmazott, ezért a szakmai kap-
csolatok nem megfelelõen alakul-
tak ki és le kellett építeni a pécsi
klinikákkal, valamint a Kaposi
Mór Oktató Kórházzal az eddig jól
bevált betegutakat is. 

A Dél-dunántúli egészségügyi
térséghez való csatlakozást in-
dokolta még, hogy a térségvál-
tással javul az ellátórendszer ha-
tékonysága, a kórház nagyobb
ellátási területtel rendelkezik,
továbbá javul a betegek ellátása
és az ahhoz való hozzáférés. A
régió központjának, Pécsnek az
elérése könnyebbé válik a jövõ-
ben a betegek számára. A So-
mogy megyei települések lako-
sainak sem a tõlük akár száz ki-
lométerre fekvõ kaposvári kór-
házba kell járniuk. A térségvál-
tás után a kanizsai kórház ellát-
hatja a struktúra-váltásra szánt
kórházak ellátási területének
hozzá esõ részét. 

A legutóbbi soros ülésen dön-
tött a városvezetés a Magyar Vö-
röskereszt Zala Megyei Szerve-
zete által biztosított hajléktalan
ellátás jövõ évi szolgáltatási díjá-
nak meghatározásáról, valamint
a jelzõrendszeres házi segítség-
nyújtásra vonatkozó ellátási
szerzõdés kérdésérõl is.

Ez utóbbi biztosítása július el-
sejétõl már az állam feladatai kö-
zé tartozik, így minderre az ön-
kormányzat ellátási szerzõdést
nem köthet, így nem is tudják
pénzügyileg sem támogatni jövõ-
re - derül ki az elõterjesztésbõl.
A döntés elõzménye, hogy a Ma-
gyar Vöröskereszt Zala Megyei
Szervezetének megyei igazgató-
ja, dr. Baracskai Józsefné kérés-
sel fordult a városvezetéshez,
mely szerint a rendszer kihasz-
náltságára és a kedvezõ tapaszta-
latokra való tekintettel kössenek
megállapodást a szolgáltatás biz-
tosítására, illetve mindehhez
anyagilag is járuljanak hozzá. 

Az önkormányzat 2010-tõl 1-1
évre szólóan – ez év december 31-
ig – kötött ellátási szerzõdést a Vö-
röskereszttel, és támogatta is 1
millió forinttal a jelzõrendszeres
házi segítségnyújtó szolgáltatást,
bár mindez nem tartozott a kötele-
zõ önkormányzati feladatok közé.

TTööbbbb úútt- ééss 
jjáárrddaaffeellúújjííttááss 
iiss vváárrhhaattóó jjöövvõõrree

AA tteelleeppüüllééssrreennddeezzééssii
tteerrvv mmóóddoossííttáássáátt 
kkéérrttéékk,, ssiikkeerrtteelleennüüll

AA DDééll-dduunnáánnttúúllii
eeggéésszzssééggüüggyyii 
ttéérrsséégghheezz ccssaattllaakkoozziikk
aa kkaanniizzssaaii kkóórrhháázz 

AA kkaanniizzssaaii hhaajjlléékkttaallaannookk
eellllááttáássaa aa jjöövvõõbbeenn iiss
mmeeggoollddootttt
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Viszont olyan (élõ)megállapo-
dás az önkormányzat és a Magyar
Vöröskereszt megyei szervezete
közt létezik, amely a hajléktalan
ellátásra és a Családok Átmeneti
Otthonának fenntartására vonat-
kozik. A szerzõdés alapján a Vö-
röskereszt a szociálisan rászoruló
emberek számára több, sokoldalú
szolgáltatást biztosít: többek kö-
zött a hontalanok étkeztetését,
nappali-éjszakai „gondozásukat”,
illetve – a Családok Átmeneti Ott-
honában – a szülõk befogadása
mellett a gyermekek átmeneti ellá-
tását. Mindezen szolgáltatások za-
vartalan mûködtetése annak is kö-
szönhetõ, hogy az önkormányzat
éves költségvetésében meghatáro-
zott mértékû szolgáltatási díjat fi-
zet a Vöröskereszt részére. Ez az
összeg – 2014-re, a Vöröskereszt
kérelmére – 6 millió forint. A vá-
rosvezetés pedig támogatta a hatá-
rozati javaslat erre vonatkozó ré-
szét.

A legutóbbi közgyûlésen a tes-
tület tárgyalta a nem közmûvel
összegyûjtött háztartási szenny-
víz begyûjtésére vonatkozó köz-
szolgáltatási díjról szóló önkor-
mányzati rendeletet.

Július 1-jével lépett hatályba az a
törvény, miszerint a folyékony hul-
ladékról a továbbiakban a vízgaz-
dálkodási törvény rendelkezik, mint
nem közmûvel összegyûjtött háztar-
tási szennyvíz. A változtatás értel-
mében az ingatlantulajdonosok ja-
nuár és június 30. között 2310 forin-
tot fizettek köbméterenként, míg jú-
liustól ez az összeg 2080 forintra
csökkent.

A kiskanizsai Bornemissza és
Halis utcákat összekötõ járda kivi-
lágításával kapcsolatban interpel-
lált a szeptemberi közgyûlésen Tóth
Nándor önkormányzati képviselõ.

A városatya utalt rá, hogy az ön-
kormányzat segítségével mintegy
két ciklussal korábban megépült a
járda, amit az ott lakók rendszere-
sen használnak napközben. Közvi-
lágítás hiányában azonban sötéte-
déskor és ködös idõben nem.

A városatya véleménye szerint az
áramellátás engedélyeztetését köve-
tõen a belvárosi rekonstrukció elsõ
üteménél felszabadult kandeláberek
közül kettõt fel lehetne ott állítatni.
Azt kérte a közgyûléstõl, hogy a
megvalósítás összegét szerepeltesse
a jövõ évi költségvetésben.

Válaszában Cseresnyés Péter pol-
gármester azt is megjegyezte, hogy
sajnos nem ez az egyetlen helyszín a
városban, az elmúlt években számos
hasonló igény érkezett a Polgármeste-
ri Hivatalba. Ezeket a városfejlesztési
osztály számon tartja, és a közgyûlés
által biztosított elõirányzat keretein be-
lül folyamatosan végez hálózat-bõví-
tést. A jelenlegi kérést szintén beépítik
a 2014-es évre tervezett programja-
vaslatokba. Amennyiben a testület a
jövõ évben biztosít forrást a közvilágí-
tás bõvítésére, akkor teljesíteni tudják
a kéréseket az elõirányzat keretein be-
lül és a meghatározott helyszíneken.

Az Erzsébet téri Városmakett
láthatóvá tétele érdekében kérte

Cseresnyés Péter polgármester
segítségét Dr. Károlyi Attila ön-
kormányzati képviselõ a leg-
utóbbi közgyûlésen. Mivel a
földbe süllyesztett, és az egykori
várbástyát ábrázoló alkotás
üveg fedlapja gyakran bepárá-
sodik, a turistáknak, a járóke-
lõknek szinte a földre kell hasal-
ni, hogy lássanak valamit. 

Írásban adott válaszában Cse-
resnyés Péter polgármester meg-
jegyezte, szinte a Városmakett
átadása óta fennáll ez a problé-
ma. Az elmúlt idõszakban több
egyeztetést is tartottak ez ügy-
ben, de megoldás mostanáig nem
született. A belsõ vizesedés el-
döntésének kérdésében ugyanis
nézeteltérés adódott a kivitelezõk
között, de a hosszan tartó vita re-
mélhetõleg hamarosan lezárul-
hat. A legutóbbi egyeztetés sze-
rint megtörténik – a legvalószí-
nûbb hibaforrás –, az áramellá-
tást biztosító vezeték védõcsövé-
nek szigetelése. Bíznak benne,
ezzel a beavatkozással elhárítha-
tó lesz a probléma.

A Principális csatorna meder-
tisztításával kapcsolatban inté-
zett kérdést Cseresnyés Péter
polgármesterhez a legutóbbi
közgyûlésen Tóth Nándor önkor-
mányzati képviselõ.

A városatya arra volt kíváncsi,
történik-e érdemi intézkedés, és
milyen munkálatokat végeznek el
a tavaszi hóolvadásig a kiskanizsai
kertek alatt húzódó csatornánál.

A medertisztítási munkálatokról
az önkormányzat az elmúlt évek-
ben számos fontos kérdésre kiterje-

dõ, kimerítõ levelezést és egyezte-
tést folytatott a Nyugat-dunántúli
Vízügyi Igazgatósággal, mint a víz-
folyás kezelõjével, valamint több
magasabb szintû illetékes szervvel
– olvasható a polgármester válaszá-
ban. Álláspontjuk szerint ugyanis a
gyakori és komoly károkat okozó
árvizek elsõdleges oka, hogy a me-
derben elburjánzott növényzet kriti-
kus mértékben megakadályozza a
víz szabad lefolyását, ennek megol-
dása pedig elsõdlegesen a kezelõ
feladata lenne. 

A tárgyalások eredményeként az
igazgatóság kidolgozott egy intéz-
kedési tervet, amely az anyagi le-
hetõségek figyelembe vételével
több ütemben kívánja megoldani a
problémát. Az idei évben megkez-
dõdtek, és a közmunkaprogram
keretében jövõ évben is folytatód-
nak elsõsorban a fenntartást jelen-
tõ munkák, a növényirtás, a tisztí-
tás. Reményeik szerint már ez is
sokat segíthet a télvégi, tavaszi
áradások megakadályozásában
vagy enyhítésében.

Az ütemterv szerint mind-
emellett 2013 decemberében el-
készül a csatorna 9 kilométer
hosszú szakaszának átfogó me-
derrendezési terve, amely 2014
elsõ felében kaphat vízjogi enge-
délyt. Az elõkészítõ munkákat
követõen az igazgatóság pályá-
zati forrás bevonásával kívánja
megvalósítani a kivitelezési
munkát, a mederkotrást, az isza-
polást. Ezek a beavatkozások
biztosítják a meder megfelelõ
vízszállító képességét, és várha-
tóan hosszabb távra megoldják
az árvizek problémáját. 

A lakosság a fenti intézkedé-
sekrõl legutóbb a 2013. szeptem-
ber 12-én megtartott sajtótájékoz-
tatón elhangzottak alapján érte-
sülhetett.

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

CCssöökkkkeenntt aa nneemm 
kköözzmmûûvveell öösssszzeeggyyûûjjttöötttt
hháázzttaarrttáássii sszzeennnnyyvvíízz
kköözzsszzoollggáállttaattáássii ddííjjaa

AA jjáárrddaa 
kkiivviilláággííttáássáátt kkéérriikk aa
kkiisskkaanniizzssaaiiaakk

MMiikkoorr lleesszz lláátthhaattóó aa
VVáárroossmmaakkeetttt kköözzttéérrii
aallkkoottááss??

AA PPrriinncciippáálliiss 
ccssaattoorrnnaa 
mmeeddeerrttiisszzttííttáássáárróóll 
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„SÜSSÜNK MUNKÁT!” – PROJEKTINDÍTÁS
2013 / július / 1.

18 hónapos projektünk három fõ szakaszra bontható. Az elsõ
szakaszban történik a térség hátrányos helyzetû lakosai közül 30
fõ bevonása a programba. Ebben az elsõ fázisban megtörténik a
30 ember állapotfelmérése: elõzetes felmérés, a kompetenciák
vizsgálata, munka- és pályaalkalmassági, szociális felmérés.
Majd egyénre szabottan elkészülnek a fejlesztési és szolgáltatá-
si tervek. 

Az elsõ blokkot követõen célirányosan sor kerül a pályaorien-
tációra, OKJ-s képzés keretén belül szakembereket képzünk.
Célunk, hogy a konkrét munkáltatói igényekbõl  indulunk ki és
ez alapján nyújtunk képzési és más, képzésbe és munkába ál-
lást segítõ humán szolgáltatásokat az egyéneknek. A pályaori-
entációval párhuzamosan elkezdjük a tanulási és munkamoti-
vációs felkészítést is, hiszen a következõ fõ állomása a prog-

ramnak a konkrét OKJ-s képzésbe lépés. 20 fõ kerül a képzés-
be, melynek idõtartama 8 hónap. Továbbá folyamatos jogse-
gélyszolgálat is segíti a célcsoportot. A képzés lezárását köve-
tõen megkezdõdik a célcsoport foglalkoztatása, mellyel párhu-
zamosan felkészülünk az önálló álláskeresésre, illetve elkez-
dõdik a mentorokkal együttmûködve a közösségi feladatok el-
látása, azokba való bevonása a célcsoportnak. Ebben az utol-
só fázisban pontos munkajogi felkészítés történik, elõtérbe ke-
rülnek a munkával kapcsolatos jogok és a legális munkavég-
zés elõnyei. Elkezdõdik többek között az álláskeresési techni-
kák oktatása, valamint tanácsadás. Hangsúlyos elem a sze-
mélyiségfejlesztés, valamint a konfliktuskezelési képesség
építése, fejlesztése. Megtörténik a második csapatépítési tré-
ning is, melynek központi elemét képezi már a munkaerõpiac-
ra történõ belépés. A tréningek ideje alatt és után is a mento-
rok és a leendõ munkáltató közremûködésével lehetõséget
biztosítunk arra, hogy a célcsoport munkahely látogatáson ve-
gyen részt. Projektünk közvetlen célja, hogy a helyi munkaerõ-
piaci keresletre reagáló munkanélküliek elhelyezkedését elõ-
segítõ képzéseket, valamint a foglalkoztatáshoz szükséges
kompetenciák megszerzését biztosítsuk. 

Várt számszerûsíthetõ eredmények: 30 fõ bevonás a programba,
szakszerû felkészítése a munka világába történõ visszakerülésre,
20 fõ alacsony iskolai végzettségû lakos szerez szakmát, 18 fõ
visszakerül a nyílt munkaerõpiacra.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szo-
ciális és Közmûvelõdési Nonprofit Kft. az Új Szé-
chenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Prog-
ram támogatási rendszeréhez benyújtott „Süssünk
munkát!" címû, TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0001 jelû
pályázatát a Humán Erõforrás Programok Irányító
Hatóságának vezetõje 2013. június 10. napján
73.357.360 Ft összegû támogatásra (100%) érde-
mesnek ítéltre. A projekt 2013. július 1. napjától
2014. december 31. napjáig tart. A projekt az Euró-
pai Unió támogatásával és az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, 
Szociális és Közmûvelõdési Nonprofit Kft.
Cím: 8800 Nagykanizsa, Király u. 47. 
Telefon: +36 (30) 552-9104, 
E-mail: bago.monika@gmail.com
Honlap: www.mentorhalozat.hu, 
www.kanizsapaktum.hu

November 14-én, csütörtö-
kön 17 órakor a Medgyaszay
Ház 1. emeleti termében –
bejárat a Régimozi étterem-
nél – kerül sor a város majd’
mindegyik középiskolájából
érkezett fiatalok – Nagykani-
zsai Polgári Egyesület ren-
dezte – Ötvenhatos Versün-
nepére.

„Egy büszke kis nép óriás
lett, /S felkelt a világ-zsarnok
ellen!” – ez a verssor került
idén városunk október 23-i
meghívójára. De ismeri valaki a
szerzõjét, Nedeczky Györgyöt?
Õ maga évtizedekig gyámhiva-
tali tisztviselõ volt. Az a tény,
hogy sokakkal együtt megraga-

dó verset írt a magyar október-
rõl, az idén nyáron elhunyt Kiss
Dénest igazolja. A hajdani kani-
zsai gimnazista arról a csodáról
szólt, ami az egyént, de az
egész nemzetet is önmaga fölé
emeli. „Amikor nemcsak bát-
rabbak, elszántabbak, hanem
tehetségesebbek leszünk egyen-
kint és nemzetben is.” Egy
nagy kört alkotva hallgatják
meg egymást a fiatalok, s azok,
akik nem akarják elszalasztani
ezt a jövõbe mutató eseményt.
Hiszen – Krassó György sze-
rint: Amikor a magyar október-
re emlékezünk, a jövõt ünne-
peljük. A versek közt nincs
taps, akár egy zenemû tételei
közt sem, hogy ne zavarja meg

semmi a varázslatot. Ezután a
jutalmakat egy olyan közéleti
ember adja át, akinek édesapja
börtönben, édesanyja kitelepí-
tésben tapasztalta meg a kom-
munisták terrorját. A Versünnep
vendége dr. Heintz Tamás or-
szággyûlési képviselõ. A kapos-
vári háziorvos személyes indít-
tatásból szól pár szót a fiatalok-
hoz.

Lehetetlen nem meghallani a
számos áthallást 1956 és napjaink
között. Idei felfedezés a szelíd
szavú Weöres Sándor íróasztalfi-
ókban rejtegetett verse, ezzel a
végszóval: „mégegy rabságban él-
ni nem fogok!”

Kanizsa

ÖÖttvveennhhaattooss VVeerrssüünnnneepp –– ööttööddsszzöörr VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Tanfolyam indul
2013.11.13-án 16 órakor

személyautó
2013.11.14-én 16 órakor

C, D, C+E
2013.11.18-án 16 órakor

gépkezelõ 
(targonca, emelõgép 
és földmunkagép)

DIÁKKEDVEZMÉNY!
Részletfizetés! Ingyenes

tankönyvkölcsönzés.
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Multifokális lencse AKCIÓ 20-30 %
Az akció 2013. november 30-ig érvényes.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2013. október 20.

A Profi-Vill 94 Villamosipari Tervezõ, Kivitelezõ és Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság megvásárolta a 8800 Nagykanizsa, Ady End-
re utca 76. szám 3761/2/B/1 helyrajzi szám alatti üzemi épületet.
Az üzemcsarnok Nagykanizsa déli részén, a városközponttól kb. 1 km-
re található. Az épület földszint + 1 emeletes, lapostetõs, földszintjén
mûhelyek, az emeleten irodák és 1 db tárgyaló találhatóak. Az épületet
a '70-es években építették, a 2000-es években felújították, az emeleti
részeken irodákat, a földszinten mûhelyeket alakítottak ki. Cégünk vil-
lamosipari tervezéssel és kivitelezéssel foglalkozik, a mûhelyekben sze-
relési munkákat végzünk, az emeleten folyik a tervezési tevékenység,
itt folytatjuk le a szükséges tervegyeztetéseket, koordinációkat.
A GOP -2.1.1-11/M-2012-3490 azonosítószámú projekt keretében 10 %
saját erõ biztosításával 41,6667 %-os mértékû, 10 millió Ft vissza nem
térítendõ támogatást és 45,8333 %-os mértékû, 11 millió Ft visszatérí-
tendõ támogatást nyertünk.

A PROFI VILL '94 Kft. 10 millió forint vissza nem térítendõ támoga-
tást nyert a "Mikrovállalkozások fejlesztése" címû pályázaton az
Új Széchenyi Terv keretében, melyet 11 millió forint visszatéríten-
dõ támogatott hitel egészített ki. A 24 millió forintos összköltség-
vetésû beruházásból üzemcsarnok vásárlása valósult meg.

Profi-Vill '94 KFT
Cím: 8800 Nagykanizsa, Ady utca 76.
E-mail: profivill94@chello.hu
Honlap: www.profi-vill.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

PROFI VILL '94 KFT ÜZEMCSARNOK VÁSÁRLÁSA AZ ÚJ
SZÉCHENYI TERV SEGÍTSÉGÉVEL

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

Kalandok a Sulivárban
A Zrínyi - Bolyai Általános Iskola Bolyai János
Tagintézménye (Erzsébet tér 9.) próbatételre
hív minden kalandozásra vágyó nagycsoportos
óvodást 2013. november 14-én 16-18 óráig.

Gyerekeknek: zene, tánc, sport, barkácsolás.
Szülõknek: tanácsok, információk az óvoda-
iskola átmenet megkönnyítéséhez.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt.

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 Önkor-
mányzati 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 rendelkezõ,
hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõok-
tatási intézményben  (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzés-
ben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egysé-
ges, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév
(2013/2014. tanév második, illetve a 2014/2015. tanév elsõ féléve).
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsé-
bet tér 7.  - Mûvelõdési és Sportosztály. A pályázat benyújtási határideje: 2013. no-
vember 15. A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.

BBuurrssaa HHuunnggaarriiccaa „„AA””
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””
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Változás: Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Polgárokat, hogy Karádi Ferenc
alpolgármester fogadónapja – a szokottól eltérõen – 2013. november 27-én
8.30-12 óráig lesz a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában. Dénes Sán-
dor alpolgármester fogadónapját 2013. november 13-án 15-17 óráig tartja a
Polgármesteri Hivatal I. emelet 11. irodájában.
Dr. Csákai Iván, az 5. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart 2013. november 14-én (csütörtökön) 17 órától a Hevesi Sándor
Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi út 2.).
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart
minden hónap elsõ keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi Szakképzõ
Iskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259, bcsaba@nagykanizsa.hu.
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap
második szerdáján 17 órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).

KKééppvviisseellõõii,, ttiisszzttssééggvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk
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). 

ÁÁllllááss - PPoollggáárrmmeesstteerrii HHiivvaattaall

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a 2013. évi
Egészségvédelmi Alapból történõ támogatás elnyerésére. A részletes pályázati
kiírás megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapon/Felhívások menüpontban.  

EEggéésszzssééggvvééddeellmmii AAllaapp 22001133..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a 2013. évi Szo-
ciális Alapból történõ támogatás elnyerésére

I. A pályázat célja
Nagykanizsa Megyei Jogú Város hátrányos helyzetben lévõk szociális támogatása,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének az önkormányzati
támogatások rendjérõl szóló 23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban:
rendelet) alapján.
II. Pályázat tárgya
Olyan közösségi programok karitatív és érdekvédelmi tevékenységek, természetbeni
támogatások, szociális formák közvetlen támogatása, melyek hozzájárulnak a hátrá-
nyos helyzetben lévõk szociális élethelyzetének minõségi javulásához. A támogatás
nem használható fel a felsorolt célokkal összefüggõ mûködési költségek (dologi ki-
adások, személyi juttatások) finanszírozására, valamint olyan személyek támogatásá-
ra, akiknek lakóhelye, illetve tartózkodási helye nem Nagykanizsán található.
III. Pályázók köre
Pályázó lehet jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint
egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány) költségvetési szerv.
IV. A támogatás formája
1. A támogatás formája közvetlen vissza nem térítendõ támogatás.
V. Pályázati feltételek
1. A támogatást kérõ nyilatkozni köteles arról, hogy:
- a megjelölt támogatási célhoz, milyen összegû saját és egyéb forrással rendelkezik;
- a tárgyévben melyik önkormányzati keretbõl, milyen címen, milyen összegû támo-
gatást igényelt, illetve kapott;
- a tárgyévet megelõzõ évben, milyen címen, milyen összegû támogatásokban része-
sült az önkormányzattól, és amennyiben az elõzõ évben támogatott volt, elszámolt-e a
támogatással és mikor nyújtotta be az errõl szóló dokumentumokat;
- a pályázathoz csatolni kell a támogatandó cél részletes költségvetését kiadás - bevétel
bontásban (a fõbb támogatókat és támogatónként a támogatásként nyújtott összegeket);
- a pályázó szervezet létezését igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás, vagy
a szervezet adószámát igazoló NAV igazolás (ún. illetõségigazolás);
- a támogatás kiutalása elõtt a támogatott szerv köteles nyilatkozni, hogy köztartozá-
sait, helyi adó tartozását maradéktalanul megfizette, illetve, hogy köztartozása nincs;
2. Pályázni a jelen pályázati kiírás mellékletét képezõ pályázati adatlapon lehet. A pá-
lyázatokat a Szociális Osztályra kell benyújtani. A pályázati adatlap letölthetõ a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
3. Az olvashatatlanul kitöltött, aláírás nélkül benyújtott, a rendeletnek, vagy ezen pá-
lyázati kiírásnak nem megfelelõ, továbbá határidõn túl beadott adatlap a pályázatból
való kizárással jár.
4. Hiányosan kitöltött pályázat esetén a Szociális Osztály a pályázót 5 munkanapos ha-
táridõvel hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás elmulasztása, vagy nem megfelelõ
teljesítése esetén a kérelem elutasításra kerül.
5. A szociális keretbõl kapott támogatás kifizetése kizárólag szerzõdés alapján lehetséges.
VI. Az elszámolás módja
1. A támogatott pályázó a támogatási szerzõdésben megállapított elszámolási határidõn
belül szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles benyújtani, mely értékelésénél
ellenõrizni kell, hogy a támogatás összegét valóban azokra a költségekre használták, ame-
lyeket a szerzõdésben kijelöltek. A pénzügyi elszámolást az önkormányzati támogatások

rendjérõl szóló 23/2013. (V.03.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
kitöltésével kell teljesíteni, mely jelen pályázati kiírás 1. számú mellékletét képezi.
2. Elszámolható költség a támogatás célkitûzéseinek megvalósulása során közvetlenül
felmerült költségek lehetnek.
3. Amennyiben a támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerzõdésben
megállapított határidõre nem számol el, a támogatás teljes összegét a felszólítást követõ
15 napon belül köteles visszafizetni, és részére újabb támogatás 3 évig nem folyósítható.
4. Amennyiben a támogatott a támogatás felhasználásáról csak részben számol el, a támo-
gatás fel nem használt részét a felszólítást követõ 15 napon belül köteles visszafizetni.
5. Amennyiben a támogató megállapítja, hogy az elszámolás, vagy annak egyes ele-
mei nem felelnek meg az elõírásoknak, a támogatott köteles az elszámolás nem sza-
bályszerû részének megfelelõ támogatási összeg felszólítást követõ 15 napon belüli
visszafizetésére.
6. Az elszámolási határidõt indokolt esetben a támogatott írásbeli kérelmére a polgár-
mester legkésõbb a tárgyévet követõ március 31-ig meghosszabbíthatja, amennyiben
azt a támogatott az elszámolási határidõ lejártát legalább 30 nappal megelõzõen kéri.
VII. Az elszámolás szabályai
1. A támogatás terhére csak olyan kiadások számolhatók el, amelyek a támogatott
(szerzõdõ fél) nevére és címére kiállított számlákkal vagy, ha a támogatott a támoga-
tás felhasználásakor harmadik felet bíz meg, megbízási szerzõdéssel és kifizetési bi-
zonylatokkal igazoltak, az adott pályázat céljának tételesen megfelelnek, látható, hogy
a támogatást mire használták fel, és a felmerült költségeket, milyen mértékben fedez-
ték a szerzõdés szerinti támogatásból.
2. Amennyiben a kifizetés nem számla ellenében történt, a pályázati cél megvalósítá-
sa érdekében, minden olyan más dokumentumot, - az ezekhez rendelet kifizetést iga-
zoló dokumentumot - csatolni kell, amely alátámasztja az elszámolásban szereplõ bi-
zonylatok tartalmát. Ilyen dokumentumok különösen a kifizetés alapjául szolgáló
szerzõdések, teljesítés igazolások, jegyzõkönyvek.
3. A támogatott az elszámolás alapjául szolgáló számlára köteles rávezetni, hogy "az
önkormányzat által szociális keret terhére nyújtott támogatásokra elszámolva." 
4. Az elszámolás fõ dokumentumai az összesítõ a támogatás elszámolására, a számlák
és egyéb bizonylatok (pénzügyi teljesítést igazoló bankkivonatok, kiadási pénztárbi-
zonylatok) hitelesített másolatai.
VIII. Rendelkezésre álló forrás: 2.560.000 forint
IX. A pályázat benyújtásának helye, ideje, kötelezõ mellékletei:
1. A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szociális Osztályára kell benyúj-
tani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt.9 ajtó) egy példányban.
2. A benyújtás határideje (postára adás végsõ dátuma): 2013. november 15.
3. A pályázat kötelezõ mellékletei: a pályázati cél részletes leírása (maximum
2 oldal), a támogatás felhasználására vonatkozó részletes forrás és költségkal-
kuláció, pályázó nyilatkozata köztartozás mentességrõl, pályázó nyilatkozata,
hogy a tárgyévben és a tárgyévet megelõzõ évben, milyen címen, milyen ösz-
szegû támogatásokban részesült az önkormányzattól, és amennyiben az elõzõ
évben támogatott volt, elszámolt-e a támogatásokkal, a pályázó szervezet lé-
tezését igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás, vagy a szervezet
adószámát igazoló NAV igazolás (ún. illetõségigazolás), a közpénzekbõl
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény sze-
rinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szó-
ló nyilatkozat. 

PPáállyyáázzaatt aa 22001133.. éévvii SSzzoocciiáálliiss AAllaappbbóóll ttöörrttéénnõõ ttáámmooggaattááss eellnnyyeerréésséérree

2013.11.12. KEDD 15:30 – 18:30 Szepetnek - Ikszt, Petõfi u. 57.
2013.11.14. CSÜTÖRTÖK 10:00 – 13:00 Zalakomár - Ikszt, Petõfi u. 9.
2013.11.14. CSÜTÖRTÖK 14:30 – 16:30 Zalaszabar – Ikszt, Kossuth u. 1.

VVéérraaddáássookk iiddõõppoonnttjjaaii

VOKE Kertbarát Klub - programajánló
November 12-én 15 órai kezdettel videó elõadásra várja az érdek-

lõdket a klub, melynek témája Turisztikai és történelmi látnivalók
Magyarországon, Kovács Gyula elõadásában.
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2013. november 7.

III. Tortafesztivál 
a Kanizsa Centrumban!
Torta és süteménykészítõ verseny, kiállítás és kóstolás

Ízleld meg az édes csodákat!
Az idõpont: 2013. november 9. 14:00-18:00

A Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont sok-sok eseménye közül
népszerûség tekintetében kiemelkedik a Tortafesztivál, idén no-
vember 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 indul-
hatnak. Torta kategórián belül a burkolt, krémes és grillázs, míg a
sütemény kategóriákban édes, sós és reform finomságokkal is vár-
juk a nevezéseket.
A helyszínen nem kell sütni, a rendezvényre készen várják az
édes, sós finomságokat. Érdemes nevezni, hiszen minden kategó-
ria elsõ három helyezettjére értékes díjak várnak, a különlegessé-
geket különdíjjal jutalmazzuk.
Az üzletközpont vendégei, vásárlói szórakoztatásáról zenés- tán-
cos-énekes színpadi produkciók, bemutatók, vásár, csokiszõkõkút,
kávékóstolás, gyermekeknek ingyenes arcfestés. 
A szervezõk fontosnak tartják a karitatív tevékenységek támogatá-
sát, így a rendezvény ideje alatt helyszínt biztosítanak a Magyar
Vöröskereszt számára véradás lebonyolításához.

Mindenkit szeretettel várunk!

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Ta-
nácsa pályázatot ír ki a kizárólagos tulajdonában álló Nagykanizsa és
Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közmûvelõdési Nonprofit Kft.
(8800 Nagykanizsa, Király u. 47.) ügyvezetõi feladatainak 2014. janu-
ár 1-tõl 2014. december 31-ig való ellátására. 

Az ügyvezetõ fõbb feladatai és díjazása: 
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, a köztulaj-

donban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló 2009.
évi CXXII. törvényben meghatározottak, valamint a társulási tanács hatá-
rozatainak és az önkormányzatokkal megkötött szerzõdéseknek megfele-
lõen a Társaság gazdaságos és hatékony mûködtetése, sikeres pályázatok
összeállítása és megvalósítása.

Az ügyvezetõ megbízatását díjazás nélkül látja el, bérezése a Nonprofit
Kft. által elnyert különbözõ pályázatok megvalósításából, projektvezetõi,
projektmenedzseri teendõk ellátásából származik.

Pályázati feltételek: 
Magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, felsõfokú

iskolai végzettség, felhasználói szintû számítógépes ismeret.
A pályázat tartalmazza:  
- a pályázó aláírt szakmai önéletrajzát, 
- az iskolai végzettségeit igazoló okiratokat, vagy azok egyszerû másola-

tát, 
- a pályázó szakmai-stratégiai elképzeléseit a társaság tevékenységére,

a Nonprofit kft. irányítására
- 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt (vagy igazolás

arra vonatkozóan, hogy a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt
kérelmezte), 

- a pályázó nyilatkozatait arra vonatkozóan: a pályázatával kapcsolat-
ban a döntést az elõkészítõ bizottsági ülésen és a  társulási tanács ülésen

zárt ülés keretében tárgyalja-e vagy hozzájárul a nyílt üléshez. Nyilatko-
zat arra, hogy a 2006. évi IV. tv. 23. §-ában és 25. §-ban meghatározott ki-
zárási és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. A 2007. évi CLII. tör-
vény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja. Más, köztu-
lajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezetõ tisztségviseli megbí-
zás után részesül-e javadalmazásban. Hozzájárulását ahhoz, hogy pályáza-
ti anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez és  azt az  elbírálásban részt vevõk azt megismerhessék.

Pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: 
Vezetõi gyakorlat, pályázatok lebonyolításában szerzett gyakorlat, "B"

kategóriás jogosítvány.
Pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 20. 16,00 óra
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt határidõ lejár-

tát követõ soros társulási tanács ülés.  
A pályázatokat a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás el-

nökének címezve kell benyújtani postai úton, lezárt borítékban. Cím:
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.  

A borítékon kérjük feltüntetni: „Nagykanizsa és Környéke Nonprofit
Kft. ügyvezetõi pályázat”

A pályázat elbírálásának módja: írásbeli pályázat alapján, döntést elõ-
készítõ bizottság ülésén történõ személyes meghallgatást követõen, a dön-
tést a társulási tanács hozza meg. 

A társulási tanács fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatok kezelése bizalmasan történik,
a pályázatok a döntést követõen – a pályázatot elnyerõ személy kivételé-
vel – a pályázóknak visszaküldésre kerülnek. 

A pályázattal kapcsolatban további információ Cseresnyés Péter el-
nöktõl kérhetõ a 06-20-849-2301 telefonszámon. 

A pályázat közzétételének helye: Zalai Hírlap, Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap, www.kanizsaterseg.hu.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, 
Szociális és Közmûvelõdési Nonprofit Kft. ÜGYVEZETÕI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE
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November 7. 16 óra
TRÜKKÖS LOPÁSOK, ÁTVE-
RÉSEK MEGELÕZÉSE
Bûnmegelõzési tájékoztató. Elõadó: Dr.
Molnár József rendõr alezredes. Szervezõ:
az Idõsügyi Tanács. A belépés díjtalan.
November 7. 19 óra
BÖDÕCS TIBOR - a Stand Up
Comedy sztárja. Belépõdíj: 2900 Ft.
November 8. 18 óra
33. ÉLETÜNK ORSZÁGOS FO-
TÓPÁLYÁZAT KIÁLLÍTÁSA.
Megtekinthetõ: november 28-ig.
November 8-9.
JUBILEUMI KANIZSA NEM-
ZETKÖZI JAZZ- ÉS VILÁG-
ZENEI FESZTIVÁL
November 14. 16 óra
KRESZ-VÁLTOZÁSOK, TÉLI
FORGALMI FELKÉSZÜLÉS -
Elõadó: Lovkó Balázs rendõrszázados. Szer-
vezõ: az Idõsügyi Tanács. A belépés díjtalan.
November 15. 8-18 óra
VIRTUÁLIS ÉGI KALANDTÚRA
45-percenként induló 30 perces planetá-
riumos vetítés, melyen egyszerre maxi-
mum 30-40 fõ vehet részt. Támogató
jegy: 350 Ft. Csoportok részére elõzetes
egyeztetés szükséges. Bõvebb informá-
ció: Gazdag Attila, 06 (30) 305-0794.
November 16. 16.30 óra
GONDOLATBAN NÁLAD VA-
GYOK - a Tüttõ János Nótaklub
önálló estje. 
Vendégmûvész: Szabó Sándor nótaénekes.
Belépõdíj: 2000 Ft.

November 7. 10 óra
A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA
„Hogyan tovább Magyarország az Euró-
pai Unióban” - elõadás és vitasorozat, KI-
LENCVENNEGYEDIK szakmai fórum.
Téma: „Innováció és versenyképesség”.
November 8. 10 óra
JÁTÉKHAGYOMÁNYTÓL NAP-
JAINK JÁTÉKKULTÚRÁJÁIG
Elõadók: dr. Lázár Katalin MTA Zenetudo-
mányi Intézet; Zsákay Gyõzõ Magyar
Táncmûvészeti Fõiskola Néptánc szak.
Szervezõ: Nagykanizsa Központi Rózsa
Óvoda, Hétszínvirág Óvoda tagintézménye.
November 13. 18 óra
HUMORTECHNIKUM
Fellépõk: a Rádiókabaré, a Showder
Klub, a Comedi Central humoristái és
az osztálytársaid. Belépõdíj: felnõtt
1500 Ft, diák 1000 Ft. 
November 15. 18.30 óra
ISMERÕS ARCOK KONCERT
Vendégfellépõk: Onogur, Romantikus
Erõszak, Hungarica. Belépõdíj: 2500 Ft
elõvételben, a helyszínen 2900 Ft. 

November 9. 10 óra
85 ÉVES A MÓRICZ ZSIG-
MOND MÛVELÕDÉSI HÁZ
ÉPÜLETE
November 14. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi sorozat
ÖRDÖNGÕS JANKÓ - magyar
népmese. A Grimask Színház elõ-
adása. Belépõdíj: 800 Ft.

Immár 10. alkalommal csen-
dülnek fel népszerû nóták, örök-
zöld dallamok a Tüttõ János Nó-
taklub nagyszabású gálamûso-
rán, amit november 16-án, szom-
baton 16.30-tól rendeznek meg a
Hevesi Sándor Mûvelõdési Köz-
pont színháztermében. Az esten a
nótaklub elõadói mellett ismert
vendégmûvészek is fellépnek. 

A nemrégiben Svédországban
koncertezett Tüttõ János Nótaklub

heti több órás próbával és számos
meglepetéssel készül közelgõ gála-
mûsorára, melynek részleteirõl mi-
nap számolt be a klub vezetõsége.
Mint Major Lajos elnök elmondta,
idén is közel 3 órás mûsorral ked-
veskednek a közönségnek. 

– „Gondolatban nálad vagyok”
címû estünkön – nótaklubunkon
kívül – fellép, mondhatni már ha-
gyományszerûen, Szalai Antal
Liszt Ferenc-díjas prímás és zene-
kara. Nyíregyházáról is érkezik

vendégelõadó a gálakoncertünkre:
Szabó Sándor nótaénekes, akivel
régóta jó kapcsolatot ápolunk. S ha
már önálló estrõl van szó, termé-
szetesen kórusunk is dalra fakad
több blokkon keresztül. A már
„klasszikus”, közkedvelt dalokkal
és számos új szerzeménnyel is vár-
juk az érdeklõdõket, illetve az el-
múlt évekhez hasonlóan ismét fer-
geteges hangulattal.

Sz.Zs.

„„GGoonnddoollaattbbaann nnáállaadd vvaaggyyookk””

Neves elõadókkal és igazi világ-
sztárokkal várják a mûfaj kedve-
lõit az e hét végén – november 8-9-
én – tartandó, 40 éves jubileumát
ünneplõ Kanizsa Nemzetközi
Jazz- és Világzenei Fesztiválra, a
rendezvénynek otthont adó Heve-
si Sándor Mûvelõdési Központba. 

Az eseményt beharangozó sajtó-
tájékoztatón Farkas Tibor, a Kani-
zsai Kulturális Központ igazgatója
ismertette a kétnapos jazz-fiesta
részletes programját. Ehhez kapcso-
lódóan elmondta, sok olyan fiatal
mûvész is koncertet ad a rendezvé-
nyen, akik egykor városunkból in-
dultak el a nagyvilágba, hogy meg-
mártózzanak a jazz mûfajában, ma
pedig a stílus befutott és közkedvelt

képviselõi. Megemlítve Gayer Má-
tyást és Farkas Norbertet, akik szin-
tén pódiumra lépnek a fesztiválon,
emellett pedig olyan ismert mûvé-
szeket is „magukkal hoznak” kon-
certezni, akik a jazz krémjéhez tar-
toznak, így különleges, alkalmi for-
mációk szem- és fültanúja is lehet
majd a közönség az idei fesztiválon.
Csakúgy, mint a jazz-elit mûsorá-
nak, például az USA-ból érkezett
Németh Ferenc Triumph Projekt
monstre koncertjének. A fesztivál
péntek-szombatján egyébként ösz-
szesen 6 csapat szórakoztatja majd
zenei csemegéivel a közönséget –
sok más mellett – Borbély Mihály
Balkán Jazz Projektje, a Magyar
Vista Social Club és a Bacsó-
Juhász-Tálas Triad. Amúgy a mû-

sorszámok némelyikében a világze-
nei blokkokból sem lesz hiány. 

A jazz fesztivál szerves része
még a pénteken 18 órakor kezdõdõ,
33. „Életünk” Országos Fotópályá-
zat kiállításának megnyitója és díj-
átadója, ahol számos kanizsai fotó-
mûvész munkáját is megtekintheti
a nagyközönség – hangsúlyozta
Kovácsné Mikola Mária, a HSMK
intézményegység-vezetõje. Mind-
erre, és a kétnapos fesztiválra, vala-
mint a koncerteket követõen a Ho-
tel Centrálba éjszakai örömzenére
mindenkit várnak a szervezõk. To-
vábbi részletek a www.kanizsaikul-
tura.hu és a www.kanizsajazz-
fesztival.hu oldalon.

Sz.Zs. 

EEllssõõ ééllvvoonnaallbbeellii zzeennéésszzeekkkkeell kkéésszzüüllnneekk
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2013. november 7.

Horoszkóp

Ha úgy érzi, hiányosak az ismeretei, és
nem tud mit kezdeni a szabadidejével, el-
sajátíthat egy idegen nyelvet, vagy fel-
frissítheti a régebben tanultakat. Új bará-
tokra, ismerõsökre így is szert tehet.

Ha hirtelen elhatároz valamit, azt tûzön-ví-
zen át véghez is viszi. Ennek ellenére, az
sem árt, ha megfontoltabban cselekszik.
Ha erõsíteni akarja önbizalmát, nem kell
mindjárt a legkirívóbb öltözéket hordania. 

Érzelmi életében ugyan nehézségek adód-
hatnak, de kitartásának köszönhetõen gyor-
san jobbra fordul minden. Pénzügyi kiadá-
sokkal most ne foglalkozzon, hallgasson
mindenben a megérzéseire. 

Ha nem akarja, hogy az esõs, borús idõ elvegye
a kedvét, vigyen némi változatosságot a min-
dennapjaiba. Hogy színesebbé tegye otthonát,
barkácsoljon valamit otthon, vagy tegyen ki a
falra néhány színes fényképet magáról.

Ha stresszesen telnek a napjai, és nem tudja
oldani feszültségét például ruhavásárlással,
akkor készítsen magának otthon egy kelle-
mes fürdõt. Ha azt is megunja, akkor lépjen
be egy nyüzsgõ közösség, klub soraiba.

A bolygóállások szerint a hétvégén intenzí-
ven érdeklõdik majd a különbözõ elõadómû-
vészetek iránt. Különösen az énekesek elõ-
adásmódja keríti hatalmába. Sajnos nem a
valóságban, hanem a tévé képernyõje elõtt.

A mindennapos rutinfeladatok szinte tel-
jesen lekötik a szabadidejét, nosztalgikus
hangulatát is megzavarják. Belsõ vívódá-
sai csillapítására azonban mindig jó ha-
tással lesznek a régi barátok. 

Ha úgy érzi, nehezen éri el a céljait, ne
mondjon le róluk. Ha sok fáradsággal is jár,
határozza el magában, hogy eléri õket. A
hétvégét pedig szórakozással töltse, semmi
esetre sem munkával.

Ha pezsgésre vágyakozik maga körül, irat-
kozzon be például egy tánciskolába. Ha úgy
érzi, megunta már a szingli életet, akkor se
lombozódjon le, hívja el magával azt a sze-
mélyt, akit legjobban kedvel maga körül.

Legyen meggondoltabb és óvatosabb ezen a
héten. Ha nem figyel eléggé oda a szavaira,
könnyen megbánthatja még azt a személyt is,
akit valójában szimpatikusnak tart. Ha unat-
kozik otthon, vigyen új szint a hétköznapjaiba.

A hétvégén úgy felveszi a környezetében
élõk pörgõ ritmusát, hogy alig tud leállni. Az
idõjárás is kedvezõtlen hatással lesz egész-
ségére, ezért ajánlatos, ha beiktat egy kelle-
mes fürdõzést egy közeli fürdõhelyen.

Diplomáciai érzékének köszönhetõen köny-
nyedén ki tudja választani hétvégére a legjobb
kikapcsolódási lehetõséget. A fürdõzés, a ké-
nyeztetõ programok továbbra sem lesznek el-
lenére, csupán az étvágyával lesz gond. 

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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A Kõnigh György gyermek
korcsoportos (2002) vízilabda
Budapest Bajnokság harmadik
fordulóját a népligeti FTC-uszo-
dában rendezték, ahol a Kanizsa
VSE is játszott.

Kanizsa VSE – Vasas SC 11-9
(3-0, 3-1, 4-3, 1-5).

Kanizsa VSE: Vámosi – Virt
S. 8, Szirtes, Pécsi, Ziegler 3,
Farkas A., Krihó. Csere: Er-
dõs, Mándli, Nagy M.
Csarankó, Nyakas, Szinyéri,
Horváth Á., Farkas Á., Hor-
váth Sz. Edzõk: Szabó Szilárd,
Lukács Zsolt.

– Az Vasas ellen szerettünk volna
hatványozottan bizonyítani – fogal-
mazott Szabó Szilárd edzõ. – Sze-
rencsére minden játékosunk egész-
séges volt, így a legerõsebb felállás-

ban meccselhettünk. Harcosan, mo-
tiváltan kezdtük a mérkõzést, hamar
megszereztük a vezetést, de utána
sorra kimaradtak a helyzetek. Sze-
rencsére a védekezés tökéletesen
mûködött, az ellenfél az elsõ ne-
gyedben kapuralövésig sem jutott...

– Ahogy a támadásokban ponto-
sabbak lettünk, nõtt is az elõnyünk,
megnyugodtak a gyerekek. Ellenfe-
lünk nem találta ellenszerét szoros
védekezésünknek. Sok labdát sze-
reztünk, s a lefordulásokból eredmé-
nyesek tudtunk lenni. Virt Sámuel
kiemelkedõt nyújtott gólok terén és
az utolsó negyedben a még fiatalabb
játékosaink is lehetõséget kaptak. A
folytatás sem ígérkezik könnyûnek,
hiszen legközelebb a listavezetõ
BVSC ellen mérkõzünk.

P.L.

VVEEGGYYEESSBBÉÉRRLLEETTIINNGGAATTLLAANN

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2013. november 7.14

Nk-án a Király u. 31-ben 86
m2-es tetõtéri, igényes lakás saját,
zárt parkolóval és padláshaszná-
lattal eladó. Irányár: 12,5 millió
Ft. Tel.: 0630/542-2272 (7581K)

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

Egyszobás, egyedi fûtéses, bútoro-
zott lakás kiadó. Kaució szükséges.
Érd.: 0693-333-498 (7613K)

Képeslapokat, régi fotókat, régeb-
bi berendezési tárgyakat vásárolnék.
Tel.: 0630-332-8422 (7614K)

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

A kanizsai vívók közül többen
ismételten hazai kadet válogatón
szerepeltek, ezúttal a Vasasnál.
Dobó István és Flumbort Sára vé-
gül a döntõbe verekedte magát az
NTE 1866-tól és mindketten a 7.
helyen végeztek.

Dunavarsányban már a kadet vá-
logatott edzõtáborába utazhattak a
kanizsaiak, név szerint Dobó Ist-
ván, Kungli Borbála, Vernyel Sára,
Flumbort Sára, valamint edzõjük,
Piecs Adrienn is. Az edzõtábort kö-
vetõen már a junioroké volt a fõsze-
rep, ezúttal is a Vasas egyesületénél
került sor egy soros válogató fordu-
lóra. Férfi kardban Farkas Miklós

bejutott a nyolcas döntõbe, ahol el-
sõ asszóját elveszítve ugyan csak
nyolcadik lett, de értékes pontokat
szerzett. Dobó István és Osvald An-
na a 12. helyen végeztek.

– A válogatókon szerzett döntõs
helyezésekkel elégedett vagyok,
ráadásul Dobó István a korosztá-
lyos kadet ranglistát továbbra is
vezeti – fogalmazott Piecs Adrienn
értékelésében. – A junioroknál
Farkas Miklósnak volt fontos a
döntõs helye, hiszen ebben a kor-
osztályban idén már csak külföldi
válogatók, junior világkupák kö-
vetkeznek a sorban, melyeken az
indulási jog korlátozott. Az úgy-

mond nemzeti 12-ben Farkas Mik-
lós mellett Dobó István is helyet
kapott, aminek külön örülök, hi-
szen utóbbinak ezzel az idõsebb
korcsoportban is lehetõsége nyílik
kipróbálnia magát, ráadásul nem-
zetközi porondon. Ez a tavaszi Eb
és vb elõtt egyben jó erõfelmérõ
próba is lehet mindkettõjüknek. A
lengyelországi Sosnowiec-ben
rendezendõ junior Világkupára no-
vember közepén utazhatunk Far-
kassal és Dobóval, addig a felké-
szülést az itthoni mellett válogatott
keret edzésekkel is folytatjuk.

P.L.

JJööhheett aa lleennggyyeell vviilláággkkuuppaa-áálllloommááss

Pécsi TÜKE SE (4.) – Gejzír-
Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár
SE (2.) 6:12

NB II Dél-nyugati csoport férfi
asztalitenisz-mérkõzés, 5. forduló.
Pécs.

Kanizsai gyõztesek: Berdár
Norbert 4, Szuhanyik József 4,
Horváth Dávid 2, Kahotek Kristóf
1 és a Berdár-Szuhanyik páros

Rangadónak is beillõ volt a
mérkõzés, hiszen a pécsiek ve-
retlenek voltak a találkozóig
(két gyõzelemmel és egy dön-
tetlennel álltak...), így az addi-
gi eredmények alapján szoros
összecsapásra lehetett számí-
tani. Az elsõ meccsekig ez állt
is, hiszen a párosok és az elsõ
két kör után 5:5 volt az ered-
mény.

A harmadik körtõl kezdõdõen
fokozatosan elhúztak a kanizsai-
ak (képünkön), a végére pedig
sima gyõzelem kerekedett.
Berdár Norbert és Szuhanyik Jó-
zsef hibátlanul teljesített, vala-
mint Horváth Dávid is közel volt
a „négy partihoz”... Kahotek
Kristóf önmagához képest gyen-
gén játszott, az utolsó mérkõzé-
sén azonban összeszedte magát.
A rangadón végül mondhatni fö-
lényes vendéggyõzelem szüle-
tett. Sorozatban harmadik ide-
genbeli fellépését nyerte – maga-
biztosan – a kanizsai csapat és a
KSI SE mögött a második helyen
áll a táblázaton.

P.L.

TTaarrttjjáákk iiddeeggeennbbeellii 
ffoorrmmáájjuukkaatt aa fféérrffii
aasszzttaalliitteenniisszzeezzõõkk 

JJóóll mmeenntt aa VVaassaass eelllleenn
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Horváth Méh Kiskanizsai Sás-
kák SE (12.) – Lets do it Tech-
noroll Teskánd KSE (15.) 3-1 (1-0)

Megyei I. osztályú labdarúgó-
mérkõzés, 12. forduló. Kiskanizsa,
70 nézõ. Vezette: Németh I. (Deák
F., Siket). G.: Zborai (10.), Földesi
(60.), Kálcsics F. (81.), illetve Né-
meth N. (52.)

Kiskanizsa: Munkácsi - Ganzer,
Csordás, Kálovics Á., Horváth
Gergõ (Kozó, 20.), Zborai, Dolmá-
nyos, Horváth Gábor (Somogyi
D., 68.), Földesi, Kálcsics F.,
Piecs. Edzõ: Sneff Ferenc.

Abban a tudatban lépett pályá-
ra a Kiskanizsa, hogy az alsóhá-
zi helyosztón muszáj kicsikarnia
a gyõzelmet a Teskánd ellen, ha
nem akar az utolsó három, szá-
mára roppant nehéznek ígérkezõ
mérkõzéssorozatnak igazán ke-
serû szájízzel nekifutni. Jobban
nem is kezdõdhetett volna a mér-
kõzés aztán kiskanizsai részrõl,
hiszen Zborai Gyula vezetõ talá-
lata megadta az alaphangot az
amúgy nem túl mozgalmas ösz-
szecsapásnak. Daráltak becsület-
tel a csapatok, s ennek az lett az
eredménye, hogy a vendégek
Németh Norbert révén egyenlí-
tettek.

Nem „fásult azonban a mérkõ-
zésbe” a Sáskák, errõl Földesi
Gábor tett a góljával, Kálcsics
Ferenc pedig bebiztosította a si-

kert. Többek véleménye szerint
a kiskanizsaiak sorsát majd a ta-
vaszi elsõ öt – hazai – meccsük
határozza meg, de addig is jól
jönnek az így megszerzett pon-
tok...

Nagykanizsai LE (13.) – Olaj-
munkás SE Gellénháza (2.) 0-3
(0-3)

Megyei I. osztályú labdarúgó-
mérkõzés, 12. forduló. Nagykani-
zsa, Olajbányász-stadion, 100 né-
zõ. Vezette: Lapath D. (Nagy T.,
Lapath Á.). G.: Szabó A. (8.), Kra-
jczár (21., 32.). Kiállítva: nagy M.
(76.)

NLE: Gyulai A. - Lõrincz, Hol-
lender (Szép D., 87.), Kocsis D.,
Schuller, Nagy M., Völgyi, Mol-
nár M., Kovács P. (Zsirai A., 69.),
Szabó I., Mulasics (Anger, 58.).
Edzõ: Gyulai Csaba.

Röviden: az járt jól, legalább-
is a kanizsaiakra kíváncsi druk-
kerek közül, akik nem látták a
mérkõzést. A gellénháziak ezút-
tal fajsúlyosabb játékot vitelez-
tek ki annál, mint amit néhány
hete Kiskanizsán láthattunk tõ-
lük, és gyorsan el is döntötték a
három pont sorsát, köztük egy
látványos Krajczár Ádám-talá-
lattal.

Megyei III. osztály, Déli cso-
port:

Zalakaros (1.) – Bagola SE
(6.) 3-0 (2-0). G.: Csöndör (17.,

55.), Imrei (32.). 
Miklósfa SE (3.) –  Sandi SE

(4.) 2-0 (0-0). G.: Halajkó (49.),
Krajcsovics (51.). Kiállítva: Réfi
(Sand; 80.). 

Palin FC (2.) – Murak-
eresztúr SE (11.) 4-0 (3-0). G.:
Millei Z. (20.), Beke (35.), Hor-
váth Zs. (43.), Laczó (90.). 

Bajcsa SE (14.) – Letenye SE
II (9.) 2-1 (0-1). G.: Bíró (75.),
Pap A. (90.), illetve Adorján
(27.)

A Déli csoportban igencsak
összejött az élmezõny, és jó né-
hány esetben az is dönt az aktu-
ális állásról, hogy az egymás
közvetlen riválisai mire mennek
nem csupán az egymás elleni
mérkõzéseken. Erre jó példa,
hogy a Miklósfa ezúttal legyõz-
te a Sandi SE-t, amivel segített
ugyan a Palinnak, a paliniaknak
viszont ezzel újabb közvetlen
riválisuk akadt a miklósfaiak
személyében. A nagy verseny-
futásban pedig a Karos meglép-
ni látszik, hacsak... Szóval a
szezonzáró õszi körben egyik
kanizsai csapat sem áll kiemelt
meccsek elõtt, viszont a Sand –
Zalakaros párosítás még inkább
összehozhatja az éllovas kvar-
tett tagjait, köztük a Palint és a
Miklósfát.

P.L.
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2013. november 7. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00-06:00
2013. november 8. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22:00-07:30
2013. november 9. BENU GYÓGYSZERTÁR ROZGONYI U. 1. 93/311-531 20:00-08:00
2013. november 10. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 19:00-06:00
2013. november 11. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00-06:00
2013. november 12. KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 22:00-06:00
2013. november 13. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 22:00-06:00
2013. november 14. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 22:00-06:00
2013. november 15. REMÉNY GARAY U. 14. 93/314-967 22:00-07:30
2013. november 16. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 20:00-08:00
2013. november 17. BENU GYÓGYSZERTÁR TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 19:00-06:00
2013. november 18. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00-06:00
2013. november 19. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-28022:00-06:00
2013. november 20. BENU GYÓGYSZERTÁR ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22:00-06:00
2013. november 21. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00-06:00
2013. november 22. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00-07:30
2013. november 23. KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 20:00-08:00
2013. november 24. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 19:00-06:00
2013. november 25. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 22:00-06:00
2013. november 26. REMÉNY GARAY U. 14. 93/314-967 22:00-06:00
2013. november 27. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 22:00-06:00
2013. november 28. BENU GYÓGYSZERTÁR TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 22:00-06:00
2013. november 29. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00-07:30
2013. november 30. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20:00-08:00

GGyyóóggyysszzeerrttáárrii üüggyyeelleett NNaaggyykkaanniizzssáánn 

ÕÕsszzii zzáárrááss eellõõttttii ttüülleekkeeddééss aa 
hhaarrmmaaddiikk vvoonnaall DDééllii ccssooppoorrttjjáábbaann MLTC (6.) – Aquaprofit

Nagykanizsai TSK (1.) 3:9
NB I-es sakk csapatbajnoki

mérkõzés, 4. forduló. Budapest.
Eredmények (elöl a hazaiak):

Medvegy Z. - Balogh Cs. 0:1,
Koszics - Ivanisevics 0:1, Izsák -
Erdõs V. 0:1, Ilincsics - Márkus
0,5:0,5, Fogarasi - Ribli 0:1, Sipos
I. - Pintér J. 0:1, Bodiroga -
Bánusz 0:1, Aczél - dr. Flumbort
0,5:0,5, Horváth D. - Galyas
0,5:0,5, Károlyi - Kántor 1:0, dr.
Medvegy N. - Bodó 0,5:0,5,
Szieberth - Gara T. 0:1

– Nyugodtan mondhatom, elké-
pesztõ gyõzelmet szereztek sakko-
zóink, ez szinte az elmúlt évadbeli
10:2-re nyert meccsünkhöz fogha-
tó – mondta Papp Nándor, a kani-
zsaiak csapatvezetõje. – Amit az
elsõ hét táblán játszottunk, az na-
gyon nagy teljesítmény, hiszen 6,5
pontot csináltunk azoknál. Ugyan-
akkor három partink el is húzódott,
erre példa Pintér József játszmája
is, aki 101 lépésben hat óra alatt
csikarta ki sikerét. Mivel a Paks
Szombathelyen kikapott 7:5-re,
így az elõnyünk öt pontra nõtt leg-
fõbb ellenlábasunkkal szemben.

AAzz eellssõõ hhéétt 
ttáábblláánnááll aarraattttaakk

Zala Volán TE (10.) – Kani-
zsai Vadmacskák SE (5.) 43-76
(14-18, 0-16, 19-28, 10-14)

Nõi Amatõr NB Nyugati csoport
kosárlabda-mérkõzés, 5. forduló.
Zalaegerszeg, 50 nézõ. Vezette:
Csabai, Koncsek. Kanizsa: Fekete
Cs. (25/9), Kardos (8), Hegyi (3/3),
Jurkó (17), Oros (20/3). Csere:
Nagy D. (3), Herman, Törõcsik,
Bernáth. Edzõ: Gábor Erzsébet.

A nõi kosárlabda második vona-
lának zalai rangadóján a Kanizsai
Vadmacskák a Zala Volán vendége-
ként Zalaegerszegen lépett pályára,
koncentráltan kezdte is a mérkõ-
zést, hiszen az 5. percben már tíz
egységgel ment elsõsorban Fekete
Csilla és Oros Laura pontjainak
köszönhetõen. A folytatásban még
védekezést is váltottak és az újabb
játéketapot 16-0-val hozták.

Fordulás után Hegyi Vivien és is-
mételten Fekete sikeres háromponto-
saival növelték is elõnyüket a kani-
zsaiak, hogy aztán a záró negyedben
Oros zsinórban kiosszon 10 pontot,
amivel már harminc pont fölé nõtt a
különbség a két csapat között.

TTuullaajjddoonnkkééppppeenn
eezzéérrtt rruuccccaannttaakk áátt
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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 

November 16-án 8:00 óra (Szo-V: 8.00-12.00),
November 20-án 16:00 óra (H-Sz-P: 16.00-20.00), 

vagy válaszd e-learning képzésünket
vagy a kettõt együtt!

GKI fuvarozó, autóbuszvezetõ
ADR tanfolyam

Jelentkezési határidõ: 
november 13. (szerda) 12.00 óra

Vizsga: november 23. (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 alábbi szak-
mákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget: 

Gyártáselõkészítõ-mûvezetõ szakirányú megegyezés szerint
Gépészmérnök felsõfokú megegyezés szerint
Marketinges értékesítõ felsõfokú megegyezés szerint
Területi képviselõ középfokú megegyezés szerint
Csemege pultos eladó szakirányú megegyezés szerint
Mozgóbolti eladó szakirányú megegyezés szerint
Pék, dagasztó szakirányú megegyezés szerint
Benzinkút kezelõ szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Villanyszerelõ szakirányú megegyezés szerint
Hegesztõ szakirányú megegyezés szerint
Asztalos 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 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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